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КА КО СЕ СПА СИО МЕ ДО

ПрвихладниданиопоменулисујежаБодљивкадамора
потражити рупу у којој ће преспавати зиму.Смјестио се у
пространојшупљини једног трулог дрвета. Да би му било
топлије,завукаосеусуволишће.

Одједномгапритиснутешкамедвјеђашапа.
-Ај!—јаукнемедо.—Откудовдјетрње?
Разгрнелишћеиугледанезваноггоста.
-Аха,тосити,Бодљивко!
-Јасам—бојажљивопромуцајеж.
-Овдјенеможемообојицазимовати—напоменумедо.
Бодљивко тешка срца схвати да мора потражити друго

уточиште.
-Моглибисмо—рече—обојицаовдјепреспаватизиму.

Бићенамтоплије.Тисезавуцидубље,ајаћуближеулазу.
-Мммм!—замумламедо.—Слабамијекористодтебе.

Јошћусеопетнабостинатвојебодље.
-Тешкојенаћиоваквоскровиште—уздахнуБодљивко

икрену.
Доброћуднимедогазаустави:
-Падобро,остани.
Идвасустанарасепредадошезимскомсну...
Усредзимепробудиихлавежловачкогпса,којијенању-

шиомедвједа.Дотрчаловацизавириушупљину.
-Пати,Жућо,лајешнајежа.Башсиостарио!—прекори

ловацсвогпсаиодвучегадаље.
Тресућисеодстраха,медопрошапта:
-Бодљивко,јесилибудан?
-Коганебипробудиоонајгаламџија!—речејеж.
-Тисимиспасиоживот!—речемедопунзахвалности.
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Натомујежодговори:
-Дасибиосебичанидасимеотјераоизсвојејазбине,

данасбиловацимаобогатлов.
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НАЈ ЉЕП ШЕ МЈЕ СТО НА СВИ ЈЕ ТУ

Пресушиобунарпасежабанашлауневољи.Понестало
јојхране,аникаконијемогладаискочиизбунара.Данимаје
тучамила,докједномзачујеизнадсебеграктањеврана.

Еј,вране,спаситемеодавде!–завапижаба.-
Имамомисвојапосла–равнодушнорекошевране.-

Жабаседосјетикакодаихзаинтересује.
Чујте,одвешћувасунајљепшемјестонасвијету!-

Вране се погледаше. Свака је жељела да види то нај-
љепше мјесто на свијету. Изву-
кошежабу из бунара и понесо-
шејепрекопоља.Жабаимрече
дајеспустеуједнубарукојује
угледала пред собом. Вране је
послушаше.

-Овојенајљепшемјестона
свијету! — радосно ускликне
жабаибућнеуводу.

-Тисинаспреварила,неза-
хвалнице! — полетјеше према
њојљутите вране. Хтјеле су да
јекљуновимарастргну.Ализау-
ставиихнајстаријаврана:

Пуститеје!Зажабујеово-
заистаправирај.Амисмонаив-
нештосмојојповјероваледаће
нам показати најљепше мјесто
насвијету.
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НЕ ПО СЛУ ШНИ ЗЕ ЧИЋ

Изсвојескривенекућицезечићисумоглидавидеразне
животиње. Мајка их је учила којих звијери треба да се
чувају.

Ено,онојелисица,нашвеликинепријатељ–показа-
имзечица.

Не изгледа много опасна – рече најмлађи зечић-
Борко.

Наоближњипропланакдојуринекавеликаживотињаса
разгранатим роговима. Уплашени зечићи сешћућурише уз
мајку.

Небојтесе,тоједоброћуднијелен–објасниимона.-
Јеленпочедапасетраву.Одједномподижеглаву,оњуши

ваздухипојурипремашуми.Намјестугдјејемалочасбио
јелен,појависевук.

Погледајтеоногразбојника!–шапнузечица.–Онје-
јошопаснијиодлисице.

Страшанје!Имаоштрезубе–примијетиБорко.-
На голој грани високог дрвета мирно је стајао јастреб.

Пажљивојемотриоштаседешаваушуми.
Видитеонуптицу–показазечица.–Чувајтеседавас-

неопази,јерћетесезатреннаћиуњенимканџама.
Јасенеплашимтептице!–речехрабриБорко.-

Мајка исприча како је јастреб одниоњеног малог бра-
та.АлиБоркојеидаљевјероваодајастребнеможеуловити
зеца.

Зечица оде да потражи храну, а зечићима нареди да не
излазеизкуће.Свисупослушноосталинасвоммјесту.Само
је Борко истрчао на пропланак.Свуд около било јемирно,
нигдјениједнезвијери.Јастребјеосматраосвисокогдрвета,
алијебиоокренутнадругустрану.
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Изненада Борко опази изнад себе раширена јастребова
крила. Појуришто је брже могао. На леђима осјети убоде
оштрихканџи.Откотрљасенизпадинуитакосеотржеиз
смртоносногјастребовогзагрљаја.Јастребсепоновоустре-
минањега,алиублизиниопазилисицутеузлетјенадрво.

Срећом,лисицанијеопазилазечића.Адагајевидјела,
скупобионплатиосвојпрвиизлазакушуму.

КадјезечицасазналаштаседесилоБорку,млатнулагаје
шапомпоњушкици.

-Ето,кадсинепослушан!Садбарзнашданамјеи ја-
стребопасаннепријатељ.Али,бољедасимиповјеровао,не-
гоштосиселичноувјериокакавје јастреб.



10

ПЕ ЋИН СКО ЧУ ДО ВИ ШТЕ

Ухладнојесењевечемедвједнаиђенапећинуизавири
уњу.

-Охо!—речезасебе.—Овдјемогусасвимугоднода
преспавамзиму.

Текштозакорачиунутра,нештозалепршапредњеговом
њушком. Престрашен, хтједе побјећи, али познаде слијепе
мишеве.

- Види ти њих! Уплашили су мене, моћног господара
шуме!Напољеизпећине!—повичемедвјед.

-Ово јенашапећина!Ово јенашакућа!—зацикташе
слијепимишеви.

-Глетињих!Кажете:вашапећина?
-Паможедабудеитвојаинаша—покушашеслијепи

мишевидасенагодесамедвједом.
-Овдјеимадостамјестазасвенас.Митинећемосмета-

ти,јерспавамогоре,наврхупећине.
-Шта сте загаламили! Напоље, кад кажем! - забрунда

медвједирастјераихграном.
Затимпотражипогодномјестогдјебиприлегао.Ууглу

опазидостасувоглишћа.Дивнапостељазамедвједа!Али,
текшто сеопружиполишћу,набоде сенанеко трње.Кад
разгрнулишће,опазијежа.

-Ха!Тусисенамјестиоствојимбодљама,несрећојед-
на!—бијеснозамумламедоиизбацинапољетекпробуђеног
јежа.

У пећини медо нађе још два нежељена сустанара: со-
вуи јазавца.Ињихпотјеранапоље,па задовољнолежена
лишће.

Испред пећине су њени избачени станари дрхтали од
хладноће.Слијепимишевисујадиковали:
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-Гдјећемо,јаднибескућници,наћидругоскровиште?
Ијежсезабринуо:
-Аштаћујабезмојетоплепећине?Остадохибеззимни-

цекојусамсакупљаоцијелејесени!
-Овапећинајеодувијекбиламојакућа.Садајекаснода

тражимдругу—речејазавац.
А сова није јадиковала. Смишљала је како да помогне

себиисвојимпријатељима.
-Знателиштаћемо?—предложиимона.-Истјераћемо

медвједаизпећине!
Јежсестадеподругивати:
-Знам,уваженасово,дасипаметна,алисадасиказала

обичнуглупост.Какоминејакиможемоотјератимедвједа?
-Акосеудружимо,бићемојачиодњега.Вирадитеонако

каковамјакажем,паћетевидјетидасамуправу.
Студенивјетарјенаговјештаваохладнуноћ.Стогајежу,

јазавцу и слијепиммишевима није преостало ништа друго
негодапослушајусову.

Кад је медвјед задријемао, одједном га нападоше сви
становниципећине.Јежгаубодеоштримбодљама,слијепи
мишевигастадошеуједатизауши,јазавацгајакоугризеза
шапу,асоваганеколикопутакљуцнусвојимкљуномправо
уочи.

У мраку медвјед није знао ко га напада. Уплашен, по-
бјегнеизпећинештојебржемогао.

Видећигакакобезглавојури,вукгазапита:
-Штаје,медо?Бјежишлиодловаца?
-Каквиловци!Напаломејенекопећинскочудовиштеса

безбројзуба,кљуноваиоштрихкопаља!Бјежиити,акотије
животмио!

Вјетар јехучаоиљуљаошуму.Вукусеучинидасе то
приближавапећинскочудовиште,паионстадебјежати.
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СТАН У САН ДУ ЧИ ЋУ

Двијевјеверицесуживјелеусусједству.Једнајебиласива
адругацрна.Потомесуидобилеимена—СиваиЦрна.

-Бојамоједлакејемногољепшаодтвоје—шепуриласе
Црнасвојимбујнимрепом.

Сивајећутала.Зналајеисамадајељепшецрнокрзно.
-Паимоја кућа је бољаод твоје!—настави хвалиса-

вавјеверица.—Дрвоукојемтистанујешсасвим јетруло,
пашћечимдунејачивјетар.

Тојетакођебилаистина.
Црнанијепрестајаладабрбља:
- Твоја остава за храну је празна.А погледај колико ја

имамљешника,жирова,ораха...
ОвохвалисањенатјераСивудаодебезпоздрава.
УбрзоседесионоштојеЦрнапредвијела:јаквјетаробо-

ритрулостабло.Сиваостадебезсвојекуће,паодепошуми
датражиновистан.

Лутајућитаконаиђенацесту.Издаљинезачујетутњаву.
Поредњепројурикамионнатоваренсандуцима.Једансанду-
чићсеоткачискамионаиоткотрљасеушуму.Камионодју-
ридаље.

Сиваопрезноприђесандуку.Оњушигаи,кадсеувјери
дајепразан,одлучидасеуњемунастани.Крозмалиотвор
увучесеунутраизадивљеноускликну:

-Охо!Паовојекаостворенозамене!
Одмахотрчадасепохвалисвојојдругарици:
- Хеј, Црна! Дођи да видиш гдје сада станујем. Моја

кућицајесличнашумаревој,самоштојемногомања.
Црнапохитазањом.УбрзосеувјеридаСивазаистаима

дивнукућицу.
-Хоћешлидазамијенимонашекуће?—предложијој.
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Сивасезатренутакзамисли,парече:
-Нећу!
-Узкућудаћутиисвухрануизмојеоставе—додаде

Црна.
Сиванатопристаде.
Црна остаде у сандучићу. А свој стан и сву зимницу

уступиСивој.
Негубећивријеме,Црнаодедасакупљахранузазиму.
Утомнаиђешумарпоредњеногсандучићаи—однесе

га.
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ПА ДО БРА НАЦ

НесташнавјеверицаМимипоциоданјескакаласгране
награну.Понекадјесависокихврховаскакаланаземљу.Њен
великирепслужиојојјекаопадобран.

Свакискокмалевјеверицеизазиваојепажњуптицаисвих
шумскихживотиња.Докбивјеверицападалакрозваздух,у
шуми би настао тајац. А чим би срећно додирнула земљу,
шумабизабрујалаодусхићенихцвркутаигласова.

Одједномјеушумизавладаострах.Јастребсеизвисина
каостријеластуштиокземљи.Свептицеималеживотиње
сусеуплашилеисакрилесе.ИМимијенавријемеускочи-
лаусвојукућицу.Настрадаојесамоједаннеопрезнипацов.
Јасгребгајеподигаоувисинуипустио.Апацовнијеимао
крила,пајебрзопропадаокрозваздух.Паојенастијењеи
намјестуостаомртав.Такојејастребубијаоплијен,азатим
гајео.

Другог дан опет се појавио јастреб. Занесена игром,
Мимигајекасноопазила.Зачассенашлауњеговимканџа-
ма.Птицеиживотињесузанијемиле.Стугомсупосматрале
какојастребподижеувисинубеспомоћнувјеверицу.

Посвомобичају,јастребјесвеликевисинепустиосвој
плијен.АМимијераширилаизнадсебереп.Полакојепада-
лакземљииспустиласенамекограње.Тојеублажилоњен
пад.

Погледаласеучуду.Зарјезаистажива?Заразмишљање
нијебиловремена.Одмахсесакрила.

Узалудјејастребпретраживаомјестогдјејепалавјеве-
рица.

Асвистановницишумерадовалисусеидивилинајвећој
акробацијималевјеверицеМими.
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МРА ВИ ОТЈЕ РА ЛИ МЕ ДВЈЕ ДА

Усредшумераслајепитомакрушка.Њенесочнеплодо-
ве радо су јелешумскеживотиње и птице. Ту је најчешће
долазиогоростаснимедвјед.Једномседобронајеоизадрије-
маоузкрушку.Плашећисемедвједа,другеживотињенијесу
смјеледаприђу.Врзмалесусеококрушкечекајућидаоноде.
Ањемусенијежурило.

Тадаживотињестадошеданаговарајујелена:
-Ти,јелене,имашроговеиможешдапотјерашмедвједа.
Јелен је био поносан на своје рогове, али не и толико

храбардабисеупустиоуборбусајачимодсебе.
Међуживотињамајебилаидивљасвиња.Свисухвалили

њенусрчаност,алинионанијехтјеладасеизлажеопасно-
сти.

Лисицаполаска јежудабионсвојимоштримбодљама
могаодасвакузвијернатјераубјекство.Међутим,јежније
нипомишљаодаизазивабијесгосподарашуме.

Тадасезачуглассићушногмрава:
Јаћуотјератимедвједа!-

Животињемусеподсмјехнуше:
-Охо!Глејуначине!Кадмедвједанијесусмјелидаотјера-

јунијеленсвојимдугимроговима,нисвињаоштримзубима,
нијежсвојимбодљама,какоондаможешти?

Мрав окупи своју многобројну дружину.Њихови уједи
одмахпробудишеуспаваногмедвједа.

-Доврага,штосудосадниовимрави!—замумљамедвјед
иодгегаушуму.
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ДВА ОРА ХА

Расланагранидваораха.Дунејаквјетариобориихна
земљу.Орасисесакријуугрмље.Тусунековријемемирно
живјели.

Разболисеједанорах,адругипођепољекара.Довеоје
најбољегљекараушуми—мишаГрицка.Алиболесникане
нађошенаономмјестугдјејележао.

Орахстадеплакатиижалитинесталогбрата:
-Јаднимојбрат!Кознаштасесњимдесило!
-Неплачи,наћићемога—тјешиогајеГрицко.—Гле-

дај,евонечијихтрагова.-Аха!ПатосутраговиЦицевјеве-
рице!

- Ох! Вјеверица ће га одмах појести! — јадиковао је
орах.

-Амождагајеоднијелакући,дагасачувазазиму.Хајде-
модагатражимо!

Итако,пођуонизаједнодатрагајупошуми.Идуони,
иду,исретнуврапцаБрбљивца.

-Џив!Џив!Кудаидете?—упитаихБрбљивац.
-ТражимоЦицувјеверицу—одговориорах.
-Аштавамонатреба?
-Однијелајемогабрата.
И ја самљутнаЦицувјеверицу—сјетисеврабац.—

ОнамијенадјенуланадимакБрбљивац.Поћићуијасавама.
Помоћићувамдајенађете.

Ипођузаједноиорах,имиш,иврабац.Идуонитако,иду,
исретнумацуМицу.Онадовикну:

-Мијау!Кудастекренули?
-ТражимоЦицувјеверицуимогабрата—објасниорах.
-Ијаћувампомоћи—придружиимсеМица.
Итакопођузаједноиорах,имиш,иврабац,имаца.Иду

они,иду,исретнувеликогпсаШарова.
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-Ав!Ав!Ав!Гле,коликоихје!—зачудисеШаров.—
Кудаидете?

-ХоћемоданађемоЦицувјеверицу.
-Јестелиштољутинању?
-Какодане!—речеорах.—Однијелајемогабрата.
-Етоименесвама.Мождаћувамбитиодкористи.
Ипођузаједноиорах,имиш,иврабац,имаца,ипас.Иду
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онитако,иду,истигнуушуму.Зналисудатунегдјеживи
Цицавјеверица.Алигдјејењенакућа?Тонијесузнали.

Врабац Брбљивац је дуго летио кроз шуму. Најзад је
опазиорупууједномдрвету.ТујеживјелаЦицавјеверица.
Врабацјеодмахдовеосвојудружину.Но,какосаддавјеве-
рицуистјерајуизрупе?МацаМицаседосјети:попнесена
дрвоисвојрепзавучеушупљинугдјејестановалавјеверица.
Видећимацинреп,вјеверицапомислидајетозмија.Уплаши
сеипобјегненаврхдрвета.

-Штаћемосад?—упитаШаров.
-Јаћујеоборитиназемљу!—речеГрицко.
-Какоћешјеоборити,кадсимногомањиодње?—рече

орах.
-НезовемсеузалудГрицко!—испрсисемиш.
Онстадегристигранунакојојјестајалавјеверица.Гриц,

гриц,грици—гранасесломи.Вјеверицападеназемљуи
одмахстадебјежати.Шаровпојуризањомиухватије.

-Чуј!Одмахнамвратиорах!Аконамганедашживоги
здравог,откинућутиреп!—запријетијојШаров.

-Хоћу,хоћу!—пристадеуплашенавјеверица.Узвересе
уздрвоиизрупеизнесеорах.

Дваорахасезагрлише.
Отада срећно живе. Често посјећују своје вјерне при-

јатеље: миша Грицка, врапца Брбљивца, мацуМицу и пса
Шарова.АЦицавјеверицанесмијевишенидасеприближи
њиховојкући.Плашисесложнедружине.
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ХРА БРИ ЗЕЦ

Стрмоглавио се зец са високе стијене и пао право на
главу.Ошамућеннапипаојеначелувеликучворугу.Мозак
мујебиодобропотресениизњегајенесталостраха.Такоје
онодједномпостаохрабар.

-Гдјејеонајзлочестивукдагараспалимпоњушци!—
испрсисехрабризец.

