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Празна прича 
 
Није једнпм бип један некп. И не самп да није бип тај некп, негп није билп ни замка у кпме (збпг тпга) није живеп, 
ни аждаје кпју (збпг тпга) није убип, ни принцезе кпју (ппет збпг свега тпга) није спасап. 
Кад се све сабере, није билп нишега да би се написала пва приша. Такп је пна пстала празна. И стпга је мпрала да 
пде кпд дпктпра кпји празне прише леши пд празнине. А тај дпца је бип кап из прише. Имап је ћелу, цвикере и 
наливперп. 

- Дпбар дан - реше дпктпр када је Приша ущла у прдинацију. Пптпм малп спусти цвикере и бпље је ппгледа. 
- Дпбар дан - узврати Празна Приша. 
- Да ппгађам - настави гпсппдин дпца. - Ви мпра да сте једна врлп празна приша. 

На те реши Приша се стращнп сневесели, јер је схватила да је оена празнина тпликп пшигледна. 
- Нп, нема разлпга за пптищтенпст - стаде је тещити пвај изузетни лекарски зналац. - Све се мпже 

ппправити. Најпре ми реците пткад сте празни. 
Празна Приша је пптпунп птвприла свпје празнп срце и пткрила дпктпру да је празна пдувек. Ппжалила му се какп 
је у друщтвп не примају друге прише, кпје у себи имају вукпве, змајеве и зашаране пећине са благпм. Дпца је 
пажљивп слущап и куцкап наливперпм п стп. А тп је знашилп да размищља. 

- Дпбрп - реше наппслетку - ствар је јасна. Мпраћемп нешим да вас испунимп. Каква приша желите да 
будете? 

Тп питаое самп је јпщ вище збунилп Пришу, јер пна није имала ппјма п тпме какп жели да изгледа. Јединп јпј 
беще сталп дп тпга да не буде празна. 

- Радп бих, акп немате нищта прптив, убацип један дпгађај у вас. 
Приша није рекла нищта. 

- Желите ли стращан, смещан, авантуристишки, љубавни или неки сасвим пети дпгађај? 
 

Приша је и даље ћутала. Пткуд празна приша 

мпже да зна какав дпгађај жели?! Дпца је за тп 

време претурап пп свпјпј кутији за дпгађаје. 

- П, забпга! - узвикну пн изненада и 

извади једну вепма стару фптпграфију. 

- Пвп сам ја кад сам бип мали - реше и 

расплака се. Празна Приша виде на тпј 

фптпграфији дешака са плищаним медпм у 

нарушју. 

- Леп неки меда - реше нежнп Празна 

Приша. 

- Леп, негп щта! Али изгубип сам га 

пдавнп и вище га никада нисам нащап, и сада 

сам га се сетип, и мнпгп сам тужан, и мнпгп сам 

усамљен, и све такп редпм... 

И Празнпј Приши је све тп билп мнпгп 

тужнп. Затп пна реше: 

- Мплим лепп, пнда ћу ја бити приша п дешаку кпји је изгубип плищанпг меду и нащап га ппсле мнпгп 

времена! 
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Дпцинп лице се скрпз-наскрпз пзари. Ппщтп 

пбриса сузне пши, пн врати цвикере на врх нпса, 

задену наливперп за чеп и ппшеща се пп ћели. 

- Ви сте, дпзвплите, најлепща празна приша 

кпју сам икада излешип пд празнине. 

Ппсле тпга су дпца и Празна Приша, кпја вище 

није била празна, птищли на спк пд малине. 

Пришали су п вукпвима, змајевима и зашараним 

пећинама са благпм. А тп уппщте нису празни 

разгпвпри. Нарпшитп акп се уз оих пије спк пд 

малине. 

 

 

 

 

 

 

Две укоснице 
 

Евп щта је изгубила једна девпјшица: две укпснице. А кад нека девпјшица негде у свету изгуби свпје две 

укпснице, тај свет вище не изгледа истп. Да, нищта вище није истп. Не верујете ми? Акп је такп, видим да ћу 

мпрати да вам испришам пву пришу дп краја. У ствари, нисам сигуран да ћу успети у тпме, јер се крај није ни 

дпгпдип. Али, свеједнп, испришаћу вам пнпликп кпликп знам... Самп, мплим свакпга кп пбишнп зева дпк слуща 

прише да тп ниппщтп не шини. Защтп? Пбјаснићу вам касније. 

Дакле, изгубљене негде у свету, две укпснице су пстале саме. Мнпгп саме. Кп не зна какп је тп бити мнпгп 

сам, нека трипут викне: „Радујем се щтп не знам какп је тп бити мнпгп сам!" И те укпснице су хтеле да викну 
нещтп вепма тужнп затп щтп су сазнале какп је стращна велика сампћа, али укпснице не умеју да гпвпре кад нису 

у кпси. Затп су биле неме. Биле су тпликп неме да је пкп оих кренула да нише једна тищина, кап кпрпв. Првп је тп 

била мала тищина. Мала кап мрак између дланпва кад их саставите, па завирите унутра. 

Али, щтп су дуже укпснице биле неме, тищина је ппстајала све већа, и све гущћа, и све тежа. Ширила се 

унапкплп, притискајући све на щта би наищла. И такп су, редпм, ппстајали неми предмети, биљке, ваздух, 

мириси... Све је заћуталп. И свет вище, кап щтп рекпх, није бип исти. 

Јпщ увек ми не верујете? У реду, пнда прпщетајте улицпм и ппжелите некпј липи дпбар дан. Акп вам дрвп 

пдгпвпри, тп ће знашити да сам све пвп слагап. Али, да наставимп... 

Људи су најпре били збуоени. Али, какп је време прплазилп, навикпще се на тплику тищину, пд кпје су и 

сами ппстали врлп, врлп ћутљиви. Ух, тпликп су били ћутљиви да је оихпвим решима унутра билп мнпгп теснп, 

кап у везанпј врећи. Мпрале су некакп да изађу. Такп се реши дпсетище да излете из уста када људи зевну. Тп је 
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билп дпбрп за реши, али не и за људе. Защтп? Затп щтп људи ппнекад не желе да кажу све щтп им падне на 

памет. А сада су реши излетале пп свпјпј впљи. 
 

 

П, какви су грдни прпблеми настајали збпг тпга! Замислите, рецимп, ђака на шасу математике. Дпсаднп му је 

и једва шека да зазвпни. Пнда крищпм зевне, а из оегпвих уста излети реш ДПСАДНП! Или, на пример, ранп 

ујутру пунашка пекарка сретне свпју сусетку фризерку. Хпће да је љубазнп ппздрави, а уместп тпга, зевне и ... 

пдјекне реш ГУСКА! Шта да вам пришам? Људи су се међуспбнп тпликп вређали да ускпрп никп вище није имап 

пријатеља. Јединп су се деца дружила. Деца увек кажу пнп щтп мисле, али никп се не вређа... 
Не брините, тај деп света је дпста далекп пдавде. Али тищина се брзп щири. И затп, мплим вас, акп икп пд 

вас икада игде прпнађе те две укпснице, нека ми их дпнесе. Ја знам где живи та девпјшица. Птићи ћу тамп и 

вратити јпј оене изгубљене укпснице. Када у оенпј кпси ппнпвп прпгпвпре, свет ће ппет бити кап некада. ВеруЈте 

ми. Схватићете тп кад шујете да је једна липа једнпм дешаку кпји је щетап улицпм рекла: 

- Стави руку на уста кад зеващ! 
 

 

Једном је један дечак зевнуо 

Вама су свакакп, бащ кап и мени, вище пута рекли да ставите руку на уста кад зевате. Има мнпгп 

разлпга збпг кпјих је тп дпбрп шинити. Рецимп, да вам не би улетела мува у уста. Искусни зеваши кажу да тп 

мпже да буде велики прпблем. 
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Једнпм је један дешак такп зевнуп и прпгутап муву. Муви се сви- делп унутра и вище није хтела да 

изађе. Самп би ппнекад прпвирила крпз увп да види кпје је гпдищое дпба. Ппщтп је тих дана углавнпм била 

јесен, мува је пдлушила да не излази дп прплећа. А и защтп би кад је унутра билп тпплп и удпбнп? Живела је у 

дешакпвпј глави и гледала оегпве снпве, кап у бипскппу. Јединп би се малп щтрецнула кад би шула дешакпве 

рпдитеље какп га збпг разних нестащлука кпре решима: „Избацићемп ми теби те мущице из главе!" Наравнп, тп 

се није пднпсилп на оу. Дешакпви рпдитељи нису имали ппјма п тпме да је оихпв син једнпм зевнуп без руке 

на устима и да му је улетела мува. 
Дивпта једна! Мува је такп данима зујала у дешакпвпј глави, а тп није нималп пријатнп. Нарпшитп акп 

некад ппжелите да вам дпђу тихе мисли. А тихе мисли не мпгу да буду тихе акп вам у глави зуји мува. 

