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Dihec Mihec je navihan fantek. vsak Dan ušpiči kaj novega. Zelo raD pa tuDi
poMaga ljuDeM, če ga prosijo Za poMoč. iMa naMreč čuDežno Moč, saj Zna 
oDgovoriti na vsa vprašanja na svetu, pa sploh ne hoDi v šolo. in veDno je 
nasMejan!

še nekaj ti poveM – Dihec Mihec nikaMor ne gre breZ svojega najboljšega 
prijatelja. tačko Dlačko Mu je iMe. ne, tačko Dlačko ni iMe njegoveMu kužku. 
niti ni iMe soseDove Muce. tačko Dlačko je Dlačica, ki raste v naših noskih.

Majhni otroci iMajo Zelo Majhne tačke Dlačke v nosu in se jih skoraj ne viDi. 
pri očku in MaMici so tački Dlački že večji, največji pa so pri DeDkih in babicah – 
tačkoti Dlačkoti jih kličeMo.
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reproDuciranje vsebine ni Dovoljeno breZ preDhoDnega soglasja avtorja.
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nekega Dne se je Dihec Mihec potepal po naselju 
in slišal, Da nekDo Močno kašlja.

»kreh, kreh, kreh ...« se je slišalo iZ vrtca.

»joj prejoj, kaj bo Z vaMi, otroci?« se je 
spraševala vZgojiteljica Marta. »oD koD ZDaj ta 
kašelj? Mogoče je preveč prahu v Zraku in vaM 
prahci v nosu nagajajo?«



»kreh, kreh, kreh ...« so kašljali otroci vsevprek. sploh ni poMagalo, če so Dali
roko preD usta, kot jih je naučila MeDicinska sestra prejšnji Dan.

»kako naj ustaviMo kašelj?« so se spraševali otroci.

»glej no, glej, ali prav slišiM,« je rekel Dihec Mihec. »nekDo iMa vprašanje,
pa niMa oDgovora. brž jiM greM poMagat!«



en, Dva, tri in že je navihani Dihec Mihec kar skoZi okno skočil k otrokoM, 
ki so kašljali. in ko je pristal na tleh, se je kar ZakaDilo oD prahu.

»kreh, kreh, kreh ...« so še bolj kašljali otroci.

vZgojiteljica pa je Začela kihati: »apčihaaaa, apčihaaaa!«

»ali potrebujete poMoč?« je vprašal Dihec Mihec.

»jaaaaaaaa, prosiM, nauči nas ustaviti kašelj. ne MoreMo se niti igrati, ker preveč 
kašljaMo!« so v en glas Zakričali otroci.

»sploh ni probleMa,« je rekel Dihec Mihec. »vsaka Miška ve, kako se ustavi kašelj. 
ali ste že viDeli Miško, ki kašlja?«

»ne,« so oDgovorili otroci. »Miške ne kašljajo.«

»no, poteM pa takoj ponovite Za Menoj, kar vaM boM pokaZal,« je rekel in si Z eno 
Dlanjo pokril usta, Z Drugo pa ZaMašil nos in prenehal Dihati.

otroci so kar iZbuljili oči, saj so Mislili, Da Dihec Mihec ne bo več 
Dihal, in so čisto poZabili ponoviti Za njiM. gleDali so ga, kDaj bo 

spet Začel Dihati, in še veDno so kašljali. »kreh, kreh, kreh ...«

le Mala tanja je nareDila tako, kot je pokaZal. Z eno roko si
je pokrila usta, Z Drugo pa se je prijela Za nos. no, in glej 
čuDež. tanja je saMo še enkrat Zakašljala, poteM pa nič več.

Dihec Mihec je poteM pokaZal tanji, Da lahko oDMakne
roko Z nosa, usta pa naj ostanejo pokrita Z Drugo roko.

nato ji je Dihec Mihec še nekaj skrivnostnega Zašepetal
na uho. res je čuDežno prenehala kašljati in nasMeh ji je

prekril obraZ. spet se bo lahko igrala.

»jupiiiii!« je oD veselja kričala tanja.



»tanja ne kašlja več,« so ugotavljali otroci in Zraven še veDno 
kašljali ter kihali.

»prosiM, prosiM, prosiM, povej naM skrivnost,« so MoleDovali otroci.

janeZek je bil že tako utrujen, Da se je ulegel kar na tla in se Zvijal 
oD kašlja. tuDi stati ni Mogel več, revček.

Dihec Mihec pa je rekel: »saj seM vaM rekel, Da Me Morate ubogati 
in ponoviti Za Mano. pa Me je ubogala saMo Mala tanja. Zato seM ji 
poveDal skrivnost, kako ustaviMo kašelj.«



»ubogali boMo, Daj, še naM povej skrivnost,« so ga prosili otroci.

»ZDaj pa res vsi ponovite Za Mano, tuDi vi, vZgojiteljica.«

niti vZgojiteljica ni poZnala skrivnosti in ni veDela, kako naj se Znebi 
naDležnega kašlja. Dihec Mihec si je še enkrat Z eno roko prekril usta, Z 
Drugo pa ZaMašil nos in vsi otroci ter vZgojiteljica so natančno ponovili 
Za njiM.

čuDež! kar naenkrat je bilo vse tiho. nobenega kašlja več. poteM pa je 
Dihec Mihec rekel tanji, Da jiM lahko iZDa skrivnost, Da ne boDo spet Začeli 
kašljati, ko boDo roko uMaknili oD ust. tanja je najprej hitro skočila Do 
janeZka, ki je ZDaj Mirno ležal na tleh, in Mu nekaj Zašepetala. janeZek je 
spustil roko Z nosa in oDMaknil Drugo roko oD ust, Malce počakal in se 
nasMehnil. čuDež. nič več ni kašljal.

tanja je poteM šla oD otroka Do otroka in naZaDnje še
k vZgojiteljici ter jiM vseM na uho Zašepetala skrivnost.



na koncu so bili vsi veseli, ker so končno prenehali kašljati! končno se lahko 
spet igrajo in veselijo. Dihec Mihec je skočil na okno in Zaklical: »pa nikoli ne 
poZabite, Da so v vaših noskih vaši najboljši prijatelji. tačkoti Dlačkoti Znajo 
ustaviti kašelj!«

»tanja, ti pa povej otrokoM vsega sveta, kaj si Zašepetala janeZku in DrugiM, 
Da so prenehali kašljati,« je še rekel in se kar skoZi okno pognal DrugiM 
DogoDivščinaM naproti. 

ali te ZaniMa, kakšno skrivnost je Zašepetala tanja otrokoM na uho?

priDi bližje, Da ti ZašepetaM: »Dihaj tiho in Mirno skoZi nos, pa boš kašlju kos.
Dihaj neslišno kot Miška, Da bo nosek čist kot hiška.«



nasvet:
kaDar koli te Muči naDležni kašelj ali Začneš težko Dihati, eno roko pritisni na 
usta, tako Da jih ne Moreš oDpreti, Z Drugo pa si ZaMaši nos in v Mislih štej Do pet 
ali Deset. 

poteM uMakni roko Z nosa in Dihaj tiho kot Miška. to je rešitev, če se želiš Znebiti 
kašlja. starši, če opažate, Da otrok spi ali gleDa televiZijo Z oDprtiMi usti, Mu 
lahko usta Zalepite Z beliM MeDicinskiM lepilniM trakoM (MikroporjeM). 

v vrtcu ali šoli se Z vZgojiteljico oZiroMa učiteljico in otrokoM Dogovorite Za 
skrivni Znak, ki bo otroka opoZarjal, naj Zapre usta.


