
Primož Suhodolčan 

Kuža, zaljubljen kot pes 

 

Knjiga mi je bila všeč, posebej zgodbica Lena Luna. 

 

Kratka vsebina 

Uvod: 

Na začetku spoznamo Popka, ki pod hrastom najde škatlico in v njej listek. Na listku je zapisano, 

da mora otrokom povedati pet pravljic in se vrniti na isto mesto, kjer ga bo čakalo 

presenečenje. 

 

Pravljice: 

DUHEC STRAHUHEC 

Duhec Strahuhec je strašil samo podnevi in se ga nihče ni bal. Zato je bil žalosten. Začel je 

naročevati hrano in strašiti dostavljavce. Ker so se ga vsi prestrašili, so odšli, brez, da bi jim 

plačal za hrano. Duhec se več ni jezil, ker ni bilo dopoldan nikogar doma, saj je našel nov način 

strašenja in brezplačne hrane. 

 

KUŽA, ZALJUBLJEN KOT PES 

Gospodič pes se je, ko je prišel čas poroke, zaljubil v žabo z imenom Žaba Krastača. Njegova 

mama je bila vsa iz sebe. Z očetom sta mu ukazala, naj si poišče drugo nevesto. Kuža se je 

zaljubil v Kačo Strupenjačo. Od strahu mu starša tudi te neveste nista dovolila pripeljati 

domov. Nato se je zaljubil v zelo glasno Kozo in tudi tokrat starša nista bila zadovoljna. 

Naslednja je bila Mica Lisica in mama se je bala, da bo morala vse zaklepati pred njo. Zadnja je 

bila plemenita Kužkinja, v katero je bil zelo zaljubljen. Ta pa ga ni hotela, ker je bila zaljubljena 

v Žabon Barona. Kuža je tulil in cvilil in še danes kužki tulijo, ko je luna polna in cvilijo, ko je 

prazna. 

 

STRAŠNO ČAROBNA LUČKA 

Neka lučka je živela v prvem nadstropju prve hiše v prvi ulici. Nihče ni vedel, kako se je znašla 

tam in vsi so hoteli vedeti vse o njej. Prepričani so bili, da je nekaj posebnega, ker nihče ne ve 

ničesar o njej.  

Prvi si je izmislil, da lučka lahko gori podnevi in ponoči. Drugi je pripovedoval naprej, da lučka 

zgleda, kot bi bruhala ogenj. Naslednji je povedal, da bruha kamenje. Vsak je bolj pretiraval in 

si še kaj namislil zraven. V strahu, da ne bi lučka pojedla kakega otroka, so jo zaklenili. Župan 



je rekel, da bo to »pošast« uničil. Pritisnil je na zvonec in odprla je mala deklica. Množico ljudi, 

ki se je zbrala pred vrati, je povabila naprej in jim pokazala, da to ni krvoločna lučka. Povedala 

jim je, da ji zvečer pomaga brati pravljice. Lučka zna brati, so se začudili ljudje. Saj smo vedeli, 

da je čarovnica. 

 

BRATA ŠTUMF 

Dve pisani nogavici sta ležali na dnu košare in so se vsi norčevali iz njiju, ker sta bili tako 

mavrične barve. Milan Štumf se je predal in ostal v košari, ker mu je bilo od žalosti vseeno. Joži 

Štumf pa je odšel. Začutil je, da neka roka vanj tlači papir. Opazil je, da je to denar. Bil je zelo 

vesel in najbolj bogat štumf daleč na okoli. Sredi noči je pograbil svojega brata in odšla v južne 

kraje. Zdaj želi vsaka nogavica postati njuna ljubica. 

 

LENA LUNA 

Luna se je nekega večera odločila, da ne bo šla v službi in se bo raje zabavala. Prosila je 

Sonce, naj jo nadomešča. Cel teden je ni bilo na nebo, Sonce pa je ponoči svetilo malo manj. 

Ljudje so bili že čisto zmedeni. Sedmi večer se je Luna prikazala in Sonce jo je okaralo. Luna je 

obljubila, da bo nadoknadila delo. Kadar sta Luna in Sonce skupaj na nebu, ima Luna 

kazenske ure. Ko se Sonce in Luna skregata, Luna užaljeno vzame prost večer in temu v šoli 

pravimo Lunin mrk. Ko vidiš polno Luno, to ni Luna, ampak Sonce, ki mora slabo svetiti, ker 

Lune sploh ni bilo v službo. 

 

Popek se na koncu vrne ob istem času na isto mesto in na listku piše enako kot prej. Odpravi se 

pripovedovati pravljice. 

 

 

 

Vita Ciringer 