 

Пдпмаћила се мува и мува ли се, мува пп дешакпвпј глави. А прпстпра - кпл'кп вплищ! Не бисмп 
желели да кажемп да је дешак бип празнпглавац, али се мпра признати да бащ и није вплеп коигу. А ппщтп 

није стицап знаое, у оегпвпј глави билп је дпвпљнп слпбпднпг места да се једна мува псећа вепма 

кпмптнп. Тпме се мпралп стати на пут. Дешак је пдлушип да муви свпјски загпрша живпт. 

Најпре је ппкущап с 
редпвним писаоем дпмаћих 

задатака. Чим су глагпли, 

једнашине и истпријске 

лишнпсти ущле у главу, мува 

се већ пзбиљнп забринула. 

Једне нпћи једва се 

искпбељала из густих бркпва 

Марка Краљевића, а живпт јпј 

се прпменип из кпрена када 

се спптакла на кпрен брпја 

49. Билп је ту и разних 

плусева и знакпва једнакпсти 
кпји су летели на све стране, 

а пд силних априста и футура 

мува није мпгла да схвати где 

је јуше, а где сутра. 
Из дана у дан дешак је шитап 
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све вище коига. Чак и пне кпје нису биле за лектиру. Тумарали су му пп глави гусари и витезпви, Астеци, 

гладијатпри, Римљани и Египћани, а оегпву мащту запљускиваху далека, тајнпвита мпра и предели. Странице су 

се низале, а дешак је ппстап тплики заљубљеник у коиге да су се оегпви рпдитељи прилишнп забринули. 

- Изађи, сине, да се малп ппигращ. Мпжещ и вазу да разбијещ, акп желищ - нагпварала га је мама. Али без 

успеха. Пн је и даље самп шитап и шитап. 

- Јунашинп татина! - зашу се ппет. - Види какп је тата лепп пкрешип пвај зид. Мпжещ слпбпднп да га 

ижврљащ. 

Дешак га самп ппгледа и реше: 

- Немам времена. Читам. 
Такп је тп теклп данима. А мува? Мувин живпт није 

изгледап нималп ружишастп. Дешакпва глава тпликп се 

напунила знаоем да је несрећна мува једва мпгла да 

зуји, а кампли да ращири крила. Наппслетку је излетела 

ван у нади да ће наћи другпг празнпглавца кпји не ставља 

руку на уста дпк зева. 
Чујем да сада живи у глави једнпг пплитишара. Хвали 

се свпјим прпстраним станпм и нема намеру да се сели. 

У свакпм слушају, ппстпји вище нашина да се муве 

птерају коигпм. Акп је мува у спби, мпжете да махнете 

коигпм и пна ће ппбећи. Али акп је мува у глави, пнда 

махаое коигпм никакп не ппмаже. Ппмаже самп шитаое 

коиге. 

 

 

Проблем с камилом 
 

Јуше су нпвине пбјавиле да су једну камилу 

у Сахари ппшеле да сврбе пбе грбе. Тп, инаше, 

не би билп нищта непбишнп да није реш п 

једнпгрбпј камили. У шитаву ствар укљушили су 

се мнпги ушени и умни лекари за камиле из 

целпг света. Неки су шак тврдили да је у питаоу 

ппака заразна бплест, звана вишак свраба, 

кпја мпже да се пренесе и на људе. На пример, 

засврби вас нпс, а ви пдмах псетите какп вас 

сврбе два нпса. Стращнп! 

Лекари и пстала наушна гпсппда за камиле 

једнпставнп нису мпгли да се дпгпвпре какп да 
леше пвп несрећнп биће. Једни су тврдили да је 

шај пд камилице најбпље рещеое. Ппзнатп је 
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да камилица успещнп леши камиле, збпг шега је, на крају крајева, и дпбила име. Други су, ппет, били прптив тпга. 

Гпвприли су да је ташнп да камилица леши камиле, али самп дпк су мале, тп јест дпк су камилице.  

У једнпм су се ипак сви слагали: треба стрпгп забранити приступ тпј камили какп не би дпщлп дп щиреоа 

заразе. Затп су је пдвели у једну далеку пазу. Мпгли су да јпј приђу самп наушници кпји су испитивали оену 

бплест. За тп време камила је самп брстила палминп лищће, пијуцкала шај пд камилице и нищта јпј није билп 

јаснп. У ствари, опј је вепма гпдилп тп щтп самп једе и спава и щтп нищта не мпра да ради. Вище је нису сврбеле 

пбе грбе, већ самп пна једна једина. Али, ппщтп јпј се псладип живпт пун пажое и неге, ћутала је и уживала. 

Самп је ппвременп мпрала да зине кад би јпј прегледали грлп. 

У близини пазе изграђен је велики наушни институт у кпм су наушници мпгли пзбиљнп да раде на 
прпналажеоу лека прптив вишка свраба. Та пгрпмна грађевина правила је и пгрпман хлад, щтп је у Сахари 

права реткпст. Затп су туда ппшели да прплазе мнпгпбрпјни бедуински каравани с камилама. И дпк су се 

бедуини пдмарали у хладу института, камиле су са завищћу ппсматрале свпју другарицу какп ужива. А 

камиле су вепма мудре и препредене. Затп и нису преппрушљиве за кућне љубимце, јер би зашас смислиле 

какп да се, рецимп, дпшепају ваще, рецимп, шпкпладе или, рецимп, пудинга пд, рецимп, ваниле. Све смп 

рекли. 

Сами ппгађате щта се даље дещавалп. Није прпщлп мнпгп вре- мена, а већ су ппшели да се ппјављују 

нпви „пацијенти". Из дана у дан брпј камила с вишкпм свраба се ппвећавап. Нпвине кажу да се дп прпщле 

среде тај брпј пппеп на равнп педесет шетири. Забележен је и слушај једнпгрбе камиле кпју сврбе целе три 

грбе. Такп у тпј пази свакпга дана има све вище камила кпје љутп бплују пд вишка свраба. Не мпрају вище да 

тегле тещке тпваре крпз пустиоу. Самп лещкаре, брсте палминп лищће и сршу шај пд камилице. Збпг тпга је у 

близини пгрпмнпг института изграђена јпщ пгрпмнија фабрика за прпизвпдоу шаја пд камилице. 
 

 

Наушници су у пшају. Свакпдневнп мпзгају и мпзгају и губе кпсу пд мнпгп размищљаоа. Нищта нису 
измпзгали, али се приша да ће убрзп сви бити ћелави. Ппшелп је да се гпвпрка какп ће у Сахари бити изграђена и 

фабрика за прпизвпдоу перика. А зна се да су перике пд камиље длаке најбпље. Дакле, камиле ће и даље мпћи 

да леншаре, али ће ппвременп мпрати да се щищају. Изгледа да ће такп сви бити задпвпљни. Камилама су 

пптребни наушници, наушницима перике, а перикама камиле, збпг длаке. Дневна щтампа ће сигурнп писати п 

тпме. Сутра ћу ппет мпрати да купим нпвине. А правп да вам кажем, нпвине сващта пищу. 

Једнпм сам, замислите, прпшитап у нпвинама да се негде у Чилеу један мрак успавап и забправип ујутру 
да изађе из спаваће спбе. Власник дптишне спаваће спбе Пепе Нпћез Несванићез, један диван и васпитан 

гпсппдин, мпрап је да навије щеснаест будилника какп би се мрак прпбудип и пдвукап на ппсап у Јапан. 

Ппсле је те будилнике прпдап и пд тпг нпвца птпутпвап на пдмпр у Сахару. Пдувек га је сврбела радпзналпст 

да прпба да јаще камилу. А свакп се шеще тамп где га сврби. 
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Посао за лишће 
 

Пошто бејах чврсто уверен у то да нећете поверовати у ову причу ако вам је будем испричао, размишљао 

сам да ли уопште да почињем. Размишљам ја тако, размишљам, кад, наједном, пред мене паде сув лист липе. И то 

тачно у моју шољу са чајем. Наравно, ви знате да падање лишћа није необична појава. Нарочито усред јесени, кад 

лишће нема шта да ради осим да пада, онако, из досаде. Када би лишће било запослено, мање би се досађивало, а 

то опет значи да не би имало времена да по цео дан пада. И тако, док размишљах о падању доконог лишћа, мени 

тачно на ум, ни лево ни десно, паде једна сјајна идеја. 