Крене шумским путељком и нађе капу коју је изгубио
неки дјечак. Зец натуче капу на главу и пође даље.Његов
необичанизгледизазваојестрахмеђусвимшумскимживо-
тињама.Лисицасезачуди:

-Какавли јеоночудан зец?Пробаћудалиму јемесо
укусно.

Аличиммулисицаприђе,зецјемлатнуштапомпоглави.
Лисицапомислидајетонекаопасназвијернапобјеже.

Игладнивуксеоблизну:
-Охо!Евонајзаддоброгручка!
Зецињегасмјелодочекаираспалиштапомпоњушци.

Вуксезбунииузмаче.
Закратковријемепошумисепронесегласопојавичудне

звјерке. Нико није смио да је нападне. Чак ни горостасни
медвјед!

Славахраброгзецатрајалајесведокнијеизгубиокапу.
Аондајеопетмораобјежатиодсвојихнепријатеља.Јер,они
су уњему видјели обичног зеца и нијесу цијенилињегову
храброст.
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ША РЕ НИ ЛЕП ТИР

У породици бијелих лептира родио се чудан лептирић
безбојнихкрила.Родитељисугасажаљевали:

-Јаднинашмалишане,свакоћетепрезиратизбогтаквих
крила.

Сусједи су се чудили необичном изгледу безбојног
лептира.Другилептирићисенијесудружилисњим,јерсусе
плашилидајетонекаопаснаболест.

Усамљенилептирићјетуговао.Цвјетовисубилињегови
јединипријатељи.Летио јеодцвијетадоцвијетаитражио
савјеткакодаобојисвојакрила.

Љубичицамујерекла:
-Јаћутидатиплавебоје,алитојемалозатвојаширока

крила.
Мајскаружамујепонудила:
-Евотималоцрвенебоје.
-Ајаћутидатибијелебоје—јавиласелала.
Цвјетови разних боја обојили су по дјелић лептирових

крила.Такојеонпостаошарен.Отадамусесвилептиридиве.
Незнајудајетоонајистилептирбезбојнихкрила.Цвјетови
гарадодочекујуинудемусвојеслаткеплодове.

Мождастеиви,дјецо,видјелитогшареноглептира.
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СЛИ КЕ ИЗ БУ КВА РА

Вјеверица опрезно извири из своје кућице. Пажљиво
осмотриоколину.Птицесувеселоцвркуталеискакуталепо
гранама.Значи,неманикаквеопасности.

Вјеверица се хитро успентра на врх дрвета. Одатле се
пружаолијепвидикнасвестране.Наоближњојливадиопази
некичуданпредмет.Таконештоникадушуминијевидјела.
Радозналост јенатјерада сиђе сдрветаипримакне се том
необичномпредмету.Биојетобуквар.Изгубиоганекидјечак
којијетудапролазио.

Са великим занимањем вјеверица стаде прелиставати
буквар.

- Гле, овдје је насликан зеко! Ето и лисице, и сове, и
јелена...

Највишесеобрадујекадугледасвојуслику.Одрежетај
листиоднесегасвојојкући.Напутујесретезеко.

-Хеј,вјеверице,откудтитаслика?
Нашласамјеуонојкњизи,енотамонапуту.Видјеласам

итвојуслику.
-Могулиијаузетисвојуслику?
-Наравно!
Зекодотрчадобуквара,изрезасвојусликуиодјуридаље.

Изненадагаухватилисица.
-Долијаоси,зечићу!—речелија.—Досадсамтечетири

путаузалуднојурила.-Аданассибиомањеопрезан,пасам
теухватила.

-Затојекриваоваслика...Ех!—јадиковаојезеко.Знао
једамунемаспаса.

-Котејетосликао?—запиталија.
-Акомепустиш,казаћутигдјеитиможешнаћисвоју

слику—речезеко.
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Лијамуобећадаћегапустити.Радоснизекоодведеједо
буквара,паодјуриушуму.

Сјутрадандјечакпођедатражиизгубљенибуквар.Нашао
гаје,аликаквог?Свеживотињебилесувећизрезалеизњега
својеслике.
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ГО РАК МЕД

Навалиосадаједемед.Пчелајезамоли:
-Немојотиматимојмед.Многосамсенамучиладоксам

гаскупила.
-Башмебригаштосисетинамучила!—осорнојојдоба-

циосаинаставидаједе.
Пчела није смјела да је отјера, јер је знала како је она

опасна.
Осаједубокозагазилаумед.Кадјехтјеладаодлети,није

семогланипомакнути.Ногесујојбилекаоприкованемедом.
Криласулепршаладоксенијесуионазалијепила.

Видећидаћесеудавити,осазавапи:
-Драгапчело,избавимеодавде!
Пчелајојнатоодговори:
-Икадбиххтјела,немогутипомоћи.Уосталомтине

цијеништуђи труд,панеможешбитини захвална за туђу
помоћ.
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РАЗ ГО ВОР НА ОБА ЛИ

Низпотокјелетиоводеницвијет.Билојесунчаноитопло.
Атојезањегабилаправасрећа.Могаојеживјетиодјутрадо
мрака.Кратаквијек,немашта!Аливоденицвијетнијезбог
тогабионесрећан.Напротив,радоваосештоћечитавњегов
вијекбитиведар.

Уочиматогмалогстворењапотокјеизгледаокаоогромна
ријека.Веомасезапрепастиокадјеугледаобескрајноморе.
Спустиосенавеликокругаокамендасеодмори.Одједном
осјетидасекаменподњимпомиче.Шталијето?

-Ааа...!—гласнозијевнувеликаморскакорњача.
Воденицвијеттектадавидједаподњимнијекамен,већ

некавеликаживотиња.Уплашен,узлетииупита:
-Косити?
-Зарнезнаш?Јасамкорњача.
-Првипутчујемзатебе—речеводеницвијет.—Опро-

стиштосамтепробудио.
-О,нијесамтениосјетила.Аивријемејевећдасепробу-

дим.Спаваласамчитавдан.
- Читав дан! — зачуди се водени цвијет. — Па ти си

преспавалачитавсвојвијек!
-Неразумијемшта то говориш. Јаживимвећпет сто-

тинагодинаикознаколикоћујош.Једанданје,такорећи,
тренутакуживотунас,корњача.

-Охо!Ајаживмсамоодјутрадомрака.
-Башјеприродабиланеправеднапрематеби!—сажали

секорњачанаслабашностворење.
- Ја немислим тако—рече водени цвијет.—За један

данмногосеможедоживјети.Свакисекундјезаменедуги
значајан.Накрајуданајаћубитизасићенживотаистокаоти
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кадбудешудубокојстарости.Већсјутраживјећемојепотом-
ство.Ох,јасезапричао,авријемеодмиче.Здраво!

Иводеницвијетодлетједаље.
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УСА МЉЕ НИ МРАВ

Свакогдана јемарљивимравРаденкодоносиохрануу
мравињак.Биојетоликоснажандајемогаовућииогромно
зрнокукуруза.Никадниједангубио.Храномкојујеондоно-
сиомогласупрезимитиидвадесетмрава.

Досадило Раденку да ради за друге. Одлучио је да се
одвојиодмногобројнемрављепородице.Направиојезасебе
лијепукућицу.Уњу једовукаосамооноликохранеколико
јењему потребно.А кад је тај посао завршио, одмарао се
домилевоље.Помалоседосађивао,алисеипакнијевратио
својојпородици.

Кадјепочелазима,Раденкојезатвориоврата.
Усредзимеуњеговукућујепродрлавода.Однијеламу

је сву зимницу. Замало се није и он удавио.Немајући куд,
вратиосесвојојпородици.Али,улазмравињакабиоједобро
затворен.Узалудјелупаоидозивао.

Вјетарјезавијаокрозогољелегранеидоносиоледенидах
сасњежнихпланина.Усамљенимравсетресаоодхладноће.
Нијемупреосталоништадругонегодакренепосвијетуи
тражизалогајхранеитопликутак.
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СПО МЕ НИК У KOШНИЦИ

Најхрабријијеонајмишкојисеусудидаповучемачкуза
реп.Аистотоликомујехрабростипотребнодауђеукошни-
цу.Тамогачекабезбројкрилатевојскенаоружанеотровним
копљима.Да нема те ратоборне војске било би лијепо ући
унутраинајестисемеда.

МалимишГарознаојезатуопасност.Паипакјеодлучио
дауђеукошницу.Наулазунијебилопчела,пајепомислио
дасунекудодлетјеле.

Чимјепрекорачиопраг,осјетимирисмеда.Их,штоћеда
сеслади!

У углу кошнице Гаро опази једног непомичног миша.
Приђему.Веомасеизненадикадвидједајеонодвоска.

„Тосупчеленаправилеспоменикнекоммишу“,помисли
Гаро.

Пчелеопазишенезваноггостаиустремишесенањега.
Једнагаубодежаоком.Јаокакога јетозабољело!Срећом,
излаз је биоблизуи онистрчанапоље. Једва се довуче до
својерупе.

Мајкапримијетидасњимнештонијеуреду,паупита:
-Штатије,Гаро?
-Уболамепчела—једваодговорималимиш.
-О,јадничемали!Хајделезидатиставимхладнеобло-

ге—речебрижнамајка.
Кадсемалоопоравио,Гарорече:
-Мајко,укошницисамвидиовоштаногмиша.
-Зарсиулазиоунутра?!—запрепастисемајка.
-Јесам—признадемиш.
-Ох!Тисисрећанштосиостаожив,црнисине!
-Какавјеономишодвоска?Јелитоспоменик?—упита

Гаро.
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-Да,тојеспоменикједкомхраброммишу—сјетнорече
мајка.

-Желиобихдаијаимамтакавспоменик!—одушевљено
узвикнумалимиш.

-Не,такавспоменикнетребадапожелиш—посавјето-
вагамајка.—Испричаћутикакојеонпостао.Кадсамби-
ламала,честосамсеиграласједнимнесташниммишићем.
Једномјеонрекао.„Космиједауђеукошницу?“Никоод
наснијесеусуђиваодатоучини.Ондајеонузвикнуо:„Ко
нијекукавица,некапођезамном!“Ушаојеукошницу,атамо
суганапалепчелеиодмахусмртиле.

-Азаштосугаоблијепилевоском?—упитаГаро.
- Затошто га нијесу могле изнијети напоље. Да им не

бисметаоњеговлеш,покрилесугаслојемвоска.Каошто
видиш,нетребанагонитипчеледамишевимаправеспоме-
нике.
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ВЕ ЛИ КИ СКОК

У шупљини старог храста живјела је мала вјеверица.
Мајкајенијепушталадаизлазиизкуће,дајенебипојеле
звијери.

Једном се мала вјеверица искраде од мајке и попне на
храстовегране.Опазиврапцаирадозналогаупита:

-Косити?
-Каконезнашкосамја?—зачудисеврабац.—Менесви

добропознају.
-Али...јапрвипутизлазимизкуће.
- Аха! Значи, тек си почела да упознајеш свијет. Е, па

датисепредставим:јасамврабацБуцко.Увијексамвесео.
Умијемдапјевам,летим,скакућем...

-Ијаумијемдаскакућем—похвалисемалавјеверица.
—Хајдедавидимокобољескаче!

-Важи!—пристадеврабацискочисграненаграну.
Авјеверицаскочијошдаље.
-Можешлискочитидоонестијене?—упитаврабац.
-О!Тоједалеко.
-Затебедалеко,азамененије—речехвалисавиврабац

иодлетјенастијену.
Малавјеверицанијемогладозволитидајеврабацпоби-

једи.Прибересвусвојухрабростиснагу,паскочисахраста
премастијени.Алистијенајебиласувишедалеко.Неискусна
вјеверицасестрмоглавиипаденаземљу.Треснетакојакода
сеодмахонесвијести.

Кад послије неког времена дође себи, примијети да се
налазиусвојојкући.Надњомјестајалабрижнамајка.Мала
вјеверицапогледаокосебеиупита:

-ГдјејеБуцко?
-КојиБуцко?—упитамајка.
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-Паонајврабац...
-Штаћетион?
-Хоћудамупокажемдамогускочитивишенегоон!
- Одмарај се, лудо мала! — помилова мајка малу вје-

верицу.
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ЗА ДО ВОЉ СТВО

Усамљенибумбарнијеимаопријатеља,нитијенастојао
даихстекне.Вјероваоједамунетребаничијаномоћ.

Али једном падне у воду.Дуго се неспретно батргао и
никакодаседохватикопна.Снагемујепонестајало,аводага
јегушила.Тададолетиластавицаиопазибумбара.

-Гле,јаднибумбарјепаоуводу.Изгледадајејошжив!
Ластавица гаизвадинасуво.Силносеобрадујешто је

јошжив.Абумбарсетомезачуди:
-Заштосерадујешкаодасисетиспасила?
-Великојезадовољствоучинитидобродјело—одговори

ластавица.
Себичнибумбарнијемогаодатосхвати.
Једномсеињемууказалаприликадаизбавидругогиз

невоље.Угледао јелептираупауковојмрежииодлучиода
мупомогне.Ухватигаистаневућисвомснагом.Тадалептир
јошјачемахнекрилимаиослободисе.Срећнилептиррече
свомспасиоцу:

-Хвалати!Многотихвала!Какодатисеодужимштоси
меизбавио?

Абумбармунатоодговори:
-Јасамвећнаграђен.Осјећамзадовољствокаквоникад

досаднијесамосјетио.
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КВИ КО И ДУ ГО РЕ ПА

Лисица Дугорепа била је у селу свима добро позната.
Честосујевиђаликакоскокошкомуустимазамичеушуму.
Ко зна колико је кокошака појела! У томе је нијесу могли
спријечитиниловци,нипси.Женесукорилеловцештодопу-
штајулисицидакрадеживину.Аловцисугрдилипсештоим
Дугорепаувијекумакне.

Дојадилотопсиматеседоговоредасвипођуухајкуна
Дугорепу.Штенадсуоставиликодкућа.МалиКвикоједуго
квичао,молећимајкудаињегаповедесасобомулов.

-Јошситимализалов—рекламујемајкаизакључала
гаукућу.

Квико је остао сам цвилећи и завијајући. Покушао је
да разбије врата.Успио је да их одшкрине само толико да
јемогаоизићинапоље.Радостанштосеослободиокућног
затвора,одмаходјуриушуму.Тамонађемајкуиосталепсе.
Притајени,чекалисуузасједиДугорепу.

-Дошаоси,а?!—љутиогадочекамајка.—Платићешми
затонадсевратимо!Асадчучниибудимиран.

Удаљинизачушелавеж.
-Аха!Већсујеоткрили!—прошапутаискусниловачки

пасРундов.
Лавежсесвегласнијечуо.ПсикојисугонилиДугорепу

приближавалисусезасједи.
Квикопрвиопазилисицукакоистрчаизнајгушћешуме.

Он одједном искочи из заклона и лајући појури у сусрет
лисици.

-Квико,натраг!—повичезањиммајка.
-Овајђаволанћејепоплашити.Несмијемовишечекати

-речеРундовијурнупремалисици.
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Зањимпохрлишеиосталипси.Али,Дугорепаблаговре-
меноуочиопасностискренунадругустрану.Даљапотјера
билајеузалудна.

Квикојезбогсвојебрзоплетостидобиоодмајкебатине.
Ињемусамомебилојежаоштојепомогаолисицидаумакне.
Али,шта је садмогао?Потиштениуплаканкренуо је сам
кући.

БлизуселасретеДугорепу.Укочисеодстрахаистаде.А
лисицагапријатељскипоздравиидадемуједнопиле.

-Ево—рече—поклањамтиовопиле.
-Откудтитопиле?—упитаКвико.
-Узеласамгаизкокошарникатвогагазде.
-О!—намрштисемалипас.—Какосисмјела!
-Заштоданесмијем?—лукавосенасмијешиДугоре-

па.—Неманикаквеопасности.Свипсисупошлиушуму
даменетраже.Ајасамтоискористиладасемалопрошетам
крозсело.Најеласамседомилевоље!Атебисамнамијени-
лаовопиле.Јер,тисимојспасилац.Даминијесиоткриогдје
језасједапаса,небихсеживаизвукла.Е,падовиђења,мали
мојпријатељу!

Илисицаодебезжурбеистраха.
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ЗА ВА ЂЕ НИ ГО СПО ДА РИ ШУ МА

Високи планински врх одвајао је шуму на два дијела.
Господаристочнестранебиојеснажнитигар.Азападнастра-
наприпадалајеистотакоснажномлаву.Никадаонинијесу
прешлипланински врх.Стога нијесу ниималиприлике да
видеједандругога.

Лисицајесмишљалакакодасеослободиовихопасних
господара.Наумилаједаихзавади.Пођекодлава,покорно
клекнепредњимикаже:

-Моћни царе!Доносим ти поруку од тигра, господара
источнешуме.

-Штамипоручујемојсусјед?—запиталав.
-Он хоће да завлада твојим царством, па те позива на

двобој.Чекаћетесјутраујутронаврхупланине.
Забринеселав,папиталисицу:
-Штамислиш,лијо,којејачи:тигарилија?
-Тонемасумње:растргнућешгакаоодшале—поласка

мулисица.
„Кадјетако—помислилав—поћићунамегдан.Казнићу

тогдрзникакојимипркоси!“
Лисицасепоздравииодеутигровоцарство.Нађетигра

ипоклонимусе.
-Моћни царе!Послаоме је лав, господар западнешу-

ме.Онхоћедаосвојитвојецарство,патепозиванадвобој.
Чекаћетесјутраујутронаврхупланине.

-Јелиснажантајлав?—упитазабринутитигар.
-Није,господару—речелија.—старјеиизнемогао.Ти

ћешгасмождитиједнимударцем.
Охрабрен,тигарријешидабранисвојецарство.
Узорусретошесенаврхупланинегосподариисточнеи

западнешуме.Лавпримијетидањеговпротивникнијеонако
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слабкакогајелисицаприказала.Итигарсхватипревару,али
ипакодважнорече:

-Зваосименамегдан,лаве.Ево,дошаосам.
-Не,тисименезвао—натоћелав.
Тадаобојицасхватишепревару.Пријатељскисепоздра-

више,паодошедатражелисицу.
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ПА ЦОВ И ВЈЕ ВЕ РИ ЦА

Хладансјеверацускомешашуму,витлајућиопалолишће.
Шумскистановнициуђошеусвојасклоништа.

