
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗБОР ИЗ СВЕТСКЕ 

ПОЕЗИЈЕ И ПРОЗЕ ЗА 

ДЕЦУ 



Федерико Гарсија Лорка ШКОЉКА 

Донели су ми на дар једну шкољку. 
У њој је певушило море 
из атласа 
и преплавило моје срце водом 
и рибама 
од сене и од сребра. 
Донели су ми на дар једну шкољку. 
 
Рабиндранат Тагоре ПАПИРНАТИ БРОДОВИ  

 

 

 

 

 

 

Из дана у дан пушгам низ зелену реку понеки мали папирнати брод.Сваки сам од 

њих украсио крупинм, црним словима мог имена и села у ком жавим.Можда ће неко 

преко седам мора наићи на мој брод и дознати како се зовем и где се налазим. 

Цветом из очевог врта закитио сам све бродове моје: надам се да ћe ово цвеће - 

убрано јутрос - приспети до мрака некоме у руке! Поринуо сам мој папирнати бродић 

а када сам погледао у небо, спазио сам читаву флоту облачића где журно дижу своја 

бела једра.Који их то незнани друг у игри пушта уз реку, да се целим путем утркују с 

мојим папирнатим бродом? Кад падне нoћ, закрилим руком лице и сневам како сви 

бродови плове некуда пут поносних звезда... 

 



 

Лав Николајевич ТолстојДЕВОЈЧИЦА И КРЧАГ 

 
Била у давна времена на земљи велика суша; усахнуле1 све реке, потоци, 

бунари; осушило се дрвеће, жбуње и трава; умирали од жеђи људи и животиње.  
Једне ноћи изишла девојчица из куће, са крчагом, да тражи воде за болесну 

мајку. Нигде није нашла воде, па, онако уморна, легла на траву и заплакала. Кад се 

пробудила и дохватила крчаг, умало није просула воду из њега. Крчаг је био пун 

чисте, свеже воде. Девојчица се обрадовала и хтела да се напије, али онда помисли 

да неће бити доста за мајку, па потрча са крчагом кући. Тако се журила да није ни 
приметила око ногу псетанце. Спотакне се око њега и испусти крчаг. Куче је жалосно 

цвилело. 

Девојчица је већ помислила да је вода из крчага просута, али је крчаг стајао 

усправно и сва вода била је у њему. Тада она одли у шаку воде, и псетанце све попи 

и развесели се. Кад је поново дохватила крчаг, а он од дрвеног постао сребрн. 

Девојчица донесе крчаг кући и пружи га мајци. Мати рече: „Ја ћу и тако умрети, боље 

попиј ти‖, и врати крчаг кћерки. У тај мах крчаг од сребрног постане златан. Пошто је 

била исувише жедна, она узе крчаг и, баш кад је хтела да га нагне, на вратима се 

појави путник и затражи воде. Девојчица прогута пљувачку, а крчаг пружи путнику. На 

крчагу одједном искочи седам огромних драгих камена, а из њега потече велики млаз 

чисте свеже воде. Седам драгих камена поче се дизати све више према небу и 

постадоше оних седам звезда које се зову Велики медвед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тед Хјуџиз МОЈА СЕСТРА ЏEJH 

 

Не кажем ништа, не, не ни реч  

О нашој Џејн. Зар нисте чули већ?  

Она је права правцата птица.  

Шта би вредело да се прича.  

Да, моја сесгра има cтo мана:  

Знате, онаје обична врана. 

 

Свакаrа јутра, јер није у школи,  

Смешно да се обуче воли.  

Навлачи чарапе од плаве вуне  

Да скрије ноre танке к'о струне.  

На rлаву кудраву перику меће  

Пазећ` да јој с главе не скреће  

И наочари грдне к'о двоrлед  

                                                           
1
усахнуле - пресушиле 



Да сакрије свој птичји поглед.  

Да, моја сестра има cтo мана,  

Она је само обична врана.  

 

Када нам гости седе у соби,  

Она се упреподоби.  

Утутка добро реп и крила  

Па за њу кажу да је мила,  

Мада нешто мало чудна.  

А када оду, за трен је будна  

Тако да те ухвати страва.  

Да, моја сестра има мана,  

Она је само обична врана. 

 

А када ручамо ил` пијема чај,  

Све нас замара њен обичај  

Да кљуца све што јој под кљун дође.  

И када маму стрлљење прође  

Каже јој да се тоrа мане  

И остави манире једне вране,  

Тада се она смири на сиру  

Ил` ногама тихо свира накпавиру.  

Не, не би вредело причати свима,  

Кога то, најзад, yопштeзанима  

Шта маја сестра има сто мана?  

Она је сама обична врана.  

 

С енглескогпревела Гордана Врховац 

 

„БЕЛА И ЖУТА ДЕВОЈЧИЦА 

 

 Једном, а то није било тако давно, живела је у земљи Кини девојчица Лен Меј. Била 

је једина кћерка и имала је три брата. Живели су у лепој, зеленој долини у близини 

велике реке Јангце. Отац јој јебио сељак, и како су нека од његових поља допирала 

чак до обале реке, бавио се и риболовом. 

- Лем Меј,- рекао је отац – заборавио сам да погледам има ли у мрежи риба. Молим 
те, скокни до реке уместо мене. 

 Река је на том месту била веома широка, а Лен Меј је једва могла на другој обали 

приметити зелен појас земље. Чула је да су људи преко ових широких вода друкчији 

– звали су их странцима. Никад није видела странца, али је за њих чула од људи 

који су их видели. Странци преко воде – говорили су – имају ружичасту кожу, а 

плаве, зелене или сиве очи. А коса им није црна, него црвена, па и жућкаста, као 

лавља кожа или смеђе-жута као длака у пса. Њихов је говор врло чудан и нико га не 

може разумети.― 

„ Лен Меј погледа у небо – било је тихо и плаво. Погледа затим у реку. Њене 

брзе, жуте воде текле су мирно. Неколико дивљих патака спустило се и пливало по 

води. 

Лен Меј устаде и поче разгледати све унаоколо. У том тренутку спази девојчицу 

како корача обалом и иде према њој. То је била чудна девојчица. Прво је Лен Меј 

приметила њену хаљину. Девојчица је имала блузицу с кратким рукавима и сукњицу 



од модрог платна. Коса јој је лепршала око лица, а најчудније је било то што јој је 

коса била жута.― 

Иако се пре никада нису виделе, насмешиле су се једна другој. 

- Како се зовеш?- упита жутокоса девојчица. 

- Лен Меј. 

- Ја се зовем Елис. Моја браћа се зову Том и Џек. 

- Ја имам три брата. Зову се Шенг, Цен и Јанг, а мени су већ страшно додијали. 

- Је ли заиста? – узвикну Елис. – И мени су Том и Џек додијали. Ја бих желела да 
имам сестру. 

- И ти? – повиче Лен Меј.― 
Обе се девојчице погледаше и обузе их иста мисао: 

- Будимо сестре. Да, да! – рекоше, а онда ударише у смех. 
Било је лепо послеподне и оне су биле потпуно срећне. Било је тако дивно имати 

сестру и разговарати са њом. 

- Говориш некако смешно – рече Лен Меј. – Зашто? 

- Зато што сам Американка – одговори Елис. 
Сада се Лен Меј изненадила: 

- Па како те ја онда могу разумети? 

- Зато што ја говорим конески, лудице! 

- А знаш ли ти говорити и амерички? – упита Лен Меј. 

- Свакако да знам – рече Елис и брзо изговори нешто што је звучало као сс-сс-ссс и кк-
кк-кк. 

- Можемо ли бити праве сестре иако си Американка?― 
– Зашто да не? Ми заправо изгледамо једнако. Зар није тако? Дај ми руку, Лен Меј. 

И пружише једна другој руку. 

- Потпуно једнако, само што је твоја коса тамнија од моје, а моја кожа светлија од твоје. 

Али мени је све једно што је твоја коса црна, Лен Меј, само ако теби не смета што је моја 

жута. 