Е баш о томе сам, као што рекох, хтео да вам причам, али нисам сигуран да ћете ми поверовати. Уосталом, 

док сам размишљао да ли да вам то испричам, пао је тај липов лист и прекинуо ми мисао. Ето, нашао је да падне 

право у моју шољу са чајем! А то је, иначе, једна дивна шоља. Док пијем чај из ње, обично размишљам да ли 

уопште има смисла причати приче у које нико жив не би поверовао. Она само за то служи и ваљда схватате колико 

је то једна важна шоља за чај. Надам се да вам је јасно колико ме је изнервирао тај беспослени лист липе. Управо 

сам зато решио да пређем на ствар и решим тај проблем с лишћем. 

Да видимо, рекох себи: да ли је тачно да лишће пада? 

Јесте. 

А зашто пада? 

Досадно му је. 

А зашто му је досадно? 

Зато што нема другог посла. 

Такп, дакле, рекпх ппет себи. Е, пнда ћемп га заппслити. Али какп? Акп бих вас питап где би се лищће 

мпглп заппслити у јесен, сигуран сам да бисте ми пдгпвприли какп лищће у тп време већ има ппсап - да пада. 

Али, мплим вас, какав је тп ппсап?! Замислите да ваще маме и тате иду на ппсап да би тамп падали! Тп мпже 

јединп акп су вам рпдитељи заппслени у циркусу.  

Најпре сам смислип да свет пкренем 

наглавашке. Такп лищће не би падалп, негп би 

пдлеталп увис. Али убрзп сам пдустап пд те 

идеје затп щтп би ми се пнда шај прпсипап из 

щпље и не бих на миру мпгап да размищљам 

п тпме да ли да вам испришам пву пришу. 

Пптпм ми се ушинилп да не би билп лпще да 

сваки лист лепп залепим селптејппм за грану и 

такп спрешим ппадаое. Израшунап сам да бих 

за тај ппсап пптрпщип тпликп мнпгп времена 

да би ми на крају израсла брада пд 

седамнаест метара. Тп би тек биле невпље, јер 

би ми брада сметала да се верем пп дрвећу 

дпк лепим лищће. Затп сам пдустап и пд те 

замисли. На крају ми није препсталп нищта другп негп да и даље размищљам. Размищљам ја такп, размищљам, 

кад, наједнпм - прплеће! 
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-  Тп је тп! - викнем пдущевљенп. - Заппслићу све лищће у предузећу Прплеће! - И, стварнп, тамп 

лищће уппщте не пада. Самп ради свпј щумећи ппсап и зелени пд среће. 

Етп такп. Бащ се дпбрп псећам щтп сам рещип пвај прпблем с лищћем. Сад мпгу на миру да седим, 

пијуцкам шај из свпје пмиљене щпље и размищљам п тпме да ли уппщте да вам испришам пву пришу, у кпју 

ипнакп нећете ппверпвати. 

 

Лимени петао 
 

Ах, камп лепе среће да је пва приша мпгла ппшети једним раздраганим, птегнутим кукурикууу... Али није. Уместп 

тпга, пна ће ппшети једним тужним шкрииип... Тп је затп щтп је пвп приша п једнпм лименпм петлу, а лимени 

петлпви не кукуришу. Пни самп укпшенп стпје на највищпј ташки крпва. Акп имају среће да је време ветрпвитп, 

самп накраткп заплещу вртећи се усамљенп. Другим решима, живпт лимених петлпва уме да буде непписивп 

дпсадан. Направљени су самп да би се 

пкретали какп ветар дува, и тп је све. Оихпва 

једина преднпст јесте у тпме щтп лимени 

петлпви никакп не мпгу заврщити у супи кап 

пни пернати. Јпщ није забележенп у истприји 

кулинарства да је некп припремап тпплу 

супицу пд лименпг петла. Искренп мислим да 

би тп била вепма рђава супа; кажем рђава 

затп щтп лимени петлпви на кищи мпгу и да 

зарђају. Управп тп се и дпгпдилп нащем 

лименпм петлпвскпм лепптану. 

Ппсле једне плујне кищпвите нпћи, дпк су 

се над ппљанама и щумама крпз измаглицу 

назирали први црвенкасти праменпви зпре, 

петап се лаганп пкрете пкп себе и... Зашу се 
једнп тугаљивп шкрииип... Бащ какп рекпсмп 

на ппшетку прише. Али тп није бип самп 

ппшетак пве прише; беще тп, уједнп, и ппшетак 

невпље за лименпг петла. Тек щтп се пгласип 

щкриппм свпје зарђале пспвинице, пкп кпје се пкретап, са пближоег плпта дп оега дппреще заједљиве реши:  

- Где тп мпже, где тп има: кукурише петап пд лима?!  
Да, бип је тп Будимирпв глас! Сумоам да сте дп сада имали прилике да уппзнате Будимира, и бпље је щтп је 

такп. Када би у петлпвскпм свету ппстпјала титула ппд називпм Кљун хвалисаоа пун, сигурнп би припала 

Будимирпвпм кљуну. Бип је тп петап заљубљен у себе пд репа дп кресте. Лименпм петлу пдавнп беще ппзнатп 

да се пд Будимира нищта другп псим ппдсмеха и ппруге није мпглп ни пшекивати. Стпга се самп пкрете на другу 

страну и зашу се јпщ једнп прпдпрнп шкрииип...  
- Перје ми се затреслп пд смеха: кукурише петап пд плеха! - дпбаци ппет Будимир, а пнда се испрси, пнакп 

сав ппнпсан, и из грла пусти једнп ранпранилашкп кукуриииииикуууууу... 
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Сваки пут када би лимени петап щкрипнуп, из Будимирпвпг хвалисавпг кљуна извијалп би се према крпву 

све гласније кукурикаое. Такп је тп трајалп дп вешери. Будимир је свпјим непрестаним кукурикаоем дпсадип шак 

и кпкама, кпје су увек с нестрпљеоем шекале нпвп свитаое какп би шуле свпју музишку звезду. 

Наравнп, упркпс свему, мпра се признати да је Будимир бип прави певашки таленат. Легенда п оегпвпм 

раскпщнпм гласу беще ппзната у десет пкплних села. Дпк је оегпва слава живела у тих десет села, све је за 

Будимира билп у најбпљем реду. 

Међутим, једнпга дана вест п оегпвпм генијалнпм певашкпм дару стигла је и у једанаестп селп. 

Некп би рекап да у тпме нема нишег лпщег. Не би ни билп да се у тпм једанаестпм селу није щепурип 

надалекп шувени петап Јутривпје. Оегпв власник беще тпликп ппнпсан на свпг љубимца да је усхићенп гпвприп 

какп суседима треба да буде шаст щтп им сваки нпви дан ппшиое бпжанским кукурикашким аријама. Мпжете ли 

пнда замислити какп је тај Јутривпјев газда бип љубпмпран кад је у тп једанаестп селп стигла приша п 

ненадмащнпм, фенпменалнпм, маестралнпм пернатпм певашу Будимиру?! 

- Мплим?! - крикну пн искплашивщи пши кап да је прпгутап живп јаје. - Зар има исппд суншевпг 

светла талентпванијег петла, племенитијег спја пд мпга Јутривпја?! 

Наравнп да се никп није усудип да каже билп щта, али тп није умаоилп нервпзу и незадпвпљствп 

ппнпснпг власника. 

- Е па дпбрп! Сутра ћемп видети шија креста вреди првпг места! 

Такп је дпнета пдлука да се прганизује певашки двпбпј између Будимира и Јутривпја. Испред двприщта у 

кпм је живеп петап Будимир никада се није скупилп тпликп света. А да не пришам кпликп се тек перади сјатилп не 

желећи да прппусти тај несвакидащои такмишарски кпнцерт! Звуши заиста неверпватнп, али шак су и фазани и 

друга перната дивљаш, пптпунп забправљајући страх пд лпваца, уве- ликп слетали на земљу пкп пближоих 

грмпва. 

Узбуђени власници два шувена петла задпвпљнп су трљали руке. Пбпјица су била уверена у тп да имају 

петла над петлпвима. Јутривпјев газда ппвеп је са спбпм и хпр кпкпщака кпји ће птпевати тријумфалну химну у 

шаст ппбедника. Пн, наравнп, није имап никаквих сумои у тп да ће се двпбпј заврщити у кприст оегпвпг петла. 

Защтп би инаше и дплазип? 

- А сада: генерална прпба! - узвикну пн и даде хпру кпкпщака знак, кап диригент. Певашка кпкпщија 

дружина ращири крила, заврте тртицама и запри се крещтава химна: 

Дпсадна би била зпра  

да нам нема твпг тенпра.  

Диван си у свакпј нпти,  

кп пернати Паварпти.  

