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Andrej Jaklič
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Za vse, ki ne vedo, kako gre zgodba Zverjasca: iznajdljiva miška
si, da je ne bi pohrustalo katero od večjih in močnejših gozdnih bitij,
izmisli prijatelja. In to tako močno, da ga nazadnje celo sreča. In kdo
pride cel iz tega srečanja? Miška seveda, Zverjasec pa zbeži neznano
kam. Tokratna zgodba pojasni skrivnostno izginotje Zverjasca.
Nič takega se mu ni zgodilo, le umaknil se je v svoj brlog. Tam ga
čaka velika obveznost, Zverjašček. In ker dobri oče sinu razkrije vse
nevarnosti, mu razkrije tudi zgodbo o srečanju z veliko zlobno mišjo.
Zverjašček jo hoče na vsak način preveriti, saj se mu v njej nekaj zdi
čudno. Osamljen je, saj nima prijateljev, ima pa dovolj energije in želje
po igranju. Več kot dovolj, saj se, ko oče trdno zaspi, sam odpravi
v gozd, da bi preveril, kaj je v očetovem pripovedovanju res in kaj ne.
In kot v vsaki napeti zgodbi se stvari zapletejo. Sreča veliko zlobno
miš. A kar se najprej zdi grozno, kmalu postane manj hudo, nazadnje
pa celo – prijetno. Velika zlobna miš pa zgolj in samo še miška.
Spet se potrdi, da ima strah velike oči, pa tudi, da je strah na zunaj
velik, na notri pa ga nič ni. Zverjašček spozna, da se je o stvareh
treba prepričati na lastne oči in da je premagati strah nekaj, za kar
ni treba veliko. Le ščepec radovednosti, predvsem pa poguma.
Kar pa je dovolj, da se iz največjega sovraštva lahko hitro razvije
največje prijateljstvo.
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