Вјеверицаускочиушупљинустаребукве.Тујојјебило
топло.Никадније пожељела бољипокривач од сопственог
репа.Зазимујеспремиладостаљешника,жироваидругих
шумскихплодова.

Уњенукућууђебркатипацов.Незванигостсестресеод
хладноћеизамоли:

- Вјеверице, молим те, пусти ме да преспавам у твојој
кући.Јаживимдалеко.Несмијемсевратитикућипоовом
невремену.

Грамзивог пацова нико није примао у кућу. Али добра
вјеверицасесажалинањегаилијепогаугости.

Окополаноћипацовсепробуди.Устанеиопрезнопође
уоставузахрану.Свуспремљенузимницуизбацинапољеи
однесејесвојојкући.

Ујутросевјеверицазачудиштоневидигоста.Јошвише
сеизненадикадугледапразнуоставу.Претражиоколину,али
одлопованитрага.

Послије неколико дана код оближњег извора вјеверица
опазионогпацова.Лежаојеболестанисподвисокелипе.

-Помозими,вјеверице!—завапиболесник.—Уберими
неколиколистовалипе.Кажудајетонајбољилијекзамоју
болест.Јасенемогунипомаћи.

-Акосеневарам—речевјеверица—мисепознајемо.
Тисинедавнобиомојгост,зарне?

Тадапацовпознадевјеверицуипостиђеноспустиглаву.
-Моглабихтисесадаосветити—наставивјеверица.
-Али,ипакћутипомоћидадођешдолијека.
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Вјеверица се зачас успентра на липу, откиде неколико
листоваидадеихболеснику.

Убрзо је пацов оздравио. Дуговао је вјеверици велику
захвалност.Дабипоправиогрешкукојујеучинио,скупиоје
завјеверицупуношумскихплодова.

Тако је вјеверица стекла оданог пријатеља. А добро је
иматипријатеља,памакартобиоипацов.
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ЧУД НИ ПИ ЛИ ЋИ

КокаГраоркапоциоданквоца:
-Квок!Квок!Квок!
Аокоњенемапилића.Онаихине тражи.Љута је на

њих.Евозашто:
Лежалајенајајимапунихтридесетдана.Азнаседасве

друге квочке леже двадесет један дан. Послије тако дугог
чекањаизлеглисусепилићи.Билисуточудни,голуждрави
пилићи,садебелимкљуновима.Кокаихјеитаквевољелаи
брижночувала.

Но,убрзосепочеласвађатисњима.Узалудихјезвала:
-Квок!Квок!
Онисунепослушнобјежалиупоток.
-Чудналисуданашњадјеца!—гунђалајеГраоркаидући

зањимакрозводу.
Такојепрехладилаипресталадаихпрати.Садајесама.

Изнавикејошувијекквоца.Дјецувишенетражи,нитиона
тражењу.Многојељутанамаленепослушнике.

Штамислите—збогчегасесветотакодесило?
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ХРА БРИ ЖУЈ КО

ДужностчуваракућеЖујкојеодличнообављао.Акаона-
градудобијаојепонекукостиликорухљеба.Понекад,сасвим
заборављен,поциоданнијеимаоштадаокуси.Живиојеу
дрвенојкућицисакојејевјетародавноодниокров.Иникода
сесјетидатопоправи.

„Тежак је псећи живот “, вајкао се Жујко, дрхтећи од
хладноће.

НајвишесељутионадебелогмачкаБркана.Тајготованје
поциодандријемаоисподштедњака.Нијениобраћаопажњу
намишевекојисускакалиокоњега.Акадбиогладнио,стао
би да мјауче све док не би добио свој оброк. Домаћин му
изнесепунтањирукусногјела,дозивајућига:

-Мац!Бркане,дођи!Хајде,једи...Ати,Жујко,немојда
муотмешјело.Појешћешоноштоњемуостане.

УвријеђениЖујкосезавукаоусвојукућицу.Биојевеома
гладан,алинијехтиодаједеоноштоостанемачку.

Пошто је Бркан појео сваки комадић меса, домаћин је
тањирприниопсећојкућици.Жујкојесамопрезривоокре-
нуоглавунадругустрану.

Једнакокошкастанекљуцатиутањирсхраном.ТоЖујко
није могао мирно поднијети. Љутито зарежа, кезећи зубе.
Кокошка за тренутак подиже главу, па настави да кљуца.
ОдједномЖујкоскочииишчупајојизрепанеколикопера.

Уплашенакокошкапобјежекрештећиизсвеггласа.Све
кокошкесеузбунишеизакокодакаше.Видећиштаседеси-
ло,домаћинмоткомжестокоистучепса.Дубокоувријеђен,
Жујко јепожелиодапобјегнеу свијет.Панекалоповисве
покрадуалисицепотаманесвекокошке!

Ближиласепоноћ,аонјошнијеспавао.Одједномгаиз
тмурнихмислипренукрештањекокошака.
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„Мождајетолисица?“помислиЖујко.
Одважно одјури према кокошарнику. Лисица бјеше

прокопаларупуисподжичанеоградеиувукласемеђукоко-
шке.Управосеспремаладашчепапијетла,кадзачулавеж.
Покушадапобјегне,алијеЖујкошчепазаврат.Лисицаму
сеотржеиугризегазауво.

Кокодакањеилавежпробудишедомаћина.Но,доксеон
обукаоиистрчаоизкуће-лисицавећбјешезамакладалеко
ушуму.

Домаћин преброја кокошке. Биле су све на броју. У то
стижеЖујко.Час је лајао, часцвилио. Расјечено увому је
крварило.

- О, јадниЖујко!— поглади га домаћин.— Ти си се
озбиљнопоклаосалисицом.Данијебилотебе,нашекоко-
шкебинастрадале.Браво,Жујко!Правасијуначина!

Жујкопоноснозалаја.
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ГО РА НОВ САН

ЧестојеГоранхушкаосвогпсаЖућадајуриМацанапо
дворишту.АМацаннијезнаозашалу.Одмахбисенакостри-
јешио,спремандаогребе.Кадсенађеуопасности,успуже
сеуздрво.Алинитаданепрестајењиховачарка.Горансе
попненадрвоибацаМацананаземљу.Подвориштуопет
настанејурњава.

-Горане!-довикнумајкаизкуће.-ОпеттииЖућопрога-
њатетогјадногМацана.Отјерајпсаидођиовамо.

-Одмахћу,мама-одазвасемалишан.
Горануземачкаиунесегаукућу.Ниусобиганеоста-

вљанамиру.Гњавига,витлаокосебеивучезареп.Такосве
докМацаннепокажесвојеканџе.

-Јао!-вриснуГоран.-Овајмачакјеправиразбојник!
-Мораиондасебрани-кажемајка.-Замисликакоби

тебибилокадбитенекообјесиозаноге.Ањемујејоштеже
кадгаподижешзареп.

Сједећиуфотељи,Горанзадријема...
Одједномсенађеупрашуми.Свудаоколовисокодрве-

ће.Погранамасепентрајуразнеживотиње.Усамљенидје-
чакдрхтиодстраха.КадбиузњегабиоЖућо,мањебисе
плашио.Аликознагдјејесадањеговвјернипас?

-Ав!Ав!-тржегаЖућовлавеж.-Ево,дошаосамдате
чувамуовојпрашуми.

-О,хвалати,Жућо.Заиста јестрашнобитисамуовој
прашуми.

-Пази,приближаваседивљамачка!-упозориЖућосвог
малоггосподара.

Одстрахаседјечакукосанакостријеши.Кудадапобјегне?
Свудаоколосуопаснезвијери.Одједноммулакнукадпозна-
деМацана.Жућогарадоснопоздрави:
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-Ав,ав!Здраво,Мацане!
-Стојте!-крештавимгласомповикаМацан.-Вистемоји

заробљеници!
-Шта је, Мацане? Зар си нешто љут на нас? – упита

Горан.
-Јошкако!Најзадћувамсеосветитиштостемепрога-

њали. Ти симе, Горане, седамдесет два пута вукао за реп.
Заушисимечупаопедесетпута.АЖућомејетристопута
јуриопрекодвориштаиугризаозареп.Кознаколикомије
ручковаотео!

ОкоМацанасеокупимноштвомачака.Двавеликацрна
мачкавезашеГоранаиЖућа,паиходведошесвомцару.Тај
старимачак,саогромнимбрковима,љутитоузвикну:

-А!ТосуоникојизагорчавајуживотМацану!Вежитеих
иобјесите!

Мачкеодмахизвршишенаређење.Висећиглавомнадоле,
заробљеницисусебеспомоћнокопрцали.

-Ето,такојеиМацанукадгавучетезареп-речецари
упита:-Хоћетелигајошмучити?

-Нећемо!-угласобећашезаробљеници.
Нацаревзнакједанолињалимачакузевеликинож.
,,Шталићесадбити?’’страховалисузаробљеници.
Ипак,свесесрећнозавршило.Олињалимачакпресјече

ужадокојимасувисилизаробљеници.Горанпаденатврдо
тлеидобросеугрува.Утозачумајчинглас:

-Штајетолупило?О!Горанјепаосфотеље.Пренијећу
гаукревет.

Алидјечакнијевидиосвојумајку.
-Мама,гдјеси?Мама!-стадеједозивати.-Мама!Сад

самчуоњенглас.Гдјејеона?
-Немаовдјетвојемајке-речецармачака.-Но,ускоро

ћешбитикодсвојекуће.ПустићемоитебеиЖућа, јерсте
обећалидавишенећетемучитиМацана.Али,аконеиспуни-
тедатообећање,добићетемноготежуказну!
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Одједном...Горансенађеусвомкревету.Гледаоколо...
Неможевјероватидасесрећноизвукаоизцарствамачака.
Шта се то чује?Жућо опет јуриМацана! Зар је заборавио
обећањедатоцарумачака?

Дјечакдотрчадопрозораидовикну:
-Хеј,Жућо!ОставиМацана!Немојдага јуриш,чујеш

ли?!
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ПАС ХЕК ТОР

ТогадананијесечуолавежстарогХекторачакнионда
кадајепоредњеговекућицепрошаодебелимачакизкомши-
лукаидосадномјаукао.Завириосамукућицудавидимшта
јетосмојимпсом.Зарчитавданспава?Лежаојенасламии
машућирепомгледаомеводњикавимочима.

“Сигурнојегладан”,сјетиосамседамуодјутраништа
нијесамдаозајело.Дониосаммупарчехљеба.Онгајесамо
оњушиоипоновоположиоњушкунашапе.

“Можда је болестан”, посумњао сам и у његову здјелу
усуошољутоплогмлијека.Позваосамганапоље.Хекторје
самоподигао главуи опет је спустио.То је билопрвипут
даменијепослушао.Малосамсенаљутиоинаредиомуда
изађе.Једваседржећинаногама,пассеснапоромпровукао
крозускавраташца.Млијеконијехтионидализне.Узалуд
саммуумочиоњушку-самосеоблизнуо.
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-Ех,Хекторе,Хекторе-погладиосамгапоразријеђеној
длаци.-Тисиболестан,старидруже.Ето,дозволиосидати
крпељсишекрв.Садћугаскинути.Мождатисметаланац?
Иодњегаћутеослободити.

Пассеопетувукаоукућицуинаставиодадријема.
Увече, чим се отац вратио с посла, пожурио сам да га

обавијестимоХекторовојболести.Иакоуморан,отацјеоти-
шаодагавиди.Нањеговпозивпасјесамоотвориоочи.

-Болестанје-речеотаципогладигапоглави.Његовпрст
напипаожиљакблизупсећегока.Тогаподсјетинаједандавни
догађај.-Овосамгаједномјаранио-речеотац.-Истиммет-
комубиосамзецакога је гонио.Иако јебиотешкорањен,
Хекторјешчепаозубимазецаидониомига.

-Тата,коликоХекторимагодина?-запитах.
Мојотацсемалозамисли,парече:
-Купилисмогаонихданакадсисетиродио.Биојетада

сасвиммалобуцмастоштене.
РазмишљаосамосебииХектору.Ималисмоистиброј

година,онјеостарио,ајасамјошбиодијете.Иззамишље-
ноститржемеочевглас:

-Псиникада не умиру у близини куће.Онипредосјете
својусмртипоследњимснагамасенекудудаље.

Тевечери самсталноимаонаумусвогдрагогпса.Иу
снујеХекторбиосамном,итоонакавкакавјебиоувијек-
здрав,хитариодан.Заједносмосепровлачиликрозмрачне
шумеибеспућа.Нијесамсеплашио,јерсамимаопоузданог
заштитника.ОдједномХектор је нестао.Умене се уселио
страх.Зваосамга,анисамнисамчуосвојглас.

Отацмејепродрмао.
-Пробудисе.Чегасисеуплашиоусну?
Осјетиосамсилноолакшањеиодмахнаставиодаспавам.

Чимсамсеујутропробудио,пожуриосамдавидимболесног
пса.

Његовакућицабилајепразна.
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ЧУ ДАН ДО ГА ЂАЈ

Текштојепијетаоогласиозору,Маркоустадеипробуди
свогсинчићаМићка.Синоћмујеобећаодаћегаповестиса
собомулов.Малишансепромешкољи,протрљаочииједва
ихотвори.Очникапцисумубилитешкикаодасуодолова.

-Бољедаостанеш-речемуотацвидећикакосемучиса
сном.

Мићкоодмахскочискреветаиобучекошуљу.Видећида
судугмадсунутрашњестране,љутитојескидеипоновообу-
че.Набрзинудоручковаизаоцемистрчаизкуће.

УдвориштуихдочекаЖујко,радоснолајући.Мићкога
одвеза,пакренушеузпланину.

Изненада са дрвета поред пута прхнуше три грлице.
Маркобрзоскидепушку,насумиценанишанииопали.Једна
грлицасеиздвојиодосталихипочедапада.

-Рањенаје!-обрадовасеМићкоипотрчадајеухвати.
Грлицасесакриугрмље,алијеЖујкозачаспронађеиу

зубимаједонесесвомгосподару.
Мићко јеузеуруке.Била је јошжива, алинемоћнада

побјегне. У њеним маленим грудима чули су се откуцаји
срца.Перјеумрљанокрвљулијепилосезадјечаковепрсте.У
птичјимочиманазираосестрах.Њенжалосниизгледпробу-
диплеменитудјетињудушу.

-Тата,можемолијеизличити?
-Хе,пазаштоондаловимо?-речеотациузегрлицуиз

дјечаковихруку.Рањенојптици завртје врат,па је опетда-
демалишану.Сад је грлицанепомичнолежаланањеговом
длану.Растуженималишанумалонезаплака.

Отацисинсеупутишепремакаменитојпадинибрда.Ту
Жујконањушитрагзецаикевћућипојуризањим.Дугојезец
бјежаопредпсом,кружећиокобрда.Кадсусеприближили
ловцу,одјекнушедвапуцња,азецпојуријошбрже.
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-Побјеже!-љутитоузвикнуМарко.-Алинећедалеко.
Пунјесачме.

-Штаћебитисњим?-забринуседјечак.
-Козна...Вјероватноћесенегдјезавућиитуугинути...А

мождаћемуранепребољети...
ПреморениЖујкосеврати,покушавајућидапоновонађе

изгубљенизечјитраг.Мићкосерадоваоштојезецумакао.
-Тата,кадћемосевратитикући?-упита.
Отацгаоштропресјечепогледом.
-Глетињега!Раносипочеодаговоришоповратку.Ми

смотекпочелидаловимо.
НаоближњемдрветуМићкоопазивјеверицу.Скакутала

јесграненагрануибезстрахагледаладјечака.Онзамало
узвикнуодусхићења,алисеуздржа,даотацнебипуцаона
вјеверицу.

За малишана лов више није представљао никакво
задовољство.Неиспаваниуморан,желиоједасештоприје
вратикући.

-Тата,сањивсам-опетсеогласидјечак.-Хоћујошда
спавам.

-Опетти!-наљутисеотац.-Знаосамдаћешмиупропа-
ститиданашњилов!

-Могусесамвратитикући-речеМићко.
Ловацзатренутакстаде,премишљајућидалидагапусти

самог.
-Пахајде!-рече.-Идиистимпутемкојимсмодошли.
Мићкокренунизпланину.УпочеткугајепратиоЖујко,

алиубрзогајеионнапустио.
Уподножјупланинезаустависекодизвора,написеводе

исједенаиздубљенипањ.Тојебилоугодномјестозаодмор.
Док је замишљен посматрао вилине коњице како облијећу
окоизвора,наочимусеполакоприкрадаосан...

... Танак млаз воде из извора поче се повећавати. За-
час нарасте мутан и бучан поток. Дјечак хтједе да умакне
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од бујице, али тада опази да га окружује мноштво разних
животиња.

Једанзец,обливенкрвљу,изнемоглимгласомпроговори:
-Ето,тојеједанодловацакојисупуцалинамене...
-Дошаосиданасубијаш,јели?-загрмјевукгромким

гласом.
-Нијесамја...Јанеумијемдапуцам-правдаоседјечак

дрхтећиодстраха.
-Свисуљудизли-замумламедвјед.-Кадодрастеш,ити

чешпостатиловац...Али,не!Тинећешвишеникогаубити,
јерћутесадајазадавити!

-Немој,молимте,медо...Немој!-плачнимгласомзамо-
лидјечак.

Вјеверицагаузеузаштиту:
-Овајдјечак једобар.Нијеказаооцудапуцанамене.

Могао би он тако да заштити од свога оца и друге живо-
тиње.

-Како?...Како?...-радозналозагркташевране.
-Евокако:некакришомизвадисвесачмеизочевихмета-

ка.
-Паметно!Паметно!-похвалимедвједдосјетљивувјеве-

рицу,пасеопетобратидјечаку:-Чуј,мали!Акопослушаш
вјеверицуиизвадишсвесачмеизметака,постаћешпријатељ
свихнас.Аакотонеурадиш,нећешумаћимојимшапама!