- Хвала ти, сестро- насмеши се Лен Меј. 

Шетале су заједно цело то поподне. Многи су се окретали за њима, а неки су им се и 

смејали. 

- Погледај оног страног ђаволчића и оног нашег кинеског како иду заједно! – узвикну је 
човек који је на углу продавао кестене. 

- Он се чуди јер не зна да смо сестре, зар није тако – рече Лeн Меј.― 
 

 
Вилијем Саројан ПРВИ ДА У ШКОЛИ 

 

Он је био дечак по имену Џим, прво и једино дете др Луиса Дејвија, 717 Метеј 

Билдинr, и иво је био његов први дан у школи. Отац му је био Француз, омален, 

дежмекаст четрдесетоroдишњак, чије је детињство било испуњено сиромаштвом и 

несрећом и амбицијом. Мајка му је умрла: умрла је кад се Џим родио, и једина жена коју 

је присно познавао била је Швеђанка Ејми, домаћица.  

Ејми му је обукла недељно одело и довела га у шкалу. Џим је волео Ејми, али је 

ниje вoлeo зато штo га је водила у школу. То јој је рекао. То јој је говорио целим путем 

до школе.  

- Не волим те, рече он.  

- Не волим те више.  

- Ја тебе волим, рече домаћица.  



- Па зашто ме онда водиш у школу? рече он.  

Paниje je одлазио с Ејми у шетњу, једном чак до Корт Хауз Парка на 

послеподневни недељни концерт, али овај одлазак у школу био је друкчији. 

- Зашто? peчe он.  

- - Сви марају у шкопу, - рече домаћица.  

- - Јеси ли ти ишла у школу? - рече он.  

- Теби ћe се свиђати, - рече дамаћица.  

Ишао је с њом hутке, држећије за руку. Не волим те, рече он. Више те не волим.  

- Ја тебе волим, рече Ејми.  

- Па зашто ме онда нодиш у школу? понови он.  

- Зашто?  

Домаћица је знала како се дечак може бојати тога што полази у школу. 

- Свидеће ти се, рече она. - Мислим да ћеш певати nесме и да ћеш се иrрати.  

- Ја то нећу, рече он.  

- - Свако после подне ћу доћи по тебе, рече она. 

- Не волим те, рече јој он опет.  

Она је била врло несрећна штo дечак иде у школу, али је знала да тако мора бити. 

Школска зграда изгледала је и њој и дечаку врло ружна. Није јој се свидело осећање 

које је та зграда у њој побуђивала, и док се с њим пела сrепеницама, пожелела је да он 

не мора у школу. Предворја и учионице су плашиле ињy и њега, а исто тако и мирис 

зграде. Њему се иије свидео ни управитељ rocподин Барбер. 

Ејми је презирала господина Барбера.  

- Како се зове ваш син? рече господин Барбер.  

- Он је син др Луиса Дејвија, рече Ејми. - Зове се Џим. Ја сам домаћица др Дејвија.  

- Џејмс? рече господин Барбер.  

- Не Џejмc, рече Ејми, само Џим.  

- Добро, рече roсподин Барбер. А средње име?  

- Нема, рече Ејми. - Премален је за средње име. Просто Џим Дејви.  

- Добро, рече госаодин Барбер. Покушаћу с првим разредом. Ако не прође, покушаћу 

са забавиштем.  

- Др Дејвије рекао да пође у први разред, рече Ејми. Не забавиште.  

- Добро, рече господин Барбер.  

Домаћица је знала колико се мали дечак плашио док је седео на столици, па је 

пакушавала да му каже колико га воли како јој је због свега жао. Желела је да му каже 

нешто лепо о свему, али није могла ништа да каже, и била је врло поносна кад је 

видena како је yстao са стопице u стао поред господина Барбера чекајући да пође c 

њим y разред.  

Док се враћала кући толико се поносниа њима да је заплакала. Госпођица Бини, 

учитељица првог разреда, била је стара госпа, сва сасушена. Просторија је била пуна 

дечака и девојчица. Школа је мирисала чудно и тужно. Он је сео за свој сто и пажљиво 

је спушао.  

Чуо је нека имена: Чарлс, Ернест, Елвин, Норман, Бети, Џулијет, Вајола, Поли.  

Пажљиво је слушао и чуо како госпођица Бини каже, Хана Винтер, шта то жваћеш? 

Приметио је да је Хана Винтeр поцрвенела. Од почетка му се Хана Винтер свиђала.  

- Гуму, рече Хана.  

- Баци је у корпу за отпатке, рече госпођица Бини.  

Он виде кака девојчица иде пред разред,вади гуму из уста, и баца је у корпу за 



охпатке.  

И зачу како госпођица Бини каже, Ернесте Гаскине, шта ти жваћеш?  

- Гуму, рече Ернест.  

И Ернесг Гаскин му се свиђао.  

Срели су се у школском дваришту, и Ернест му је испричао неколико шала.  

Ејми је била у предворју кад се час завршио. Била је туробна и љута на све и 

свакога док није угледала дечака. Билаје задивљена што се ниje променио, што није 

повређен, или можда умртвљен, убијен. Школа и све око школе ужасно је плашило. 

Узела га је за руку и изашла с њим из зrраде, љута и поносна.  

Џим рече: - Шта далази после двадесет девет?  

- Тридесет, рече Ејми.  

- Завуци се под кревет, рече он.  

Његав отац је био веома ћутљив за време вечере.  

- Штa долази после двадесет девет? рече дечак. 

- Тридесет, рече отац. 

- Завуци се под кревет, рече он.  

Уjyтpo је замолио оца за пет центи.  

- Шта ће ти пет центи? рече његов отац.  

- За гуму, рече он. 

Отац му даде nет центи, и идући у школy он уз пут сврати у радњу госпође Рејли и 

купи пакетић „пеперминта". 

- Хоћеш ли једну? запита Ејми.  

- Хоћеш ли да ми даш комадић? рече домаћица.  

Џими размисли тренутак о томе, па онда рече, хоћу.  

- Волиш ли ме? рече домаћица.  

- Волим те, рече Џими. - Волиш ли ти мене?  

- Волим, рече домаћнца.  

- Волиш ли школу?  

- Џим није знао сигурно, али је знао да му се свиђа оно са жаакаћом гумом. И 

Хана Виитер. И Ернесг Гаскин. 

-  Не знам, рече он.  

- Певате ли? запита домаћица.  

- Не, не певамо, рече он.  

- Играте ли се? рече она.  

- Не иrрамо се у шкали, рече он. - Иrрамо ое у дворишту. Много му се свиђало 

оно с гумом.  

Госпођица Бини рече:Џимн Дејви, шта жваћеш? Ха ха ха, памисли он.  

- Гуму, рече.  

Упути се корпи за отпатке, па се врати на место, а Хана Винтер га је видела, а исто 

тако и Ернесr Гаскин. То је било оно најбоље од школе.  

А то најбоље бивало је све већe.  

- Ернесте Гаскине, викнуо је у дворишту, шта жваћеш? 

-  Пресно слоновско месо, рече Ернесr Гаскин. Џиме Дејви, шта ти жваћеш? Џим 

покуша да смисли како жваће нешто веома смешно, али није успео. - Гуму, рече 

он, а Ериест Гаскин се насмеја гласније него што се Џим насмејао кад је Ернест 

Гаскин рекао пресно слоновско месо. Било је смешно ма шта да сте рекли.  

Враћајући се у разред Џим угледа Хану Винтер у предворју. 



- Хана Винтер, рече он, - Шта ти то, забога, жваћеш? 

Девојчица се тргну. Желела је да каже нешто лепо, што би ваљано показало како 

јој је врло мипо што ју је Џим назвао по имену и поставио то смешно питане, 

збијајући шалу са школом, али није јој пало на памет ништа тако лепо што би 

казала јер су већ били тако рећи у разреду, па није било довољно времена.  

- Тути-фрути, рече она у очајничкој журби.  

