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Lev Rogi ni običajen lev. Nekega dne je 
popravljal streho in padel z lestve ter si hudo 
poškodoval hrbtenico. Od takrat ne more hoditi 
in se zato premika z vozičkom. Po nesreči je 
preživljal najhujše trenutke v svojem življenju.





Razmišljal je, kako ne bo mogel nikoli več 
ponosno tekati naokrog po mehki travi in 
razkazovati svoje košate grive. Prepričan je bil, 
da ne bo več mogel kolesariti, smučati in voziti 
avta. Predvsem pa, da ne bo nikoli več opravljal 
svojega levjega učiteljskega poklica. Nadvse rad 
je namreč učil malčke spretnosti in življenjskih 
modrosti. Še prav posebej hudo mu je bilo, ko je 
pomislil, da so zanj za vedno minili srečni dnevi.



Rogi je preživljal težke čase in bil vse bolj in bolj 
žalosten. Še dobro, da so bili ob njem njegovi 

prijatelji, ki so ga pogosto obiskovali, ga tolažili, 
spodbujali in mu pomagali po svojih najboljših 

močeh. Tudi njegovi učenci ga niso pozabili. 
Da bi ga razveselili, so zanj pripravili posebno 

prireditev, na kateri so peli, igrali in plesali.



Ravnatelj šole nosorog Štefan pa mu je dejal, da bi  
z veseljem imel na šoli učitelja na invalidskem vozičku. 
Povabil ga je, da bi prišel nazaj delat, če si bo le toliko 
opomogel, da bo lahko znova poučeval. Rogiju se je po 
dolgem času na ustnicah zarisal nasmeh.



Rogijevo okrevanje pa ni bilo enostavno. Veliko stvari 
se je moral naučiti na novo; kako se presesti s postelje 

na voziček, kako se sede obleči in kako spretno 
upravljati voziček. 

Da bi lahko  
vse to počel  

z lahkoto,  
je moral 
zavzeto  

vaditi. 

Pri telovadbi je naredil 
dvakrat več vaj, kot 
je bilo potrebno. 
Kupil si je športni 
voziček, na katerem 
je bil tako okreten 
in hiter, da je 
velikokrat prehitel 
druge živali  
na nogah. 



Kmalu je opravil tudi izpit, s katerim je dokazal, da lahko 
na vozičku enako dobro poučuje kot drugi učitelji. Vse to 
pa še ni bilo dovolj, da bi se lahko vrnil med svoje učence. 
Leva Rogija je zelo skrbelo, kako bo prihajal v službo.  
Z vozičkom že ne bi mogel, saj je stanoval predaleč.



Slišal je, da obstajajo posebni 
avtomobili, ki jih lahko upravljaš brez 
zadnjih tac, a so zelo dragi. Ko so 
Rogijevi prijatelji zvedeli za njegove 
skrbi, so mu takoj priskočili na pomoč. 
Zbrali so denar in mu kupili prav 
takšen avto. O, kako srečen je bil 
Rogi, ko ga je dobil.
Rogijev avto na prvi pogled ni 
nič drugačen kot vsi drugi, če 
pa pogledaš v notranjost, 
odkriješ posebno ročko, 
ki Rogiju omogoča 
vožnjo brez uporabe 
zadnjih tac.





Ko ročko potisne naprej, avto zavira, ko jo obrne v 
desno, avto pospeši. Njegov avto je poleg tega tako 
pameten, da sam menjuje prestave. Zaradi tega je 
vožnja v njem izredno prijetna in lahkotna.
Ravnatelj nosorog Štefan je držal obljubo in Rogija 
zaposlil v posebni šoli za bolne in poškodovane 
mladiče. Majhni bolniki poleg zdravnikov in medicinskih 
sester potrebujejo tudi učitelje. Lev Rogi zelo dobro ve, 
kako hudo je lahko, če te kaj boli in če pogrešaš starše 
in prijatelje. Pogosto majhne bolnike stisne k sebi, jih 
potolaži in jim zaželi veliko zdravja. Tistim, ki se lahko 
učijo, pa pomaga, da se domov vrnejo ne le zdravi, 
ampak tudi pametnejši.



Nekaj časa po nesreči je lev Rogi živel pri svojih starših, 
saj je potreboval veliko pomoči. Njegova mama levinja 
Ana mu je pospravljala sobo, kuhala zajtrke, kosila in 
večerje ter skrbno negovala njegovo grivo. Sčasoma 
pa je Rogi ugotovil, da se najbolje počuti takrat, ko 
lahko sam poskrbi zase. Tako se je na vozičku naučil 
kuhati, pomivati posodo, likati in čistiti svojo sobo. 
Največje težave je imel pri likanju, saj mu to delo že 
pred nesrečo ni bilo ljubo. Nekega dne ga je prešinilo, 
da bi lahko spet živel popolnoma samostojno.
»V sili bom pa še likal, če bo treba,« je 
zarjovel lev in se odločil, da se bo 
preselil v svoje stanovanje.





