Kuniboo zaustavlja vrijeme
Mali se rakun Kuniboo igrao u vrtu kada je pokraj njega iznenada sletio leptir. Oduševljeno je pogledao šareno stvorenje. Tada
se sjetio da mu je prijatelj ispričao kako se leptire može vidjeti
samo ljeti – kao i cvijeće u vrtu ili sladoled na bazenu.
Kuniboo je počeo mozgati. „Uvijek bi trebalo biti lijepo kao ljeti!“
pomislio je. „A kako bi se to dogodilo, samo se mora zaustaviti
vrijeme.“ Imao je već i ideju kako to učiniti: „Ako ne budemo
više imali satove, onda će se vrijeme zaustaviti - i bit će zauvijek ljeto.“
Potrčao je u kuću i isključio sve satove. One koje nije mogao
isključiti jednostavno je sakrio ispod svog kreveta: budilicu iz
spavaće sobe, mali sat iz kuhinje, radio iz kupaonice – nije izostavio nijedan sat u cijelome stanu. Bilo je tu više posla nego što
je mislio pa je nakon svega iscrpljen legao malo odrijemati. Sad
je imao sve vrijeme svijeta.
Kada se ponovno probudio, bio je iznenađen: smrkavalo se i
nebo je bilo prekriveno tamnim oblacima. Kiša je udarala o
prozor. „Pa kako može biti mračno kad sam zaustavio vrijeme“,
ljutio se Kuniboo pitajući se što je učinio pogrešno.
Nije stigao dugo razmišljati jer su se na vratima odjednom
pojavila dva njegova prijatelja i upitno ga promatrala. „Pozdrav,
Kuniboo. Baš smo htjeli vidjeti je li već vrijeme za našu omiljenu

seriju, pa – znaš li slučajno gdje su odjednom nestali svi satovi?“
„Slučajno znam „, odgovorio je Kuniboo i ispričao im o svom
planu da zaustavi vrijeme.
Kada je završio, prijatelji su se kratko pogledali, a zatim se
okrenuli natrag k njemu. „Zauvijek ljeto? Super ideja!“ zajedljivo
je rekao jedan od prijatelja, „Zar si zaboravio da je moj rođendan u jesen?“ „A moj u proljeće?“ upitao je drugi. „A moj je
zimi“ promrmljao je Kuniboo. Na to uopće nije pomislio.
„Pa dobro onda“, rekao je velikodušno, „za sada ću opet pokrenuti vrijeme“. Zadovoljan samim sobom i svojim neuspjelim
planom otišao je u kuhinju i svima donio ogroman sladoled iz
zamrzivača. Jer ako već nije mogao zaustaviti vrijeme, želio ga
je na najbolji način iskoristiti sa svojim prijateljima.