-Учинићусвештотражите-обећаузбуђениМићко.
- Добро упамти што смо се договорили! - напомену

медјведисаосталимживотињамаодеушуму...
Мићкопротрљаочиијошједномпогледаокосебе.Никога

нијевидио,ачиниломуседагаизшумемотресвеонеживо-
тињекојесумалочасбилеокоњега.Одпретрпљеногстраха
начелумубјехуизбилеграшкезноја.Изворјеопетбиома-
лен,аокоњегабешумносуоблијеталивилиникоњици.

Имајућинаумуобећањекоје једаоживотињама,Мић-
коустадесапањаипохитакући.Чимстиже,узеочевемет-



51

кеиизњихизвадиоловнесачме.Даотацнебитопримије-
тио,меткенапуниземљомизаврнуихприврхупомоћумале
ручнемашине.Мецисуопетизгледаликаораније.

Кад јеМарко опет пошао у лов, дешавале су се чудне
ствари.Пуцаојеналисицусапетметарадаљинеи-нијеје
убио!Умакаомујеиједанзец.Алиправојечудокаконије
уловиовјеверицунакојујеопалиотриметка.Пркоснавјеве-
рицага је гађалажиром,аондасе завуклаушупљубукву.
Несхватљиво!
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КА КО ЈЕ МА ЧАК ДО СПИО У ЗА ТВОР

Упрвисумракбакапођедазатворивратакокошарника.
Каоиувијек,пребројакокошкеипримијетиданемаБјелу-
ше.Јошникадсениједесилодадотогадобасвекокошкене
дођунаспавање.Стогасебаказабринула:

“ШталиседесилосмојомБјелушом?Сигурнојенастра-
далаодлисицеилиорла...“

Неколиконареднихдананијебилонитраганигласаод
несталекокошке.Кадсујевећсвибилизаборавилионасе
изненадапојавиудвориштуокруженасадванаестголуждра-
вихпилића.Запологјеизабралаједанскривенгрмитуноси-
лајаја,азатимлежаланањимапунетриседмице.

Неочекивандолазакквочкесапилићиманајвишејеобра-
доваобакуињеногунукаЂурицу.Обојепохиташедазамије-
секукурузнобрашносводомзаизгладњелуБјелушуињену
пилад.Доксупилићикљуцалирасквашенобрашно,Ћурица
ухватиједно,сличножутојгрудвиципамука.Мораоједага
одмахостави,јернањегаполетјенакостријешенаквочка.

Послије тогаратоборнаквочканападеидебелогмачка
Бркана,којијепрошаосувишеблизуњенихпилића.Бркан,
тајмегданџијаиопаснипротивникпаса,овогапутапобјеже
каозец.

-Бркане,акопокушашдаомастишбркепилићима,преби-
ћутилеђа!-запријетимубака.

-Нећеон,неће-узегаузаштитуЂурица.Дјечакјеуви-
јекводиобригуоБркану.Свакогјутраивечеристављаојеу
његовуздјелукомадићхљебанатопљенмлијекомилисупом,
парчемесаилидругемачјепосластице.Волиоједасепоигра
сњим,иакојемачакимаообичајдагаогребепоруци.

Једногданабакаизбројаједанаестпилића.Гдјеједвана-
есто?СумњападенаБркана.

-Мождаоннијепојеопиле-опетпокушаЂурицадага
брани.
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-Он,иникодруги!-речебакаиодлучидамачкадржиу
шталисведокпилићинеодрасту.

Узалудседјечактомепротивио.Мачакдоспијеузатвор,
иаконијеутврђенањеговакривица.

У почетку је Бркану било тешко у затвору. Није био
гладан.Ђурицаму јередовнодоносиохрану, ауштали је
билодостамишева.Најтежејеподносиоусамљеност.Сваког
данајепонеколикосатичучаоизавратаидосадномијаукао.
Ђурицијебиложаомачка,алимунијемогаопомоћи.Бакина
одлукамораласепоштовати.

Једнојутрозбиоседогађајкојијеоткриоправогкривца.
ДоксубакаиЂурицаплијевилитравуубашти,зачуше

квочкинокрештање.Дјечакпрвипотрчадавидиштаседога-
ђа.Вранасебјешеокомиланапилад,аквочкаихјеочајнички
бранила.Скакалајепремаптичуриниикљуномјојперушала
црноперје.

- Иш! Иш! - повиче Ћурица и прискочи Бјелуши у
помоћ.

Врана ипакшчепа једно пиле и однесе га на оближње
дрво. Ђурица баци на њу камен и погоди дебелу грану.
Ударацзвонкоодјекну.Преплашенавранаодлетје,носећиу
кљунусвојплијен.

ТакосепоказалодајемачакБрканневиносуђеннасамо-
вање.Кадсугапустили,бијеснојефркнуоидостојанствено
сеудаљио.Сигурнојежелиодапокажеколикојељутзбог
неправде.
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ВЕ ЛИ КИ БА ЛОН

УлицомшетајуЗоранињеговдјед.Малишанзапиткује
освемуисвачему.Адједстрпљивоодговара.Сретошепро-
давцабалона.Црвени,плавиижутибалонилабдеизнадњега
аонихпридржаваконцима.

-Дједе,купиимједанбалон!-затражиЗоран.
-Добро-пристадедјед.-Изаберинајљепши.
-Ево,узећуовајцрвени.
Продавацмудадецрвенибалониупозорига:
-Самопазидатинепобјегне.
Малишанчврстостегнуконац,пасеобратидједу:
-Азаштобалонхоћедапобјегне?
-Тако...Онволидалетизаједносаоблацима-речедјед.
-Могулиијадалетимнањему?
-Могаоби,самокадбиимаовелики,великибалон!
Зорансеумислимавинувисоко,преманебу.Замишљао

јекаколетинавеликомбалону.
Читавдансенијеодвајаоодсвогмалогбалона.Кад је

отишао на спавање, везао га је за свој кревет. Легао је не
скидајућипогледсабалончића.Задријемаоје...Товишеније
малибалонкаофудбалскалопта,већвеликикаокућа.Итај
балонсеполакодижесвевишеивише,анањему-Зоран.
Летидјечакизнадзеленихливада,плавихјезераимора.

Наједномсеизнадоблакапојавивеликиораоиспустисе
набалон.Зоранповика:

-Хеј,овојемојбалон!
-Паштаакојетвој?-речеорао:-Ваљдамогудасеија

нањемумалоодморим?
-Неможеш!Бјежиодатле!-отјерагадјечак.
-Екад јетако,садћути јапоказати! -наљутисеорао

иоштримкљуномпробитанкугумубалона.Балонпрштеу
парампарчад.
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Зорансестрмоглавипремаземљи.Утренуткукадјетре-
балодападненастијену,онсе-пробуди!

Изнадсебеугледасвојмалибалонкојимуседоброћудно
смијешио.
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УВРЕ ДА

Кадгодсеумислимавратимудобадјетињства,увијек
сесјетимкерушеЦуре.Вишеоддесетгодинаонајебиламој
вјерни пратилац. Заједно смо се учили лову. Најприје сам
ловиопраћком,затим“флобером”,акаснијеочевомпушком.
Али,никаднијесампостаодобарловац.Ријеткокадсамшто
уловио.Томенијенинајмањесјекирало,јединосамсепома-
лостидиопредЦуром.Јер,онаје,тражећидивљач,безпре-
дахајурилапошумамаикамењарима.

Кад ми је отац први пут дозволио да ловим његовом
пушком,сматраосамтокаопризнањедавишенијесамдје-
чак.КренуосамдаобиђемшумовитеобронкеЛисиња,гдјесе
моглонаћиикрупниједивљачи.Цурунијесаммораозвати,
јерјеонаувијекбудномотриланасвакимојодлазакодкуће.
Чиммејеугледаласпушком,сталајепомамноскакатиузме-
неискичатиодрадости.

Достојанствено, као прави ловац, упутио сам се уз бр-
до.Путме јенаниопоредкућечикаМарка,очевогдоброг
пријатеља.Кућамујебиланакрајусела,сасвимблизушуме.
Видећимеспушком,онпосумња:

-Јесилијекришомузео?
-Татамиједозволио-рекохгордо.
-Е,пасасрећом!-испратимечикаМарко.Одмахскре-

нухспутаи зађохушуму.Цура јенеуморно јурилапреда
мном,њушећилијево-десно.Њенопискутавокевтањезначи-
лоједајенаишланатрагдивљачи.Похитаосамзањом,једва
сепровлачећикрозбеспуће.Наједномоназаквича,каодају
јенапаланекаопасназвијер.Помислиосамдасе,можда,ко-
љесвукомилилисицом.Потрчахјошбржеиубрзојенађох
увеликомполумрачномгрмену.Грчевитосеотималаигри-
зласвојупредњушапу.Једваседоњепровукохиподигохје
наруке.Билајенеобичнотешка.Тектадаспазихдајојниз
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шапу виси велика гвоздена ступица.Цура ју је непрестано
гризлаокрвављенимзубима.Дугосамсенатезаодокјени-
јесамослободио.Шапа јој јебилаповријеђена,алисрећом
костнијебиласломљена.
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Биосамјакољутнаоногакојепоставиоступицу,пасам
одлучиодамујеукрадем.Одниосамјечика-Марку,којисе
жалиодамулисицечестотаманекокошке.Онбјешеусвом
воћњакуајасједохпредњеговукућудозивајућига:

-О,Марко!Дониосамтинешто.
-Данијелисица?Илизец?-нагађаоје.
-Дођи,паћешвидјети.
Видећиштасамдонио,Маркоречекрозсмијех:
-Патојемојаступица!
НеколикоданаЦурајележалаисподштедњака.Поврије-

ђенашапабрзојојјезарасла.
Одсвихпасакојесмоималијединојењојбилодозвоље-

нодаспаваукухињи.Дријемалајеисподштедњака,алиније
заборављала своју дужност кућног чувара. Чим би својим
префињеним слухомосјетила да се некоприближава кући,
упозоравала нас је тихимкевтањем.Одмах затимистрчала
бинапољеигласнозалајала.Зачудо,познавалајебаткорака
свихнашихукућанаинањихнијелајала.Једнезимскеноћи
мојамајкајечистилаисподштедњака.Притомејенехотице
метломударилаЦуруиподвикнула:

-Штосе туизлежаваш!Анапољулоповикрадупомо-
ранџе.

Подвијенарепа,Цурајеодгегаланапоље,накишу.Мајка
себрзопокајалаштојебилагрубапремањојипозвалаје:

-Цура,дођиовамо!
Првипуттооданопсетониједотрчалонапозив.Сјутра-

дан нигдје нијесмо видјели Цуру. Забринули смо се за њу
и свуда је тражили.Тек трећег дана дошла је кући заједно
смојом сестромСенком.Оне олујне ноћиЦура је прешла
вишеодшесткилометараиокополаноћистигладокућемоје
сестре.Загреблајешапомврата.Сенкајеусталаипустилаје
укућу.Свамокраипромрзла,Цурајесјелакрајогњишта,на
јагњећикожух.Тупривилегијуникаднијеимаониједандруги
пас.ЗачасјенаогњиштубукнулаватраиЦурасебрзосуши-
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ла.Кадјеглавицуположиланашапуизадријемала,Сенкаје
угасилалампуипошланаспавање.Послијеповраткаунаш
домвидјелоседаЦуранијезаборавилаувреду.Иакосмоје
насилугуралиисподштедњака,никаконијехтјеладатамо
лежи. Таква је била наша Цура - достојанствена, паметна,
умиљата,аузтоидобарловац.



60

ЗО РА НОВ БРОД

TатајекупиоЗоранумалиброд.Малишансеупочетку
лијепозабављаобродом.Навијаојењеговмоторићипуштао
гадапловиукади.Аондајезажелиодаимавеликиправи
брод.Тусвојужељупонављао јеизданаудан.Кад је већ
свимадосадио,најзадмуотацрече:

-Добро.Хајдемодакупимоправиброд.
Узеојесинчићазарукуиодвеоганапристаниште.Тује

биломногобродова.Зоранусенајвишедопаовеликибијели
брод,укојисууправоулазилипутници.

-Тата,купимионај!
-Добро.Хајдемодаплатимоономчикинашалтеру-рече

отац.
Коликојеотацплатио-тоЗораннијезнао.Онјеумиода

бројисамодопет.
ПрекоускогмостићаЗоранињеговтатапопелисусена

брод.Малишанседивиоогормномдимњаку,високојкатарки
ипространојпалуби.

-Тата-малишангаповучезаруку,-хајдемодавозимо
брод.

Отац га одведе на задњи дио брода, тамо гдје је један
морнарокретаовеликиточак.

-Ух,штојевеликволан!-зачудисеЗоран.
-Овосезовекормило-објаснимуморнаркојијеупрвљао

бродом.
Зорансепохвалидајетоњеговбродидаћегаодсадон

возити.
-Панекабудесасрећом!-смијешећисеречеморнар.
Зоранпокушадаокренекормило.Алитонијеишлолако.

Кормилармуприскочиупомоћ.Такосуонизаједноуправља-
либродом.Убрзоиспловишеизлуке.Видећидасеудаљавају
одобале,малишанстадеплачнимгласомзахтијевати:
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-Хоћукући!Хоћукући!
-Значи,требадаокренемоброд-речекормилар.
Али,маколикосенапрезао,нијемогаодаокренекорми-

ло.ПридружимусеиЗорановтата.Опетнимакац!
Бродјепловиопремапучини.Зоранињеговтатауђоше

уресторандаручају.Кадсусепоновопојавилинапалуби,
бродјевећмироваоунекојлуци.

-Хајдемодаразгледамоовајград-поведеотацЗорана.
Прошлисукрознеколикоулица,купилинекеиграчкеи

вратили се на пристаниште.Али Зорановог брода ту више
нијебило!

- Гдје је мој брод? Је ли потонуо? - упита забринути
дјечак.

Видећидасењеговсинчићспремада заплаче,отацму
обећа:

-Купићутидругиброд,љепшиивећиодоног.
Кући су се вратили аутобусом.Чим је стигао, Зоран се

похвалиодруговима:
-Их,какавсамбродимао!Биојевећиоднашекуће.Али

јепотонуо.
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МИ ТРО ВО ЈА ГЊЕ

ЦијелојутројеМитарпресједионапрозоруочекујућида
међупролазницимаугледанекипознатилик.Свакогпазар-
ногданаукућанисумудоносилихрану,илисујеслалипо
некомсусједу.Такосехраниодјечаккојисепрвипутодво-
јиоодпородицедабиуградуучиошколу.Већдвадананије
имаоштадаокусиосимхљеба.Брзојепојеосавсирисуво
месо,којеједобиопрошленедјеље.Затојенестрпљивочекао
даизселастигненовапошиљкахране.

Самохрана старица Стана, код које јеМитар становао,
примијетила је да се он посљедњих дана оскудно храни.
Понудиламу једаручасњом,али јеонтодостојанствено
одбио:

-Хвала,бако,немогу.Имамдостахранеукоферу.
Изгладњеломдјечакувријемејеспороодмицало.Приси-

љаваојесебедаучи,иакоништанијемогаодаупамти.
Најзад, сав срећан,

на улици је угледао
сеструЈелусајагњетом
унаручју.

“Шта ли ће с ја-
гњетом? Вјероватно да
га прода”, помислио је
Митар.

Од његових укућа-
на најчешће је Јела
долазилау град.Запут
се увијек дуго спрема-
ла. Имала је шеснаест
година, па није ни чу-
дошто је вољела да се
дотјерује.
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Тешко ју је било натјерати да нешто прода на пијаци.
СтогасеМитаризненадиокадајевидиосјагњетом.Знаоје
дасеонастидидатакопрођекрозград.

Митарјојпотрчаусусретипољубије.Смијешећисе,она
мупредадејагње.

-Евотига,брато,пагазакољи.
-Шта?Мени?-изненадиседјечак.
- Него коме? Спремиће ти га газдарица, па се заједно

хранитедоктраје.
Јагње је мирно почивало у Митровом наручју. Оно је

његовемислипренијелоуродносело,напашњакепокојима
једонедавночуваоовце.Желиоједапотрчиполивадама,да
сенапијехладневодесаизвора,дасепоиграсадруговимаиз
селаилидаузјашекоња.

-Беее...-блејалојејагње.
-Сигурнојегладно-закључиМитариодведегаумалу

газдаричинубашту,стијешњенусасвихстранакућама.Тује
билодовољнотравезаизгладњелојагње.

Јела пренесе брату мајчине поруке: да се ноћу добро
покрива,дасенесвађасдруговимаушколи,данегладујеи
дајавиштамутреба.Дјечакјесветослушаосочитомдоса-
дом.ОдлазећиЈеламурече:

-Доћићуопетзанедјељудана.Аконедођемја,хрануће
тидонијетинекодруги.Атиучи.Какојеушколи?

-Па...нијебашнајбоље-признадеМитар.
-Какото?Патисиуосновнојшколибиоодликаш!
Митарнијеволиодаразговараооцјенама,тесвојојсестри

ништанеодговори.
-Датинесметам.Довиђења,брато!-Јелаоде.
Усамљеномдјечакујагњејепосталоправидруг.Поцио

дангајепазиоимиловао.Растужиобисекадбипомислио
каквасудбинаочекујењеговогмиљеника.

“А зашто га баш морам заклати? Ја о томе одлучујем.
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Некајошрасте!“одлучиМитарираздраганоподиженаруке
умиљатојагње.

Наредних дана често је слушао крчање свог празног
стомака.ДамубабаСтананиједавалапонештодаједе,било
бигрдненевоље.КадјеЈелапоноводошла,донијелајејош
хране,азајагњенијеништадознала.

