
SRCNI ANGEL BREZ oBRAzA

V neskon6nem vesolju, na enem od oddaljenih planetov osonaja, je iivel angel, ki ni imel
obraza. Kljub temu, da ni imel odi, nosa in ust, je lahko videl, vonjal in govoril, skratka podel
je vse, kar je lahko poiel dlovek. Bil je dobrega srca in vsakomur je bil pripravljen pomagati.

Najbolj je bil sreten, te je vse okoli njega potekalo v najlepiem redu. Njegov dom je iez dan
obdajala neskondna modrina in modna sondna svetloba, ponodi pa so njegov spanec motile
zvezdice zaspanke, ki so klepetale dolgo v noi. oblaki, ki so bili njegovi sosedje, so prihajali k

njemu kadar so imeli teiave. Angel je ie po trkanju na vratih prepoznal kakine volje so.
Temne oblake, polne solz, ki so obidajno imeli najvei teiav, je prijazno sprejel in jim pomagal
re5iti mnogo teiav. Ti so nato zadovoljni zapu5iali njegov dom in kmalu se je za njimi, na
nebu, pokazala barvna mavrica. Z belimi oblaki, ki so bili precej zivahni, ie 5vigal po nebu in
se pri tem neskonino zabaval. Z njimi je tudi potoval in raziskoval planete.

Tako je nekod pristal tudi na planetu Zemlja. pred potovanjem je slisal, da so ljudje na
Zemlji zelo nezadovoljni zaradi rev5dine, v kateri so se znaili, zato jim je ielel pomagati. Ker
je bil brez obraza, ga je skrbelo, kako ga bodo ljudje sprejeli. odpravil se je v trgovino, v
kateri so prodajali maske in nadel si je prvo, ki jo je zagledal. Ljudi 5e ni videl od blizu, zato se
z izbiro maske ni obremenjeval. Z masko je bil videti zelo zamorjen, izirpan in brezvoljen.
Takine obraze so imeli tudi ljudje, ki jih je sredeval na ulici. Z njimi se je ielel pogovoriti o
njihovih teiavah, vendar ga nihde ni ielel sprejeti. tzogibali so se ga, tako kot so se izogibali
drug drugega. Pred njim so tudi zapirali vrata, ko je ielel vstopiti v kaksno ustanovo. Hudo
mu je bilo, ker je nekatere ljudi videl zadriane in otozne, druge jezne in nestrpne. eutil je
njihovo stisko, zato jim je ielel pomagati. Ko je razmiiljal, kako bi se jim pribliial, ie pomislil
na svojo masko. snel jo je in hotel se jim je prikazati takien kot je v resnici, brez obraza.
Usedel se je na klopco in jih pridel nemo opazovati. Ko so mimoidodi zagledali njegov prazen
obraz, so se zaustavili od samega zadudenja. Angel jih je zaiel nagovarjati s prijaznimi
besedami in ko je pokazal 5e razumevanje za njihove teiave, so se mu potoiili nad bednim
iivljenjem. Zelel jih je nauiiti, kako premagati revliino, zato jih je povabil na deielo. Narodil
jim je, da vsak s seboj prinese del tistega, s dimer se preiivljajo. Naslednji dan so se zbrali na
zapuidenem polju, katerega ie reta ni nihie obderovar. Ljudje so biri preseneieni nad
stvarmi, ki so jih prinesli s seboj. Med seboj so si ogledovali iivali; ovce, krave, pralide, mleko
in druge mleine izdelke, semena, sadje, zerenjavo, razridne priderke, drva, derovna orodja,
stroje, izdelke domaie obrti, nekateri med njimi so bili tudi brez vsega in z velikim
zanimanjem so prejemali nasvete drugih. Anger jim je svetovar, da med seboj izmenjajo
stvari in si pomagajo pri prideravi razriinih priderkov. Tako so npr. tisti, ki so imeri porno
kolaro razlidnih semen, pri5li do zemlje, v katero so svoja semena lahko zasadili, mleko in
mledne izdelke pa so lahko zamenjari z drugimi priderki. s skupnimi motmi so zaieri
obdelovati polja, ki so jim rodila bogate pridelke. Hrane je bilo v izobilju in med tjudmi ni bilo
vei revnih in ladnih. Medsebojna pomod je bila tista, ki jih je vodila naprej. Znanje, ki so ga
dobili s pomodjo angela, so Siriri naprej. ob razumevanju, veiji strpnosti, dobri vorji in
pripravljenosti pomagati drug drugemu, na tem planetu nikoli ved ni bilo revidine in obrazi
ljudi so bili zopet



nasmejani. Spoznali so, da jim hladni odnosi ne prinesejo nii dobrega in da so lahko

uspe5nejli, ie si med seboj pomagajo.

Angel brez obraza je bil najbolj sreien, da zivljenja ljudi niso bila vei ogroiena in tako se

je 5e z vedjim veseljem in s svojimi prijatelji oblaki podil po neskondnem vesolju. obdasno je

na planetu Zemlja preverjal kako ljudje iivi.io in ker je bilo vse v najlepSem redu, jih je pustil

pri miru.
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