Џиму се учини да никада дотле није чуо такву сјајну реч, па је целог дана ту реч 

понављао у себи.  

- Тути-фрути, - рече он Ејми кад су ишли кући.  

- Ејма Ларсен, рече он, - Шта ти жваћеш?  

За вечером, све је испричао оцу.  

Он рече: - Било једном једно дрво. На брду млин. Испод млина стаза. Испод стазе 

кључ.Шта је то? 

- Не знам, рече отац. - Шта је то?  

- Милвоки, - рече дечак.  

Домаћнца је била одушевњена. 

- Милл. (Мил) Њалк. (Вок) Кеа. (Ки) рече Џим.  

- Тути-Фрути.  

- Шта је то, рече отац.  

- Гума, - рече она. - Она коју жваће Хана Винтер.  

- Ко је Хана Винтер? - рече отац.  

- Она је у мом разреду, рече он.  

- О, - рече отац.  

После вечере седео је на подy с малом црвеном u плавом и жутом чигром која је 

зврјала док се вgатела. Било је добро, помислио је он. Још је било врло суморно, 

али ано с rумом у свеу томе било је врло смешно, а оно с Ханом Винтер веома 

лепо. Пресно слоновско месо, помисли он са великим уживањем у души.  

Пресно слоновско месо, рече он гласно оцу, који је читао вечерње новине. Отац 

сави новине и седе поред њега на под. Домаћица их угледа како заједно седе на 

поду и без неког разлога сузе јој навреше на очи.  

С енглесног превела Љерка Радовић 

 

Жак Превер Песма о школи  

 

Два и два су четири,  

четири и четири осам,  

осам и осам шеснаест.  

Поновите, вели учитељ.  

Деца понављају yхоpy:  

два и два су четири,  

четири и четири су осам,  

осам и осам — шеснаест.  

Али уто небом пролеће  

птица са репом као лира.  

Дете је види,  

дете је чује,  

дете је зове: Спаси ме,  

играј се са мном,  



о птицо.  

Тада птица слеће  

и игра се са дететом.  

Поновите, говори учитељ.  

Два и два су четири,  

четире и четири су осам,  

осам и осам су шеснаесг,  

а шеснаест и шеснаест —  

колико је то?  

Али дете мисли на птицу  

и шеснаест и шеснаест 

не сабирају се више,  

а нарочито никако не  

тридесет и два  

и тридесет и два, 

већ све ro одлази далеко,  

јер дете је сакрило птицу  

у своју клупу.  

И сад сва деца  

чују само њену песму,  

и сва деца чују само музику,  

а осам и осам,  

и четири и четири,  

и два и два  

одмагљују редом.  

А затим  

птица-лира игра,  

дете пева,  

а учитељ виче:  

Кад ћете већ једном  

престати да будете пајаци?  

Али сва деца  

слушају музику, докзидови учионице  

лагана се руше,  

а прозорска окна постају песак,  

мастило - непрегледпа морска пучина,  

клупе поново постају дрвета,  

креда - стеновита обала морска,  

а држаља - птица-лира.  

С француског превео Саша Трајковић 

 

Андре Малу  МАЛИ ECKИM ШИНУК  

 

Зора се памаљала. Чучећи испред своје ледене колибе, Шинук је, тужна срца, 

посматрао шест дивних паса свoгa оца који ћe за неколико тренуrака кренути на 

пут, вукући санке старога ловца по огромном залеђеном пространству велике беле 

пустиње.  

Шинук је бно дечак од дванаесг година, снажан, горд Еским, који је сањарио о 

лову на фоке и о многим другим подвизима.  

Али тоra дана Шинук је био тужан. Његов отац је одлазио у лов, на море, и 



свестан опаснасти која се крила у таквом путовању, није му допустио да ra праrи.  

Мали Еским се лагано дигао и бацио поглед на кућу од леда. У једном углу 

мајка је прекрајала стару похабану медвеђу кожу, дак је отац, окренутих леђа, 

паковао крзна. Кроз који тренутак кренуће сам у пyстoловину. 

 Обесхрабрен, Шинук је понаво сео, са сузом горчине и немоћног беса у оку. На 

кеколико корака одатле пси су бнли нестрпљиви имукло су режали. Шинук поново 

погледа пут кућe од леда. Отац, спреман да крене, стављао је ловачки нож за 

појас. Онда изиђе. Његове велике крзнене чизме зашкрипале су по меком снеrу. 

Шинук је замишљао дивну пyстоловину која је очекивала ловца у овој чаробној 

пустињи усамљенасти и сна.  

Одједном, дечак донесе велику одлуку: једним скоком отрча до санки, направи 

скровиште између бала крзна и ту се склупчао... Ловац је долазио... Ништа није 

видео.  

Шинук чу фијук бича и осети како се санке под њим задрмаше. Запреrа пође...  

Неколико часака санке су клизиле по глаткој површини вепике беле пустиње. 

Понекад, да не би сувише замарао запрегу, Еским је ходао испред својих паса, 

храбрећи их гласом и бичем. Затим је поново седао између бaла којима су санке 

биле прекривене.  

У свом скровишту Шинукје једва успевао да се одржи на месту, јер су санке, 

тешко натоварене, клизиле и одскакале у страну. Најзад, оне успорише и пођоше 

умереном брзином. Запрега се ближила циљу.  

Наједном, пас који је ишао први сруши ceu паде у меку напуклину, срећом 

плитку, повукавши за собам и тешке санке. Шинук би избачен нaпред и удари у 

неку дрвену пречагу. Црни вео покри му очи и он изгуби свест. Пробудио се с 

муком и погледао око себе: био је и даље испод белог крзна. Ово сазнање га 

охрабри, јер је то значило да га отац није открио. Подиже се и ослушну: учинило 

му се да чује неко потмуло роптање и шум борбе у води. 

 Радознало, али веома обазриво, погледа напоље. Оно што виде ужасну га: 

њеrов отац је био допала у води, са ужетом око појаса. На крају ужета била је фока 

прободена харпуном. Она се борила очајнички и вукла ловца за собом.  

Шинук искочи из санки, зграби велики ловачки нож који његов отац беше 

оставио у снегу, уђе одлучно у воду и пресече уже.  

Стигао је у право време, јер је ловац, исцрпен, морао да се ослони на руку 

свога сина да би изашао на обалу.  

Требало је доста времена док се Еским смирио. Тада лагано стави руку на 

раме свога сина.  

- Поносим се тобом, Шинук; јер си ми доказао своју храброст и присуство 

духа. Убудуће увек ћеш ме пратити на свим мојим путовањима. А кроз неколико 

година ти ћеш ce старати а нашем животу.  

Шинук ce гордо усправи. Кроз облаке се управо пробијао један зрачак сунца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Астрид Линдгрем ДЕЧАК И БИК АДАМ  

 

Бик Адам био је прави див. Становао је у стаји с читавим крдом белих крава и 

много мале телади. Адам је, у ствари, био љубазан и скроман бик. Па ипак, једноr 

празничног дана је изненада побеснео: отргао се с ланца којим је био везан, ричући, у 

трку појурно ходником стаје. Очи су му тако дивље севале да слуга није смео ни да га 

упита због чera је љут. Пошто му се радила о животу, јурнуо је кроз врата стаје, а за 

њим Адам.  

Пред стајом се простирало широко двориште ограђена дрвеном оrрадом. Слуга је 

у последњем тренутку успео да побегне кроз капију и залупи је пред самом њушком 

подивљалог бика.  

Зачас су се сви искупили: породица сељака чији је био бик, суседи момци и 

девојке, деца. Сви су хтели да виде побеснелог бика.  

И из малих колиба из околине појурили су људи да посматрају тај необичан 

призор. Сви су били помало срећни што ћe овог дуroг и тихог празничног дана 

доживети нешто занимљиво.  

Дечак Кале, који је по шумским пашњацима већ дуже времена чувао говеда, стиrао 

је међу првима!  

Адам је већ два сата био на слободи, ајош нико није знао како да га умири и 

уразуми.  