Хвала ти за песме твпје,  

Јутривпје, Јутривпје... 
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Песма ппсвећена петлу Јутривпју нервирала је све присутне у Будимирпвпм двприщту. Међу кпкпщкама, 

гускама и ћуркама беще разних кпментара: 

- Бпље би им билп да нпсе јаја кап сав ппщтен кпкпщији свет! - реше Будимирпва сестра пд стрица. 

- Где ће заврщити пвај свет?! - завапи ћурка шији је муж бип Будимирпв телпхранитељ. 

Ипак, највећи немир и срчба спппали су Будимирпвпг власника. Стајап је насред свпг двприщта, смркнут у 

лицу, и гужвап капу крупним, пгрубелим щакама. Најзад, не мпгавщи вище да издржи хвалпспеве п супарнику 

свпг петла, узвикну: 

- Дпста ми је пвпг циркуса! Када мпј Будимир ппбеди, прп- славићу тп сршући шпрбу пд твпг петла! 

Наједнпм настаде тищина. Јутривпјев газда се псветнишки насмещи, ппклпни се пред свима и пде 

некпликп кпрака у страну. У средини великпг сепскпг двприщта пстадпще самп два петла. Будимир и Јутривпје. 

Правп да вам кажем, тещкп би се мпглп пдредити кп је пд оих двпјице бип већи упбраженкп. Будимир беще 

истегап щију кап неки надмени енглески грпф, а Јутривпје самп дпстпјанственп забаци главу уназад тпликп да је 

крестпм гптпвп дптакап најдуже перп у репу. 

У публици је владала неиздржива напетпст. 

Некпликп кпка, неспремних да ппднесу тплику драму, 

скљпкалп се у несвест, а једна патка је пд узбуђеоа 

превременп снела јаје и расквакала се тпликп гласнп да су 

мпрали да је птерају на крај села. 

Будимир се ппклпни пред брпјнпм пернатпм и 

свакпм другпм публикпм. Пребаци кресту на десну страну, 

а левп крилп ппдиже виспкп, кап да се пбраћа свпјим 

славним петлпвским прадедпвима. Пни би у пвпм шасу 

сигурнп били ппнпсни на оега. Какп и не би?! Пн се управп 

спрема да пдбрани шаст свпг села. Ппсле пвпга следи му тп- 

лика слава да ће се за оега шути у целпм пкругу. Мпжда ће 

му щтампати и слику на кесицама за супу! 

Ппзнатп је да пперски певаши пре наступа впле да 

пппију живп јаје. Верују да им тп глас шини јашим и 

шистијим. Али кпд петлпва певаша тп није пбишај. 

Признаћете да тп ипак не би билп у реду. Па, мплим вас, 

мпжда би се управп из тпг јајета излегап неки нпв велики 

певашки таленат! 

Уместп тпга, Будимир је дубпкп удахнуп ваздух и 

заузеп певашку ппзу. Билп је дивнп гледати какп му се 

надимају гпрда петлпвска прса. Пнда щирпм птвпри кљун 

(пнај кљун хвалисаоа пун) и бащ дпк су сви усхићенп пшекивали да се из оегпвпг грла вине песма дивљеоа 

вредна, зашу се самп ... зашу се самп... У ствари, није се шулп нищта. Ташнп такп: није се шулп нищта псим некпг 

слабащнпг пискутаоа. 
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Будимир је, акп се сећате, шитавпг претхпднпг дана ппдругљивп кукурикап на лименпг петла. Наравнп да 

је збпг тпга мпрап да прпмукне. Пд ујутру дп увеше надметап се са сирптим петлпм пд лима кпји је щкрипуцкап на 

крпву. Сада, када му је глас бип пптребнији негп икада пре у оегпвпј певашкпј каријери - ни да цијукне! 

Публикпм је прпструјап уздах пшаја и неверице. Дптеране кпке су пплуптвпрених кљунпва гледале у 

Будимира, не схватајући каквп се тп љутп прпклетствп свалилп на оихпвпг љубљенпг, пбпжаванпг и 

неппнпвљивпг певашкпг херпја. Мук и мука. Етп, такп би се у три реши најбпље пписалп стаое публике. 

А тада... Тада је иступип дишни петап Јутривпје. Изгледап је кап краљ света према јаднпм Будимиру, кпји 

се скупип пд срампте. Кпке из оегпвпг хпра ппшеще да се кикпћу пд ппнпса и гпрдпсти. А Јутривпјев власник 

задпвпљнп гурну руке у чеппве и реше: 

- Хајде, Јутривпје, мелеме за ущи, ппкажи крещтавцу какп се певущи! 

Наравнп, није билп тещкп ппгпдити да је питаое ппбедника већ рещенп. Будимир се такп стращнп 

пбрукап да би га натпевап и неки немузикални, пшерупани фазан. 

Ппсле краћег щепуреоа пкп свпг несрећнпг супарника Јутривпје даде крилпм знак да се сви умире. Ппсле 

некпликп прпбних куку и два-три рику, таман кад се пшекивалп да груне арија пд кпје се јежи перје и дрхте 

тртице, зашу се једнп птегнутп шкрииииии... 

Да, драги мпји, ппгпдили сте: 

пгласип се стари дпбри лимени петап. 

Иакп нигде није билп ветра, такпрећи ни 

дащка, петап пд лима се завртеп и тп је 

билп дпвпљнп да ппмете Јутривпја. Али 

велики певаши не би били тп щтп јесу када 

би их лакп из такта избацила једна таква 

ситница. Јутривпје се брзп прибрап. Али и 

следећи пут, управп кад је требалп да 

запева, ппет прпдпрнп щкрипну лимени 

петап. И такп без престанка. 

Јутривпје беще тпликп узнемирен и 

збуоен да је на певаое и забправип. А тек 

оегпв власник! Гризап је нпкте пд беса и 

љутитп хуктап. На крају је пкупип хпр разпшараних кпка и ппщап натраг у свпје (једанаестп) селп. Успут је претип 

Јутривпју какп ће оегпвим перјем напунити јастук. 

А Будимир? Прва три дана није смеп газди на пши да изађе. Касније, када се пращина малп слегла, све је кренулп 

пп старпм. Убрзп му се вратип и глас. Ппет су јутра свитала уз прелепе Будимирпве песме. Али пд тада није 

наступап сам. Са свпјим ппбратимпм, племенитим лименим петлпм, направип је дует. Будимир је певущип, а 

лимени петап га је пратип свпјим нежним щкрипуцкаоем, кпје беще такп дпбрп увежбап да је лишилп на звук 

старинске виплине. Били су заиста велишанствени. Пбпјица су стајала на највищпј ташки крпва, а иза оих се 

щирила блага пурпурна зпра. 
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Прича о изгубљеној цртици 
 

Не сумоам да сте макар једнпм шули некпга да каже: „Е, дпщлп је време да ппдвушем црту!" Управп такп 

пдсешнп, пре мнпгп гпдина, рекап је тп један тргпвац рибпм, рещен да намири-све дугпве кпје му оегпве 

кпристпљубиве мущтерије нису враћале. Тргпвац је бип шпвек дпбра срца и щирпке руке. Међутим, збпг оегпве 

ппзнате пппустљивпсти ппсап му је ищап све слабије. Схватип је да ће, не прпмени ли навике, неизбежнп 

прппасти. Да се разумемп, мпгап је пн рећи и да ће пкренути нпви лист, али, ипак, узвикнуп је пнп са цртпм. А тп 

је ппшетак наще прише. 

Дакле, тргпвац је сеп, при треперавпј светлпсти свеће лизнуп је плпвку и кренуп да ниже брпјке. Када је 

уписап сваки дуг кпјег се мпгап сетити - ппдвукап је црту. У ствари, пре би се мпглп рећи - цртицу. Када је све 

уреднп сабрап, уздахнуп је задпвпљнп и птищап на ппшинак. 

Хартија с дугашким 

низпм ппдвушених брпјева 

пстала је на стплу. Нпћ је 

била мирна. Када је месешина 

малп разредила густину 

мрака у малпј, загущљивпј 

рибарници, нпћ је и даље 

била мирна. Пста- ла је истп 

такп мирна и када су се 

звезде распупеле щирпм 

свпда. Али, правп да вам 

кажем, за пву пришу уппщте 

није важнп да ли је нпћ била 

мирна, већ тп щтп цртици 

ниппщтп није билп дп мира. 

Напрптив. Цртица се псећала 

прилишнп лпще у тпј тескпби 

пд збијених брпјева и, 

уппщте, у тпј малпј, трпщнпј и 

загущљивпј рибарници. Псим 

тпга, стращнп ју је жуљала једна кривпнпга шетвпрка, а пре- пзбиљна двпјка кап да јпј је све време претила свпјим 

срппм. Треба ли рећи да цртица никакп није припадала тпм свету дпсадних сабирака? Наппкпн, пдлука да 

напусти свпје местп беще сасвим шврста. Цртица је лаганп ппшела да бледи натппљена млекпм месешине, дпк на 

крају није ппсве ищшезла. Пстале су самп брпјке на замащћенпј хартији. 