Ko je svojo odločitev povedal mami, jo je resno 
zaskrbelo. »Le kako se boš pobral, če boš padel z 
vozička? Kaj boš storil, ko boš zbolel in ne bo nikogar, 
ki bi ti skuhal čaj? Kako boš odšel v lekarno po zdravila 
in kdo te bo odpeljal k zdravniku?« je rekla. Rogija pa 
mamine skrbi niso zmedle, saj se je trdno odločil, da 
se preseli. Toda rekel ni nič, saj je bil tudi sam malo 
zaskrbljen. A prepričan je bil, da se bo že znašel.

Kmalu je začel iskati svoje novo bivališče, vendar dolgo 
časa ni našel nič primernega. Vse hiše in vsi bloki so bili 
neprimerni, saj so bili brez dvigal in klančin. »Vsepovsod 
same stopnice,« je žalostno godrnjal sam pri sebi.



Ko je že skoraj obupal, so 
ga poklicali iz podjetja Vaše 

bivališče in mu povedali, 
da so našli ravno pravšnje 

stanovanje zanj. Na njegova 
usta se je v trenutku 
zarisal širok nasmeh, 
v očeh so se zaiskrile 

iskrice veselja. Njegovo  
srce pa je od navdušenja  

skoraj ponorelo.



Lev Rogi je komaj čakal, da se preseli, 
čeprav se je pri starših čisto dobro 
počutil. »Zdaj bom spet kralj na 
svojem!« je radostno razglašal 
vsem prijateljem in kmalu 
čisto zares prav 
kraljevsko 
zaživel v 
novem 
domu.



Novo levje bivališče se nahaja v prvem nadstropju 
bloka, ki ima dvigalo in klančino pred vhodom.
Obiskovalcem se zdi, da je njegovo stanovanje 

povsem običajno, saj ima kuhinjo z dnevno sobo, 
spalnico, kopalnico in hodnik. Le pozorno oko opazi, 

da je prilagojeno junaku na vozičku. Kopalnica 
je tako velika, da 
se lahko po njej 
vozi na zadnjih 

kolesih, tušira se na 
stolu, primernem 

za tuširanje, umiva 
pa ob velikem 

umivalniku.



V kuhinji z vozička doseže vse 
kar potrebuje. Brez težav kuha, 
peče pecivo in pomiva posodo, 
le likanje mu še vedno ne gre 
najbolje od rok.



Še dobro, da k njemu enkrat na teden prihaja 
čistilka zebra Zdenka, ki mu pomaga pospraviti 
stanovanje ter umiti okna in tla. Ob potrebi 
zamenja tudi žarnice, in seveda – zlika perilo. 
V bloku si je našel številne nove prijatelje, ki 
mu z veseljem priskočijo na pomoč, kadar česa 
ne doseže, kadar zboli ali kadar se pokvari 
dvigalo. Na srečo se takšne nevšečnosti ne 
dogajajo ravno pogosto.



Odkar je invalid, se je Rogi priučil marsikatere 
spretnosti. Tako v prostem času zelo rad 
kolesari s posebnim kolesom, ki ga poganja s 
prednjimi šapami. Zadnjih tudi v tem primeru 
ne potrebuje.

S kolesom najraje drvi po lepo urejenih cestah, 
kjer ni veliko prometa. Na njem ima pritrjeno 
oranžno zastavico in rdečo utripajočo lučko, 
da ga drugi vozniki prej opazijo.



Lev Rogi pa ne uživa samo na kolesu, temveč tudi 
smuča, se vozi s štirikolesnikom, pleše na vozičku ter 

igra namizni tenis, košarko in badminton. Pred kratkim 
se je odločil, da se bo naučil celo potapljati.

Kljub temu da so zdravniki levu Rogiju 
rekli, da ne bo nikoli več hodil 

in čutil svojih tac, še 
vedno upa in trmasto 
vztraja, da bo nekoč 

ponosno stal na 
vseh štirih.



Ker pa upanje ni dovolj, vsak dan pridno telovadi in pogosto 
hodi na terapije k lastovki Lei, zdravilcu slonu Ediju in k 
zdravilki gazeli Cvetki. Njegov prijatelj medved Karl ga zdravi 
celo s pomočjo čebelic, ki zbirajo cvetni prah in delajo med iz 
najbolj zdravilnih rastlin na svetu. Ob vsem tem pije zdravilne 
napitke in mišice na nogah krepi z modernimi električnimi 
napravami. Ves ta trud in zdravljenja niso bila zaman, saj 
lahko danes lev Rogi že malo premakne tudi svoje 
zadnje tace, kar vsakemu, ki pride na obisk, z 
velikim ponosom pokaže. Takrat se mu nasmešek 
vedno znova razleze čez ves obraz, njegovim 
prijateljem pa prav tako.
Če bo še naprej tako vztrajen, bo mogoče nekoč znova stal 
na vseh štirih in ponosno rjovel. Držite pesti, da bo res tako!



