
 

PRIPOVEDOVALEC: Ko se je Bog odločil, da bo ustvaril očeta, je za začetek naredil 

visoko in krepko postavo. Angel, ki je stal v bližini, ga je vprašal: 

ANGEL: »Kakšne vrste oče bo to? Če boš ustvarjal čisto majhne otroke, zakaj si ustvaril 

tako visokega očeta? Ne bo se mogel igrati s frnikolami, ne da bi pokleknil na tla, ne 

bo mogel zvečer z odejo pokriti svojega otroka, ne da bi se pripognil, niti mu ne bo 

mogel dati poljubčka, ne da bi se skoraj prelomil v dvoje!«  

PRIPOVEDOVALEC: Bog se je nasmehnil in odgovoril:  

BOG: »To je vse res, toda če ga bom naredil tako majhnega kot je otrok, mali ne bodo 

imeli nikogar, h komur bi dvigali pogled.«  

PRIPOVEDOVALEC: Ko je potem oblikoval očetove roke, jih je naredil precej velike 

in mišičaste. Angel je zmajal z glavo in menil:  

ANGEL: »Le kako bodo tako velike roke pripenjale zaponke, zapenjale in odpenjale 

gumbe, pletle kitke ali izvlekle trščico iz prsta?«  

PRIPOVEDOVALEC: Bog pa se je nasmehnil in rekel:  

BOG: »Vem, so pa zato dovolj velike, da najde v njih prostor vse, kar se skriva po 

otroških torbicah in dovolj majhne, da z dlanmi objamejo otrokov obrazek.« 

PRIPOVEDOVALEC: Bog je ravno ustvarjal dve tako veliki stopali, kakršnih ni še 

nihče videl, ko je angelu prekipelo:  

ANGEL: »To ni prav! Ali res misliš, da bodo te barkače zjutraj navsezgodaj dovolj hitro 

skočile iz postelje, ko bo dete jokalo? Ali da se bodo neopazno premikale med otroki 

pri igri, ne da bi pohodile najmanj dva?«  

PRIPOVEDOVALEC: Bog se je nasmehnil in odgovoril:  

BOG: »Pomiri se. Boš videl, da bo še vse v redu. Ta stopala bodo držala otroka v 

ravnotežju, ko bo hotel 'jahati konjička', zlahka bodo napodila vse miške iz kmečke 

hiše ali pa obula čevlje, ki ne bodo prav nikomur drugemu.«  

PRIPOVEDOVALEC: Bog je delal vso noč: očetu je dal malo besed, a hkrati odločen 

in avtoritativen glas; oči, ki so videle vse, pa so klub temu ostale mirne in potrpežljive. 

Končno je po kratkem premisleku dodal še zadnjo malenkost: solze. Potem se je obrnil 

k angelu in ga vprašal:  

BOG: »Ali sem te sedaj prepričal, da oče lahko prav tako ljubi kot mama?« 

 

 