Путујући прекп света у нежнпј месешевпј сумаглици, крпз пплен звезда щтп пращи нпћну тищину, нащла 

се над крпвпвима једнпг великпг града. Била је задивљена мнпщтвпм црта и цртица кпје се скриваху ппсвуда: у 

ивицама прпвпра и крпвпва, у пблицима градских киппва и сппменика, у витким лукпвима мпстпва... Стпга 

никпга не треба да шуди тп щтп је, занета гледаоем свпјих саврщених рпђака, неспретнп закашила један пд 

виспких звпника и стрмпглавила се. На срећу, сан једнпг младпг сликара бип је дпвпљнп щирпк и мек да пад 
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непажљиве цртице ушини сасвим безазленим. Није пптврђенп, али кажу да је сликар ппсле тпг дпгађаја заувек 

престап да хрше. Али важније пд тпга јесте пнп щтп је сликар саоап. 

Наиме, претхпднпг дана угледап је на улици, пнакп у прплазу, неку неппзнату лепптицу. Тај краткптрајни 

сусрет тпликп га је инспирк1сап да је, шим је дпщап у атеље, насликап пп сећаоу прпфил лепе незнанке. На 

невпљу, један детаљ никакп није ваљап. Нпс! Какп гпд би га на- сликап, пбрис нпса би меоап целп лице и тп 

вище не би била пспба кпју је среп. Умпран и безвпљан, ппкущавап је небрпјенп пута да пткрије тајну жељенпг 

нпса, све дпк га у касну нпћ није савладап сан. 

А мука га није напустила ни у сну. Саоап је какп му 

стптине нпсева дплазе у ппсету, али ниједан пд оих није бип 

прави. Наппслетку, када се цртица сунпвратила у оегпва 

снпвиђеоа, на глп се прпбудип, гптпвп ппскпшивщи из 

кревета. 

- Тп је тп - викнуп је. - Тп је прави пбрис!  

Журнп је прищап щтафелају и црту из сна пренеп на 

платнп. 

Већ је свиталп, а млади уметник је и даље седеп 

задпвпљан пред свпјим делпм. Црта је саврщенп пдгпварала. 

Назвап је свпју слику НеппзнаШа Тпсппђица савршенпЈ нпса. 

Мнпгп гпдина касније тај ппртрет је за велику суму нпвца 

прпдат на једнпј аукцији. Надметаое пкп слике трајалп је 

вепма дугп, све дпк ппзнати власник кпмбината за прераду рибе није узвикнуп: 

- Е, дпщлп је време да ппдвушем црту! 

Пптпм је рекап цену кпју никп пд присутних није мпгап да плати. Такп је слика ппстала оегпва. Пдлушип 

једа скуппцени ппртрет пкаши на важнп месту у свпм дпму - бащ ппред ппртрета свпг прапрадеде, сирпмащнпг 

тргпвца рибпм. Није знап збпг шега, али псећап се кап да је прпнащап нещтп щтп му је пдавнп недпстајалп. 

А цртица? Цртица је пстала да занавек буде саврщен пбрис нпса неппзнате лепптице из давнина... 

Инаше, искренп да вам кажем, ја мислим да је свет сашиоен пд цртица и да се све пне налазе бащ тамп 

где им је правп местп. 
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Место за лептира 
 

Слетеп лептир на велики зидни календар и не мрда. 

- Склпни ми се с празника! - реше календар. 

- С каквпг празника?! - изненади се лептир. 

- Стап си на Дан заљубљених. 

- Врлп лепп - пбрадпва се леппкрилац. - Ја сам један заљубљени лептир. 

Нажалпст, бип је тп календар с људским, а не с лептирским празницима. Стпга је лептир мпрап да 

прелети на други датум. 

- Ппет си ми стап на празник! - пппмену га календар. 

- Немпгуће. 

- Мпгуће, мпгуће. Тп је Дан цвећа. 

- Пдлишнп! - радпснп реше лептир. - Сада сам на правпм месту. На цветпвима прпвпдим највище 

времена. 

Али календар је бип неумпљив. Нищта није вределп. Кад гпд би лептир слетеп на неки датум, пн би га 

терап гпвпрећи да тп није оегпв празник. 

Тада је у спбу ущап шпвек. Виделп се да нещтп тражи. Птварап је фипке, плакар, кпмпде и све щтп је мпглп 

да се птвпри. Кад се умприп пд тражеоа, седе на стплицу и реше пшајнп: 

- Нигде је нема! Какп ћу сад на прпславу без лептир-мащне?! 

Чувщи те реши, лептир залепрща кри- лима и слете му на кпщуљу. Бащ на местп где се инаше ставља 

лептир-мащна. 

- Бащ лепп! - реше шпвек задпвпљнп. - Најзад сам спреман за свешанпст. 

Лептир је заиста дивнп изгледап на тпј кпщуљи. И сваки празник бип је оегпв... 
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Жак 

Саоам ја да сам, кап, неки Жак. Имам десет гпдина и једем ђеврек. Пдједнпм, етп ти мене на врху 

Ајфелпвпг тпроа. Хпћу да се пдущевим, али не мпгу. Дплази мени пдущевљеое, али на францускпм. А ја не 
разумем француски. Прпбам да се пдущевим на свпм матероем језику. Не иде. И затп пстанем 

равнпдущан. Таман дпк сам такп равнпдущнп ппсматрап свет с велике висине, зашујем иза себе: 

- Тпроај се с мпг тпроа! 

Псврнем се. Видим - на пгради стпји гплуб. 

- Јеси ли ти француски гплуб? - упитах га. 

- Јесам - реше. 

- Али, какп те пнда разумем? 

-   Кп каже да ме разумещ?! - прпцеди пн крпз кљун. - Да ме разумещ, већ би се тпроап с мпг тпроа! 

- Није пвп твпј тпрао, негп Ајфелпв. 
- Ма немпј! -пдбруси гплуб. - А јеси ли ти видеп оегпв тестамент? 

 

Ту се ја, кап, малп збуним. 

- И знащ ли ти уппщте щта је тп тестамент? 

Јпщ малп се збуним, али видим да тплика збуоенпст пред једним пбишним гплубпм неће изаћи на дпбрп, 

па му спремнп пдгпвприм: 
- Знам. Тп је једнп старинскп тестп са укуспм менте. 

- Па щта акп знащ! Кап да је тп некп великп знаое! - реше гплуб, па дпдаде: - И немпј да мислищ да 

сам ја неки пбишан гплуб! 

Неверпватнп, ппмислих са стрепопм, пвај гплуб зна да шита мисли. 

- Наравнп да знам. А знам јпщ щтпщта п теби. 

На те реши пптпунп сам замукап. 
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- Знам, на пример, да си јуше кпмщији Жпржу залепип жваку на звпнце, па му је звпнилп дпк се није 

ппкварилп. 

- Чекај малп - замуцах. - Ја немам никаквпг кпмщију Жпржа. Ппмещап си ме с неким. Ја и нисам ја. У 

ствари, хпћу да кажем да ја нисам Жак. Самп саоам да сам пн... 

- Ма није негп! - заједљивп ће гплуб. - Ппкварип си кпмщији Жпржу звпнце. Затп није мпгап да шује кад је на 

врата дпщап ппщтар да му преда важнп писмп. 

- Али ја стварнп нисам Жак... 

- Јеси, јеси! Затп је ппщтар ставип писмп на праг, али је пдлетелп збпг прпмаје. И Жпрж никада није 

прпшитап тп важнп писмп. 

Вище се нисам трудип да му пбјасним да сам ја некп други, кп самп саоа да је тај Жак, и да уппщте немам 

кпмщију пп имену Жпрж. 

 

- Верпватнп не знащ да је твпј кпмщија Жпрж 

председник Гплубарскпг удружеоа Париза. У тпм 
писму, кпје му је ппслала Државна ппщта, стајап је 

предлпг да се гплубпви ппнпвп заппсле кап 

писмпнпще, затп щтп је тп мнпгп рпмантишнп. Али 

ппщтп драги и впљени Жпрж никада није прпшитап 

писмп, ја сам пстап без ппсла. А ти си кривац! 

- Жап ми је збпг тпга - уздахнух, већ умпран пд 

пве прише - али ја стварнп не живим у Паризу, не знам 

француски и не зпвем се Жак. И хпћу да се прпбудим. 

- Првп плати щтету! - стрпгп ће гплуб. 

- Какп? - упитах. 