Сељак, чији је био Адам; покушао је да му се приблкжи. Ушао је у oгpaђeнo 

двориште и одлучно пошао ка бику. Али Адам је оборене главе појурио на свог газду и 

да овај није умео добро да скаче, рђаво би прошао.  

Празнични дан текао је даље, сунце је сјало, небо било плаво, брезе су биле 

добиле своје праве наборане листиће — све је било прекрасно, како се само може 

пожелети.  

Али Адам је и даље дивљао!  

На огради је седео Кале, мaли прљавко са шумских пашњака.  

– Адаме, - тихо је позвао бика - дођи да те почешем међу раговима!  

Бик је застао, погледао дечака. Изгпедало је као да је разумео његов позив. И почео 

је да прилази огради на којој је седео Кале.  

Пришао је сасвим. Калеје пружио руку и почео да га чеше између рогава својим 

малим, дечачким прстима. При томе је цело време брбљао неке толле речи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Док је тако стајао и допуштао да га Кале чеше, бик се смирио. Чак се чинило као да 

се застидео свог необузданог беса. Тада Кале скочи с оrраде у двариште и чврстo 

шчепа алку која је бику била провучена кроз ноздрве.  

— Јеси ли при памети, дечаче? — повика неко.  

Али Кале поведе Адама полако и готово достојанствено ка вратима cтajeсвe време 

држећи алку. Бик Адам је био велик, големи бик, а Кале мален, сасвим мали дечак. 

Били сy тако необичан пар док су ишли двориштем ка стаји. Они који су ово видели 

никада нису могли да забораве.  



Ни најпознатији шпански борци с биковима никада ниcy добили талико аплауза, 

колико мали Кaле кад се вратио из стаје где је везао Адама за ланац с кога се тога 

дана био отргао. 

 

Сесил Обри СЕБАСТИЈАН И БЕЛ (Одломци)  

 

(Делови које смо одабрали из романа говоре о томе зашто су љyдu хтели дa убију 

Себастијанову верну керушу Бел и како су захваљујући дечаку oдтога одустали.)  

У срцима људи пробуди се прастари, тако укорењени нагон за убијањем. У 

њиховој машти било је потребно да Бел постане зла звер коју треба гонити ради 

опште безбедности, да би се тако оправдало приређивање нечега у чему су сви 

уживали — велика хајка у планини.  

Псу се у међувремену указа неочекивана прилика: пред њим је стајала отворена 

касапница пуна меса, а без иједног људског бића. Пас омириса, прислонивши њушку 

на стакло и— о, чуда! — врата која су водила у радњу одмах се отворише.  

Можете и сами погодити шта се затим десило. Бел је зграбила један бут који је ту 

лежао и побегла од калфе који се у том часу вратиоиз собице иза радње; те две 

операције извршене су таквом брзином да је поменути калфа узалуд шчепао прву 

ствар која му је дошла до руке и јурнуо за лоповом вичући:  

— Држ'те лопова! Звер! То је звер!  

Бел је била већ далеко, бежећи ка плaнини, где се њено бело крзно брзо стапало 

са снегом и бледилом дана који се рађао.  

То је био знак узбуне. У рекордном времену цео крај био је обавештен о тој 

новости, која је идући од уста до уста добијала бесмислене размере; оправдана 

забринутост, атавистички2 нагон за ловом, масовно лудило које је обузело свет - све 

се то удружило против Бел.  

Чак је и црквењак почео да звони на узбуну. За тили час цело се село окупило иа 

тргу! И лов иа „ЗВЕР" — дотле само неодређена замисао о којој су људи говорили не 

придајући јој нарочити значај - постао је сада одједном нешто неопходно.  

Себастијан је с муком газио кроз меки снег. Наравно, и не мислећи на пут, ишао је 

ка Бауу. Око њега велика морена3 се била претворила у фантастични декор 

одроњених стена и стрмих гребена. Тишина је изгледала бескрајна, ни- шта није 

везивало ову малу прилику са животом одраслих људи. Он је само корачао, с времена 

на време стављао обе шаке око уста као трубу и дозивао:  

— Бел!  

Затим је стајао као прикован тим дугим криком који је многоструко одјекнуо.  

А Бел га је најзад чула и кренула према њему. Да ли ју је то нагониo неугасиви 

нагон њених предака, великих паса-спасилаца? Упутила се ка зову који се у 

размацима понављао. Снажним и сигурним корацима обишла је на извесној даљини 

царинарницу. У близини склоништа за часак је оклевала. Али пошто је нагонски 

осећала, мада јој ниje било потребно да схвати разлог, ниje пошлa Великом клисуром. 

Неколико пута упадала је у снег, али се одмах извлачила снажиим покретом слабина и 

настављала пут. Тада ју је, на излазу из једног стеновитог пролаза, спазио Себастијан.  

Непомична, ишчекујући, стајала је ослоњена на своје снажне шапе и посматрала 

га.  

Хтео је да јој притрчи у сусрет, али га снага напусти и он се сруши у снег, јецајући 

од хладноће, умора и глади. 

                                                           
2
атавистички – нека пспбина наслеђена пд предака 

3
мпрена – наслага пд разгпбљенпк камеоа кпју глечери нанесу 



У том часу опет се родила у Бел страсна љубав пса према човеку. У неколико 

гипких скокова нашла се крај детета, ћушкала га њушком, дувала у њега, терајући га 

да се ухвати за дуге смрзнуте праменове њеног крзна. Себасти- јан је и даље јецао, 

али сада од радости. А Бел, када је осетила да му се снага вратила, опет се удаљи. 

Али није побегла... Обилазила је око њега и газила снег у великом кругу. Себастијан 

није знао ништа друго до да понавља:  

- Бел... Бел... Ја сам твој пријатељ. Видећеш, нико ти неће нанети зло!  

У његовом гласу се осећала љубав, нежност и поверење.  

Људи су се зауставили, мало ниже. Ма колико да су били распаљени том хајком, у 

којој су унапред уживали, чак и они најватренији су застали као укопани...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недалеко од склоништа саграђеног од камења, тамо где се већ седам година 

уздизао велики надгробни крст, опазише дечака. Играо се са великим белим псом. Око 

њих, у снежној тишини и ћутању људи, лежао је бескрајни предео, бео, као да је уснуо 

у том мирном, дивном дану. 

 

Карел Чапек ЗБИРКА МАРАКА 

 

Кад сам имао десет година, почео сам да скупљам марке. Имао сам друга, Лојзика 

Чепелку, па сам се с њиме предао тој филателистичкој4 страсти. Лојзик је био син 

сиромашног верглаша, чупав и пегав дечак, отрцан као врабац, а ја сам га волео као 

што само деца могу волети своје другове.  

Моме оцу та забава није била по вољи: мислио је да ћу због тога слабо учити. 

Морао сам дакле да скривам своју збирку марака на таван. Тамо је био стари сандук 

за брашно. У њ смо се увлачили као мишеви и показивали један другоме марке: 

Гледај, ово је Холандија, ово је Египат, а ово Свериге или Шведска. А што смо се с 

овим благом морали тако скривати и у том је било нешто дражи. Како сам марке 

добављао, то је опет била посебна пустоловина. Обилазио сам познате породице и 

мољакао да ми дозволе да одлепим марке с њихових старих писама.  

 

 

 

 

 

 

 

 

То су дакле биле најлепше године мога живота, ово пријатељство с Лојзиком и 
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сакупљање марака. А онда сам добио шарлах па нису пуштали Лојзика к мени, премда 

је он стајао у ходнику наше куће и звиждао да бих га чуо. Једном нису на мене добро 

пазили па сам утекао из кревета. Одјурио сам на таван да видим своје марке. Толико 

сам био слаб да сам једва подигао поклопац нашег сандука. 

 А сандук је био празан. Кутије с маркама није било!  

