
                                 PUSTOLOVŠČINA BANANINEGA OLUPKA 

V kotu koša za smeti je živel bananin olupek. Bil je zelo reven. Ni imel staršev. 

Živel je popolnoma sam. 

Nekega dne je mimo pripeljal tovornjak za smeti. Zato se je bananin olupek  

odločil, da bo odšel na pustolovščino. Po nekaj ur vožnje je prišel do biološkega 

odpada. Ko se je pomešal z drugimi odpadki, je mislil, da tudi oni nimajo 

staršev. Ko pa jih je vprašal, so mu vsi odgovorili, da starše še imajo. On je bil 

edini na smetišču, ki ni imel staršev. Po nekaj dnevih mu je bilo zelo dolgčas, 

zato se je odločil, da bo zbežal. Pot je bila zelo naporna. Še posebej zato, ker se 

je vsepovsod vozil komunalni tovornjak in se je moral bananin olupek pred njim 

skrivati. Po nekaj urah hoje je prišel do neke trgovine. Pisalo je, da je to trgovina 

z imenom Lidl. Poskusil se je vtihotapiti noter, vendar mu ni uspelo. Uspelo mu 

pa je priti v neki avto. Ni vedel, čigav je. V avtu je bilo zelo veliko smeti. Ko je 

prišel lastnik avta iz trgovine, je opazil, da ima bananin olupek oči in usta. 

Vprašal ga je, zakaj se je vtihotapil v njegov avto. Bananin olupek mu na to ni 

odgovoril in mu je takoj rekel, da naj ga v zameno za čiščenje avta odpelje na 

potovanje. Lastnik se je strinjal. Ko je bananin olupek očistil avto, sta se 

odpravila na potovanje. Vozila sta se po celem mestu. Po nekaj minutah vožnje 

je bilo bananinem olupku že slabo. Ker pa je lastnik užival  v njegovi družbi, je 

rekel, da lahko ostane v njegovi hiši. Ko sta prispela domov, je bananin olupek 

spoznal lastnikove otroke. Deklica je bila stara 4 leta, deček pa 8 let. Deklica je 

imela zelo rada olupek, deček pa ga je sovražil brez razloga. Nekega dne sta bila 

deček in bananin olupek sama doma. Deček se je odločil, da bo vrgel bananin 

olupek v kompostnik. Olupek je bil zelo pameten in je vedel, da bo fant naredil 

nekaj takega. Ko se je fant približeval olupku, da bi ga zgrabil, je olupek začel 

teči, kakor hitro so ga nesle noge. Hvala bogu je ravno tisti čas prišla domov 

dečkova mama in mu rekla, naj neha loviti olupek. Ko je lastnik hiše prišel 

domov, je vprašal, kaj se je zgodilo. Mama mu je vse povedala. Bananin olupek 

je rekel, da bi bilo varneje, če bi šel nazaj na mesto, kjer je zmeraj živel. Lastnik 

mu je obljubil, da ga bo obiskal vsak dan. Ko ga je odpeljal, sta se poslovila in 

šla vsak svojo pot.  
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