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Vitez
Ding dooong, je pozvonilo pri vratih.
Šel si odpret in pred tabo je stal vitez. Z oklepom in
vsem, kar sodi zraven, se je naslanjal na meč.
"Na turnir hočem!" je rekel. "Ne, nočem na turnir."
Kar stal je tam, se naslanjal na meč in vzdihoval.

"Vendar moram na turnir! Gre za roko moje princeske,
ljubke kot pomladni vetrič in sladke kot dih poletja.
Poročili jo bodo s tistim, ki zmaga na turnirju."
"Saj si vitez," si ga tolažil. "Vitezi se znate mečevati,
streljati z lokom, galopirati in se boriti s kopji."
"Moja mama," je vitez zavil z očmi, "je vedno trdila,
da je jahanje nevaren šport. Veš, koliko vitezov je
že padlo s konja in se poškodovalo? S puščico si
lahko iztakneš oko. Z mečem si lahko po nerodnosti odsekaš nogo. Da o kopju sploh ne govorim."
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"Kako pa misliš osvojiti srce tiste ljubke kot
pomladni vetrič?"
"Sem ga že," je rekel vitez. "Napisal sem ji pesem,
dolgo kot njene zlate kite. In zaljubljeno. V njej
sem opisal vso njeno lepoto in pomladni vetrič in
dih poletja. Njeno srce je zdaj moje."
"Poročita se in pika," si že hotel zapreti vrata.
Ljubezenske traparije te niso zanimale.
"Ne!" je vzkliknil vitez. "Ne morem. Njen oče misli,
da je galop na konju prima. Da je mečevanje
mega. Da je streljanje puščic v tarčo kul. Da o

kopju sploh ne govorim. In veš kaj? Noče mi dati
moje princeske za ženo!"
Nič nisi rekel. Tudi ti si mislil, da je mečevanje mega
in galop na konju prima in da je biti vitez super!
"Moraš mi pomagati," je zavzdihnil vitez. "Drugače
mi bo počilo srce."
"Prav!" si prikimal. Obljubil si mi, da boš do večerje
doma, in odjahal z vitezom do gradu.
Hotel si ga naučiti mečevanja, ampak vitez je
komaj dvignil meč. Ni bil dovolj močan.
Hotel si ga naučiti galopirati na konju, a za
kaj takega ni imel poguma.
"Ne morem," je tarnal, "trebuh me boli."
Zato sta vadila lokostrelstvo, a vitez je bil tako neroden, da je namesto tarče zadel svoj oklep.
Pa kopje? Joj, saj se bo še nabodel nanj.
"Oglejva si tvoje nasprotnike," si predlagal, "morda
so tudi njihove mame mislile, da je viteštvo nevaren šport."
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Pa niso! Prvi strašni vitez, mogočen in pogumen, je
streljal puščice naravnost v sredino tarče. Drugi
mogočni vitez, strašen in pogumen, je vihtel meč
visoko nad glavo, kot bi vihtel pero. Tretji pogumni vitez, mogočen in strašen, je galopiral na
konju. Da o kopju sploh ne govorimo.
"Če mi ne bo počilo srce," se je tresel vitez, "me bodo
zmleli v prah."
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Odšla sta v grajsko kuhinjo in naročila čaj z
medom. Kuharice so v čaj dale veliko medu,
zato si spil dva lončka in pol.
"Če ne znaš galopirati in ne znaš streljati z lokom, če ne znaš uporabljati ne meča
ne kopja," si rekel nesrečnemu vitezu, "potem
mogoče obvladaš kaj drugega."
"Pesem!" je vzkliknil vitez. "Napisati znam dobro
pesem."
"Napiši takšno," si mu rekel, "ki bo segla do srca."
In si ga prosil za oklep in meč in lok s puščicami in
kopje in konja. In si dobil: sijoč oklep, oster meč,
dober lok z ostrimi puščicami, trdo kopje ter

najhitrejšega konja. Vse skupaj ti je bilo malo preveliko, a to te ni oviralo. In medtem ko si se pripravljal na spopad s strašnimi, močnimi, pogum
nimi nasprotniki, je vitez pisal pesem.
Prvi strašni vitez se je s tabo pomeril v lokostrelstvu. Bil je dober strelec, a vsaka tvoja puščica je
razklala njegovo.
"Mega!" je vzklikal oče osuple princeske.
Drugi mogočni vitez te je skušal premagati v
mečevanju. Zaman. Iskre so švigale, meča
sta se kresala, nato si mu z dobro merjenim udarcem odsekal meč pri ročaju.
"Prmejduš, to je vitez in pol!" je ploskal kralj.
Tretji pogumni vitez je mislil, da te bo premagal
v galopu s kopjem. In če končno spregovorimo o
kopju, z njim v roki si bil od nekdaj najboljši.
"Hudooo!" se je zadrl kralj, ko si v prvem poskusu
vrgel nasprotnika s konja in zmagal na turnirju.
"Princeska bo postala tvoja žena!"
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Princeska se je skremžila, zacepetala in pokazala
kralju osle. Ti pa si hitro snel čelado, se priklonil
in povedal, da si veliko premlad za poroko in da
te doma čakam z večerjo.
"In kaj bomo zdaj?" je zarobantil kralj.
"Vse je pripravljeno, gostje čakajo,
kuharice že tri dni kuhajo in pečejo piškote."

Takrat je prišel vitez. Bil je sijoč in vesel in v rokah
je držal novo pesem. Princeska se je nehala kremžiti in je spet postala ljubka in sladka kot dih
poletja. Stekla je k vitezu in mu padla v objem.

"Vitez naj se poroči s princesko," si rekel.
"Ni govora!" je zarohnel kralj. "Ni se mečeval, ni
streljal v tarčo, ni galopiral s kopjem. Z ničemer
si ni prislužil roke moje hčerke."
Toda takrat se je vitez globoko priklonil in prosil
za besedo. Kralj je prhnil skozi nos, kraljica pa je
prikimala.
Vitez je prebral svojo pesem. Zvenela je lepo, govorila je o ljubezni in podobnih rečeh, ki jih nisi
razumel. In segla je do srca. Kraljica si je
obrisala solze in ljudje na tribunah so vlekli
robce iz žepov.
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Medtem ko si je kralj na skrivaj brisal svoj kraljevski nos, je kraljica vstala in razglasila: "Ni
vse samo ruvanje in ravsanje. Dragi vitez, očaral si nas s pesmijo, zato ti damo za ženo našo
princesko."
Vabili so te, da ostaneš na poroki, vendar si rekel,
da moraš domov. Za večerjo smo imeli polento z
mlekom. Pojedel si več kot po navadi, si umil zobe
in zlezel v posteljo. Nekaj časa si še razmišljal o

vitezu in njegovi princeski, o pomladnem vetriču
in dihu poletja, potem sem te pokrila z odejo, ti
pritisnila poljubček in že si spal.
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