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1. poglavje

Poredni veveriček gre v šolo
»Danček! Vstani, v šolo moraš!«
»Joj, mama, samo še malo ...,« je zastokal Danček in se obrnil na
drugo stran svoje tople posteljice v drevesni luknji.
»To si rekel že, ko je sonce vzhajalo, zdaj pa je res skrajni čas, da
vstaneš in odskakljaš v šolo. Saj nočeš že prvi dan zamuditi, kajne?«
je bila vztrajna Dančkova mama.
»Pravzaprav mi je vseeno, sploh mi ni do tega, da bi šel v šolo, v
življenju je najmanj milijon pametnejših reči, med drugim spanje,«
je bil jezikav mali veveriček.
»Kaj naj s teboj, fant, sploh ne veš, kaj je življenje, vedeš pa se,
kot da bi pojedel vse znanje na svetu. Ne bi rada premlevala najinega sinočnjega pogovora, a strinjal si se, da greš danes v šolo ...«
»Ja, ja, saj sem že buden, res se mi ne ljubi zopet pogovarjati o
teh dolgočasnih zadevah. Grem in po mojem se vrnem že pred kosilom.«
»No, tega ne veš. Ostal boš, kolikor bo učiteljica Olga rekla, da je
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treba, iskat pa te pride stric Luka, je že vse dogovorjeno.«
»Mama!«
»Nič mama, otrok si še in ne boš sam hodil po gozdu, pa čeprav se
ti zdi, da si največji frajer pod soncem!«
»Prav. Adijo!« je bil nejevoljen Danček in skočil iz domače luknje
na sosednje drevo. Spotoma je z vejo podrezal še v drevesno luknjo
stare srake Marte, ki je besno, še na pol v snu zakrakala: »Izgini,
mulec! Če te ujamem, te še mama ne bo prepoznala, tako razmršen
boš!«
»Ja, ja, tega se je za bati!« je bil predrzen mali veveriček.
Na poti v veveričjo šolo, ki je bila od drevesa, kjer sta v eni luknji
bivala z mamo, v drugi pa je živel stric Luka, oddaljena 17 dreves in
pet grmov, je zagnal vsako vragolijo, ki mu je padla na pamet. Z vso
silo je skočil na rep slepca Andreja, da je ta v šoku odskočil izpod
dračja in skušal videti — čeprav je vedel, da mu bo le težko uspelo
—, kdo je ta lump. Danček se mu je le porogal, se pognal na vejo in
se na vse grlo drl: »Aaaaaaaa-iiiiiiiiii-aaaaaa!« Ptice so preplašene
zletele z vej, srne so od strahu okamnele, zajčki so prenehali žvečiti
travo, polhi so se poskrili v najbližje luknje, Danček pa je zadovoljen odskakljal naprej proti šoli.
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