Стајао сам над сандуком као скамењен и нисам могао ни плакати како ми се грло 

стегло. Било је страшно што су моје марке, моја највећа радост, нестале; али још је 

страшније било што ми их је зацело украо Лојзик, мој једини при- јатељ. То је било 

моје прво и највеће разочарање у човека. 

Кад сам се опоравио од болести, опоравио сам се и од бола због изгубљене 

збирке. Само ме још уболо у срце кад сам видео да Лојзик већ има нове другове. Кад 

ми је пришао, рекао сам му сухо и озбиљно: „Одлази, с тобом не раз- говарам." Лојзик 

је поцрвенео, неколико тренутака збуњено ћутао а онда рекао: „Добро".  

Прошле су године.  

Једнога дана превртао сам на тавану у старом ормару свакојаке породичне 

успомене: фотографије, писма, моје старе школске свеске. На дну једне ладице 

налазила се запечаћена кутија. Кад сам је отворио, нашао сам у њој ону збирку 

марака коју сам сакупљао пре много година.  

Потекле су ми сузе на очи а кутију сам однео у своју собу као какво благо. Схватио 

сам одмах. Кад сам оно био болестан, неко је нашао моју збирку, а отац ју је запленио 

да не бих због ње занемаривао учење.  

А онда ми је пало на ум: Лојзик није украо марке! Какву сам му увреду нанео! — 

Опет ми се пред очима појави онај пегави и отрцани деран. Ко зна шта се с њим 

десило и да ли је још жив! Било ми је тако мучно и стид кад сам све то обнављао у 

сећању. Због неосноване сумње изгубио сам јединог друга, изгубио сам детињство. 

Зато кроз читав живот нисам могао ни погледати поштанску марку. 

 

Сергеј Јесењин БОБИЉ И ДPУШKAH 

 
Живео је на крају селастариБобиљ. Имао је своју колибу и пса. Ишао је по селу, скупљао коре 

хеба и хранио се тако. Никада се Бобиљ није раздвајао од свог пса, и имало је оно од 

милоште надимак Друшкан. Иде Бобиљ кроз село, лупа испод прозора, а Друшкан стоји крај 

њега, репом маше. Као да чека свој део. Говоре људи Бобиљу:  

"Боље да макнеш, Бобиље своје псето, јер ни сам немаш шта да једеш" 

Погледа Бобиљ својим тужним очима, погледа - ништа не каже. Викне свога Друшкана, оде од 

прозора и не узме корицу хлеба. 

Суморан је био Бобиљ, ретко је са ким разговарао. 

Отпочне зима, дуне љута мећава, завејао снег, нанела дебеле сметове. 

Иде Бобиљ по сметовима, поштапа се, пробија од куће до куће, а и Друшкан трчи уз њега. 

Припија се уз Бобиља, гледа га умиљато и као да хоће да каже: "Никоме ми нисмо потребни, 

нико неће да нас пригрли, сами смо ја и ти".  

Погледа Бобиљ пса, добро га погледа - као да погађа његове мисли и тихо, тихо рече:  

-Само ти, Друшкане, никад мене, старца да оставиш. 

Корача Бобиљ с псом, догега се до своје колибе, а она стара, хладна. Погледа земљану пећ, 

погледа по сваком кутку, а дрва - ни иверке. Погледа Бобиљ Друшкана, а овај стоји - чека шта 

ће рећи домаћин. А Бобиљ вели нежно: 

- Упрегнућу те, друже, у санке па ћемо поћи у шуму, набраћемо тамо грања и прућа, па 

ћемо довући, заложићемо пећ, угрејаћемо се нас двојица. 

Упрегне Бобиљ Друшкана у снаке, довуче грања и прућа, угреје пећ, загрли Друшкана, и почне 

га мазити. Замисли се Бобиљ крај пећи, почне се сећати прошлости. Исприча старац 

Друшкану свој живот. Исприча о себи тужну причу, и с болом дода: 

"Ништа ми ти, Друшкане, нећеш одговорити, нећеш ми рећи ниједну утешну реч, али твоје су 



сиве очи паметне...Знам,знам... ти све разумеш. 

Умори се мећава од јаукања. Престала вејавица, зашуми киша са крова. Топи се снег. Види 

Бобиљ - пролази зима, види и с Друшканом разговара: 

"Живнућемо, Друшкане, с пролећем―.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заигра црвено сунце, потекоше потоци. Гледа Бобиљ с прозора, под прозором се већ земља 

црни. Појавили се на дрвећу пупољци, мирише пролеће. Само године Бобиља варају, само 

влага пролећна старца оборила. Почеше ноге његове клецати, кашаљ је груди гушио, крста су 

болела, а очи су се већ сасвим замутиле. Отопи се снег. Земља се осуши. Под прозором се 

разлистала бела врба. Само је старац ређе излазио. Лежао је на кревету, није могао сићи. 

Силази Бобиљ с муком, сиђе закашље се и тужно Друшкану каже:  

„Рано смо, Друшкане, ја и ти онда нагађали. Скоро ће богме, и смрт моја; само коме ћу тебе 

оставити–најтеже ми је то. 

Бобиљ, не устаје, не силази, а Друшкан се од кревета не миче. Осећа старац - смрт се 

приближава, осећа.  

Друшкана, грли, - горко плаче: 

"Коме ћу те, Друшкане оставити! Људи су нам сви туђи. Живели смо ја и ти...цео живот заједно 

провели, а смрт нас раставља. Збогом, Друшкане мој драги, осећам да ми се приближава 

смрт, дах ми застаје у грудима. Збогом...па изађи на гроб, сети се свога старог пријатеља.  

Загрли Бобиљ друга око врата, чврсто га притисну на груди, задрхта и душа се вину.  

Мртав Бобиљ лежи на кревету. Схватио је Друшканда му је господар умро. Иде друг из угла у 

угао – иде и тугује. Приђе Друшкан, оњуши умрлог - оњуши - жалосно залаје. 

Почеше људи да говоре међу собом: што ли то Бобиљ не излази. Договоре се, одоше - 

видеше - устукнуше. Мртав Бобиљ лежи на крвету. На кревету седи пас, шћућурен. 

Понеше Бобиља у цркву, Друшкан поред њега. Терају пса из цркве, терају не пуштају. Пробија 

се Друшкан и нацрквеном прагу, завија од тугеи гладии на ногама сељуља. 

Умро је Бобиљ и нико за њим не заплака. 

Завија Друшкан на гробљу, завија - шапама земљу разгрће. Хоће Друшкан да откопа свог 

старог пријатеља, да откопа и да с њим заједно легне. Не силази пас с гроба, не једе. Издаде 

Друшкана снага, не дижесe, да устаненeмoжe. Гледа Друшкан гроб, гледа тужно јеца. Хоће 

Друшкан да копа земљу, али шапе не може ни да помакне. Црце му се стеже, дрхтавица се по 

леђима шири, спусти Друшкан главу, лагано задрхта и умре на гробу.... 

Зашапташе на гробу цветови, исприћаше птицама дивну причу о пријатељству. Долете на 

гроб кукавица, седе на жалосну врбу. Седела је кукавица, кукала жалосно над гробом. 

 

Харијет Бичер Стоу ЧИЧА-ТОМИИА КОЛИБА (Одломак)  

 

(Из романа о несрећној судбини црнаца Тома, Елизе и њеног дечачића Харија, о 

пpoдaju робова и раздвајању чланова породице, у Америци.)  

 

 

 

 

 

 



Мистер и мисис Шелби отишли су у своју спаваћу собу. Он је седео у наслоњачи и 

читао писма која су била дошла поподневном поштом, а она је стајала пред 

огледалом и распуштала плетенице. Како је приметила Елизине бледе образе и њене 

пренеражене погледе, отпустила је служавку за то вече и послала је да спава.  

- Збиља, Артуре, - запита она свога мужа - ко је био онај простак што си га данас 

довео на ручак? 

 - Он се зове Хали - одговори Шелби не дижући очи с писма.  

- Смем ли питати шта ради он овде?  

- Па то је човек с којим сам закључио послове кад сам последњи пут био у Ничезу - 

одговори мистер Шелби.  

