
ARNOLD LOBEL, VRT 



Skokica je delala v vrtu. Regica je prišla mimo in rekla: »Kako lep 
vrt imaš, Skokica!«

»Da,« je rekla Skokica. »Zelo je lep. Toda za to je bilo potrebno 
veliko truda.« 

»Želim si, da bi tudi jaz imela vrt,« je rekla Regica.

»Tukaj imaš nekaj semen. Posej jih in kmalu boš imela vrt,« je 
odgovorila Skokica.

»Kako kmalu?« je vprašala Regica.

»Kar kmalu,« je odgovorila Skokica. 

PARADIŽNIK



Regica je stekla domov. Posejala je semena in rekla: »Semena 
zdaj pričnite rasti.«

Regica je prehodila vrt gor in dol. Semena niso še vzklila. 

Regica se je sklonila k tlom in rekla zelo glasno: »Zdaj lahko 
začnete rasti, semena!«

Pogledala je na gredo, toda semena še vedno niso vzklila. 

Regica se je sklonila čisto k tlom in na ves glas zakričala: 
»Semena, zdaj začnite rasti!!!«



Po stezi je pritekla Skokica. »Kaj pomeni ves ta hrup?« je 
vprašala.

»Moja semena nočejo rasti,« je potožila Regica.

»Preveč kričiš,« je ugotovila Skokica. 

»Uboga semena so gotovo preveč prestrašena, da bi rastla,« je 
rekla Skokica.

»Preveč prestrašena, da bi rastla?« je vprašala Regica.

»Seveda,« je rekla Skokica, »pusti jih na miru nekaj dni. Naj 
dežuje nanje in naj sonce sije nanje. Kmalu bodo vzklila.«



Te noči je Regica pogledala skozi okno.

»Presneto,« je rekla. »Moja semena še vedno niso vzklila. Gotovo 
se bojijo teme.«

Vzela je nekaj sveč in odšla v vrt.

»Prebrala bom semenom zgodbo,« si je rekla Regica. 

»Potem zagotovo ne bodo več prestrašena.«

Regica je prebrala semenom zelo dolgo zgodbo. 

Ves naslednji dan je prepevala svojim semenom pesmi in 
prebirala poezijo.

Ves tretji dan jim je igrala violino. 

Toda semena še vedno niso pričela rasti. 

»Kaj naj naredim? «je zatarnala Regica. »To so gotovo najbolj 
prestrašena semena na svetu.«



Nato je Regica utrujena zaspala. 

»Regica, Regica!« je zaklicala Skokica. »Zbudi se! Poglej tvoj 
vrt!«

Regica je pogledala na gredo.

Majhne, zelene rastlinice so poganjale iz tal.

»Končno!« je rekla Regica. »Končno moja semena niso več 
prestrašena!«

»Zdaj boš tudi ti imela lep vrt,« je rekla Skokica.

«Mhm,« je pritrdila Regica. »Toda prav imaš, bilo je zelo težko, 
težko delo.«




