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Pod visoko goro je izviral potok, tekel skozi gozd, vas in se izlival v reko. Ker je bila voda v 

njem zelo čista so ga imenovali Biser. Iz njega so hodile pit živali in tudi ljudje. 

Na gozdni jasi ob potoku pa so se vsako noč zbirali gozdni, vodni, vrtni, cvetlični, gorski in 

hišni palčki in se dogovarjali, kaj bodo delali, da bodo čim bolj pomagali ljudem. Palčki so 

zakurili ogenj, v krogu plesali okrog njega, se gostili z jagodami in pili vodo iz potoka. Potok je 

bil vesel njihove družbe in je glasno žuborel in poskakoval preko kamenja.  

Neko noč pa so palčki zaslišali tihe klice na pomoč. Ko so bolje pogledali, so ugotovili, da je 

nekaj narobe z Biserom. Nič ni veselo poskakoval in glasno žuborel, kar obmiroval je, jokal in 

stokal. Takrat so palčki, skozi gosto grmovje na drugi strani potoka, zagledali nekaj strašnega. 

Črni možje so s tovornjaka nekaj odvrgli in se hitro odpeljali. Palčki so se približali in zagledali 

na tleh raztresene odpadke: avtomobilske gume, papir, plastične vrečke, pločevinke, 

plastenke, stare cunje in še sode s smrdljivo zeleno tekočino. Palčki so takoj pomislili, kaj se 

lahko zgodi, če pridejo odpadki v njihov potok Biser. Vsi se lahko zastrupijo. Kaj naj naredijo? 

Razmišljali  so, se pogovarjali in sklenili, kaj morajo ukreniti. 

Zgodaj zjutraj so ljudje v vasi na vseh krajih in koncih našli sporočila na katerih je pisalo: 

»Biser je v nevarnosti. Hitro pridite na gozdno jaso! Pokličite tudi gasilce in policijo!« 

Ljudje so res odšli v gozd, nemudoma pobrali odpadke, gasilci so naložili sode s strupeno 

tekočino, policisti pa so šli iskat osumljence, kajti na sporočilih je bila napisana tudi registrska 

številka tovornjaka. Potok Biser je bil rešen in vsi so bili zadovoljni in srečni.  

Potok se je ljudem zahvalil na poseben način. Kdor je zajel vodo iz njega, je v njej našel pravi 

dragoceni biser. 

In kje najdemo palčke? Veliko jih je v gozdu, pa vsepovsod okrog nas. Opazujejo nas kaj 

delamo, nas varujejo in nam pomagajo. Vidite tudi vi katerega?     
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