
                          Tisti žrebec 

 
Pred leti je v vasi na kmetiji živela deklica Meta. Bila je 

sama z babico in dedkom, saj je imel njen oče prometno 

nesrečo, mama pa možgansko kap. Meta je zelo rada jedla 

palačinke in pila metin čaj, oboževala je konje, a tega ni mogla 

dobiti. 

Nekega jutra, ko se je Meta preoblačila, je zaslišala 

rezgetanje. Vedela je, da to niso bile živali s kmetije. Odšla je 

pogledat. Videla je konja, ki je ležal in si lizal rano, saj se je 

udaril v razpadajočo ograjo. Takoj je poklicala babico, ki se je 

na take stvari edina najbolje spoznala, saj je bila po poklicu 

veterinarka. Konju sta nogo povili. Meta se je spomnila mame, 

ki ji je pri treh letih pokazala podobnega, če ne celo enakega 

žrebička. Meta je babico vprašala, ali lahko obdrži konja. 

Dovolila je, a le dokler se ne pojavijo prvotni lastniki. Minevali 

so dnevi, meseci, celo leto, a lastnikov ni bilo nikjer. Meta se 

je odločila, da konja obdrži. V tem času ga je tudi že jahala in 

postala sta najboljša prijatelja. A nekega dne jo je prešinilo: 

»Ali mu moram dati ime?« Odločila se je, da ga bo imenovala 

Blisk, saj je bil hiter in neustrašen. Meta se je hitro učila in že 

samostojno skakala čez ovire, ko je nekega dne prišlo pismo, 

pomota, dve pismi. Prvo je bilo sijajno, drugo pa ne ravno. Bilo 

je vabilo za tekmovanje iz hitrostnega jahanja in položnica za 

plačilo ozemlja in prenove v vrednosti 6.500 €, česar niso imeli. 

Meta se je prijavila na tekmovanje. Vsak dan je trdo vadila. In, 

saj veste, s trdim delom daleč prideš. Pred tekmovanjem sta 

bila le še dva dneva. A namesto, da bi Meta vadila, je Bliska 

pustila na paši, da se spočije. In napočil je ... dan tekmovanja! 

Meta je babico in dedka priganjala, naj pohitita. Skočili so v 



avto, konj pa je že čakal v prikolici. Peljali so se eno dolgočasno 

uro. Peljali, peljali, peljali ... in prispeli. Hitro so skočili iz avta, 

Meta je pripravila Bliska ter ga odpeljala na črto, kjer je pisalo 

START. Babica in dedek sta se posedla na tribuno, od koder sta 

videla vso stezo. Vsi tekmovalci so se zbrali na startni črti, nato 

pa POK! In začeli so dirjati. Meti ni šlo dobro, bila je zadnja, a 

naenkrat je Blisk tekel tako hitro, kot ni še nikoli. Prehitela sta 

vse in v drugem krogu sta bila 10 m oddaljena od ostalih. 

Pritekla sta na CILJ. Kar pokalo je od veselja, vsi so vriskali in 

kričali.  

Za nagrado sta dobila pokal in milijon evrov. Tako so 

plačali položnico ter nadgradili kmetijo. Meta je postala 

najboljša jahačica ter ugotovila, da je bil konj, ki ga je jezdila, 

kot žrebiček od njene mame. Meti je postalo vse jasno.  

Počil je lonec in pravljice je konec. 
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