
MITIČNA BITJA Z VELIKE PLANINE IN OPEN RACE 

 

Sem rekreativna tekačica, polna bujne domišljije. Danes se bom 

podala na eno težjih preizkušenj. Open tek 16. evropskega prvenstva v 

gorskih tekih na Veliko planino je pred mano. Začenja se. Še minuta. 

Strah me je. Kako se bom soočila s tako preizkušnjo? 

Zjutraj sem se zbudila kmalu in odšla na jutranji trening. Tekla sem 

okoli in razmišljala. Ničesar nisem spravila v želodec, saj sem bila 

preživčna.  

''Pripravljeni'', je zadonelo, ''pozor, zdaj!'' Stekli smo in sledila sem 

vsej tej množici tekačev, ki se je počasi že začela redčiti. Bil je čudovit 

sončen dan in ptice so pele. Pot se je začela vzpenjati proti Sv. Primožu. 

Ko smo tekli mimo neke skale, sem nenadoma zagledala podobo 

človeka. Prestrašila sem se in odskočila. Za trenutek se mi je zazdelo, 

da je živ. Nato sem se spomnila pripovedke moje babice o lovcu pod Sv. 

Primožem. Navsezadnje sem tukaj doma. To skalo sem videla že 

velikokrat, a danes me je posebej vznemirila. Kakšna grozna kazen je 

zadela lovca, ker je lovil na veliki petek! Spremenil se je v skalo. 

Pospešim. Skupina se je razredčila. Sama sem na poti. Kaj če name 

planejo škrateljčki, majhni zlobni nepridipravi, ki kratko žvižgajo in 

nagajajo ljudem? Ali pa me zasači coprnik ali divja baba? No, kakšne pa 

kvasim, saj ta bitja ne obstajajo, če bi me kdo slišal, bi mislil, da se mi je 

zmešalo od napora, ali kaj! Osredotočim se na bitje svojega srca in 

tečem v njegovem ritmu. Tik tak, leva desna. Skoraj sem na polovici.  

Blizu Pasjih pečin sem. Ozek in dokaj nevaren del proge. Ko se 

previdno prebijem mimo, se odpre razgled na Kamniške planine. Če bi 

hodila kot planinka, bi obstala in osupnila nad lepoto, a zdaj ni časa. 

Spomnim se še pripovedke o ošabni grofici in njenih dvanajstih psih, ki 

so okameneli zaradi gospodaričine ošabnosti. Kakšne zgodbe se 

skrivajo za temi čudovitimi kraji.  

Zdaj me čaka zahtevnejši, hitrejši del. Noge me bolijo, težko diham, 

a se ne vdam. Po glavi mi plešejo podobe in moja domišlija divja. Morda 

se z njimi igrajo bele deklice, kot so se igrale z mislimi mnogih mladih 

pastirjev. Blizu Velike planine sem. Tu naj bi se Lambergar boril s 

Pegamom. To je bila še ena mnogih pripovedk, ki mi jih je zaupala moja 

babica.  



Srce čutim v grlu in nendaoma se mi zazdi, da pred seboj vidim 

neko belo postavo. Skoraj se ustavim, ko zaslišim glas, ki mi govori, naj 

se ne ustavim, ampak zdržim še malo. Tečem kolikor morem, izkoristim 

zadnje moči. Osredotočim se na glas, ki me spodbuja. Megleno vidim 

ljudi, ki jih imam rada, kako me spodbujajo in navijajo zame.  

Tisti trenutek, ko prečkam ciljno črto vem, da mi je uspelo. Glas je 

izginil in ostala sem sama. Padla sem na tla in globoko dihala.   

Nikoli nisem izvedela, kaj oziroma kdo je bila bleda pojava, ki se mi 

je prikazala med tekom, niti nisem nikomur povedala o tem. Bilo je nekaj 

čarobnega in neverjetnega, morda ima vlogo pri tem kakšno od bitij, ki 

živijo v prečudovitem svetu Velike planine, ki sem ga zapustila z lepimi 

spomini.  
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