
                                        KAKO JE ANTON MARTIN SLOMŠEK 

                                        DOBIL, KAR JE ŽELEL 

 
Nekega dne je Anton Martin Slomšek nameraval zgraditi šolo, a za to ni imel dovolj 

denarja.  Odpravil se je v gozd. V gozdu se je usedel na kamen in razmišljal, kako 

priti do denarja za novo šolo. Nato se je domislil. Takoj je vstal in odšel domov pisat 

basni. Ko je napisal basen in nato še eno in naslednjo in potem spet eno, se je 

odločil, da jih proda. Ko je prodal vse basni, je ugotovil, da je zaslužil zelo malo 

denarja.  

Nesrečen se je vrnil domov in pomislil, da s šolo ne bo nič. Zvečer je spet 

premišljeval, kako bi dobil denar, a se ni nič spomnil. Ravno ko je hotel zaspati, je 

skozi okno zagledal utrinek. Zaželel si je, da bi imel dovolj denarja, da bi zgradil šolo. 

Naslednje jutro je spet odšel na kamen v gozd in premišljeval. Medtem ko je 

premišljeval, je sredi gozda zagledal starko. Kar pojavila se je pred njim, sploh je ni 

videl. Lepo jo je pozdravil in vprašal, kaj želi. Starka je nato njega vprašala, kaj hoče. 

Anton je začudeno pogledal in v hipu se je spomnil na šolo. Povedal ji je, da hoče 

zgraditi novo šolo, a nima dovolj denarja, da bi jo zgradil. Starka mu je rekla, da bo 

nagrajen, če bo odnesel pehar, ki ga je držala v roki, na Triglav.  Anton je prikimal, 

vzel pehar in se odpravil na pot. Starka mu je od daleč rekla, naj NE pogleda v pehar. 

Tudi ko bo na Triglavu, naj ne pogleda vanj.  

Slomšek je odšel domov, se preoblekel, vzel stvari za pot v hribe in se odpravil. Hodil 

je in hodil, dneve in noči in končno enkrat prišel na vrh. Pehar je odložil čisto na vrhu, 

kamor mu je starka naročila. Nato se je odpravil domov, ampak ostal je že brez hrane 

in pijače. Najprej je pomislil, da ga je starka potegnila za nos, ampak motil se je. Pred 

seboj je zagledal orla. Ampak orel je bil večji od njega. Nato je orel vprašal, če je on 

Anton Martin Slomšek. Anton ni mogel verjeti, da je slišal orla govoriti. Plašno je 

rekel, da mu je res tako ime. Nato je orel rekel, naj mu sede na hrbet, da ga bo 

odpeljal domov.  

Slomšek ni mogel verjeti, kako hitro je bil doma in da je letel na orlu, ki govori. Nato je 

orel izginil med oblake. Ko se je Anton sprehodil po mestu, da bi mimoidočim 

povedal, kaj se mu je zgodilo, je zagledal novo šolo z napisom OSNOVNA ŠOLA 

ANTONA MARTINA SLOMŠKA. Ni mogel verjeti! Ko je prišel bližje, je zagledal tisto 

starko, ki mu je naročila, naj nese pehar na Triglav. Starka mu je rekla, da je dobil, 

kar je želel, ker je spoštoval njeno željo, da ne pogleda v pehar.   Anton se ji je 

zahvalil in si odšel pogledat šolo. Že naslednji dan je bilo polno otrok v novi šoli.  

Kam sta odšla starka in čudežni, veliki govoreči orel ter kaj je bilo v peharju, pa 

nikomur ne povem. 
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