
ČAROBNO SEME 
Ali ste že slišali za zgodbo o čarobnem semenu? No, če še niste, vam jo lahko 

povem … 

Pred nekaj desetletji je živel kmet, ki je vsako leto posejal žito. Nekega dne je še 

pred setvijo v vas prišla tržnica, na kateri so prodajali tudi nenavadno seme za 

žito. Vsi so nejeverno zmajevali z glavo, en kmet pa je to seme vendarle kupil. 

Posejal ga je in z njim tudi svoja semena.  

Poleti je žito končno zraslo in med njim je vzklilo tudi čarobno seme. Kmet ga je 

požel in odnesel v kaščo, tam je stalo toliko časa, da se je dodobra osušilo. A 

čarobno zrno, ki je zraslo iz čarobnega semena, je oživelo in komaj čakalo, da 

bo šlo v mlin. Ko je kmet zopet pomladi prišel v kaščo, je od navdušenja 

zakričalo: »Juhu, v mlin grem!« Kmet se je ozrl okoli sebe, se popraskal po glavi 

in si mislil, da je imel verjetno prisluh. Seme pa je takoj utihnilo.  

Kmet je vrgel težko vrečo na voz in komaj čakal, da prispe v mlin. Po dolgi poti 

je končno prispel do mlinarja. Dejal mu je: »Iz tega mi naredi najboljšo moko, 

ponjo pridem čez tri dni!« Pustil mu je še nekaj denarja in odšel. Mlinar je dal 

moko takoj mleti, čarobno zrno je seveda to zelo bolelo. Šele  po treh dneh si je 

oddahnilo, a takrat ni bilo več zrno, ampak moka. Kmet je prišel v mlin, vzel 

moko in se zahvalil ter odšel domov. Ker se je bližala velika noč, je kmetova 

žena takoj začela peči kruh. Ko je bil v peči, je iz nje tako lepo dišalo, da so 

otroci hoteli kakšen košček ukrasti, a ga seveda niso.  

Naslednji dan je bila velikonočna pojedina. Vsi so najprej zmolili, nato pa so 

vzeli kruh, šunko, jajca, hren in klobase. Ugriznili so v kruh. Imel je tako dober 

okus, da so ga pojedli do zadnje drobtine. 

In zakaj, mislite, da je bil kruh tako dober in je iz peči tako lepo dišalo? Rekla bi, 

da zaradi čarobnega semena, saj nikoli prej niti kasneje ni bilo pri hiši tako 

slastnega kruha. 
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