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P R I S T A L A  S E M  V  
KLOBUČARIJI  

Za rojstni dan sem dobila čisto nov obroč. Vrtela sem ga okoli pasu in roke. 

Kar naenkrat mi je obroč padel v bližnjo reko. Starši so bili jezni name, skrila 

sem se za svoj balon, zaprla oči in si želela, da bi balon kmalu poletel, in res, 

balon je poletel. Ko sem odprla oči, sem videla, da letim. Letela sem in 

letela. Kmalu sem priletela v Ljubljano. Videla sem veliko lepih klobukov, 

toliko jih je bilo, da jih nisem mogla prešteti. Ko sem se spustila na tla, sem 

vzkliknila: ''Oooo, moji prijatelji!'' A z njimi se nisem smela igrati. Z Mio, ker 

ima gripo, s Katarino, ker ima virozo, z Anžetom, ker mu je nerodno pred 

menoj in z Nejcem in Urbanom, ker se nočeta igrati z menoj. A v tej deželi 

Klobučariji sem se lahko igrala z vsemi. Vsi smo si izbrali svoj klobuk. Mia si 

je izbrala takšen klobuk, da je v trenutku postala kavbojka, Katarina je 

postala jahalka, Anže si je nadel takšen klobuk, da je postal Vsevid, Nejc si je 

nadel takšen klobuk, da je postal ravnatelj in Urban si je nadel takšen 

klobuk, da je postal hišnik in jaz sem si izbrala takšen klobuk, da sem postala 

plesalka. Spomnila sem se na svoj novi obroč. Prosila sem Vsevida, da mi 

poišče moj obroč. Vsevid je rekel: ''Seveda bom poiskal tvoj obroč!''. Takoj, 

ko je Vsevid pogledal v vodo, je videl moj obroč. Vsak ga je zavrtel enkrat  
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okoli roke in enkrat okoli pasu. ''Zdaj pa je čas, da se odpravim domov'', 

sem jim rekla. A še prej naberem nekaj klobukov, sem še omenila. Tukaj je 

tudi lepo, a najlepše je doma. Tako, samo še privežem jih za balon in grem. 

Rekla sem jim adijo in odšla domov. Domov sem prinesla najlepše klobuke, 

kar jih je tam bilo. Mami je hotela nekaj reči, a jaz sem jo prehitela, dala 

sem ji takšen klobuk, da je postala zdravnica. Očetu sem dala takšen klobuk, 

da je postal kapitan potniške ladje. Sestrici Loriani sem prinesla takšen 

klobuk, da je postala baletka. Ko so vsi dobili svoje klobuke, sem odšla v 

svojo sobo in srečno zaspala. Spoznala sem, da je povsod lepo, a najlepše je 

doma. 
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