Накрајушколске године јагњесе сдјечакомвратилоу
село.НазвалисугаМитровојагње.Овоимемујеосталои
касније,кадјепостаовеликиовансповијенимроговима.
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ДРА ШКО И ДЈЕД

KодкућесуосталисамоДрашкоидјед.Ониселијепо
слажу,јердједчинисвеповољисвомунуку.Алималишансе
зажелиомајкеиплачнопита:

-Деда,гдјејемојамајка?
Дједпокушавадагазабавипричама.Непомаженигомила

играчака.Драшкозахтијева:
-Дајмипапагаја!
То је лијепо обојена порцуланска фигура постављена

далекоодДрашковеруке-наврхормара.
-А,тотинесмијемдати!
Малишансвегласнијеплачеипонавља:
-Аааа!...Гдјејемојамама?
Дјед скида са ормара папагаја и даје га Драшку. Неко

вријемеДрашкојемиран,аондаопетпочињедакмези:
-Аааа!...Гдјејемојамама?
Најзад дјед изгуби схрпљење. Стаде и он исто тако да

кмези:
-Аааа!...Гдјејемојабаба?
Драшко се зачуди: заридједможеплакати?Видећи га

тужног,стадегаумиривати:
-Неплачи,деда!
Али,дједјеупоран:
-Аааа!Кадћедоћимојабаба?
-Садћедоћи-кажемалишан.
-Аааа... Гдје је моја баба? -понавља дјед плачним гла-

сом.
Драшкомупружипапагаја.
-Ево,деда,играјсе...Садћедоћибаба.
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УКРА ДЕ НА БАЈ КА

УнашемкрајусвакојепознаваостаруМилеву,причали-
цуискитницу,којусунекиушалиназивалиРадио-Милева.
Онајесвакогданаишлаодкућедокуће,одселадосела,про-
носећиистинитеиизмишљененовости.Домаћицесујерадо
дочекивале,дајућијојштогоддапоједеипопије.

ЈедномвидјехМилевукакосепримиченашојкући.Очеку-
јућидаћуодњечутинештозанимљиво,оставихигруипођох
зањом.

Мојамајкајељубазнодочека,принесејојтањирпасуљаи
сједедоњедачујеновости.Милевазачасиспразнитањири,
измеђузалогаја,испричакакојеМијатпаосорахаисломио
ногу,какојенекижандариспребијаопијаногКрстаМицкова,
какојеСавоизгубионакартамагрднепаре...Менесветоније
занимало.Већсампомишљаодаодем,кадмезадржашењене
ријечи:

-ЈестеличулиштоседогодилолугаруМарку?Нијесте?
Можданећетевјеровати,алииспричаћувамоноштосамчула.
ИшаоМарко прије неки дан у планину и наишао на једну
пећину,поредчијегулазајепримијетиоуклесанликпатуљка.
Бојажљивојеушаоупећину.Зањимјенекозаклопиоулазка-
меномплочомитакогазаробиокаомишаумишоловци.Очи
сумусеубрзопривикленамрак.Примијетио јскако гаиз
рупчагапосматрајупатуљци.Нијесубиливећиодпеде.Упо-
четкусусеплашиличовјекаогромнограста,азатимпочеше
опрезнодамусепримичу.Чуојсњиховразговор,алиихни-
штанијеразумио.Патуљцисузапјевалиизаиграликолооко
збуњеногМарка. Почастили су га дивљим крушкама и ме-
дом.Кадсемалоприбрао,појеојенеколикокрушака.Затим
јекренуопремаизлазу.Патуљцисупомјерилиплочусаулаза
ивеселоиспратилигоста.

-ТосеМаркусигурнонештопричинило,илијесањао-
посумњамојамајка.
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-Причамтионоштосамчула-Милеваинепокушада
насувјеравауистинитостприче.

Веома ме је узбудила необична мисао о патуљцима. У
маштисамихјаснодочаравао.Желиосамдаочудномсусре-
туупећиничујемнештовишеодсамогМарка.Похитаосам
кањеговојкући.Љубазномеједочекаоипонудиомистолицу.
Објасниосаммузаштосамдошаоизамолиогадамиисприча
својдоживљајупећини.

-Пријенекидан-почеМаркосвојупричу,гњечећипола-
кодуванушаци - пео сам сенапланинскипревој, куда се
верусамодивокозеивукови.Наишаосамнаједнупећинуи
нањеномулазупримијетиоуклесанликчовјека...

-Илипатуљка?-упадохмууријеч.
-Мождаипатуљка.Чимсамзакорачиоунутра,прекомоје

главепрхнушесовеислијепимишеви.
-И...штасијошвидио?-нестрпљивоупитах.
-Ништавише.
-Зарнијесивидиопатуљке?
-Каквепатуљке?
-Па...малецке,савеликимглавама,буљавимочима...
- Ма шта ти то пада на памет? - зачуђено ме погледа

Марко.
Отишаосамразочаранипомалотужан,каодамејенеко

покрао.НијесамсељутионаМилевуштојеизмислилапричу
опатуљцима,већмијебилокривонаМаркаштојеуништио
мојубајку.
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ЧА МАЦ ЗА ЖА БЕ

Никонаплажинијеимаотаколијепсламнишеширићкао
Јасна.Од јутраганијескидаласглаве.Скинулага јесамо
једномдагагледаидамуседиви.

Алињенарадостниједуготрајала.Кадјесмамомпре-
лазилапрекомоста,одједномдунувјетариоднесењенше-
ширић.Јасназаплакагледајућикакосењеншеширићспушта
каводи.

-Рекласамтидагачувашодвјетра-благо јепрекори
мати.

Приђоше огради моста. Гледају: ријека носи шеширић
сведаљеидаље.

-Неплачи - кажемама. -Твојшеширићћепослужити
жабамакаочамац.

- Како то? - убриса Јасна сузе и радознало подиже
поглед.

-Садћежабедасепопнунашешир-наставимама,-а
ријека ће их однијети све до мора. Затим ће их вјетар као
малуједрилицугонитипоморимаиокеанима.Кознадокле
ћестићи!Онемноговоледапутују.

Јасна више није плакала. У мислима је путовала са
жабамананеобичномчамцу.
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ПРА ЗНА ЛО ВАЧ КА ТОР БА

Ватранаогњиштуједогоријевала.Бранкоињеговотац
сузамишљенопосматралитреперавипламичак.Ријеткокад
суонитакоћутали.Дјечакјеувијекпонештозапиткивао,а
отацму је стрпљиво одговарао.Понекад се отацљутио на
свакојакапитања,асадмујебилонеобичнобезњих.Наслу-
тиоједанештомучињеговогсина,пагаупита:

-Штатије,Бранко?Данијесиболестан?
-Нијесам-једваизговоридјечакијошвишесенамрго-

ди.
-Јесилиштољут?
Очевопитањеостадебезодговора.Атојеуказивалода

постојинекиразлогзбогчегаједјечакнерасположен.
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- Казуј шта је! - затражи отац тоном који није трпио
одлагање.

-Друговисумисеругализбогтебе -најзадпроговори
дјечак.

-Збогмене?
-Јест.Кажудаситинајслабијиловацунашемкрају.
-Гле,молимте!
-И...иреклисудатијеједномзецпротрчаоизмеђуногу,

атинијесиуспиодагаубијеш.
- Хе, хе... - усиљено се осмијехнуМилоје. - То су им

напричалињиховиочеви.Немајупаметнијегпосла,паогова-
рајуикојештаизмишљају.

Бранковамајкасеумијешауразговор,грдећиневјештог
ловца:

-Управусуштотакопричајуотеби.Потрошиоситоли-
кепарезапушкуимуницију,подераосвеопанкепобрдима...
Могаоси јагњекупитизановацкојисидаозаоноловачко
псето,аизловасеувијеквраћашпразнеторбе.

-Де,де!Штоситоликонавалила!-стадесеМилојебра-
нити. - Зарнијесампрошле годинеуловиодвијепатке?Па
оногзеца...

-О,тојебилодавно!Бољепродајпушкуиоканиселова
-посавјетовагажена.

Увријеђенпричамакојесуоњемукружилепоселу,Ми-
лојеодлучидаујутроодеупланинуидасеневратибезбо-
гатоглова.Устао јекадсупијетлипрвипутогласилизору.
Узео јепушкуинечујнонапустиокућу.Узњега јерадосно
скакутаоловачкипасКлемпо.Тоимеједобиозбогклемпа-
вихушијукојесумумлитавовисиле.Одњегауловуникад
нијебилокористи.Самојејуриоилајаозаптицамаилепти-
рима.

Милоје је обишао најгушће шуме, али није ни видио
никакву дивљач. Пас му се изгубио, па га је дуго тражио
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идозивао.Кад га јенајзаднашао,подијелио је сњимсвој
ручак.Послијекраћегпредаха,наставиојеопетдакрстари
попланини.Савладанумором, једва јевукаотешкегумене
опанке.Јошнијенипомишљаонаповратак,чврсторијешен
дасеневратипразнеторбе.Одтогајезависиоњеговуглед
кодсина,кодсиновљевихдругова,паикодсвихсељана.

Спуштаосепрвисумрак.Даљетрагањебилојенемогу-
ће.Тешкасрца,Милојекренукући.ЗнаоједагаБранконе-
стрпљивоочекује.Штадамукаже?Какодасеоправдапред
њим?

Изненадагатржешумизоближњегшумарка.Похитау
томправцуиуперипушкуугрмкојисељуљао.Кадсемало
примаче,предњимсеуказанеобичанпризор:лисицаједави-
латекухваћеногзеца.

Ловацсенађеунедоумициштадаради.Акопуца,уби-
ћеобоје.Аон јехтиодаубијелисицуаспаси зеца.Утом
лисицаопазиловца,оставиплијениодјуриучестар.Зањом
одјекнушедвапуцња,алионаумачечитавекоже.

- Пих! Заиста сам најгори ловац! - љутито промрси
Милоје.

Видећидазечићмрда,онбрзонапунипушкуинаниша-
ни.

“Било би грехота да га убијем, пошто сам му спасио
животодлисице”,помислиловациспустипушку.Приђезе-
цуималогаподиже.Назечићунијебиловећихрана.Онје,
посвојприлициодстрахабиократковријемеунесвјести-
ци.Освијестиосеоддодираловчеверуке,истргнуоипобје-
гао.ИмаојеМилоједоставременадапуца,алитонијехтио.
Задовољносесмијешио,гледајућигакакоодмиче.

НајзадстижеиКлемпо.Иакотосаднијебилопотребно,
онзачасоњушизечјитрагипојуризањим.

-Клемпо!Фијууу!-звизнуловац.-Хајде,вратисе!Сад
нијетешконаћитогјадника,којијеједваизвукаоживуглаву.



72

Алисицунеможемојурити,касноје.Крећимо!
Иловац,празнеторбе,пођенизпланину.Првипутмује

биломилоштојеловачкаторбабилапотпунопразна.
Те вечери Бранко је с правим уживањем слушао очеву

згоду из лова. Занимало га је како је изгледао тај зечић, а
отацгајеописао:сивадлака,буљавеочи,кратакрепић,дуге
уши...

-Пустиозецадапобјегне?!Итисиминекиловац!-грди-
ла га јежена, па се обратила сину: - Бранко, немој о томе
ништапричатидруговима,даопетненастанекаквашаљива
прича.

Дјечак је само одмахнуо руком. Нека његови другови
причајушта хоће, али он се поносиоштоима тако племе-
нитогоца.
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ДВО РАЦ ИЗ БАЈ КЕ

Усред бескрајних четинара бијели се усамљена зграда
дјечјеболнице.Нигдјеублизининикућеникатуна.Копрви
путвидитудивљуљепоту,одушевисеижељноудахнепуна
плућасвјежегпланинскогваздуха.Алитомесенедивеони
којисетулијече.Осјећајусекаоупустињи.

МалиВескојевећдвијеседмицеуболници,ачинимусе
даједошаоприједвијегодине.Билобимумногодосадније
даиотацнијесњим.Сваког јутраонишетајуускимшум-
скимпутељкомиразговарају.

-Тата,штајеизаовогбрда?
-Незнамсине.Вјероватнокаоиовдје,шума.
-Аималитамојезеро.
-Мождаима.Ваљдапостојинекомалопланинскојезе-

ро.
-Јаволимдасечамцемвозимпомаломјезеру.Неволим

она велика. Страх ме је
одталасаиаждаја.

- Аждаје су изми-
шљене.Њихне треба да
сеплашиш.

Малишан с напором
вуче ноге, али неће да
признаоцудајеуморан.
Срећан је што је далеко
одболнице.Кадћути,то
значидасањариоогром-
номбалонукојимбизау-
вијекодјездиоизоведи-
вљине. Балон би се спу-
стиопредњиховукућу,а
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мајкаисестрицабимудотрчалеусусрет.Штобитобило
дивно!

Послијеовогразговорасоцемдјетињумаштујезаокупи-
ломалојезеро.

-Јели,тата,аималитамочамаца?
-Гдје?
-Панајезеру!
-Аха...Ваљдаима.
-Адворац?
-Какавдворац?
-Каоонајизкњигештомијемајкакупила.
-Тоједворацизбајке.Мождаикрајтогјезерапостоји

такавдворац-речеотациуочирадостансјајусиновљевим
очима.

-Акадћемопоћитамо?-чежњивоупитадјечак.
-О,тоједалеко.Поћићемокадоздравиш.
-Јанећуникадоздравити!-тронуторечемалишан.-Али,
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чинимисе,акопођемнајезеро,оздравићу.Одведиме,тата,
молимте!

-Одвешћутеједногдана,-обећаотац-алидотадатреба
даузмешсвељековекојетидајуљекари.

У дјечаковојмашти увријежи се дворац из бајке поред
мирногјезера.Штасвенијетуумислимадоживљавао!Кад
бисепренуоизсањарења,јошјачејежелиодапређепреко
брдауцарствосвојихснова.

-Татице,данасбисмомоглипоћи.Осјећамседобро.
-Хајдемо,кадбашхоћеш.
Два усамљена пјешака полако се пењу стрмим путељ-

ком.
Кадсезаморе,отацкаже:
-Заданасједоста.Морамодасевратимо.
- А кад ћемо до језера? - полуплачно пита мали

болесник.
-Сјутраћемоопетпокушати.Требасепостепенонавика-

ватинапјешачење.Такосепостижеиздржљивостиснага.
Јошједанданнестрпљивогчекања.
Изгледало једаће сенајзадостваритидјечаковежеље.

Алинадомакпланинскогврхадесисенештонеочекивано.
-Ох,уганухногу!-очеволицесеискривиодбола.
Малишантешкасрцаодустајеоддаљегпута.Аготовосу

сепопелинабрдо.Какваштета!
Низбрдоотацхрамље,алисепонекадзаборавиихода

каообично.Вескотонеуочава,нитипомишљадабигаотац
могаоварати.

Отацсезабринуоштојењеговсинчићтоликоопсједнут
мислимаојезеруидворцу.Покушавадагаразувјериуоно
штојествориладјечјауобразиља,алитојеготовонемогуће.

Збогневременасупоновоодложилипут.Ћутљивидјечак
читавесатечамикрајпрозораичежњивимпогледомпосма-
траснијегомпокривенобрдо.
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Послијеразговорасљекарима,отацпохитадаобрадује
сина:

-Веско,сјутраодлазимокући!
Надјечаковомлицунепојависеочекиванарадост.
-Зарнећемопоћинајезеро?
-О,малимој!Опеттиојезеру!Зарнијељепшедаидемо

кући?
-Јабихпријетогахтионабрдо.Самодасаврхапогледам

наонустрану.
-Тисичуднасањалица.Јасамтисветопричаосамода

бихтезабављао.Сдругестранебрданепостојиништаосим
шуме.Данијепаоснијег,повеобихтедасеувјериш.

Замалишанајенепобитнаистинасвештоотацкаже.Али,
садасенађеунедоумици.Акоповјерујеоцу,мораодбацити
читавсвијетсвојемаште.

-Причекајме-рече
отац.-Морамуградда
телефонирам мајци да
долазимо.Болничкако-
латребасададакрену.

Отацпољубисинаи
журносеудаљи.

Гледајући како од-
мичуболничкакола,Ве-
скодонесеодлуку:поћи
ће сам на брдо! Обуче
капут и опрезно изиђе
из зграде. На њега ни-
конијеобраћаопажњу,
па се несметано упути
сњежномврху.

Свесевишепење,а
леденивјетар га све ја-
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чешибаполицуизаносикаослабашнустабљику.Снијегје
свевиши.Почемупонестајатиснаге.Одједномсеоклизнуи
падеуснијег.Недижесеодмах,јермуљешкарењеприја.А
врхјеблизу,несмијегубитивријеме.Сабереснагуиустане.
Послијенеколикокоракапоновопаде.Заштосенебимало
одмориолежећиуснијегу?Нијеимаомоћидасеодупретој
наметљивојжељи.

Загледасеубијелекристале.ПодсјећајуганаДједаМра-
за, кога је видио оНовој години. Гле чуда! Тај истиДједа
Мраз јекрајњега!Тусуињеговесанкесасвимиграчкама
којејеВескоприжељкивао.

Санкеполако клизепо снијегу.Нањима су самоДједа
МразиВеско.Поредпутадјецаиммашуцрвенимзастави-
цамаибалонима.

Санкесезауставишенаобалилијепогјезера.Патојеоно
језероокомемујетатапричао!Наобалијеидворацначети-
риточка,управокаоонајизбајке.

Утомцарствусновамалишансезабављаокакојежелио.
Одједномсасвимблизузачуочевглас:“Веско,сине,отвори
очи!“Чуојеоца,алиганијевидио.Мождазаистатребада
бољеотвориочи?Капцимуједвазатрепташе.Отацтопри-
мијетииускликну:

-Живје!
Промрзнутидјечаксеубрзоосвијести.Изнадсебеугле-

данеколикоприликаубијелиммантилима.Једвапомичући
усне,речеоцу:

-Заштосимеопетдовеоовамо?Најезерујебилотако
дивно!

-Ох,штоми јетребалодатипричамотоме! -отацсе
очајноухватизакосу.

-Окаквомјезеруговори?-заинтересовасељекар.
-Причаосаммудаизабрдапостојијезеро.Онјесилно

желиодагавиди.Покушаоједаодетамои,ево,штаседого-
дило.
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-Онјебионаивициживотаисмрти-речељекар.-За-
нимљивајетатакозвана“бијеласмрт”.Онајкосесмрзнене
пати,већсањанајљепшеснове.Тоседесилоињему.Правоје
чудоштосевратиоуживот.Кризајошнијепотпунопрошла.
Морамомуобезбиједитипотпунутишинуидобруњегу.Ао
вашемодласкузасаднеманиговора.

