
 »…Princesa je stregla svojim muham tako, da so bili 

vsi drugi nenehno na muhi njene neprijaznosti...« 

 

Princesa kamnitih besed 
Nekoč je živela zelo lepa princesa, ki za nikogar ni našla prijazne 
besede. Žalila je kuharja, guvernanto, glasbenega in baletnega 
učitelja... vsakogar, ki ji je prekrižal pot. Užaljeni ljudje so se 
pritoževali, a kaj bi dobri kralj lahko storil, ko je bila 
ostrojezičnica tudi do njega nespoštljiva? Če ne bi bila tako zelo 
lepa, je gotovo ne bi nihče maral. Tako pa jo je prišel snubit lepi 
kraljevič in čeprav ga je nesramnica žalila z žabjevičem, se ji je le 
zaljubljeno smehljal in jo odpeljal na svoj dvor. Nekega dne pa je 
tudi v novem kraljestvu princesina nesramnost prestopila vse 
meje, zato je dvorni čarovnik izrekel čarovnijo. Poslej se je vsaka 
neprijazna beseda spremenila v kamen, ki se je zlagal v zid. Zid 
brez oken in vrat se je pričel hitro dvigati okoli princese. Ko je 
spoznala, da bo ostala sama, se je pogreznila v molk in… potem 
je odkrila nekaj čudovitega. Pravljica pripoveduje o moči 
ljubeznivosti in ljubezni, o pasivni in dejavni ljubezni, pa tudi o 
tem, kako gradimo ali rušimo odnose s soljudmi. Najmlajši bodo 
slišali predvem zgodbo o kaznovani neprijaznosti. Večji otroci 
bodo razumeli tudi pretanjeno zgodbo o mejah samovolje, o 
odgovornosti za lastno vedenje, pa tudi spodbudo, da s 
poglabljanjem vase spoznamo samega sebe in da stopimo na pot 
osebnostnega napredka. Starši pa ne bodo spregledali nasveta za 
vzgojo »princese / princa«, ki ga dojilja pove kralju: »Vsak poper 
ima svoj zoper!« Bina Štampe Žmavc je ustvarila še eno 
čarobno pravljico, ki ji je vizualno podobo z ilustracijami v 
elegantnih zemeljskih barvah podarila Anka Kočevar. Toplo 
priporočam! Predstavitev: Maja Črepinšek. 
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