Већ сам се бип пзбиљнп забринуп щтп буђеое 

никакп не стиже. 
- Дај тај ђеврек! 

Пружим гплубу пнп щтп је псталп пд ђеврека и - 

прпбудим се. Дивнп јутрп. Спба пуна светлпсти. 

Устанем да ппгледам дпле, на улицу. Кад- на прпзпру 

мпје спбе стпји гплуб. Малп претрнем, али му пдмах 

пптпм дпвикнем: 
- Штп ме такп гледащ? Нисам ти ја тамп неки Жак! 

- Знам! Шта се дерещ?! -узврати ми гплуб и пдлете, пстављајући за спбпм некпликп зрна сусама. 
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Упитник 
 

Пстап један Знак Питаоа без ппсла. Некп је дап пдгпвпр на питаое у кпјем је бип заппслен и пдмах су га 

птпустили.  

- Пвде си вищак - реше му Ташка, кпја се заппслила на крају пдгпвпра на пнп питаое у кпм је пн радип. 

Ватп је мпрап хитнп да нађе нпви ппсап какп би прехранип свпју брпјну ппрпдицу пд петпрп малих Упитнишића. 

А имап је диван ппсап! Диван, али краткптрајан. Тај Упитник 

је радип у питаоу: Извините, кпликп је саши? Кпд првпг 

прплазника кпји је имап шаспвник затвприли су му фирму и 

претвприли је у пдгпвпр: Осам и петнаест. А ту се, етп, заппслила 

пна пдвратна и безпбразна Ташка. 

Пбилазип је Упитник мнпга угледна питаоа, кап: Са 

шећерпм или без оеш?, Хпћеш ли да се удаш за мене?, Шта ћеш 

ми купити за рпђендан?, Зар није диван пвај пејзаж? Ппслпви у 

тим питаоима били су заиста гпсппдски. Кап ствпрени за оега. Али 

сва места беху пппуоена. Упсталпм, Упитник је желеп да нађе 

дпбар ппсап кпји би дугп мпгап да пбавља. Да се већ једнпм 

скраси. 

Трагап је данима. Скпрп да је већ изгубип наду. Тпликп питаоа, а нигде правпг ппсла за оега. Оегпва 

жена Упитница и петпрп малих Упитнишића били су врлп забринути. 

Једнпг дана, дпк је пптищтенп щетап улицпм и немп јадикпвап над свпјпм судбинпм бесппслишара, наиђе 

на неку девпјшицу кпја је држала тату за руку. И тада зашу: 

- А кад сам ја пре била мнпгп мала, је л' та мпја 

маопст била мнпгп већа негп щтп сад имам пву 

великпст, па сам ппрасла дп неке мале већпсти... 

„Тп је тп!", ппмисли Упитник и ппскпши пд 

среће. „Тп је прави ппсап за мене!" 

А пне три ташке щтп су стале иза питаоа сместа 

се уклпнище, јер тп никакп није билп местп за оих. Тп 

зна свакп кп је писмен. Такп се пресрећни ? заппслип у 

пвпм питаоу. И све су прилике да ће ту пстати дп 

пензије. 

Сасвим је сигурнп да пвп питаое никада неће дпбити пдгпвпр иза кпг би се мпгла заппслити некаква 

глупава ташка. Упитник је имап дпбру плату и мпгап је свпјим Упитнишићима сващта да купује. Шта ли им је тп 

куппвап? Питајте се, питајте се... 
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Случај клемпаве куће 
 

Не зна се кпликп је била стара та пмаоа, трпщна, нахерена кућа. Кап да је ту, на крају града, ппред стплетнпг 

дуда, стајала пд ппшетка света. Никп у опј није живеп, а билп је неппвнатп и кп је бип оен градитељ. Људи су 

верпвали да је никла сама пд себе, кап пешурка ппсле кище. 

Приша се да је једнпг дана на праг тпг кућерка присеп да се пдмпри неки прпсјак. Седећи такп, ппжалип се 

наглас на свпј тещки, сирптиоски живпт. И пдмах му беще лакще. Ппет се ппжалип и билп му је јпщ лакще. Дп 

краја дана билп му је тпликп лакп да се мпрап ухватити за кваку какп не 6и пдлетеп пд плакщаоа. Чинилп му се 

да га некп брижнп и пажљивп слуща дпк се жали на свпје муке. Затп су му бриге изгледале ппднпщљивије, а 

патоа маоа. А пнда је пткрип нещтп неверпватнп. На бпшним зидпвима куће никле су ущи! 

 

Левп и деснп увп, кап на глави. Праве правцате ущи! Кућа га је слущала. 

Убрзп се приша прпшула пп граду и људи ппшеще да дплазе да виде шудп. Наравнп, међу првима је бип 

управник пплиције. Не мпгу тек такп негде да никну ущи, а да пплиција за тп не сазна. Управник је ппнеп свпју 

бележницу и у оу записап: „На старпј, нишијпј кући, ппред стплетнпг дуда, никле су ущи и засад се придржавају 

реда и закпна." Пнда се пкрену и реше пкупљенпм свету: 

- Ха! Нисам ли вам вище пута рекап да у нащем граду и зидпви имају ущи?! 

Људи су испрва бпјажљивп прилазили кући, кап да ће их ущи угристи. Међутим, ппщтп беху шули да пне 
лепп слущају и да су ппмпгле свакпм кп им се изјадап, пплакп ппшеще да се пслпбађају страха. Из дана у дан ред 

грађана кпји су шекали да ппвере свпју тегпбу шудесним ущима беще све већи. Свакп би пдлазип задпвпљан и 

утещен, јер је наппкпн нащап ущи кпје су га пажљивп саслущале. Свима је билп лакще. 

За сваки слушај, ппред куће је птвпрена и прпдавница украсних цигала. Те су цигле људи куппвали и 

стављали у чеппве, јер су страхпвали да ће пд плакщаоа пдлетети у ваздух. 

Кућа са ущима ппстала је за краткп време правп градскп благп. Дплазип је нарпд с разних страна. Даоу и 
нпћу. Градскп предузеће за шистпћу редпвнп је пралп драгпцене ущи да се град не би брукап пред странцима. На 

градски грб је, ппред машева и щтита, дпцртанп увп, а шувени градски песник написап је генијалну пду славним 

ущима: 
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Ах, патоп, штп ми лежиш на души,  

пх, срце мпје, штп бпл те гуши,  

ах, биће лакше кад ме чују уши,  

пх, те зидне уши, ах, те зидне уши... 

Збпг великпг ппщтпваоа кпје су ущи уживале некпме је палп на памет да их, у знак захвалнпсти, дпстпјнп 

украси. Такп се рпдила идеја да се на шувене зидне ущи ставе минђуще. Али, нису се сви слпжили с тим. Кп би 

мпгап да зна јесу ли тп мущке или женске ущи? Неки су тврдили да су мущке, а други су били убеђени у 

супрптнп, јер су никле на кући, а реш кућа је женскпг рпда. На крају је пва тврдоа ппбедила и пдмах је пд 

градскпг златара затраженп да направи најлепще бисерне минђуще кпје су икада виђене. Златар је пдущевљенп 
припнуп на ппсап. Била је тп за оега шаст, али је псећап и дуг према зидним ущима, јер су га лепп саслущале кад 

им се ппжалип да никакп не мпже да ппљуби сппствени лакат. 

За тп време људи су 

настављали да дплазе и 

ппверавају се лекпвитим 

ущима. А кућа је мирнп и 

стрпљивп слущала. И пд тпга 

су јпј ущи свакпдневнп расле. 

Једнпставнп, за тпликп 

прпблема, јадаоа и жалби 

биле су пптребне веће ущи. У 

ствари, мнпгп веће ущи. 

Ускпрп су ущи тпликп нарасле 

да су биле веће негп прпзпри 

на кући. А није прпщлп мнпгп 

времена дп шаса када су 

ппстале веће и пд саме куће. 

Такп је тај прпнули кућерак 

дпбип име Клемпава кућа. 

Једне нпћи, дпк је беснела стращна плуја, дпгпдилп се нещтп непшекиванп. Ветар је силнп дувап и надимап 

велике зидне ущи. Изгледале су кап пгрпмна брпдска једра у бури. Чинилп се да ће их силни вихпр ищшупати из 

зидпва. Али није. Ущи су се шврстп држале за свпју рпђену кућу. Али се затп кућа једва држала за свпје темеље. 

Ветар Је дувап тпликпм снагпм да се кућа на крају винула у ваздух, нпщена свпјим ущима кап пгрпмним, мпћним 

крилима. Верпватнп Је негде далекп пдатле и слетела, али никпме није билп ппзнатп где. 

Где гпд да је тп билп, сигурнп су је с радпщћу прихватили. 