Веско није могао да схвати шта се десило. У њего-
војмашти дивно језерце и дворац из бајке постали су још
стварнији.
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УСА МЉЕ НИ ДЈЕ ЧАК

Биојетолијепзмај,толиковеликдасамгаједвамогао
обухватити рукама. Летио је високо и чинило ми се да ће
нестатиуоблацима.Пролазницисузастајкивалиипосматра-
лига.Јасамбиопоносан.

Вјетар је дувао прилично јако, па сам морао постепе-
нопопуштатиканап.Клупкојебивалосвемање.Разиграни
вјетарсетитраомојимзмајемпријетећидагаотме.

-Дајтејошканапа!-затражиходокупљенихдјечака.
Грчевитосамдржаопосљедњипедаљканапа.Идесисе

оноштосамочекивао:канапсепрекину!Шаренизмајпосрну
каоптицапогођенаулету.

Једандјечаксепопенаоближњедрводабољеосмотри
гдјећезмајпасти.

-ПаојеизаИвовихзидина-речеон.
Тојебилодостадалеко,напочеткудругогсела.Дјецасе

разиђоше,ајапођохдатражимзмаја...
Бринуо сам се хоћу ли

моћи да прескочим висо-
кизидкојиокружаваИвово
имање.Свешто јебилоиза
тихзидинабиломијенепо-
знато, јер тамо никад није-
сам ни привирио. Знао сам
да се ту недавно доселила
некажена са хромиммали-
шаном.

Потражиосампогодномјестозапрескакањезида.Најпри-
јесамсепопеонаједнумаслину,асањенихграналакосам
седохватиоврхабедема.Одатлејебилојоштежескочитина
другустрану.Ализарсебезбројпутанијесамизлагаоивећој
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опасности? Одважно се отиснух са зида и свом тежином
грунухумекуораницу.

Нађохсеуограђеномпростору.Тусусеумојојмашти
одигравалемногебајкекојесамслушаоиличитао.Замишљао
самнатоммјестубогатецарскедворове,скровиштагусара,
племићки замак и змајево царство из приче о Баш-Чели-
ку.Помало самсеразочараоштоумјесто свега тога видим
обичнокукурузиште,воћњакиоро-нулукућу.Притискала
мејенеказебња,каодасампошаоукрађу.

Опрезнопођохпоредзидадапотражимзмаја.
-Косити?-тржемедјетињиглас.
Извоћњакасепојавиблиједидјечак,којијејакохрамао.
Замуцкујући,некакомуобјаснихзаштосамту.
-АакоодвежеммогШарова?-запријетихромидјечак.
Беспомоћнопогледахвисинузида.УзсвогШаровахроми

дјечак је био надмоћнији од мене, иако сам ја био нешто
старијиодњега.

-Нећу,шалимсе-
рече он. - Хајдемо да
потражимозмаја.

Несигурно кора-
чајући, он ме поведе
путељцима кроз лива-
де. У кукурузима на-
ђосмозмаја.Мојнови
познаник затражи да
гапустимоувисину.

- Немам канапа -
покушахдаизбјегнем.

Срећан што је у
менинашаоновогдру-
га, он обећа да ће ми
показати своју пушку
икоња.Нијесаммогао
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одољетирадозналостидатовидим,тепођохзањим.Надо-
маккућеонстадедовикивати:

-Мама!Мама!
- Ево ме, сине! - извири кроз прозор брижно мајчино

лице.
-Добиосамдруга!
-Играјтесе,дјецо,играјте-речеженатакотоплимгла-

сомкаодамејепомиловала.
Имаосамнаумуњеговообећање,пагаподсјетих:
-Гдјесутипушкаикоњ?
-Аха!Мислимдасампушкуоставиокодовогдрвета.
Потражисмосвудаоколо,алијененађосмо.
Изкућеизиђењеговамајканосећидвијешољемлијека.

Обојицаискаписмошоље.Женајебилазадовољнаштојојје
синпопиошољумлијека.

Тадасемојновипријатељсјетидајесвојупушкубацио
накров.Тамозаистаугледасмопарчедаскеизрезаноуобли-
купушке.

- Можеш ли њоме да ловиш? - упитах, иако је било
очигледнодајетообичнадјечјаиграчка.

-Не,онанеможедапуца.
-Агдјетијекоњ?
Малишанмеодведеизакућеипоказадаскуприковануза

двакоца.
-Зарјетотвојкоњ?-разочарахсе.
-Јесте.Ево,показаћутикакојашем.
Ихромидјечаксмукомопкорачидаскукаокоњскоседло,

пасепочељуљатинапријединазад.Гледаосамгабезрије-
чи. Нијесам хтио да му кудим “коња”, каквим сам се и ја
забављао док сам био знатномањи.Мене су већ занимале
озбиљнијеигре.

Дохватих змаја и хтједох да кренем, али ме заустави
његовплачниглас:
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-Немојићи,молимте!Јанемамдругова,останидасејош
играмо.

Мени јепосталодосадно,и јаодлучихдаодем.Дјечак
заплакаипожалисемајци:

-Онхоћедаиде!Мама,немојдагапустиш!
Напрозорусеопетпојавимајчинолице.
-Забављајтесе јошмало,пилићимоји -молећиворече

она.
Безвољнооставихзмајаипопустих:
-Добро,хајдедасеиграмо.
Хромидјечакменијемогледао.Задовољствомусеогле-

далонанасмијешеномлицу,ауокумусејошискриласуза.
-Хоћешлиопетсјутрадоћи?-упитамолећиво.
-Доћићу.
-Ахоћешлисвакогданадолазити?
-Тонезнам.
-Навратичешће, јасамувијексам.Хоћешли?Јел’да

хоћеш?
Обећахитојерјеонбиоспремандаопетзаплаче.
Договорисмоседаиграможмурке.
-Али,-напоменуон-јанемогудасебрзоскривам.
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-Немари.Јаћудугобројати.Асаданајпријепочнити.
-Дабројим?-упитамалишан.
-Јесте.Избројдостотину.Или,акознаш,дохиљаду.
-О,тојемного!Јанеумијемтоликодабројим.
Убиједих га да треба доста времена да бих се добро

сакрио.Аштосебољесакријем,бићезанимљивије.
Малишанпокриочирукама,загњуриглавууудубљење

старемурвеипоченеразговјетнодаброји.Нечујнодохватих
змајаиудаљихсе.Првабригабиламиједанађеммјестогдје
сезидможелакшепрескочити.Сунутрашњестранебилоје
доставоћакакојесураслеузасамизидиомогућаваледасе
лакше прескочи. Са зида најприје спустих змаја. Уздахнух
дубокоискочих.

Убрзопослијетогапочелајешколскагодина.Међуучени-
цимапрвогразредаопазиосампознатиликхромогдјечака.
Онсејакообрадоваонашемпоновномсусрету.Првењегове
ријечибилесу:

- Заштосимеондаоставио?Заштовишеникаднијеси
дошао?

Нијесамзнаокакодасеоправдам.
Признаомиједајезбогмогодласкаплакаоцијелогдана.

Томе сам се чудио.Таданијесаммогао да схватимневоље
једног усамљеног заробљеника древних зидина, жељног
друштваидјечјихигара.
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ВЕ СНИН ПА ТУ ЉАК

Из мале баште
поредулицеувијексе
на пролазнике смје-
шкао патуљак с бра-
дом до појаса. Врх
његове дугуљасте ка-
пуљаче једва је допи-
рао до Весниног ра-
мена.А колика је би-
ла Весна? Свакако не
башвелика,кадјече-
стомолилачика-Радо-
јадајеставиукорпуи
подигне високо, висо-
кодоплафона.

Дјевојчицајечесто
посјећивала свог па-
туљка. Разговарала је
сњим и доносила му

помалохране.Прутићемгајенагониладаједе,аон-нида
окуси!

“Сигурноонједесамоноћу”,вјеровалајеВесна.
Изаиста,идућегданатувишенијебилонимрвице.Козна

заштосусеокопатуљкаврзмалинесташниврапци?Сигурно
суонибилињеговипријатељи.

Зими, када снијег покрије башту, патуљак је с новом
бијеломкапомјошвишеузбуђиваомалепролазнике.Тадаје
сасвимличиона“праве”патуљкеизсвијетабајки.

У згради преко пута становао је дјечак Новица. Он се
нијесјећаокадјепрвипутсасвогпрозораугледаопатуљкау
сусједнојбашти.Одпрвогвиђењаплашиосетогнепомичног
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човјечуљка.Затојеувијекзаобилазиотајанственубашту.
Кад је пошао ушколу, осјетио се довољно храбрим да

уништи гипсаног патуљка. Ипак није смио да то уради
сам.Окупио јенеколиковршњакаинаговориоихдазајед-
нонападнупатуљка. За борбену дружину то је била веома
погоднажртва.Узратничкеузвикепрескочилисуоградуи
ускочили у башту. Нијесу се смиловали доброћудном па-
туљковомосмијеху.Првибаченикаменпреломиомујебраду.
Другимујеодрубиоглаву,којасеоткотрљалаутраву.Беза-
злениосмијехидаље јешириоњеговеуснекаодапрашта
дјечацимаштосугаунаказили.Новицагајејошједномгађао
каменом,пајезаједносадруговиманапустиобашту.

Весна је стигла касно и није могла да заштити свог
патуљка.Дугојеплакалаимиловалага.Аондајеодлучила
дагасахрани.Докјекопаларупу,наиђечикаРадојеизачу-
ђеноупита:

-Штоторадиш,Веснице?
-Хоћудазакопампатуљка.Убилисугазлидјечаци-одго-

воридјевојчицабришућисузе.
Чика Радоје се почеша иза уха. Како да утјеши тужну

дјевојчицу?Досјетисе:
-Лудицемала!Паониганијесуубили,негоранили.Сад

ћемогаоднијетиуболницу,тојестумојурадионицу.Јаћу
гаизлијечити.

-Не,мојпатуљакнеможевишеоживјети-увјеренорече
Весна.

-Видјећеш!
ЧикаРадоје покупи све дјелове патуљка и однесе их у

својурадионицу.Залијепимунајпријеглаву,пабраду,панос.
Ондамунацртаочииуста,обијелимубрадуипомоћучетки-
цаибојаобучемуновоодијело.Поставиганастаромјесто
ипозваВесну:

- Погледај свог патуљка. Зар није љепши него што је
био?
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-Не,мојпатуљакнијевишежив-сјетноречедјевојчи-
ца.

-Мазарневидишкакотеумиљатогледа?Сасвимјеизли-
јечен!-стадејеувјераватичикаРадоје.

Узалудна су била сва увјеравања. Никад више Весна
није посјећивала патуљка, нити с њим разговарала. Па ни
врапцинијесускакуталипоњеговојдугуљастојкапуљачии
прћастомносићу.Каодасуиониоплакивалионогдарежљи-
вогпатуљка.
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КРИ ЛА ТИ РАЗ БОЈ НИК

На пропланку, окруженом стољетномшумом,Жарко је
чуваокозуималенојаре.Свудоковладалајепотпунатиши-
на.Нијесечуоницвркутптица,нишумдивљачи.Искусан
ловацзнаобидасусестановницишумепритајилизатошто
сусенечегауплашили.

Жарконијенаслућиваоникаквуопасност.Адасезагле-
даоукрошњувисокогхраста,опазиобидваокакојасунетре-
мице пратила свакињегов покрет.Овај чобанчић је сваког
данаобилазиошумарке.Играосеснесташнимјаретом,којем
јенадјенуоимеБјелушан.Њихдвојицасусегуркалачелому
чело,каодасебодуроговима.

Усамљени дјечак проводио је вријеме у замишљању
необичних доживљаја. Сањарио је да се прослави неким
подвигом.Напримјер,кадбиганапаовук,онбигараспорио
ножићемипоносногаодвукаоусело.Томебисесвидивили.
ЊеговнеповјерљивидругМаткотаданебимогаорећи:“То
сиизмислио!“

Истина, Жарко је понекад причао измишљене догађа-
је тврдећидасуистинити. Једном јеувјераваоМаткада је
ушуми ухватио лисицу за реп, а она га угризла за прст и
побјегла.Каодоказ,показиваојеогреботинунапрсту.Матко
је загледаопрстирекаода тонеможебити траг лисичјих
зуба. Чак је Жарка назвао Минхаузеном! А кад би Жарко
дониоубијеногвука-зарбинекомогаопосумњатиуњегов
подвиг?

Докјеразмишљаоотоме,поредњегапрошиштаогроман
ораоиустремисенаБјелушана.Уплашенојарепотрчамајци.
Крилатиразбојникгазатренстиже,заустависепоредњегаи
подвидугакрила.Дабизаштитиламладунче,козасезалети
уорлаиснажногаударироговима.
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ЗачасдотрчаЖаркоидебелимштапомзамахнупоорлу.
Ошамућениораонасрнунановогнападача,алигадочека

јошјачиударацпоглави.
“Готовје!“помислиуздрхталидјечак.
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Разјарени орао поново скочи на њега. У посљедњем
тренуткуЖаркосеизвиустрануивјештоизбјеже загрљај
оштрихканџи.Затимсајошнеколикоударацадотучеорла.

Козакаоданијевјеровалада јеораомртав.Залијетала
сеуњегаиударалагароговима.АпреплашениБелушанје
непрестаномекетао.

Послије напорног двобоја, Жарко сједе да се одмори.
Срцемујејаколупалоодузбуђења.Сдивљењемјеизмјерио
огроманраспонкрилаубијенептичурине.Дозаласкасунца
осталојејошвишеоддвасата.Билојеранодасекренекући,
али дјечак није више имао стрпљења да чува козу.Узео је
орлаипотјераокозу.НапутујесреостарогМашана.

-Откудтитајорао?-упитастарац.
-Убиосамга-поносноречеЖарко.
-Агдјетијепушка?
-Немампушке.Умлатиосамгаштапом.
Машансумњичавозавртјеглавом.
-Причајтитодругоме,коћетивјеровати.Толикиораосе

ипушкомтешкоубија.
Дјечакхтједедаиспричакакосетодогодило,алистарац

продужипутем.
“Ето, не вјерује! “ увриједи сеЖарко иљутито ошину

козу.ПожуриоједасештопријепохвалисвомдругуМатку.
Пролазећипоредњеговекуће,стадегадозивати:

-Матко!...Матко,дођидавидишштасамуловио!
Његов друг дотрча, али видећи огромног орла и он

посумња:
-Тиуловио?Сигурносиганегдјенашаомртва.
- Маме ми, уловио сам га једним штапом! - закле се

Жарко.
-Какосимусемогаотоликоприближити?Тонеможе

бити!-порицаојеМатко.
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- Примакао сам му се непримјетно, док је он нападао
козу.

Узалуд је Жарко описао сваки детаљ борбе с орлом.
Одлазећи,Маткомуподсмјешљиводобаци:

-Бићетокаоонатвојапричаолисици!
Потиштендосузаштомуниконевјерује,Жаркопожури

дастигнекозу.
“Панека”,мислиоје“некневјерују!Ајасамипакубио

овогкрилатогразбојника.Јелитако,Бјелушане?“погладијаре
полeђима,аоногаумиљатооњушируменомњушкицом.
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У МЕ ДВЈЕ ЂОЈ КО ЖИ

МеђуловачкимтрофејимастарогВукашинаналазиласе
иједнамедвјеђакожа.Онјесаочитимзадовољством,поко
знакојипут,причаокакојеуловиомедвједа,иакојеодтада
прошломногогодина.

Чобани пронијеше глас да се у планини опет појавио
медвјед.Заклаоје-рекоше-десетаковаца.Безоружјанико
сенијесмиоудаљитиизсела.

Млађи ловци стадоше наговаратиВукашина да заједно
пођуухајкунамедвједа.Аонсенећкао,правдајућисе:

-Ослабиомивид,аиногемеболе.Етоприликедасеви,
млађи,покажетекаквистеловци.

ОдавноВукашинниједираосвојупушку.Јединојепоне-
кадпуцаонавранекојесупустошилекукурузибашту.

ИмаојеВукашинјошједнуневољу:дјечацисунаправи-
ли игралиште нањеговој ливади. Ту су по цио дан јурили
залоптомигаламили.УзалудихјеВукашинтјерао.Али,ма
коликосежестио,молиоилигрдио-дјечацисутопребаци-
валинашалуинастављалиигру.Једномсушутиралилопту
цијелопоподнеинаставилидаиграјупомјесечини.

“ Вала, доскочићу вам, мангупи!“ досјети се Вукашин
какодаихотјера.Узмемедвјеђукожуизаобилазнимпутем,
кришом,одеушуму.Отудасе,огрнуткожом,упутипрема
дјечацимамумлајући.

- Ено медвједа! Јао! Бјежимо! - завришташе дјечаци и
хитро,каозечеви,побјегошесвојимкућама.

Вукашинсеједвауздржадасененасмијегласно.Оставши
сам,онкренунатрагпремашуми.Смјешкаосе,помишља-
јући каква ће сад узбуна настати у селу.Алинамах неста-
дењеговог смијешка јер опази да се неки ловац са упере-
номпушкомкрећепремањему.Одстрахамуседижекоса
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наглави.Свакогтренамоглајепушкаопалити,пауплашени
старацбрзозбацисасебемедвјеђукожуиповика:

-Хеј!Пријатељу,непуцај!Нијесамјамедвјед,негоВука-
шин!

Изненађениловацспустипушкуистадегрдитистарца:
- Бога му, Вукашине, каква је то глупа шала? Дјети-

њарија!
-Ма,знаш,хтиосамдапоплашимонедјечаке.Немогу

надругиначиндаихотјерамсливаде.
-Хе,дасипроговориосамосекундкасније,-речеловац-

тибипрошаокаоонајмедвједчијусикожуогрнуо.
-Богме-почешасеВукашинизауваикиселосенасми-

јеши-чинимиседасамсејавишенагутаостраханегоони
дјечаци.
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МА ЛИ МАЈ СТОР

Сунце се сакрило иза сивих облака.Спремала се киша
којујеМехонестрпљивоочекивао.Знаоједаћетадазањега
битивишепосла,јерјеоноправљаокишобране.Ишаојеиз
улицеуулицуигласноузвикивао:

-Мајсторзапоправкукишобрана!Јефтиноигарантовано
поправљамкишобране!...