Kljub nesreči, ki ga je doletela, je danes lev 
Rogi že skoraj povsem srečen lev. Le v temnih 
in hladnih zimskih nočeh včasih pomisli, kako 

lepo bi bilo, če bi bila ob njem še …
Kaj mislite kdo?



ZGODBA O SVOBODI

Lev Rogi najde srečo ni običajna pravljica o levu. Niti ni zgodbica 
o fantas tični dogodivščini v čudežni deželi. Ta čudežna dežela je 
pravzaprav sam svet, v katerem lev Rogi prebiva, in način, kako 
prebiva, je prav tako čudežen: Rogi namreč lahko uporablja samo 
prednje tace, kljub temu pa počne vse, kar počnejo drugi levi. 
Prav tako kot otroci radi počnejo vse, o čemer sanjarijo, da bodo 
počeli, ko bodo veliki – torej vse, kar je na tem svetu lepó in do-
bro početi.

Morda kdo od bralcev leva Rogija pozna že od prej. Pred nekaj leti je nam reč Rogi 
doživel nesrečo in zgodba o njegovi nesreči in ponovnem rojstvu je izpisana in iz-
risana v slikanici Lev Rogi, ki so jo ilustrirali učenci avtorja zgodbe o Rogiju, učitelja 
Igorja Plohla. Lev Rogi najde srečo pa ni samo pripoved o novem rojstvu – Rogi se 
je namreč znova rodil takrat, ko je skoraj umrl med popravljanjem strehe. Zgodba, 
ki je pred vami, je Rogijeva vnovična samouresničitev, vstop na novo pot, na kateri 
pogumni in vztrajni lev najde vse, kar je imel že prej, na nekoliko drugačen način.

Slikanica pa ima še neko drugo vrednost, ki jo velikokrat iščemo v različnih knjigah, 
da bi otrokom na njim primeren način predstavili svetove, ki jim niso domači, a se z 
njimi vseeno srečujejo in ki jih intrigirajo, v njih vzbujajo radovednost in tudi strah. 
Taka besedila imajo poleg fantazijske tudi dokumentaristično vrednost. Otroci na-
mreč že zelo zgodaj razlikujejo med fantazijo in resničnostjo (zavest se pojavi že 
zgodaj in prej ko slej jih namesto pravljic prične zanimati resničnost, kljub vsemu 
pa se še istovetijo s fantazijskimi junaki).

Pripoved, ki je pred nami, je kljub težki izkušnji junaka optimistična in zabavna, kar 
seva tudi z ilustracij, ki so svetlih, prijetnih barv in izrisujejo humorne odnose med 
Rogijem in njegovimi pajdaši. Dodana vrednost knjigi pa je priloga, v kateri Rogi 
postane Igor. Junak postane svoj lastni avtor in avtor postane svoj lastni junak. Kar 
naenkrat se tudi pisatelj vozi s kolesom, vozi avtomobil, kuha, lika in igra košarko 
ravno tako kot Rogi. In to na enak način! Otroci spoznajo, da je Rogi Igor in Igor 
Rogi, da Rogijevo življenje ni le pravljica, ki bi jo lahko po branju odložili na polico, 
ampak se ta pravljica dogaja zunaj, na ulici, na igrišču, v šoli, bolnišnici, trgovini, 
povsod, kamor seže otrokov korak. Ta prestop iz simbolnega v realno, da bi junaka 
naselili tudi zunaj fantazijskega sveta, je v otroški literaturi redek poskus, kajti šele 
v realnosti gre zares. Šele tam smo resnično, fizično ogroženi.

Lev Rogi najde srečo je zgodbica o neizmernem pogumu in samouresničit vi, pred-
vsem pa o svobodi. Kaj pa je drugega svoboda kakor to, da presežeš lastne ome-
jitve? Prav je, da se otroci s pomočjo junaka soočajo z omejit vami, ki jih lahko 
prinese življenje. Tudi v literaturi, namenjeni otrokom, moramo paziti, da jih ne 
zavijamo v vato, smiselno je, da jim predstavimo svet, kakršen je, saj jim bo le tako 
tudi v resnici bližji. Dodatna prednost odraščanja s pomočjo fantazijskih svetov je 
v tem, da otrokom privzgojimo etično zavest. Da skupaj z junakom doživijo tudi 
strah. Otroci preko junaka pridejo do poguma, ljubezni, prijateljstva, do vrednot, 
na katere moramo danes, ko škodljivo vpliva na otroke, skrbno paziti, ravno tako 
kot na svoj lastni planet, zrak, vodo in sami nase.

Lučka Zorko Titan