- Је ли он трговац робљем? - запита мисис Шелби, која откри извесну забуну у 

понашању свога мужа.  

- Драга моја, ко ти је то тутнуо у главу? - рече Шелби дижући главу.  

- Елиза је долазила к мени после јела јако утучена и рекла ми је плачући да си ти 

говорио с неким трговцем и да је чула како ти је он учинио понуду за њеног дечака.  

- То је рекла? - запита мистер Шелби и погледа опет писмо и не примећујући да га је 

наопако држао.  

- Ја сам рекла Елизи, - одговори мисис Шелби и продужи да уређује косу - да је луда и 

да ти никад ниси имао посла с таквим особама. Наравно, знам да ти нећеш продати ни 

једног од наших робова, а најмање таквом човеку.  

- Хја, Емилија, - одговори њен муж - тако сам до сада заиста и радио, али моји 

послови су сада у таквом стању да морам продати неколико људи.  

- Немогуће! Зар томе човеку? Ти не roвориш озбиљно. ..  

- Жао ми је, али је баш тако. Пристао сам да продам Тому.  

- Како, нашег Тому? То верно створење које је од младости твој слуга! А ти си му чак 

обећао слободу, обоје смо му више од сто пута о томе говорили. Сада могу у све да 

верујем, сада могу веровати да си кадар да продаш и малог Харија си- роте Елизе - 

рече мисис Шелби с болним разочарањем.  

- Па, пошто мораш да сазнаш, тако је. Ја сам дао пристанак да продам Тому и Харија. 

И не знам зашто треба да будем грђен кад чиним оно што други свакога дана чине.  

- Али зашто баш њих двојицу?  

- Зато што од свију највише вреде. Наравно да сам могао изабрати и другу особу, онај 

човек ми је понудио велику своту за Елизу - рече мистер Шелби.  

- Зликовац! - узвикну жестоко мисис Шелби.  

- Но ја ни тренутка нисам томе поклањао пажњу, нисам хтео да то учиним из обзира 

према теби...  

Превео Јован Богичевић 

 

Хана Јанушевска ЛАВОВИ  

 

Кад сам тако ко данас - љут,  

и гневно стискам шаке,  

хтео бих срести сваки пут  

лавове страшне, јаке.  

 

Тад бих без речи, главни сав 

залупио врата куће,  

за мном би иш'о све лав по лав,  

кроз траву, шикару, пруће.  

 



Играли би се, легли на бок,  

прикрадали се кроз њиве,  

глед'о бих, док су спремни на скок  

њихове златне гриве.  

 

Ишли бисмо пољем, прешли пут  

ја и они око мене 

а сваки нарогушен и љут  

кроз детелине снене. 

 

Затим кроз жито па у крај,  

на насип по мокрој стази  

све док не почне сунчев сјај  

ка западу да слази.  

 

Лавови би уз један скок  

прошли западна врата  

и мирно легли би на бок  

на облаку од злата.  

 

Са сунцем пошли би на пут,  

одједном, све у тишини,  

и више не бих био љут  

у тако спокојној тмини.  

 

А онда кући: јен - два - три!  

А мама би своме сину:  

- Ето те најзад! То си ти!  

Знаш, лавови ме брину.  

 

А ја бих: - Откуд за њих знаш?  

А мама: - Ех, кад ме љуте,  

пожелела бих и ја баш  

неке лавове жуте!  

 

Превела с пољског Драгица Живановић 

 

 

Радјард Киплинг КАКО ЈЕ КИТ ДОШАО ДО СВОГА ЖДРЕЛА 

 

У мору, једном давно, о најмилија моја, био кит и хранио се рибама. Јео је ocлuћe u 

маниће, и сипе и полипе, и туне u моруне, u бранцине и шкарпине, и сардуље и 

цицуље и оне збиљски и изистински врдуљаве и вијугаве јегуље. Све рибе на које је 

наишао у мору гутао је - хам! Најпосле је остала само једна једина рибица у целом 

целцатом мору, а то је била лукава рибица и пливала је малко иза китовог десног 

увета, да не буде на путу неком злу. Онда се кит устобочи на реп и грмну:  

- Гладан сам!  

А лукава рибица запискута танким лукавим гласићем:  

- Племенити и великодушни морски сисару, јеси ли икад пробао месо човека?  

- Нисам - замумла кит. - Какво ли је то?  



- Добро је - одговори лукава рибица. - Добро је, али громбуљасто.  

- Е, донеси ми пуно тога! - грмну кит, па репом запенуша море.  

- Доста ће ти бити и један по један - запискута лукава рибица. - Ако отпловиш на 

педесети степеи северне ширине и четрдесети степен западне дужине (то ти је 

чаролија, знаш), наћи ћеш насред мора, на сплаву, без ичега на себи осим плавих 

панталона од платна за једра, нараменица (не смеш заборавити те нараменице, 

најмилија моја) и велике морнарске бритве, једног морнара бродоломника који је, само 

је право и поштено да ти кажем, много довитљив и оштроуман човек.  

И тако је кит свом снагом запливао пут педесетога степена северне ширине и 

четрдесетога степена западне дужине, журећи да стигне што пре, и тамо на сплаву 

насред мора, само са плавим панталонама од платна за једра, нара- меницама 

(нарочито мораш да запамтиш те нараменице, најмилија моја) и великом морнарском 

бритвом на њему, нашао само једног јединог самотног морнара бродоломника како 

ножним палчевима шара по води. (Мама му је до- зволила да ногама брчка по води, 

иначе он то никад не би урадио, јер је био много довитљив и оштроуман човек.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Онда кит разјапи раље и разјапи их и разјапи и разјапи тако страшно да носом 

готово додирну peп u прогута морнара бродоломника, заједно са сплавом на коме је 

седео и његовим плавим панталонама од платна за једра и нараме- ницама (које не 

смеш заборавити) и великом морнарском бритвом. Прогута све заједно у своју топлу, 

тамну оставу у стомаку, па се облизну - мљац! - и на peпy ce трипут обрну око себе од 

уживања.  

Али чим се морнар, који је био много довитљив и оштроуман човек, стварно нашао 

у китовој топлој и тамној остави у трбуху, стао је да рипа и ђипа и штипа, ипипa, и 

цупка и трупка, и марише и кидише, u лyпa u чупа, и грува и дува, и виче и риче, и 

луња и цуња, и бубета и димбета, и бије и рије, и шутира и маршира, и да игра 

морнарску поскочицу где јој yoпштe ниje било место, па се киту од свега тога збиља 

много смучило. (Јеси ли заборавила оне нараменице?)  

Најпосле кит рече лукавој рибици:  

- Овај човек је заиста много громбуљаст, а осим тога тера ме да штуцам. Шта да 

радим? 

Кажи му да изађе - одговори лукава рибица.  

И тако кит викну морнару бродоломнику низа своје рођено грло:  

- Изађи и умири се. Штуцам од тебе.  

- Нема тога! - довикну морнар. - Нећемо тако него друкчије. Однеси ме мојој родној 

обали и белим стенама Енглеске, па ћу промислити о томе.  

Затим настави да игра још јаче него дотад.  

- Биће најбоље да га однесеш кући - рече лукава рибица киту. - Требало је да те 

опоменем да је то много довитљив и оштроуман човек.  

И тако кит заплива и обема перајима и репом, што је брже могао од силнога штуцања; 

и најпосле угледа морнаревуродну обалу и беле стене Енглеске, па допола изјури на 

жало и разјапи раље грдно, грдно и дрекну:  

— Прелаз у воз за Винчестер, Ашуелот, Нашуу и станице на фићбуршкој прузи.  



И баш кад рече „фић", морнар ишета из његових раља.  

