
Jernej KASTELEC

Samo moč ognja prežene volkove. 

Peter, Igor in Štefan se med počitnicami pri dedku na kresno noč 
odpravijo raziskovat bližnji gozd. Tam Peter, najmlajši med nji-
mi, spozna skrivnostni pravljični svet vil, ognja, slovanskega boga 
Kresnika, doleti pa ga tudi preizkušnja, v kateri mora dokazati svoj 
pogum in narediti prvi korak na poti k zrelosti.

Zgodba je nastala po kratkem fi lmu Kresnik: Ognjeno izročilo, ki 
mlade popelje v svet fantazije in ljudskega izročila. Je
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Stara zamera

Peter je bil nor na zgodbe. Najraje je imel pustolovske, 
takšne, v katerih glavni junaki doživijo neverjetne dogodi-
vščine. Bil je pravi knjižni molj. Kar naprej je čepel v knjigah. 
Ne ravno dobesedno, ampak zares si ga vedno našel s knjigo 
v rokah. 

Tudi tokrat, med vožnjo v dedkovem starem terencu 
ni bilo nič drugače. 

»Svež zrak ti bo dobro del,« je Petrovo branje prekinil 
dedek, ki je prehitro zapeljal v ovinek na luknjasti gozdni 
cesti. Avto se je močno zamajal in besede v Petrovi knjigi so 
zaplesale v vse smeri. Peter je za trenutek zapustil svojega 
knjižnega junaka in se zazrl skozi okno. Mogočna drevesna 
debla so hitro drsela mimo. 

»Poglej ta starodavni gozd,« je s prstom pokazal de-
dek, ko sta zapeljala mimo majhne travnate jase, odete v ru-
menkaste žarke poznega popoldneva. 

»Ja, saj vem,« si je mislil Peter. »Hrasti in dobi, stari 
čez tristo let, katerih debla merijo tudi do sedem metrov. 
Osrednji del gozda, mogočni močvirnati pragozd, eden red-
kih v Evropi. Pod svojimi krošnjami skriva zaščitene vrste 
nižinskih ptic, drstišče ščuk in mrestišče žabe plavček ter 
zaščitene rastline, kot so močvirska logarica ali tulipan.« 
Vse to je Peter vedel na pamet. Dedek, ki je bil star in pre-
izkušen lovec, je svoje navdušenje skušal prenesti na mlajši 
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rod. Petru in ostalim vnukom je neštetokrat pripovedoval 
zgodbe o tem svojem pradavnem prijatelju, na katerega se 
je v letih samotarskega življenja pod njegovimi krošnjami 
neločljivo navezal. A tokrat je dedek brez besed nadaljeval 
vožnjo mimo gozdne jase. 

Peter je lenobno počival na zlato rumenih žarkih, ki 
so ga nežno božali skozi avtomobilsko steklo. Tedaj se je na 
robu jase nekaj zasvetilo. Peter se je zdrznil in izostril po-
gled. Pred drevesi, ki so mejila na travnato jaso, je, vsaj tako 
je bilo videti, majhen otrok v nenavadni belkasti srajčki lah-
kotno poskakoval čez nepokošeno travo. 

»Dedek, poglej!« 
Dedek je odmaknil pogled s ceste v smeri, kamor je ka-

zala Petrova roka. »Je bila srna?« je prostodušno pristavil, 
medtem ko se je skušal izogibati luknjam na cesti. 

Sedaj tudi Peter ni videl ničesar drugega več kot vi-
soko zeleno travo, ki se je lahkotno pozibavala v junijskem 
vetru. Trikrat je pomežiknil z očmi, da bi se prepričal, ali je 
z njimi vse v redu. Bilo je res nenavadno in rahlo neprijeten 
občutek ga je obšel. Čeprav je bil za svoja leta precej drobne 
postave in tihe narave, Peter ni bil pretirano boječ. Vendar 
je tokrat ves preostanek vožnje do dedkove domačije premi-
šljeval o skrivnostnih govoricah, ki so se širile tod naokoli.