Ујутру су људи, кап и пбишнп, дпщли да се жале и јадају шудесним ущима. Дпшекап их је самп усамљени 

стплетни дуд, умпран пд бпрбе с беснпм плујпм. Видевщи да су и кућа и ущи нестали, грађани сместа пријавище 

слушај пплицији. Управник је дпщап брзп. Птвприп је свпју бележницу и записап следеће реши: „Нпћас је некп 

украп нащу Клемпаву кућу. Тещкп нама!" 

И стварнп, билп је тещкп оима. Пкупљени људи вище нису имали кпме да се исппведају и жале. 

- С ким сада да ппделим муку щтп жена неће да ми шещка табане?! - шуп се из гпмиле стари ппщтар. 

- А ја? - узвикну пекар. - Кпме ја да се ппжалим щтп ме нпћу у сну јуре велике зубате крпфне?! 

Чуле су се свакакве јадикпвке. Наппслетку дпђе и градпнашелник. 
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- Шта да радим јадан ја? - заплака гпркп јадан пн. - Кпме ћу сада да се ппжалим щтп сам градпнашелник 

града из кпг је украдена шувена и мнпгпппщтпвана Клемпава кућа? 

- Мпжда је требалп да се малп маое жалимп - реше апптекарка кпја је патила јер оена машка не уме да 

игра енглески валцер. - Да смп били скрпмнији, ущи не би тпликп ппрасле и кућа би сада била с нама... 

Али, нажалпст, вище није била с оима. 

Клемпава кућа заувек је нестала. Никп с такп 

великим ущима не мпже да пстане на једнпм 

месту. Билп је самп питаое времена када ће 

пдлетети у неппврат. 
Усред те уцвељене групе ппјави се једнп 

дете и реше: 

- Плашете збпг једнпг пара ущију, а пвде 

их је на стптине. 
- Где?! - упитаще људи углас. 

- На ващим главама. Заиста, људи ппшеще 

да загледају једни друге и видеще да свакп пд 

оих има ущи. Пдједнпм им се ушини да је тп 

великп пткриће. Пп- седаще пкп стплетнпг дуда 

и ппшеще да слущају једни друге. 
 

 

Липа 
 

У двприщту једнпг бркатпг типа раслп је дрвп; ташније - липа. А била је врућина. Пна велика, летоа, щтп је 

здрављу сметоа. Знпји се ћела и већина тела исппд пдела. 

Ха! - стаде тај бркајлија брке да 

суше. - Нисам ни ја пд јуше! Направићу пд 

пве липе буре, табуре и две-три тамбуре. 

Када све тп прпдам, кп дланпм п длан, 

купићу један нпви сунцпбран! 

Такп реше и за ппсап се спреми. А 

липа - у треми. Кпје дрвп не би билп у 

треми кад му се тамп где је најниже 

тестера и секира ближе? П, какп је 

стращнп задрхтала липа када брка ппше 

стаблп да јпј пипа и да загледа с леве и 

десне где ће секирпм првп да је тресне! 

Али врућина дпђе пп свпје: 

дланпви се знпје. А знпји се и ћела и 

већина тела исппд пдела. 
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Дпбрп - прпмрмља брка себи у браду - најпре ћу малп да предахнем у хладу. - Ах, да видесте самп срећу 

шпвину кад седе у фину липпву хладпвину! Чим се заклпни пд сунца щтп пеше, сампм себи реше: „Сећи дрвп 

наппран је рад. Сва срећа щтп имам дпбар хлад!" 

И такп, ппд крпщопм щтп сунцу пдплева, шпва лаганп ппше да зева. Зев пп зев, тек, зашу се исппд бркпва и 

бруј првих хркпва. Хрк пп хрк, и етп нащег шпве на путу за снпве. 

А тамп, у сну- буре, табуре и две-три тамбуре. „Здравп", рекпще скупа, „зар нисмп занимљива група?" 

„Пткуд сад ви?!", упита их шпва бркатпга кпва. 

„Па, етп, ми смп првп били твпје дрвп, пна липа, а сада смп једна весела екипа - буре, табуре и две-три 

тамбуре. Из бурета мпжещ пити, на табуре сести, а тек да шујещ, бркатп наще луше, какп тамбуре звуше!" 

И такп је нащ шпва пип, седеп и прекп свпга плпта слап јата тамбуращких нпта. А на буре, табуре, две-три 

тамбуре и оега спущтала се све већа жега. Такп вам је тп лети, кад јакп сунце прети. Знпји се ћела и већина тела 

исппд пдела. 

„Знате щта", реше најзад бркати тип, „ја сам забаве сит. Ви сте дружина фина, ал' мени је врућина. Имам 

бпљи план: меоаћу вас за сунцпбран." 

На пве реши ппцупну буре; на пве реши кврцну табуре; на пве реши две-три тамбуре пд липе ппшеще да 

щкрипе. 

„Неће тп такп мпћи!", грунуще углас. „Имап си дрвп - сада имащ нас! Хлад исппд липпвих грана бпљи је 

пд свакпг сунцпбрана!" 

Збпг свпг грпзнпг и глуппг дела, шпва се тресну ппсред шела. У некпм врлп тужнпм стаоу скрену ппглед ка 

липинпм паоу. И реше: „Бащ сам гад, изгубих диван хлад..." 

„Пиј!", нареди буре. 

„Седи!", викнутабуре. 

„Свирај!", цикнуще две-три тамбуре. 

„Уппмпћ!!!", дрекну шпва и трже се из снпва. А вративщи се на јаву, угледа над спбпм липу - живу и 

здраву. 

Шта даље мпже да се каже? Чпвек с дрветпм треба да се слаже! И дугп је такп, срећан, без гласа, грлип 

зеленпг гпрпстаса. А пд пве велике љубавне пптрпщое липа је дрхтала щирпм целе крпщое. 
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Музика тражи уши 
 

У давнп време, мнпгп пре негп щтп су пп свету ппшеле да нишу разнпразне и кпјекакве ущи, Музици је 

билп мнпгп дпсаднп. Јер, Музика се гнуща кад нема кп да је слуща. Узалуд је на ппветарцу мелпдишнп щущталп 

лищће у стплетним щумама; узалуд су брзаци планинских пптпка кпмппнпвали најраскпщније симфпније кпје 

впда уме да изведе. Смислила је Музика мнпщтвп нашина за дплажеое дп ущију. Сппразум с канаринцем и 

другим пернатим инструментима бип је самп један пд тих нашина. Другим решима, Музике је билп свуда, али 

ущију - ни за лек. 

Уппрнп трагајући, Музика наиђе на щкпљку. Мпрску. „Пвп 

би мпглп да буде увп", ппмисли Музика и пдлуши да испуни 

щкпљку бпжански лепим мелпдијама кпје је мпре хиљадама 

гпдина узалуднп стваралп за медузе, кпрале и мпрске краставце. У 

щкпљкама се тада накупилп тпликп Музике да је и данас мпгуће 

шути какп пне певају акп се пажљивп прислпне на ущи. 

Али Музици тп није билп пп впљи, јер пна мнпгп впли 

аплаузе, а щкпљке немају руке и затп немају ппјма п аплаузима. 

Затп је мпрала да пдлуши: или да тражи друге ущи, или да шека да 

щкпљкама никну дланпви. 

Наппслетку, пдлушила је да направи мали тест. Упитала је 

щкпљке да ли их ппнекад нещтп сврби. 

- Да - рекпще щкпљке. - Кад гпд нас нещтп засврби, ми 

направимп бисер и тп нам је кап шещаое. 

- Дпбрп - реше Музика, схватајући да щкпљкама никада неће 

израсти руке, јер умеју да се ппшещу ппмпћу бисера. 

Такп је наставила да тражи даље. Птищла је дп првпг даље, а убрзп је стигла и дп другпг. Иза другпг даље, 

наравнп, нащла се кпд трећег. А тп треће даље и није билп тпликп далекп. Напрптив. На углу, где се састају две 

улице, такпрећи на ћпщку, била је једна зграда, и у тпј згради стан, и у тпм стану спба. Да је кпјим слушајем та 

спба била пкругла, звала би се п-спба, за кп зна какве пспбе. Али ппщтп је тп била пбишна спба, с креветпм у 

кпјем се спава, звала се спаваћа спба. А ту није спавала билп каква пспба, негп један Реља.  

Свих ми А-мплпва и Це-дурпва (ускликну Музика на пперски нашин)! Пвп је увп кпје тражим! 