Али док је кит пливао, морнар је (јер је збиља био много довитљив и оштроуман човек) 

отворио морнарску бритву, па сплав изрезао у четвртасту решетку с уздужним и 

попречним пречагама и чврсто га завезао својим нараменицама (сад знаш зашто је 

било потребно да не заборавиш нараменице!), а затим је решетку добро повукао за 

собом у китово ждрело и тамо је запала. Онда је изговорио ону чаролију, коју ниси 

чула, па ћу ти је поновити:  

Са овом решешком  

нећеш бити лаком  

Знаш, тај је поморац био и стихоклепац. И изашао је на жало и отишао кући својој 

мами, која му је дозволила да ножним палчевима шара по води; и оженио се и живео 

срећно до краја живота. То је и кит учинио. Али отада му ова решетка у ждрелу, коју 

није могао ни да искашље, ни да прогута, није дала да једе ништа друго до врло, врло 

мале рибице; и ето зашто китови данас уопште не једу ни одрасле, ни дечаке, ни 

девојчице.  

Она лукава рибица побегла је и скрила се у муљ под прагом екватора. Бојала се да се 

кит не наљути на њу.  

Морнар је однео кући своју велику морнарску бритву. Кад је оно изишао на жало, на 

себи је имао панталоне од плавог платна за једра. Али нараменице је оставио, знаш, 

да држе ону решетку; и то је крај те приче.  

Превео с енглеског Лука Семеновић 

 

Клод Авлин ПРИЧА О СЛОНУ КОЈИ СЕ ПРАВИО ДА ЈЕ КОМАРАЦ 

 

Био једном један слон који је хтео да путује. Већ је одавно хтео да врати посету 

својим синовцима,  ниским коњима, који су становали на другом крају џунгле н обали 

Велике реке. Али донде је требало пешачити дане и дане, а Топохо, наш слон, био је 

лењ. Могао је да иде возом, али на његову несрећу, у возу џунгле подвоз се плаћа 

пренавеличини и дебљини. Пут који стаје динар-два, стаје стодинара за лава (и то још 

под условом да нема бува). Можете онда замислити колико он стаје за слона. А 

Топохо је био исто толико тврдица колико и лењ. Једног дана пала му је на ум идеја. 

Рекао је себи:  

- Знам да комарци уживају у возу џунгле специјални попуст, не само зато што су врло 

мали већ и зато што су потребни џунгли да би уједали људе који долазе да убијају и 

хватају животиње. Често, читав један пук комараца укрца се у службени воз. За њих је 

он бесплатан.  

Топохо се, дакле, упутио према станици, скакућући и покушавајући да својом 

сурлом подражава комарца. Наравно, то је проузроковало ужасну ларму. Животиње 

које је Топохо у селу сретао на свом путу довикивале су му:  

- О, Топохо, шта ти је?  

Али Топохо их није чуо, толику је буку дизао.  

Стари мајмун који је на станици давао возне карте био је врло кратковид и врло глув. 

Чуо је ипак гласове које је пуштао Топохо.  

- Шта је то? - запитао је.  

Топохо одговори:  

- Комарац.  

- Зар је могуће?! - узвикну стари мајмун. - Ево, ја чујем како зуји комарац! Дакле, нисам 

више глув.  

Подигао је решетке свог шалтера, али због кратковидости ништа није видео.  

- А камо путујеш, мали мој друже? - запита он. Топохо изјави:  



- На обалу Велике реке.  

Додао је не размисливши:  

- Својим синовцима нилским коњима.  

Стари мајмун прсну у смех:  

- Шаљивчино! Комарац, па стриц нилским коњима?  

И пружи му зелену карту, возну карту за комарце.  

Да би изашли на перон, путници су морали да се пријаве контролору, који је такође 

био мајмун. Али овај је био млад мајмун, с добрим очима и финим слухом.  

- Карту, дебељко! - рекао је Топоху.  

Топохо му одврати суво.  

- Дебељко! Откад тако називају комарце?!  

Показа му зелену карту, држећи је врхом сурле. Мајмун је погледа, запрепашћен, и 

рече:  

- Молим, извини.  

Било је много путника на перону. Када је воз стигао, Топохо потражи вагон за комарце. 

Али, вагон је био подељен на низ мајушних купеа, сваки за пет стотина комараца. Не 

би му стао ни врх шапе. Тада се Топохо попе на кров, и воз пође. На свакој станици по 

један контролор-мајмун дотрчао би испред вагона и викао Топоху:  

- Хоћеш ли да се скинеш одатле? То није место за слона!  

Топохо је показивао своју зелену возну карту за комарце и контролор би одмах рекао:  

- Молим, извини.  

Али комарци, који су се на свакој станици прошетали да би протегли крила, 

присуствовали су увек истој комедији. Одржали су стога саветовање у свом купеу и 

одлучили да очитају добру лекцију Топоху, утолико пре што је кров вагона почео да 

крца под његовим теретом. Како је слонова сурла висила испред прозора, они су се 

спустили на њен врх а затим, један за другим, увлачили су се у сурлу.  

Ушло их је сто, хиљаду, десет хиљада, и сви су шетали по том огромном ходнику као 

што ми шетамо по перону железничке станице. Било је врло тамно, али на крају сурле, 

као да је излаз из тунела, видело се мало светлости дана. Топохо осети лако 

голицање и поче да дрма сурлу. Тада, на знак њиховог вође, сви комарци уједоше 

кожу у исти мах. А слонова кожа у унутрашњости сурле осетљива је исто толико 

колико и наша кожа. Услед десет хиљада уједа, јадни Топохо кинуо је тако снажно да 

је изгубио равнотежу. Пао је с крова и нашао се на земљи, док је воз даље јурио.  

У унутрашњости сурле вођа комараца викну:  

- Сви напоље!  

Комарци одмах изиђоше и стигоше воз једним замахом крила. Ошамућен, болне 

сурле, Топохо је остао сам насред џунгле. Кад му је било мало боље, подигао се и 

полако кренуо у правцу села.  

Сутрадан, на станици, Топохо се појавио са сурлом завијеном у велики црвени шал. 

Сви су знали шта му се догодило.  

Млади мајмун-контролор рече му:  

- Добар дан, комарче, да ниси рањен?  

Топохо, који је говорио кроз нос, одговори смерно:  

- Немојте ми се ругати. Кад бисте знали како ме пече сурла!  

Обрати се старом мајмуну на шалтеру:  

- Извините, господине, хоћете ли ми дати једну карту за слонове до обале Велике 

реке? И то карту за крупног слона. Не бих волео да имам неприлика на путу. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Феликс Салтан БАМБИ (Одломак)  

 

(Уовој књизи из живошињског света читалац прати срндаћa oд његовог доласка на 

свет, неспретних првих корака и наивног дивљења, дo зрелости, кад више нема 

изненађења и кад се животприма онакав какав јесте.)  

Кад је једне вечери опет с мајком изашао на ливаду, мислио је да већ зна шта би 

ту могао видети и чути. Но, показало се да ипак није живот познавао тако добро како је 

мислио.  

У почетку било је као и први пут. Бамби је смео да трчи за мајком. Јурио је наоколо 

у кругу; широки га је простор опет испунио опојношћу. После неког времена опази да 

мајка стоји мирно, и он се заустави усред лука тако нагло да су му се све четири ноге 

широко раскречиле. Да би опет заузео пристојан став, поскочи високо и опет стане 

како треба. Учинило му се да мајка тамо преко с неким разговара, али се од високе 

траве није могло разабрати с ким. Бамби доскаче радознало ближе и виде како се у 

сплету траве, тик пред мајком, мичу два дугачка уха. Била су сиво-смеђа и лепо 

украшена црним пругама. Бамби устукну, но мајка му рече:  

- Приђи само ближе, то је наш пријатељ зеко, дођи, ближе, нека те види. Бамби 

одмах приђе сасвим близу. Зеко је седео пред њим у трави, леп као слика. Његове 

дуге уши, сличне кашикама, моћно су се дизале увис, а онда опет млохаво падале као 

да су одједном смалаксале. Бамби се мало забрине кад виде бркове који су зецу тако 

пркосно штрчали на све стране око уста. Али опази и то да зец има врло благ израз и 

врло доброћудне црте лица и да из својих великих округлих очију шаље у свет 

плашљиве погледе. Доиста је изгледаокао пријатељ, тај зеко. Зачудо, одмах се 

потпуно изгуби и страх који је у први час осетио.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Добро вече, млади господине - поздрави га зеко бираном учтивошћу.  

