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Po pouku je družina Hribovec obiskala 

pasjega psihologa. Preden je gospod Alfi 
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Dolinšek uspel Olija sploh kaj vprašati, 

je iz njegovega gobčka izletelo: 

»Jaz sem Oli Hribovec, živim z družino 
v hribih in hodim v šolo z Rudijem v 4. 
razred. Kdo si pa ti?« 

»Jaz sem Alfi Dolinšek in lahko mi 

rečeš kar Alfi,« je odgovoril gospod 

psiholog. 

»Ne, ne, ne, to ni prav,« ga je okaral Oli. 

»Osebe moramo naslavljati, kot se 
spodobi in se izražati pravilno slovensko. 
Ali nisi vedel tega?« je pametoval Oli. 

Gospod psiholog mu je odgovoril: »No, 

sedaj, ko si mi razložil, to zagotovo vem.« 

Oli ga je vprašal: 

»Zakaj sem tukaj? Si ti zares 
nekakšen strokovnjak za pasjo dušo?« 

In nadaljeval: »Ne poznam te. Danes še 
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nisem imel kosila. Moral bi jesti točno 
ob določeni uri. Pomembno je imeti red. 
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Ali si ti že imel kosilo? Moral bi na kosilo, 

da se mi ne bo preveč skrčil želodec. Veš, 

to je nevarno, lahko zboliš ali od lakote 

celo umreš.« 

Oli se ni ustavil in je še enkrat vprašal: 

»Zakaj sem tukaj?« 

Gospod psiholog ga je pomiril in 

mu razložil: »Oli, pri meni ti ne bo nič 

hudega. Opravila bova nekaj testov in 

potem bomo lahko vsi skupaj odšli na 

kosilo.« 

»A tako,« je nezaupljivo pripomnil 

Oli. Vsa družina Hribovec ga je mirila in 

spodbujala, naj se potrudi. Rudi mu je za 

nagrado obljubil velik Doggyburger.

Nato je gospod psiholog začel Olija 

spraševati: 

»Kako se počutiš takrat, ko te je strah?« 
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Oli se je sprva obotavljal, potem pa 

odgovoril: »Ko me je strah, se počutim 
čisto majhnega in stisnjenega, kot bi me 
preganjala vojska zombijev … Takrat sem 
po navadi tudi žalosten, zato začnem 
čivkati.« 

Psiholog Alfi se mu je opogumljajoče 

nasmehnil: »Kaj pa čutiš takrat, ko si 

vesel?« 

Po kratkem razmisleku je Oli dejal: 

»Ko sem vesel, ne morem biti pri miru in 
takrat veliko mijavkam.« 

Naslednje vprašanje, ki ga je zastavil 

strokovnjak za pasje duše, je bilo, kako Oli 

ravna, kadar je jezen. »Takrat mislim, da 
me bo razneslo! Jeze ne morem ustaviti, 
zato vpijem, skačem in preklinjam,« 

je iskreno povedal. Rudi mu je z 
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odobravanjem pokimal in Oli je z zanosom 

nadaljeval: 

»Moje najljubše kletvice so 

Kura! Pipa! Pojdi v kišto!
Velikokrat pa mi je tudi dolgčas.« 

Gospod psiholog je z zanimanjem 

nadaljeval: »Dolgčas? Ali se ne družiš 

veliko z ostalimi kužki?« Oli je odkrito 

odvrnil: 

»Rad bi imel pasje prijatelje, pa ne 
znam lajati. Ko poskusim lajati, kvečjemu 

kolcam ali rigam. Prav tako pa se z 

ostalimi težko povežem, saj mi veliko 
stvari gre na živce.« 

Alfi Dolinšek je še naprej pozorno 

poslušal in Olija spodbudil, naj nadaljuje. 

»Ne prenesem kašljanja, kihanja in 
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smrčanja. Kadar gospod Hribovec smrči, 
mi gre tako na živce, da bi najraje kar 
izginil. Na živce mi gredo tudi določene 
vonjave, ali če se dotaknem kakšnega 
predmeta. Gnusijo se mi žuželke, zato 
se jim umaknem.« 

Gospod Hribovec je od zadrege zardel, 

Oli pa je hitel odgovarjati na vprašanje, 

kaj bi rad postal, ko bo velik. »Zanima 
me veliko stvari! Rad razmišljam o 
vesolju, bogu in tehnologiji. Rad igram 
računalniško igro Doggycraft. Ko bom 
odrasel, bom izumitelj in imel bom 
Lamborghinija! Samo ne vem, kako bodo 
na to gledale punce. Morda bodo imele 
rajši avto kot mene,« je razmišljal Oli.


