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Jaz sem Oton. Oton Kobilica. Več o meni  
ne boste izvedeli. Razen tega, da sem  

pregnal tri pošasti in štiri ščurke.

Nekoč me je obiskal Filip. Filip Zajec.  
Prišel je na čaj. Videti je bil precej klavrno.

Filip je imel veliko težavo. Edija Glisto.  
Toda Edi Glista ni bil nič v primerjavi  

z zares ogromno težavo, na katero  
je naletel včeraj zvečer.



»Pod mojo posteljo se je zavlekla pošast,«  
je rekel Filip. Začel se je tresti  

in polil je ves čaj.

»Greva,« 
sem rekel in vzel 

svojo veliko rjavo torbo.  
Filip stanuje tri nadstropja nad mano.



V sedmem nadstropju živi Edi.  
Ja, tisti Edi, ki povzroča težave.





V osmem nadstropju živi 
gospa Neža. Ima čudne 
navade. In prav zares  
sovraži otroke. 

»Dan, gospa
Trn Ježeva.«



V devetem nadstropju živi Filip. Filipova mama  
ob prostih popoldnevih rada hipnotizira mačke.  

Filipov oče je odšel preplavat Amazonko. 







Vsi vemo, da obstajajo tri vrste pošasti: 

ROBATE, ZOBATE IN KOSMATE.
Robate pošasti niso prav brihtne in se od vsega najbolj bojijo godbe na pihala. 

Ko je robata pošast še majhna, ji mama dan za dnem žuga s krempljem na 
debelem prstu: Če ne boš ubogala, bo prišla godba na pihala in te odpihnila.



Upal sem, da je pošast  
pod Filipovo posteljo 

ROBATA.
Odprl sem svojo rjavo torbo,  

potegnil iz nje radio in  
pritisnil na tretji gumb. 



Zadonela je koračnica.  
Radio sem potisnil pod posteljo.



Koračnica je nenadoma utihnila. 
Zaslišala sva cmokanje. 

In mlaskanje. 

HRRRK  
in PFUJ.
Izpod postelje  

se je prikotalil cof.

Pa ni bil cof!  
Bil je moj mali radio. 

PREŽVEČEN!



Ta pošast že ni bila 

ROBATA!
Filip je šklepetal z zobmi.



Če ni 

ROBATA, 
potem 
bo najbrž 

ZOBATA.



… malinovega sirupa proti kašlju. 

ZOBATe pošasti ga sploh  
ne prenesejo. Slabo jim je že,  

če vidijo reklamo zanj.

Zobate pošasti so zoprne in ti zlepa  
ne dajo miru, če nimaš pri roki …



Odvil sem pokrovček  
pollitrskega malinovega  

sirupa proti kašlju in ga zlil  
na žlico za serviranje  
krompirja. Žlico sem  

previdno potisnil  
pod posteljo.





Pošasti bi se moralo že vrteti od 
gnusa. Morala bi prilesti izpod 

postelje, švigniti v kopalnico in  
skozi straniščno školjko izginiti  

neznano kam. Pa ni! Slišal se je le: 

HRSK in MLASK!
In ko sem žlico potegnil  

izpod postelje ...



... mi je postalo jasno, da z njo  
nikoli več ne bo mogoče servirati krompirja.  

Od nje je ostal le še ročaj. Filip je medlel od groze.



Ta pošast mora biti 

KOSMATA!
Kosmate pošasti so 
najbolj hudobne, 
najbolj zvite in najbolj 
popadljive med 
pošastmi. Ampak jaz 
vem, kako jih uženeš!

Odkašljal sem se in 
začel recitirati strašno 
pesem. Pesem, ki še 
tako kosmati pošasti 
nažene strah v kosti!



Poznam strašno punčko Maro, 
ki te ujame v omaro. 
Te okopa, te prezrači, 
kožuh, dlako prekrtači,  
še s parfumom te polije 
in kocine ti navije. 
Dlake, trde in kosmate, 
zdaj so mehke kot iz vate! 
Zadnjič te je že lovila 
v hudih morah, v strašnem snu.

Nato zavpil sem na ves glas:  

»PAZI, Mara je prišla med nas!«





Nič se ni zgodilo.  
Tu nekaj ni prav!  
Tu je nekaj pošastno  
narobe. Če pod  
Filipovo posteljo ni  
najbolj strašna  
pošast vseh pošasti,  
kaj potlej tiči  
tam spodaj?

Ostala je le še ena možnost: 

GOSPOD KLOPOTEC!
Gospod Klopotec je stanoval tri nadstropja  
nad Filipom. Prepotoval je veliko sveta  
in nekaj vesolja. Dosti je videl in marsikaj vedel.



Gospod Klopotec naju je poslušal, 
pokimal, si povrtal po ušesu in vzkliknil: 

»To je REPATEŽ!
Izjemno redek, predrzen in hudoben 

stvor. Ima dolg rep, s katerim te sune,  
da poletiš v vesolje. Natanko to se  

mi je pripetilo, ko sem bil vajinih let. 
Dolgo sem brez cilja letal med planeti. 

Potem sem si rekel: Vrnil se boš in 
pregnal boš grdobico! In sem jo.«



Gospod Klopotec je zlezel v svojo omaro in dolgo 
šaril po njej. Ko se je končno spet prikazal, je v 

rokah držal škatlico: »Tole ga bo pregnalo!« 

Zahvalila sva se, zdirjala nazaj v  
Filipovo sobo in škatlico potisnila  

pod posteljo. Nekaj časa je  
bilo vse tiho, nato je rahlo  

zaškrtalo. Repatež je  
odprl škatlico.





Hip zatem se je razlegel tak KRIK,  
da se je zatresla stolpnica. Izpod postelje je šinila  
debela krempljasta gmota in negibno obležala sredi sobe.  
Pošast je odvrgla škatlico.

Previdno sem jo pobral. Repatež je še dihal. S Filipom  
sva ga zavila v preprogo, da bi ga odnesla v gozd,  
preden se zbudi. Huh, kako je bil težek!





Ko sva šla mimo vrat Edija Gliste, je 
ta že prežal na Filipa. Za hip sem se 
ustavil. »Edi,« sem rekel Glisti, »če se 
še enkrat spraviš na Filipa, bom pod 
tvojo posteljo naselil oduren stvor.« 

Edi se je zarežal, potem sem  
odgrnil preprogo. Edi se je  

nehal režati. Mislim, da nikoli  
več ne bo nadlegoval Filipa.



                       Repateža sva
      pustila pri potoku. Morda bo žejen, ko se zbudi.  

Vrnila sva se domov. Filip se je nehal tresti in skuhal sem čaj.  
Ko sva srkala čaj, me je Filip vprašal: »Kaj je bilo v škatlici?« 

Potegnil sem jo iz žepa, jo počasi odprl ter v ogledalcu  
na dnu škatlice zagledal svoj obraz.









Imate pod posteljo pošast?

Je debela, ima eno oko in kremplje  
na tacah? To bo ROBATA pošast. 

Kar brez skrbi, na smrt se boji  
godbe na pihala! Izpod postelje jo 

preženete z glasno koračnico.

In če pošast ni ROBATA, pač pa  
ZOBATA ali celo KOSMATA? 

Dam vam dober nasvet:  
takoj pokličite OTONA KOBILICO!

Le pogumno! Vsaka pošast ima svojo  
šibko točko. Še ena duhovita pustolovščina  

izpod peresa avtorice Groznovilce.

Od 5. leta naprej.
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