
Dolgin me je rešil po brodolomu 

 

Bil je sončen poletni dan. Ladja se je rahlo zibala, ko je rezala skozi valove. Pika, moja 

psička, je lovila galebe po palubi. Nenadoma se je ladja močno zatresla, da sem skoraj padla 

čez ograjo in gledala sem valove, ko sem uzrla temno senco, večjo od ladje. Slišala sem 

kapitanov krik, ko sem tekla k rešilnim čolnom. Pika je tekla za mano in skočili sva v prvi 

čoln, ki sva ga videli. Pregledala sem zaloge hrane in vode in s Piko sva se spustili v vodo. 

Videla sem tudi druge, ki skačejo v čolne in veslajo stran. Vedela sem, da so najbližji otoki 

štiri dni veslanja stran. Napela sem jadro, ki je bilo priloženo čolnu.  

 

Po petih dneh sem zagledala otok. Ko sem priveslala do otoka, sem videla gručo zamorcev z 

belim možem na čelu. Pomahala sem jim, da vidim, če so miroljubni. Pomahali so nazaj in 

priveslala sem na obalo. Prijazno so se mi nasmehnili in nemalo presenečena sem bila, ko me 

je beli mož, ki je bil očitno poglavar, pozdravil v mojem jeziku. Rekel je, da mu je ime Dolgin 

in da je kralj te države, ki se imenuje Kataložela. Predstavila sem se mu in odpeljal me je v 

njihovo naselje. Mislila sem, da bo to majhna in revna vasica, ampak sem se tako zelo 

zmotila. To naselje je bilo velikansko. Imeli so zelo veliko kolib, imeli so celo šolo. Pika se je 

zelo ustrašila psa, ki mu je bilo ime Bum. Že prej sem razmišljala o tem, da se mi je ime 

Dolgin zdelo znano. Zdaj sem se spomnila, da sem o njem brala v časopisu. Ko sem mu to 

povedala, se je od srca nasmejal, nato smo nadaljevali z ogledom. Videla sem, da imajo 

pinyato in takoj sem se jim hotela pridružiti pri udarjanju pinyate s palico. Ker sem že prej 

vedno zmagala, sem tudi tokrat premagala vse druge. Tedaj me je zaskrbelo za Piko, saj je že 

nekaj časa nisem videla. Ko sem jo našla, se je igrala z Bumom in zelo pisanim ptičem. 

Opazila sem, da se že večeri, zato mi je Dolgin dodelil ljubko majhno kolibo. Ulegla sem se 

na presenetljivo udobno posteljo in Pika se je zvila ob meni.  

 

Zjutraj sem se zbudila kmalu po sončnem vzhodu. S Piko sva odšli v del naselja, iz katerega 

je lepo dišalo. Ko sva prišli, sem videla, da na ražnju pečejo velikanskega krokodila. Takoj 

sem prosila za kos mesa. Nek prijazen Kataloninec mi je dal velik kos noge. Meso je bilo zelo 

okusno. Ko je Dolgin skliceval Katalonince na lov, sem se javila. Vsi so me začudeno 

pogledali, ugovarjali pa niso. Dobila sem lok, puščice, fračo in prgišče ostrih kamenčkov. 

Hodili smo približno deset minut. Tam je bila čistina in skozi zelo visoko travo sem videla 

obris jelenu podobne živali. Dolgin mi je rekel, naj jaz streljam. Napela sem lok, namerila in 

ustrelila. Žival je padla. Ko smo prišli po žival, sem presenečeno ugotovila, da je moja 

puščica zadela žival točno med rebra. Vsi so me pogledali z občudovanjem. Pika je zalajala, 

ko je iz trave pritekel Bum. V gobcu je držal sporočilo, na katerem je pisalo, da Kataloželo 

napada pleme Kostopožerov. Tekli smo nazaj in videli, da sredi nečesa, kar je izgledalo kot 

trg, stoji plečat moški, ki drži vrv, na katero so privezani vsi Kataloninci. Bila sem zelo jezna, 

napela sem lok in ustrelila. Moškemu sem ranila roko in vrv mu je padla na tla. Kataloninci so 

se hiteli odvezovati, jaz pa sem z naperjenim lokom merila v moškega. Moški se me je očitno 

ustrašil, saj je zbežal stran. Vsi so se mi hiteli zahvaljevat, ker sem rešila vas.  

 

Ravno sem se odpravljala v kolibo, ko je nekaj velikega skočilo name. Dolgin je žival z dobro 

namerjeno brco spravil dol z mene. Ko sem vstala, sem videla, da je žival, ki me je napadla, 



večja različica tiste, ki sem jo ustrelila. Trije zamorci so jo z vrvjo ujeli. Čeprav je bilo komaj 

poldne, sem se odpravila spat, saj sem bila zelo utrujena. Zbudila sem se pozno popoldne in 

bila sem lačna kot volk. Neko žensko sem vprašala, kje lahko dobim kaj za pod zob. Usmerila 

me je k sredini naselja. Tam sem videla, da pečejo bel kruh. Vzela sem kos in se sprehajala po 

naselju, dokler me ni ustavil majhen »črnček«. Rekel je, da mi je napisal pesmico. Šla je 

takole: 

Z eno puščico  

ustrelila si žival, 

ki čudna je zelo zelo. 

Rešila si pred Kostopožeri našo vas, 

rešila si pred Kostopožeri vse nas! 

 

Bila sem zelo presenečena, saj nisem pričakovala, da mi bodo Kataloninci tako hvaležni. Na 

poti v kolibo sem srečala Dolgina. Ta me je vprašal, ali nameravam ostati v Kataloželi. Rekla 

sem, da bi zelo rada ostala, česar se je zelo razveselil in me uradno imenoval za generalko. 

Tako se je moje življenje zelo hitro spremenilo iz dolgočasnega v razburljivega. 
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