»Dobrodošel pri nas v divjini!« je pokroviteljsko za-
pel dedek, ko je od zunaj odprl vrata avtomobila na Petrovi 
strani. Peter se je zdramil iz svojih misli. Preostanka poti se 
sploh ni spominjal. Skobacal se je iz avta in sledil dedku do 
prtljažnika. 
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»Tvoja mama vedno pretirava,« je pripomnil dedek, 
medtem ko je iz avta izvlekel velik rjav potovalni kovček, 
nabasan s Petrovo počitniško prtljago. Petrova mama je ve-
dno stlačila noter vse, kar ji je prišlo pod roko, tudi – za po-
letne fantovske počitnice – čisto nepotrebne stvari, kot na 
primer fen za lase ali skoraj zimsko vetrovko. 

Dedek je s truščem zaprl prtljažnik. »Igor! Pridi poma-
gat svojemu bratrancu!« Dedek je zavpil s takšno močjo, da 
je Petra kar privzdignilo. Ja, kljub svoji starosti je bil dedek 
še vedno prava korenina! 

Peter je šele tedaj opazil leto dni starejšega bratranca, 
ki je s prijateljem Štefanom na travniku za hišo postavljal 
šotor. Srečanja z Igorjem se je od vsega najbolj bal. Igor se 
je na dedkov ukaz brez besed, a z očitno nejevoljo približal 
avtu. Strupeno je pogledal Petra in ne da bi ga pozdravil, 
odnesel njegov kovček v hišo. Zamera z lanskoletnih počitnic, 
ko je Peter odkril Igorjevo skrito zalogo metkov ter vse sku-
paj izklepetal dedku, je bila premočna. Bogve kako se bo vse 
skupaj izteklo tokrat ...

Do večera se je Peter izogibal srečanju z Igorjem. Svoje 
stvari je razložil v prvem nadstropju, kjer so običajno spali 
fantje. Tokrat je bil v sobi sam. Očitno sta se ostala dva na-
meravala resnično namestiti v šotoru. Misel na to je Petra 
pomirjala, saj si je na ta način lahko obetal mirnejše počitnice. 

Vendar so se njegovi načrti še isti večer obrnili na glavo.
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Skrivnostne govorice

»Pridi dol, na večerjo!« Dedkov hrapavi glas iz pritličja 
je dosegel Petra, ki je s knjigo v rokah udobno ždel v varnem 
zavetju spalnice. Odložil je knjigo in se skobacal na noge. 
Medtem ko se je spuščal po škripajočih lesenih stopnicah, se 
je skušal sprijazniti z dejstvom, da je napočil trenutek sooče-
nja z bratrancem. V pritličju ga je presenetila prazna jedilni-
ca. Nobene sledi o pripravljeni večerji. 

Odpravil se je ven. Zunaj se je že skorajda zmračilo. Za 
svojim hrbtom je zaslišal prasketanje ognja. Pred šotorom, 
ki sta ga malo prej postavila, sta sedaj fanta skupaj z dedkom 
sedela ob ognju in si dala opravka z nabadanjem hrane na 
lesene palice. 

»Pridi!« je Petra ponovno povabil dedek, ko ga je opa-
zil na hišnem pragu. 

Peter se jim je naposled le približal. 
»Izvoli.« Dedek je Petru izročil ošiljeno leseno palico 

ter mu pokazal na skledo, v kateri je ležalo narezano meso, 
pomešano s koščki kruha. Igor in Štefan sta že ponosno cvrla 
vsak svoj kos nad žarečimi plameni. Edini prostor, kamor se 
je Peter lahko namestil, je bil med Igorjem in dedkom. Previ-
dno je vzel košček kruha, ga nabodel na palico in ga pomolil 
nad ogenj. Medtem ko je opazoval v zrak švigajoče žareče 
iskre, se je Peter spomnil: 

»Nocoj je vendar kresna noč, najkrajša noč v letu!« 
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