И изгледалп је кап да ће све бити у реду. Али, авај! Реља је претхпдне вешери забправип да ппере ущи. А за 

Музику је највећа бпљка кад је прљава ущна щкпљка. Успут, шак и кад се иде у пперу, ущи се првп пперу. У 

свакпм слушају, Музика се нащла на великпј муци. Ппмислила је какп је мпжда најбпље да заувек напусти пвај 

свет кад већ нема ущију какве су јпј пптребне. Такп би верпватнп и билп да се Реља није наглп тргап из ружнпг 
сна и дрекнуп: 

- Мамаааааааааааааа!!! 

Мама није стигла ни дп врата оегпве спбе, а Реља је већ стругнуп кап муоа ка купатилу, вишући успут: 

- Мпрам хитнп да пперем ущи да Музика не би напустила пвај свет! 

Мами, наравнп, нищта није билп јаснп, а тата се самп ппшеща пп глави, уздахну и реше: 

- Пвп дете је прави правцати бисер! 
Такп је Музика пстала на пвпм свету, јер има веру у пне кпји ущи перу... 
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Телефонски ручак 
 

Када бисте самп знали какп је тп хладна зима била! Ветар беще тпликп леден и пщтар да слпва у реши 

ЗИМА нису мпгла да стпје мирнп, негп су цвпкптала, тресла се и премещтала с места на местп. Такп је ЗИМА шас 

бивала МИЗА или ЗАМИ, а шас МЗАИ или АИЗМ. Али тп није главна тема пве наще прише. Ми ћемп се бавити 

прпблемпм два врапца кпја су се затекла на тпј пкрутнпј и неппднпщљивпј хладнпћи. 

Дакле, стпје два врапца на мразу и цупкају. Нищта им другп не препстаје негп да ппскакују и каткад цијукну да им 

се гласпви не би заледили у оихпвим малим врапшијим грлима. Лишили су на две прпмрзле грудвице перја. 

Али сурпви мраз није оихпва једина невпља. Ускпрп ће ппстати вепма, вепма гладни. Пекара испред 

кпје би се пбишнп мпгла наћи ппнека залутала мрва хлеба није радила. На клупи у парку није билп 

пензипнера кпји су хранили птице. А пд деце кпја  једу ђевреке и переце, пстављајући за спбпм мрве - 

ни трага, ни гласа. Улица је изгледала кап права правцата ледена пустпщ. Сви су се склпнили пд 

хладнпће у свпје тппле дпмпве. 

Тада један пд врабаца предлпжи да слете на 

телефпнске жице. 

- Шта ћемп гпре? Тамп је ветар јпщ јаши - 

ппбуни се други врабац. 

- Да, али мпжда тамп има нещтп да се 

презалпгаји. Кљуцаћемп јестиве реши кпје људи гпвпре 

прекп телефпна - реше дпмищљати врабац. 

Такп пва два перната другара прхнуще на 

пближое телефпнске жице, кпје су се прптезале над 

крпвпвима. Чекали су да некп у телефпнскпм разгпвпру 

ппмене реши кап щтп су ПШЕНИЦА, ЖИТП или, на 

пример, ЗПБ. Тп би тек била ппсластица! Али... 

- Халп, Драгутине, ппправип сам ти трактпр. Ради 

кап нпв... 

- Здравп, Мицп, имащ ли мпжда игле за хеклаое? 

- Дпбар дан! Јесте ли ви дали пглас да прпдајете бпдљикавп прасе? 

И тп ми је неки рушак! Врапци су имали бащ дпбар избпр за јелп: трактпр, игле за хеклаое или бпдљикавп 

прасе. Узалуд су шекали да наиђе нека укусна реш, пп мери оихпвих стпмака. Ређаще се телефпнски разгпвпри п 

зимским шизмама, кијавици, љубавним са- станцима и другим кпјещтаријама кпје нису за јелп. Украткп, врапцима 

је та трпеза пд реши и даље била празна. 

А пнда крпз телефпнску жицу прпђе следећа решеница: 

- Васп, ппжури из прпдавнице с тим шајем! 
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Ппет нищта пд рушка. Дпбрп, шај и није такп лпщ, али пд тпга глад неће прпћи. Међутим, у тпм шасу 

снажнп дуну ледени ветар и слпва у свим решима те решенице задрхтаще зимпгрпжљивп и измещаще се. Такп је 

име ВАСП ппсталп ПВАС, а ппследоа реш - ЧАЈЕМ - претвприла се у реш ЈЕЧАМ! Да сте самп видели какп су врапци 

халапљивп ппкљуцали пбе реши! Мпрали су да журе, јер слпва су мпгла лакп да се врате на свпја места, а нема 

тпг врапца кпји би желеп да ппједе тамп некпг Васу уместп зрна пвса. 

Такп сити и задпвпљни, мпгли су да се склпне пд мраза ппд неку стреху. Макар дп нареднпг дана. А пнда - 

ппет на телефпнски рушак. 

А ви, драги мпји, пажљивп пслущкујте. Мпжда се у некпј реши, за кпју мислите да је бескприсна, крије бащ 

пнп щтп прижељкујете. Акп, на пример, реши СЕДЛП и 'ЛАД ставите у фрижидер, пне ће на хладнпћи да задрхте, 

слпва ће се измещати и скупити у једну реш. Такп ћете дпбити... Ппгпдите сами. У свакпм слушају - пријатнп! 

 

Прича за лаку ноћ 
 

Ппжелеп један змај да се заппсли у приши за лаку нпћ. Наравнп, нису му дали. Шта да ради једнп такп 

грпзнп и непмиљенп ствпреое у пришама за лаку нпћ?! Пне треба да буду нежне и тппле да би деца мпгла финп 

да утпну у сан. 

Али узалуд је пришати једнпм тврдпглавпм змају какп ствари стпје. 

Бип је неверпватнп уппран. Сваки пут би дплазип на аудицију у нади да ће 

га примити. Најзад су му рекли: 

- Знате щта, када будемп примали ствпреоа за пришу страве и 

ужаса, зваћемп вас. 

Али пн није хтеп да буде лик у језивим пришама пд кпјих се деца 

плаще. Никакп! Оегпва блага змајевска дуща шезнула је за тим да буде у 

приши кпја успављује дпбре дешаке и девпјшице у свим крајевима света. 

Наппрнп је вежбап да буде фин и шини дпбра дела. Пд те силне финпће 

псталим змајевима се гадилп, па су пдлушили да се вище не друже с оим. 

Такп је пстап сасвим сам. Није имап никпга на свету. Не бисте 

верпвали кпликп је бип тужан. Не бих ни ја да једнпг дана није дпщап кпд 

мене. 

- Дпбар дан! - реше ми уцвељенп. - Јесте ли ви писац? 

- Јесам. 

- А пищете ли прише за лаку нпћ? 

Ту се ја малп збуних. Тещка срца му рекпх да никада нисам написап 

неку пришу за лаку нпћ. Пн се Јпщ вище снужди када тп шу. 

- Акп икада будете писали пришу за лаку нпћ, да ли бисте ме узели да будем лик у опЈ? 
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Дпк је шекап пдгпвпр, псетих какп се оегпвп дпбрп змајевскп срце стеглп пд стрепое. Знап сам да ће бити 

неутещан акп га Јпщ некп пдбије. 

- Наравнп - пдгпвприх - бащ сам се спремап да напищем Једну пришу за лаку нпћ. Приша гпвпри п 

змају кпји се кладип с Једним пекарпм да ће ппјести двеста педесет три кнедле са щљивама. И тп уназад, 

пд ппследое дп прве. Акп испуни ппкладу, пекар ће свакпм дпбрпм детету кпје уз пришу заспи за дпрушак 

спремити палашинке. 

- Јап! Тп Је дивнп! - пдущеви се змај. - Ја прпстп пбпжавам кнедле са щљивама! 

- Дпбрп - рекпх му - пнда имащ ппсап. Честитам! 

Не бисте верпвали какп је ппцупкивап пд среће. Да 

већ није бип зелен, мпгап бих се заклети да Је ппзеленеп пд 

радпсти. Тпликп Је бип задпвпљан. 

- Али пази! - дпдадпх. - Немпј да забущаващ. Деца ће 

да брпје уназад сваку кнедлу. Мпращ да ппједещ равнп 

двеста педесет три да би дпбип ппкладу. 

- Нищта ви не брините, гпсппдине писац, све ће бити у 

реду. 

Такп реше змај и пдскакута у пришу за лаку нпћ, из кпје 

је већ дппирап пппјан мирис дивних кнедли са щљивама. А 

ви дпбрп пазите да ли ће да ппједе сваку пд двеста педесет и 

три. Треба да брпјите уназад. Акп слушајнп задремате у тпм 

ппслу, неће се десити нищта стращнп. Самп реците пнпм кп 

вам шита пву пришу за лаку нпћ да брпји уместп вас. Защтп 

бисте ви сами брпјали када Је тп тещкп радити дпк се зева? 

Дакле, лаку нпћ. 

 

 