Његовдјетињиликнијеуливаоповјерењеиријеткомује
кодаваокишобраненаоправку.Једнаклијештабиласучитав
његовалат.Носиоихјеуторбиизкојесуштрчалежицеод
кишобранаразнихдужина.

Једандебељкосбрадавицомнаносуодмјеригаодглаве
допете.

-Зартимајстор?Коликоимашгодина?
-Четрнаест.
-Младсиизелен.Бојимседаћешмијошвишеоштетити

кишобран.
Навикаонатаквапотцјењивањаиувреде,Мехоништане

речедебељку.Нањеговоуобичајеноузвикивање,напрозору
сепојавинеканервознаженаиљутитопросикта:

-Штатоликовичеш!Губисеодатле!
Младимајсторсенадаодаћебарнекомебитипотребна

поправкакишобрана.Радиобимакарзакомадићхљеба,јер
тогјутраништанијеокусио.Дабиштогодзарадио,понудио
јеједнојстарицидапонеседвањенакофера.Но,старицаје
радијесаманосиланогодаплати.

Пролазећикроздвориште једневишеспратнице,зауста-
виседапосматраигрудјечака.Радоимсехтиопридружити,
алигладгајетјераладаидедаље.Крупнекапикишепреки-
нушеигрудјечакаиониутрчашеуулазвишеспратнице.А
Мехо,несклањајућисе,одепокишивичући:
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-Поправљамкишобране!...Мајсторзакишобране!...
Спрозорасејавидебељкосбрадавицом,онајистиштоје

малочаспосумњаоумајсторовустручност.
-Хеј,мали!Дођидамипоправишкишобран!
Мехо није био злопамтило. Пред вратима дебељковог

стана,настепеништу,зачасјепоправиокишобран.
За скромну зараду одмах је купио бурек и халапљиво

гапојео.Опет јеизашаонаулицу.Водаму се сливаланиз
чело,лицеируке,аонјевеселокорачаоинудиосвојеуслуге.
Власницинеисправнихкишобранасадасусечешћејављали.
Замалогмајсторабилоједостапосла.Затојеонволиокишу
иничимсеодњенијезаклањао.Некападакишаколикохоће!
Некапада!
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ЛЕ ГЕН ДА О КО Њ СКОМ ГА ЈУ

Јутарњу тишину пореме-
ти клепетање чактара и блеја-
ње оваца. Мирко се пробуди,
протегнусеихитроустаде.Док
сеумиоиизишаоизкуће,њего-
ва сестраСтана бјеше већ иза-
гнала овцеиз тораи кренула с
њимаузпланину.Са овцама је
напашуишаоикоњићГривко.
Тајнесташкојејуриочастамо,
часовамо.Јошјебиомладзаја-
хањеиникоганијемогаообу-
здати. Једино је Мирку дозво-
љавао да га ухвати за гриву и
помилујеповрату.

Из двориштадјечак је посматраоГривкаи стадо оваца
сведокнијесузамаклеизабријега.Ондасезагледаузама-
гљенепланинскеврхове.Копкалагајерадозналост:штаима
тамодаље?Ех,дамусепопетинаврхсњежнепланине!Са
врхасевидикпружаунедоглед.Недалекоодврхајепропла-
накоддавнинаназванКоњскигај.Народналегендакажеда
утајдивљиинеприступачникрајодлазеостарјеликоњида
мирнопроведупосљедњеданеживота.Миркојеприжељки-
ваодавидитајГај.Кадјепитаооцадализаистатамоодлазе
старикоњи,добиојеодговор:

-Незнам...АдаситопитаомогадједаГавра,онбити
рекаодајетоживаистина.

-Заиста?-сневјерицомупитаМирко.
-Да,да...Испричаћутиштасењемуједномдогодило...

Онјеобичносампоткиваокоња.Једномјеневјештозакуцао
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чаваоукоњскокопито.Коњајетозабољело,ритнуосетако
јакодаједједусломиодвазуба.Дједмусеодмахосветио-
немилосрдногајеишибаобичем.Одједномкоњсеотргнуои
појуриоузпланину.

-УГај? -упитадјечаккога јепричавеомазаинтересо-
вала.

-Правотамо...ДједГавројепошаозањим.Тражиогаје
читавдан.СамогајезатренутакопазиоуКоњскомгају,али
мусеодмахизгубио.Никадагавишенијенашао.

ТогаданаМирко јечесторазмишљаооКоњскомгајуи
прадједовомдоживљају.

Предвече Стана дојави овце. Рече да јој се Гривко из-
губио и да се није вратио с паше. Укућани се забринуше.
Нијесусмјелидакоњићаоставеупланини, јербигавуко-
вирастргли.КоњићајевишеодсвихжалиоМирко.Видећи
дасеотацспремадасфењеромодеупланину,дјечакстаде
захтијевати:

-Тата,хоћуијастобом.Помоћићутиутрагању.
-Тоникако!-одлучноречеотац.Увјераваогаједапла-

нинаможеноћубитиопаснаизаодраслачовјека,акамолиза
дјечака.Миркојеидаљенаваљивао,панапоконизаплака.

-Хајде,кадситоликоупоран-попустиотац.-Добросе
обуци,ноћујенапланиниврлохладно.

Мирко огрну јагњећи кожух и похита за оцем. Заједно
су обишли читаву планину.Окопола ноћина чистомнебу
испловипунмјесец,паимфењервишенијебиопотребан.
Али, коњићанигдје нијесу видјели, нитинаишлинањегов
траг.Предзорусједошекрајједногизворадасемалоодморе.
Сањивидјечаксенаслонинаширокубуквуизадријема...

... Коњски гај био је онакав као што га је замишљао:
пространпашњак,наоколошумакрозкојупротичубистри
потоци...Напашњакунеколикостарихкоња,амеђуњима-
Гривко!Одједном,коњићпојурипремашумииизгубисе...

СвојимкапутомотацпокриМирка,паодедаразгледаоко-
лину.Наоближњојзаравнинађемртвогкоњића,когавукови
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бјеху сасвимрастргли.Стресе се одпомисли да би вукови
моглинапастиизаспалогМирка,паодмахотрчакњему.

-Мирко!-продрмагаотац.-Пробудисе...Овдјеневаља
спавати,можешсеразбољети.

Дјечакпротрљаочииусхићеноузвикну:
-Тата!ВидиосамГривкауКоњскомгају!Али...нијесам

могаодагаухватим,побјегаоје.
МилујућиМиркапокоси,отацтужнорече:
-Некага,сине,некостанеуГају.Тамоћемубитилије-

по.
Зорапоче златитинебонаистоку.Отацисинкренуше

низпланину.



98

ПЛЕ МЕ НИ ТИ ЛО ВАЦ

Бошко је чудан ловац. Љути се кад промаши птицу, а
жаомукадјепогоди.Лакшерањенептицејелијечиоиопет
пуштаонаслободу.Аакобиранабиланеизљечива,онби,
грозећисе,заврнуоптициврат.

“Дасенемучи”,правдаојесвојпоступак.
УловјенајчешћеишаозаједносасвојимдругомСтевом.

Једномсуовадваловцапрошлапрекоимањастарогособе-
њакаМарка.

-Самоданасне опазиМарко... - бојажљиво сеБошко
обазреокосебе.

-Бјежимоштодаљеодњеговекуће!-похитаСтево.
Пред Марковом кућом Бошко примијети неко чудно

лепршање.Кад се боље загледа, уочиптичицу која је била
канапомвезаназаамбар.Летјелајеукруг,акадбисеумори-
ла,беспомоћнојевисилаопуштенихкрила.

-Погледај!-усмјериБошкопрстутомправцу.-Онапти-
цаје,изгледа,везана.

-Да,да-потврдиСтево.-Тусамиранијевидиовезаног
врапца.Лепршаојетакосведокнијеугинуо.

-Заштоихтакомучи?
- Ко зна... Ваљда тако плаши друге птице да му не би

кљуцалежито.
Бошко одлучи да ослободи везаног врапца. Знао је да

кућузлочестогстарцачуваопасанпас,алисажаљењепрема
птицибилојејачеодстраха.Опрезносепримачеамбару.Пас
гаопазиибијеснозалаја.Уплашенидјечакзатренутакстаде.
Видећи да је пас везан јаким ланцем, охрабри се и потрча
врапцу.Ухватига,ножићемпрекидеканапипојуринатраг.

Пассегушиозатежућиланац.Чувшилавеж,газдаизиђе
изкућеиповика:
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-Штаторадиш,лопове!
Бошко у великој брзини прескочи ограду дворишта и

одмаглипутем.Заустависеподаљеодстарчевекућедасаче-
каСтева.Урукамајењежнодржаорашчупаногиизнемоглог
врапца.

-Погледајовогјадника-показагадругу.
-Штаћемосњим?
-Знасе,пустићемога-речеБошкоираширидланове.
Врабац се одједном прену и залепрша крилима.Док је

летиопремашуми,Бошкогајезадовољнопратиопогледом.
Алинамахсеснуждикадуџепунапипаврапцакојегјетог
јутраубиопраћком.
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МА ЧАК ЛО ПОВ

Однекудуселодолутаомачак,великкаолисац.Псисуга
дочекалижестокимлајањемипотјералиушуму.Истевече-
римачаксевратиоуселодаштогоднађезавечеру.Вишеје
волиодомаћухранунегодајуризапацовимаиптицама.

Занеколикоданапрославиосеуселукаовјештидрзак
лопов.Уједнојкућијеукраокобасицу,удругојкомадхље-
ба,утрећојгрудусира.СамохранастарицаКатасвуд јепо
селупричалачудоневиђено:мачакодниоврелопарчемеса
излонцакојијевисионадватром!

Шуњао се свуда гдје
није било паса. Најчешће
је долазио у кућу сирома-
шне удовицеМаре.Да би
се одбранили од напасти,
Марини синови Мирко и
Стево добро су затворили
сверупенакући.Али,че-
твороножни лопов некако
сепровукаоисподкроваи
са греде однио посљедње
парчепршуте.

Очајна Мара затражи
помоћодсељака:

- Помозите, људи!
Убијтетогнапасника,или
ћу због њега и ја купити
пушку!

Огорчени сељаци хтјели су подићи хајку на мачка, али
гдје да га нађу?Појављивао се изненада и одмахнестајао,
пријенегоштобиганекомогаоузетинанишан.
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МиркоиСтевосуједногданаосталисамиукући.Писали
судомаћезадатке.Употпунојтишиничуласесамошкрипа
перапохартији.Уједномтренуткудоњиховихушијудопри-
јенекишумизкухиње.Узнемиренидјечаци сепогледаше,
каодасепитају: коли је то?Досјетишеседабитомогао
битимачак.Наврховимапрстијупрођошепрекособеизави-
ришеукухињу.Шумједопираоизкреденца,изкогајевирио
мачковреп.Штасад?Миркопритрчаодшкринутимвратима
креденцаибрзоихзатвори.Заробљенимачакстадеунутра
јурити,ломећишерпеидругопосуђе.

Довитљивидјечациседосјетишекакодагавежу,адаих
тајразбојникнеогребе.Малоодшкринушевратакреденца,
само толико дамачакможе провући главу.И чим је мачак
појурио напоље, нагло затворише врата. Приклијештени
лоповнијевишемогаонимрднути.Такосугалаковезали
конопцемоковратаиизвелигаудвориште.Намјеравалису
дагапрописноказнезасвелоповлуке.

Видећиштамусеспрема,мачаксестаоочајничкиотима-
ти и мијаукати као да му деру кожу. И, на велику жалост
дјечака,успиоједасеотргнеипобјегне.
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РА ДОСТ ЗБОГ ШКОЉ КЕ

Унашемсусједствустановаоједебелиапотекар.Његова
апотекабилајејединаунашемкрају,паједоброзарађивао.У
његовојкућибилојесвегаштосеновцеммоглокупити.

Имао је једног сина, размаженог и плачљивог Бориса.
Дјечак јесвакодневнозахтијеваосадово,садоно.Понекад
биседанимакмезио,сведокнебидобиооноштојетражио.
Тако јенатјераооцадамукупибицикл,анештокаснијеи
дјечјиауто.

Око новог аута оку-
пило се много радознале
дјеце. Ауто се покретало
педалима,алиБорисуни-
јебилопотребнодасена-
прежејерсмогамигура-
ли.Кадсамгазамолиода
ијамаловозимауто,над-
меномијерекао:

- Не може! Још си
мали.

Увриједио ме је тиме
штојеказаодасаммали.
Јер,онјенепунугодинубиостаријиодмене.Некимстаријим
дјечацимаједозволиодавозеауто,сведокједногдананије
отпаозадњиточак.

ОпетјеБориссвакогаданаплачућииспраћаоидочеки-
ваооца.Не знамшта је тражио, самосамчуо апотекарове
ријечи:

-ПоручиосамизЊемачке.Стрписедокнестигне.
Другинашсусјед,зидарскирадник,имаојеистотоликог

сина.Несјећамседјечаковогимена,азвалисмогаВезица.
Тајнадимакдобиојезатоштојеједногданарадоснодотрчао
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данамсепохвали:
-Татамијекупионовевезице!
-Аципеле?-упиталисмо,видећидасумусасвимдотра-

јале.
-Ципелећемикупитикадабудеимаовишепара.Погле-

дајтевезице,зарнијесулијепе?
Почелисмодагазадиркујемо,алитименијесмопомути-

лињеговозадовољство.ОтишаојеБорисудаињемупокаже
новевезице.Бориснијемогаосхватитидасенекоможерадо-
ватиновимвезицама,пагајеошамариоиотјерао.

ЈедноммијемојдругВезица,савсрећан,показаошкољку
коју му је дао неки дјечак. Таквих шкољки налазили смо
достанаморскојобали.Посматраосамгасажаљењем.Кад
самотишаокући,казаосаммајцидамијежаотогнесрећног
сиромашка.

-Заштомислишдајенесрећан?-упиталамејемајка.
- Затошто нема играчака. Радује се кад добије обичну

шкољку-рекаосамидодао:-АБорисимаштогодзажели.
-Видиш,сине-натоћемојамајка-богатствонедоно-

сиувијексрећуизадовољство.ИакоБорисимаскупоцјене
играчке,увијекјенезадовољаниплачљив.Аонајсиромашак
умиједасерадујесвему,паиобичнојшкољки.Тојеправа
срећа!
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ПИ ТО МО ЛА НЕ

УмалојкућиокруженојцвијећемживјелисустариЛука
ињеговаженаДана.Унутрашњост куће ових благородних
старацаличилајенаприродњачкимузеј.Позидовима,поду
и полицама биле су поређане препариране разне птице и
животиње.НијесутобилиЛукиниловачкитрофеји.Јер,он
нијеволиолов,апрепарираоједивљачкојусумудоносили
ловци.Радиојетоврлоумјешно.Давноубијенизечеви,куне,
срне,вукови,орлови,совеидругептицеиживотињеизгле-
далисукаоживи.

Дође једном кодњега ловацМркоје и довикне из дво-
ришта:

-О,Лука,јесиликодкуће?
СкућногпрагаодазвасеДана:
-Тиси,Мркоје?Добронамдошао!Хајдеукућу.Лукаће

брзодоћи.
-Нећудасезадржавам-речеловацспуштајућиназемљу

врећуукојојсенештокопрцало.-ДониосамнештоЛуки...
Дамипрепарира.

Данасепримачеизавириуврећу.Кадтамо-уплашене
очице,уздигнутеуши,шиљатањушкица,дугетанкеногеи
мајушнотијело.

-Гле,живолане! - усхићеноузвикнуДана.Аликад се
сјетикаквасудбиначекатобезазленостворење,намрштисе
ирече:-МојЛуканећехтјетидагаубије.

-Нећедагријешидушу,а?-подсмијехнуселовац.
-Не због гријеха, негожаому.Никадникокошкуније

заклао.
-Јанијесамзаклаотоланедамунебихоштетиокожу

-речеМркоје.-Но,томожедаучиниимесарСаво.Евоти
лане,ајаодох.Доћићузамјесецдана.Уздравље!

Мркојесеудаљикрупнимгорштачкимкорацима.
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КадЛукастижекући,жена
муиспричакоједолазиоишта
једонио.

-Какосимоглаузетиживо
лане?!-повиканањуЛука.-Е,
пахајде,закољигати!

-Небихтоучиниланиза
живуглаву!

-Нећунија!
И тако је лане остало да

живиуњиховојкући.Упочет-
ку се плашљиво скривало у
углу и под креветом. Послије
неколико дана почело се све
слободније кретати по соби.
Данагајехранилаипазилакао
дијете.Понекадселаневрзма-
лоокоједногпрепарираногланета,којејебилоистевеличи-
некаоионо.Трљалосеузњегаигуркалогачелом,каодага
позивауигру.

Ланесеодомаћилоивишенијебилобојазнидаћепобје-
ћи.Данагајечестоизводилаушетњупобашти.Ближиосе
данкадајетребалодадођеМркоје.ТојебринулоиЛукуи
Дану.Обојесузавољелиланеинијесунипомишљалидага
убијурадипрепарирања.АштадакажуМркоју?

-Знашштаћемо?Даћемомуонодавнопрепариранолане
-досјетисеДана.

-Добросисетогасјетила!-обрадовасеЛука.-Јаћуоно
препариранолане јошмалодотјерати,паМркојенећепри-
мијетитизамјену.

Једног дана из дворишта се опет зачуМркојев громки
глас.ДанаиЛукасеузнемирише.Ухватишеланеисакрише
гаудругусобу.Мркојудадошеонопрепариранолане.
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- Лијепо си га препарирао - задовољно рече Мркоје.
-Коликодаплатим?

