
Kralj Matjaž leta 2018 

Kralju Matjažu se brada devetkrat ovije okoli kamnite mize. Skupaj z vojsko, ki 

šteje sto vojakov, se zbudi v letu 2018. 

Vrata skale se odprejo. Začudeni pogledi švigajo gor in dol, levo, desno. Previdno 

in počasi korakajo po hribu navzdol. Kralj Matjaž se kar naenkrat prime za glavo 

in zavpije: »Vojaki, stojte!« Levo na polju vidijo ogromno stvar, ki se premika. 

Vojaki brž pripravijo svoje orožje za napad. Kralj jih pomiri in odpravijo se bliže. 

Na traktorju sedi kmet in orje njivo. Začudeno jih pogleda in reče: »Kaj buljite, ali 

še niste videli traktorja?« Kralj Matjaž mu odvrne, da so se ravnokar prebudili iz 

večstoletnega spanca. V tistem trenutku jih preleti orjaški ptič, vsi počepnejo in 

se primejo za glave. Kmet se jim nasmehne in jim razloži, da je to letalo, s katerim 

lahko danes potujemo po svetu. Matjaž se zamisli, kako bi lahko s takimi 

napravami s svojo vojsko hitreje prišel do nasprotnika in bi v bojih gotovo zmagal, 

saj njegovi vojaki ne bi bili utrujeni od poti. Vladar vpraša kmeta: »Kdo je tukaj 

kralj?« Kmet mu odgovori, da imajo v mestu župana. Kralj se skupaj z vojsko 

odpravi naprej. Na poti opazijo veliko barvastih kočij brez konj, ki dirkajo veliko 

hitreje kot konji. Videli so številne hiše, visoke dimnike, sivi beton, oblečenega 

psa na vrvici. Ljudje so se čudno obnašali. Ves čas so v rokah držali nekakšne 

naprave in se z njimi pogovarjali. Bili so tudi čudno oblečeni. Ker so bili že vsi 

pošteno lačni, so vstopili v stavbo, iz katere je lepo dišalo. Videli so cel kup omar, 

iz katerih je prihajala pijača in hrana. Zdelo se jim je zelo zanimivo, toda zelo 

čudno. Ker pa so bili vojaki kralja Matjaža zelo nemirni, je kralj ukazal, da se 

vrnejo nazaj do skale. Zopet so se poglobili v dolg spanec. 

Ko se bodo spet zbudili, nihče ne ve, kaj jih bo čakalo takrat. 
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