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1. odlomek 

 

Brat je to dopoldne obhodil pol vasi in prosil može za pomoč. Poskrbel je, da se je od 

hiše do hiše razširil glas in se je razvedelo, da bodo opoldan nesli cestarjevo dete v 

Kríževce k zdravniku. Napravil je to na svojo pest, na vrat na nos, kot mu je bilo že od 

nekdaj v navadi. Kadar ga je kaj prešinilo, se je običajno zganil in ni odlašal. Pištek 

mu tokrat ni ugovarjal, čeprav je dvomil, da bo sploh kdo prišel. Te dolge poti skozi 

zamete čez Kútoš v Šálovce, pa zopet čez Šálovski breg v Dománjševce in nato 

navzgor vse do cerkve v Kríževcih, si skoraj ni upal zamisliti. Bila je to razdalja, ki jo 

je neštetokrat peš prehodil, zato je vedel, kako se je vlekla, bližnjic pa se v takem 

snegu ni dalo utirati. 

 

2. odlomek  

  

Pišteka je stiskalo v grlu in z nikomer ni spregovoril. 

Naj ne bo to tvoja zadnja pot, je zaželel sinu, ko ga je Trejzka prinesla na dvorišče in 

ga je Fújsin Pišta prvi vzel v naročje. Ničesar še nisi videl, mu je rekel. Ne bi potem 

niti vedel, da si bil sploh tu, mu je pravil. Ne bi se ničesar spomnil, je bil ganjen. Pa 

toliko ti imam pokazati, mu je obljubljal. Ko se bo sneg odtajal in bodo že cvetele 

trobentice, boš šele lahko videl, kaj vse se tu zanimivega dogaja. 

 

3. odlomek 

 

Doktor Milič je počasi vstal, položil svojo beležko v mizni predal in ga zaklenil s 

ključem. Nato je stopil k vratom do Pišteka, mu položil roko na ramo in ga blago 

potisnil v čakalnico. Želel je, najverjetneje, naj se izmučeno dete v miru naje. Vendar 

ko sta potem sredi praznega prostora ostala sama in sta si pogledala v oči, je s trdim 

glasom rekel: »Ne morem vam dovoliti, da bi otoka še prenašali po tem mrazu.« 

»Kaj pa naj napravim?« ga je zaskrbelo. 

»Dal vam bom sobo za goste,« je odvrnil zdravnik. »Mati bo z otrokom ostala tu, 

dokler ne bodo ceste očiščene in boste lahko poskrbeli za prevoz,« je odločil. »Za 

može pa žal nimam placa,« je skomignil. »Morda se boste kako znašli, če boste 

vprašali po hišah …« 
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»Ah,« si je oddahnil Pištek. »To ni vaša skrb,« je dejal ganjen in hvaležen. »Mi bomo 

že pripešačili domov.« 

In to je bilo to. 

Mali Fêrek je v Kríževcih čudežno ozdravel. Tamkajšnji zdravnik dr. Zdenko Milič pa 

je 23. decembra 1959 v svojo beležko zapisal poročilo o tem, kako so mu vaščani iz 

Dolénec sredi najhujše zime peš prinesli na pregled zdravega dojenčka.   

 

                    (Feri Lainšček, Kurji pastir, 2021, str. 281, 282, 283 in 293.) 

 

 

 

Na podlagi prebranih odlomkov predstavite in utemeljite svoje mnenje o borbi za 

življenje, kot je prikazana v romanu, upoštevajte odziv matere in očeta ter širše 

skupnosti nanjo. Pojasnite tudi vpliv vremenskih razmer na vzdušje v romanu. Kako 

vzdušje soustvarjajo slogovna sredstva? 

Presodite in utemeljite, kako avtor v ganljivih trenutkih izrazi svoj veder pogled na 

življenje. 

 

 

Želimo Vam ustvarjalno pisanje. 