Лукасолакшењемодахнуивеликодушнорече:
-Затебеништа.Зарнијесмостарипријатељи?
-Е,пахвалати.Нећунијатебиостатидужан.Каднешто

уловим,донијећутинапоклон.
Мркојеодезадовољан,аДанаиЛукаостадошејошзадо-

вољнији.
Лане јепораслоипосталовелика срна.Пролазници су

честозастајкивалипоредЛукинекућеипосматралипитому
срнукојајепаслатравуполивадама.
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ЧУ ВАР КУ ЋЕ

Свакодневно се око
кантизасмећеврзмаомали
црнипас.Каоисвескитни-
це, био је мршав и прљав,
сакрпељиманаушимаина
врату.Прогањалисугаиљу-
ди, и мачке, и пси. Једном
га је Јовица немилосрдно
ударио каменом. Скичећи
и храмајући, псето побјеже
низулицу.

Горансесажалинајадно
псетоиподвикнудругу:

-Башсидивљак!Заштосигатакодушманскиударио?
-Атиимашмекосрцекаоразмаженадјевојчица-подру-

гљивомуузвратиЈовица.
Горан не хтједе да се даље сњим препире, већ оде да

потражипса.Нађегаупаркушћућуренаисподклупе.
-Дођи,Боби,небојсе!-позвагадјечакименомкојему

јеуправотогачасанадјенуо.
Пасмахну репоминеповјерљиво узмаче. Гораннађе у

џепукомадићхљебаипружимуга.Бобибојажљивозагри-
зе хљеб и дозволи дјечаку да га помилује по леђима. Тако
су се спријатељили.Горан га одведе у свој подрум гдјему
јенамјестиоугоданлежајодстарихкрпа.Поштојепасбио
прилично прљав, добро га је истрљао сапуницоми окупао
топломводом.Аондагајеинахранио.

Пасјебиоврлопослушан.ЗанеколикоданаГорангаје
научиодашениискакуће.Кадбимуказао:“Волишлиме?“,
умиљатопсетомујелизалоруке.
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НевољесунасталетекондакадајебабаРосавидјелапса
уподруму.

-Тјерајтуџукелуодатле!-повикалајенаунука.
-Пустига,баба-узеогаједјечакузаштиту.-Тојемирно

ипослушнопсето.Постаћеодњегадобарчуваркуће.
-Никако!Акогајапотјерам,пребићумулеђа!
Горантужнопомиловапсаполеђимаирече:
-Боби,волишлибабу?
Паслизнубабупоруциамалишанрадосноускликну:
-Видишкакотеволи!
-Пих! -устукнубаба,гадљивоотријерукуохаљинуи

ногомударипсето.-Марш,џукело!Марш!
У том тренутку кроз двориште пројури велики мачак

изсусједства.БабаРосајестрашномрзјелатогмачкајерје
таманиопилиће.

- Ас, Боби! - показа му Горан мачка. Послушно псето
одмахпотјерамачкадалеконизулицу.

- Тако! Тако! - довикну баба Роса, задовољна што се
нашаонекокоћечуватињенепилиће.

Боби се убрзо врати, дахћући од умора. Горан га
похвали:
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-ВидишкакоједобармојБоби!
-Дајмуштогоддапоједе-помирљиворечебака.Атоје

значилодагапримазакућногчувара.
Једном је Горан кришом узео очеву ловачку пушку и

повеоБобија у лов.Надао се да ће одњега постати добар
ловачкипас.Али,тумарајућипооколнимбрдима,шумамаи
ливадама,Бобијебесциљнојурио,лајаонаптицеипокуша-
ваодахваталептире.

Ималисуиједнунезгоду.Бобиникаконијесмиодапређе
прекоједногпотока,пагајеГоранмораопренијети.Сапсом
унаручју,дјечакјепрескакаоскаменанакамен.Кадјести-
гаодосрединепотока,оклизнуосеипаоуводу.Бобијесам
испливаонаобалуиистресаосасебеводу.АГоранјенаку-
пиогомилудрва,запалиоватруиосушиопанталоне.

Тојебиоњиховпрвиипосљедњизаједничкилов.Боби
никаднијенаучиоловачкувјештину,алијебарпостаовјеран
чуваркуће.Какојеонсхватиосвојудужност,најбољепока-
зујеовајпримјер.
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Једног јутра мајка је наредила Горану да баци у рије-
ку сломљену демижану.Дјечак је узео корпу оплетену око
огромне боце и понио је према ријеци.Унутра је звецкало
сломљеностакло.Коиувијек,Бобигајеустопупратио.С
обалеједјечакбациоуријекудемижану,којасеузсиланзве-
кет откотрљала до близу воде.ИБоби се зачас спустио до
ријеке,оњушиодемижануичучнуопоредње.

ПослијевечереГоранјепокупиокореодхљебазаБобија.
Али,онсенијеналазиопредвратима,гдјејеувијекнестрпљи-
вочекаосвојоброк.Гласногаједозиваоитражиоококуће.
Помислиоједасуга,можда,прегазиланекакола.Потражио
гајебатеријскомлампомпооближњојцести.Узалудгаједо-
зивао-одњеганитраганигласа.Сјетиоседагајетогјутра
оставиопореддемижане.Мождајејоштамо?Спустиоседо
ријеке.Игле!Бобијечучаонаономистоммјесту.Схватиоје
дамуједужностдачувадемижану.

Дјечакјерадоснопомиловаопса,одвеогакућиидаому
обилатувечеру.
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ДРУ ГА РИ ЦА ИЗ ШКОЛ СКЕ КЛУ ПЕ

Првогданаушколиучитељнам јеодредиомјесто гдје
ћемо сједјети. У свакој клупи по дјечак и дјевојчица. У
почеткусмосестидљивоустезалидаразговарамосанашим
другарицама,алиубрзосмосеспријатељилисњима.

ДоменејесједјелабуцмастаилијеповаспитанаМарица.
Већпрвогданапохвалиосамјојсеновимшколскимприбо-
ром.Њенприборбиојескупоцјенијииљепши.Видећиколи-
косеменидопалањенаоштраљказаоловке,великодушноми
јепоклонила.

Кадсмоизишлинаодмор,ушколскомдвориштусретох
свогкомшијуМома.Видећиме,онстадезапиткивати:

-Но,какојеушколи?Бијелитеучитељ?
-Нашучитељ је добар, не бије ђаке - бранио сам свог

вољеногучитеља.
-Косједистобом?
-Ено,онадјевојчица,онатамоштопрескачеконопац-

показахМарицу.
-Сједишсњом?Охо!Значи,тојетвојацура!
-Аманије!-порумењеходстида.-Учитељнасјетако

размјестиодасједимозаједнодјечациидјевојчице.
-Знам,знам!-наставиМомодамезадиркује.-Видимја

какотеонакришомгледа.
Побунихсезбогтеклеветекојамејејаковријеђала.Аон,

каодаменијечуо,одлазећирече:
-Ајдздраво!Ипоздрависвојудјевојку.Докрајачасова

нијесамниријечипроговориосМарицом.Кућисамсевра-
тиоврлонерасположен.Момојеживионедалекооднашеку-
ће, често смосе сријеталиионме је увијек задиркивао за
Марицу.Ињусаммрзио,каода јеонабилакрива замоју
неприлику.Нијесамсмионидајепогледамуочи.Видећида
седурим,онамеупита:
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-Јесилиштољутнамене?...Датенијесамувриједила?
Нијесамзнаоштадајојкажем.Мјесецисупролазилиа

наши захладњелиодносинијесусемијењали.Момо јебио
неумораншалећисенамојрачун,штомеједоводилодооча-
јања.

ЈедногданаМарицаприђеучитељу.
-Господинеучитељу,мојтатајепремјештенудругиград.

Сјутраодлазимо,пахоћудасепоздравимо.
Учитељјепогладипокоси.
-Марице, пред тобом је читавживот.Надам се да нас

нећешзаборавити.
- Не, сигурно вас никада нећу заборавити! - готово

плачнимгласомречеМарицаипољубигауруку.
Затим се поздрави са свим ученицима и ученицама.

Свакомјепружиларукуасанајбољимдругарицамасепољу-
била.Кадприђемени,збуњенопогледахпредасе.Неспрет-
ноприхватихњенуруку.Поздрависмосебезријечи.Аимао
самжељудајезамолимзаопроштајштосамсебезразложно
дурио,иакосмомногоштаималидапричамоидапомогнемо
једнодругом.
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СЛО ВА ОД ГЛИ НЕ

Упрвомразредумисеуопштенијесмослужилисвеска-
ма.Писали смо на црној таблици, каменој плочи уоквире-
ној дрвеним рамом.Поњој се специјалном оловкоммогло
безбројпутаписатиибрисати.Невољајебиласамоштосе
лаколомила.Кадгодсамсеоклизнуоипао,разбиосамисво-
јутаблицу.Некесумисломилиђаци,гађајућимекамењем.

Најприје смо научили да на таблици пишемо слова. А
онданамјеучитељзадаодасваслованаправимоодглине.
Једвасамунекомпотокунашаоглинуиодњеизрадиосло-
ванавеликомкартону.Следећегјутраушколскомдворишту
лакојебилопознатипрваке.Свакијенакартонуносиогли-
ненаслова.ЈединосеоднасразликоваоГајо,чијијеотацбио
стаклорезац.Онјенастаклуизрадиословаодкитазапрозо-
ре.Дјецасурадозналогледалањеговдомаћирад.Аонсеше-
пуриоипомалоправиоважан.Видећимојгломазникартони
неједнакаслова,подругљивомиједобацио:

-Ух,какоситоружнонаправио!
-Хе...штамогукадмојотацнијестаклорезац!-узвратио

саммуљутито.
На првом часу учитељ је пажљиво прегледао домаће

радове.НајдужесезадржаокодГаја.
- Лијепо је, - рече - но јеси ли заиста сам израдио та

слова?
-Јесам,мајкеми!-заклесеГајоипорумење.
- Ако је тако, онда их можеш поново овдје направити.

Хајде,давидимо-речеучитељ.
Гајо збуњено затрепта. Немајући куд, сва слова згужва

у једну грудву. Затим комадић кита изваља међу дланови-
маипочеправитислова.Одмахсемоглозапазитиданијесу
лијепакаоонакојаједониоодкуће.Никаконијемогаодасе
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сјетисловаЂ.Врпољиосе,знојиоипогледомтражиооднас
помоћ.

-Значи,некодругијеизрадиотвојдомаћирад-закључи
учитељ.-Сјутрапоноводонесицијелуазбуку,алидајесам
урадиш.Немојдасеопеткитиштуђимперјем.

Гајопокуњеносједе.
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УЧИ ТЕ ЉЕ ВА ПТИ ЧИ ЦА

Билисмоувјеренидаучитељзнасвенашетајне.Тако,на
примјер,дођеоннапрвичас,пажљивонасосмотринеколико
тренутка,пакаже:

-Душко,тисидоручковаојаја.Јелитачно?
-Јесте-устајезбуњенидјечак.
-Сједи,сједи.Добробибилодасеоперешпослијесваког

јела. Ето, рецимо,Мира се лијепо умила и очешљала, али
домаћизадатакнијесамаизрадила.Некојојјепомагао!

-Учитељу...болиомепрст,памијепомогаотата-брзо-
плетопокушаваМирадасеоправда.

-Зартијевећпрстоздравио?-пријекорномашеучитељ.
главом,панаставља:-АМиланјученијепослушаомајку.

Чудили смо се откуд учитељ зна шта смо радили код
куће.
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Запиткивалисмонебисмолисазналикомујетоказао,а
онјеувијекзагонетноподизаопрстиговорио:

-Казаламијемојаптичица!
-Птичица?Какваптичица?-питалисмо.
- Малена, хитра, шарена... Свуда она стигне и завири.

Увечедолетинамојпрозорииспричамиштасурадилимоји
ђаци.

Широмотворенедјечјеочинетремицесугледалеучите-
ља.Далисеонтошали?Збуњиваланасјењеговаозбиљност,
асвакањеговаријечзначилајезанаснепобитнуистину.Није
билотешкоувјеритинас,прваке,дазагонетнаптичицазаи-
стапостоји.Билогдједасмосеналазили,помишљалисмода
нас,можда,однекудмотрептичјеочи.Стогасмопазилишта
радимо.

Понекад није било тачно оношто је “птичица казала”.
Тада се учитељдовијаона разне начине, како би оправдао
своју крилату пријатељицу. А једном га је Мира довела у
неприликупитањем:

-Јеливамптичицаказалагдјесамбилајуче?
Учитељсебрзоснашао:
-Мојаптичица јетешкорањена.Једандјечак,чијеиме

нећуказати,погодиојепраћком.Садајелијечиминепуштам
једалетисведокнеоздрави.

Чувши ове ријечи, сав сам претрнуо. Мисли ли он на
мене? Прије неки дан, ловећи праћком, ранио сам једну
птичицу.Покушаосамда јеухватим, алионасе сакрилау
грмље.Мождајетобилаучитељеваптичица!

Скрушеносамсеповионадклупом,немајућисмјелости
нидапогледамучитеља.
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У НОВОЈ ШКОЛИ

Лакојеуочитиновогђака.Онусамљенстојиуприкрајку
иузмичеиспредразигранихдјечака.Ушколскомдворишту
сепонашакаодајеускочиоутуђубаштуичекадаганеко
најури.

Младен је с тугом помишљао на своју стару школу и
друговекојејетамооставио.Чиниломуседавишеникада
нећеиматитакодобредругове.Уновојшколинијепознавао
никога.Кадбибаримаоскимдапоразговара, јертешкоје
битиусамљен.

Изненадакрајњегасенађошедвавраголана.Једанчучну
зањимадруги га гурну.Младенсе за тренпретурипреко
оногштојечучнуо.Постиђенустадеиљутитодунукрознос,
алинесмједениријечидакажеобјеснимдјечацима.Нодаје
имаомакарједногдруга,сигурноимнебиостаодужан.

Одмор између часова учини му се дужи него икада.
Нестрпљивојечекаошколскозвонце.Утонаиђедјечаквесе-
лалицаипрћастаносића.ЗваосеСтојан.Носиојепрегршт
купинакојепонудиновајлији:

-Узми,убраосамихту,изашколе.
Плашећи се да и то није подвала, Младен је неколико

тренутакастајаонеодлучан.Најзадузедвије-трикупине,јер
је по безазленомизразу лица закључиода је дјечак добро-
намјеран.

МладенсебрзоспријатељиосаСтојаном.Већпрвогдана
играосеисдругомдјецом,стекаојеноведругове,алисеод
Стојананијеодвајао.Заволиогајеодпрвогсусрета,увјерен
дајеоннајбољидјечакушколи.

Истинудакажемо,било јеушколидостадобрихдјеча-
ка, паи бољиходСтојана.Алион је бољенегоикодруги
знаокакосеновајлијаосјећаунепознатојсредини,јерјеион
прошлегодинепромијениошколу.
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НЕ ЈЕД НА КЕ КА ЗНЕ

Текштосезавршиопосљедњичас,дванесташкаизпрвог
разредакаовјетаризлетјешеизучионице.Ивојепрвијурио
ходником,аДимитријејепокушаваодагастигне.Видећида
ганеможестићи,Димитријемузапеногу.Ивопаде,акњиге
мусеразлетјешепоподу.Наравно,мораомусезатоосвети-
ти.Међуњиманастадетуча.Раздвојиихучитељица.

-Штаторадите?Обојицастеслабиђаци,пајошисва-
ђалице!

-Учитељице,онмијезапеоногу!-пожалисеИво.
-Није,учитељице,он јепрвипочео -браниосеДими-

трије.
-Слушајте!-строгоимсеобратиучитељица.-Заказну

обојицаћетепостотинупутанаписатисвојеимеипрезиме.
Сјутрадамипокажетесвеске!

Враћајућисекући,завађенидјечацисупопријекопогле-
дивалиједандругог.ПрвипроговориИво:

-Штосислагаодасамјапрвипочео?
-Панекасам!-пркосносеиспрсиДимитрије.-Углавном,

једнакосмокажњени.
-Е,башнијесмо!
-Каконијесмо?Итиијаморамостотинупутаданапи-

шемосвојеимеипрезиме.
-Да,алимени јелакшеданапишемИвоЗецнеготеби

ДимитријеКонстантиновић!
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КО РЊ А ЧИН СПА СИ ЛАЦ

Пет дјечака из
планинског села Бори-
ка увијек заједно иду у
школу.Тачносезнакоји
одњихимаправодабуде
усредини,акојискраја.
Ненаду,каонајстаријем,
припадапочасномјесто.
Николајенајјачи,паако
треба,можесеиизбори-
ти за мјесто у средини.
Најбољиученикмеђуњима,Васко,такођезаслужујепошто-
вањесвојихдругова.

Некоморадаидеискраја.ТамјестаприпадајуДушкуи
Љубу.Душкочестоистичедајеоннајбржи,алитодјечаци
многонецијене.

ЈединоЉубонемачимедасепохвали.Нијенинајјачи,
нинајбржи,нинајбољиђак.Каонајмлађиморадаизврша-
васвезахтјевеинаредбестаријихдјечака.Онувијекћутећи
корачаивицомпута,стрпљивоподносећичвргеигрубешале
другова.

Недалеко од пута Љубо опази преврнуту корњачу. От-
котрљаласенизпадинуиосталаналеђима.Љубојепоказа
друговима:

-Погледајтекакосеонакорњачабеспомоћнокопрца!
Дјечаци само за тренутак окренуше главе да виде

корњачу.
-Акојенеконеокрене,-речеНенад-онаћетакозаувијек

остатииугинутиодглади.
-Хајдемодајеспасимо-предложиЉубо.
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-Хе, глупости!Шта типаданапамет, паметњаковићу!
Нећемо,ваљда,дагубимовријемезбогкорњаче.

Не обазирући се на њихова подругљива добацивања,
Љубопритрчакорњачи.Поставијенаногеиполугласнојој
рече:

-Башсинеспретна!Пазидасеопетнеоткотрљашниз
бријегјерћешдокрајаживотаостатиналеђима.

За товријемечетиристаријадјечакаприличноодмако-
ше.Љубопотрчадаихстигне.Задихан,заузесвојемјестона
крајуреда.Аикојебидруго?Јер,нијебионинајстарији,ни
најјачи,нинајбољиђак...Али-биојенајплеменитији.
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