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Nekoč, nekje, je bilo majhno mesto.
Vsi prebivalci so imeli zelo radi cvetje.
Jože

Cvetlice so gojili vsepovsod.
Po mestu so se spreletavali
celi roji metuljev.

David

v

Nekega dne pa je župan
sklical sestanek in prepovedal
gojiti cvetje.

Prebivalci so celo sanjali
prelepe barvne sanje.

Rebeka

Žiga

Stražarjem je ukazal,
naj z mrežami polovijo
živopisane metulje.

Dora

Vse cvetje, drevesa in grmovja
so naložili na ogromne tovornjake.
Jera
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Tudi metulje, zaprte v steklene
posode, so odpeljali.

Mesto je bilo opustošeno.
Po cestah so se valile
kolone avtomobilov,
Ljudem pa se je zmeraj
nekam mudilo.

Nekega jutra je učitelj na
tabli med računi zagledal
tri cvetlice.
Nekdo jih je s kredo narisal
ob račune.

Domen
Matic

Naše mesto je postalo
tako pusto,sta se pogovarjala
Peter in Karin.
Nekaj morava narediti.

Dolores

Matic

Marcel

Nekaj dni kasneje je učitelj
med risanjem na risalnem
listu zagledal prelepega
metulja.

Andrej
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Učitelj je vznemirjeno mahal
z rokami, metulj pa je ušel
skozi okno.

Vznemirljive novice so prišle na
ušesa županu. Sklical
je sestanek s stražarji.

Vrnitve metuljev in cvetja
si niso želeli samo
otroci.

Laura

Sandi

Peter in Karin sta
skrivoma zapustila
mesto in šla do
pokopališča sanj.

Jan

V daljavi se je zaslišalo
grmenje. Približevala se
je nevihta.

Peter je s kamnom razbil
steklene posode,
v katerih so bili metulji.

Zala

Valentina

Andrej
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Veter je nad mesto prinesel
oblake. Začelo je deževati.
Med dežjem so na zemljo
padala tudi semena.
Po nekaj dneh so iz semen
začele poganjati cvetlice.
Nazaj so prileteli tudi
živopisani metulji.
Neža

Karin

Prestrašeni stražarji so se
razbežali na vse strani.
Župan je izginil neznano kam.

Žan

V mestu so priredili slavje.
Otroci pa so se spet smejali
kot nekoč.

Ilustracije so delo učencev
4.b razreda OŠ Šmartno pri Litiji,
v šolskem letu 2009/2010.
Jožica Žurga
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