Бамби само климне: - Добро вече.  

Није знао зашто, али је само климнуо. Врло љубазно, врло учтиво, али и с висока.  

Није могао друкчије. Можда му је то било урођено.  

- Какав диван младић - рече зец мајци. Посматрао је Бамбија пажљиво и при том 

дизао час једно, час друго ухо, затим оба заједно, а каткад би пуштао да му брзо и 

млохаво падну, но то се Бамбију није свидело.  

Зеко је, међутим, и даље гледао Бамбија благим, великим округлим очима. При 



том су му ноздрве и уста с величанственим брком непрестано треперила као кад неко 

трза носом и уснама, борећи се да не кине. Бамби се морао смејати. Но одмах се 

предусретљиво насмеја и зеко, само му очи остадоше забринуте.  

- Ја вам честитам - рече он мајци - од срца вам честитам на таквом сину. Да, да, 

да... биће то један диван срндачић... да, да, одмах се то види.  

Затим је сео усправно, на задње ноге, чему се Бамби силно зачудио. Кад је 

устремљених ушију и живо устрепталих ноздрва свуда наоколо пажљиво 

разгледао,спусти се опет пристојно на све четири ноге.  

- Да, а сада се препоручујем поштованој госпођи - рече - морам вечерас још 

штошта свршити...  

Он се крене и одскакуће даље, полеглих ушију које су му досезале све до рамена.  

- Лаку ноћ - викну за њим Бамби.  

Мајка се насмеши:  

- Добри зеко... како је углађен и плашљив. Није њему лако на свету.  

У њеним се речима осећало да јој је драг. 

 

 

Милан Ферко КАКО СЕ ПРАВЕ ЧУДА  

 

Зграбиш ли ветар за гриву  

- у коња ће се претворити.  

Сребрне ћe потковице  

зазвонити.  

Зазвонити?  

Да, зазвонити!  

 

Уплети чврсто мрежу  

од вала што се мрешка  

и зачас ће се у њу  

уплести харинга тешка.  

Харинга тешка?  

Дабоме, харинга тешка!  

 

Завежи мрак у џак  

и чудо ће се збити:  

светом ће владати Сунце,  

престаће залазити.  

Престаће залазити?  

Дабоме, престаће залазити!  

За свако  

чудо  

начин је  

исти:  

зажмури, зажмури, зажмури  

и смисли нешто лудо.   

А кад отвориш очи  

— догодило се чудо!  

Чудо?  

Него шта — чудо!  

 



Са словачкогпревела Душица Лукић  

 

Антонио Маћандо ПАРАБОЛА  

 

Био дечак који је сањао  

коња од картона.  

Отворио очи дечак,  

коња није видео.  

Коњића белог дечак поново уснио;  

и за гриву га узео...  

Сад нећеш побећи!  

Тек што га шчепао,  

дечак се пробудио.  

Беше му стиснута шака.  

Коњић одлетео!  

Са шпанскогпревела Душка Радивојевић 

 

 

 

Карло Колоди Пинокио (Одломак)  

 

(Пинокио је дрвени лутак, ни превише добар, ни превише лош, који поступа као дечак, 

што ће на крају и постати.)  

Ђепето је почео пажљиво да ради. Направио је прво косу, па онда чело, а затим очи. 

Али види чуда! Луткове очи су биле као живе. Упртим погледом гледале су Ђепета. 

Старац је био запрепашћен. Готово му је позлило када је видео како га посматрају ове 

дрвене очи. Срдито им рече: 

— 3ашто ме тако гледате, очице?  

После очију направио је нос. Али тек што је био готов, нос је почео да расте. Растао је, 

растао и растао а з неколико тренутака израсла је носина да јој краја нема.  

Сироти Ђепето је узео нож да поткрати ту носину, али што га је више резао, нос је 

постајао све дужи и дужи.  

После носа дошла су на ред уста. Није их још ни завршио, кад се уста почеше смејати 

и певушити. Ђепето рече љутито:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— Престани да се смејеш!  

Не би од тог никакве користи — као да је говорио зиду. И мајстор опет повика 

претећим гласом:  

— Престани да се смејеш кад ти кажем!  

Пинокио заиста преста да се смеје. Али то није био крај враголија. Уместо смеха, 

исплазио је језик што је могао више.  

Ђепето, не желећи да квари свој посао, претварао се да не опажа ништа. После уста 



направио је браду, врат, рамена, трбух, руке и шаке.  

Управо је довршио руке кад: пљас! Жута власуља је полетела с његове главе. Ђепето 

се окрете и— шта виде! У рукама лутка налазила се његова власуља.  

— Пинокио, врати ми одмах моју власуљу!  

Али уместо да је врати, Пинокио је стави себи на главу и умало да се није загушио под 

њом. На ову дреку и смешну лупештину Ђепето се растужи како никада дотле. 

Окренувши се према Пинокију он рече:  

— Враже мали! Још те нисам ни довршио, а већ си почео да се лоше понашаш према 

свом оцу! Не ваља, сине, не ваља!  

И обриса сузе. Требало је још да направи ноге са стопалима. Тек што их је завршио, 

кад осети јак ударац посред носа.  

— Зар сам то заслужио? Нека! Требало је да мислим на то раније!  

Затим је узео лутка под руку, сгавио га на под и почео да га учи ходати. Пинокијеве 

ноге су биле као укочене. Прве кораке је једва правио уз Ђепетову помоћ. Када их је 

мало протегнуо, почео је сам да трчи по соби, а онда, на велико запрепашћење 

Ђепетово, појурио је вратима и почео бежати.  

Сироти Ђепето се дао у трк за њим, али никако није могао да га стигне. Мали враг је 

јурио брзо скакућући као зец. Својим дрвеним ногама лупао је по плочинку тако бучно 

као да двадесет пари тешких сељачких цокула корача по њему. Пинокио се дизао 

свако јутро пре зоре и ишао да окреће чекрк и тако заради чашу млека која је одлично 

долазила његовом оцу. Али ниje ce само тим задовољио - ускоро је научио да прави 

кошаре и корпице од сите. Новац који је за то добијао веома је разборито трошио на 

оно што је требало у кући. Између осталог, направио је сам самцат лепа колица за 

свог болесног оца, којег је волео.  

А касно по ноћи вежбао је да чита ипишe. У оближњем селу купио је јефтино неку 

раскупусану књижурину, без корица и неких страница, из које је учио. Што се тиче 

писања, служио се зашиљеном трешчицом попут пера, а како није имао ни 

мастионице ни мастила, трешчицу је умакао у бочицу напуњену соком од купина и 

трешања.  

И тако, добром вољом да се пробије, да ради и да крене напред, не само да је 

успео да готово издашно издржава свог увек слабашног родитеља него да остави на 

страну чак и четрдесет петипараца за ново одело.  

И те ноћи, уместо до десет сати, Пинокио је остао будан све док поноћ није 

откуцала, и уместо десет кошара од сите направио их је шеснаест. После тога пошао 

је у кревет и заспао. У сну му се појави вила, лепа и насмејана, која му рече кад је 

пољуби:  

- Браво, Пинокио! У знак захвалности за твоје племенито срце, праштам ти све 

несташлуке које си досад учинио. Деца која великодушно помажу својим родитељима 

у сиромаштву и болести заслужују похвалу и љубав, иако баш не би могла да послуже 

за пример послушности и доброг понашања. Памет у главу, убудуће, и бићеш срећан!  

 

Херберт Џopџ Велс ЈУТРО НА МЕСЕЦУ  

 

Први наш поглед на Месецу пао је на једна од најдивнијих и најтужнијих призора. 

Наша је свемирска кугла застала у огромну амфитеатру, на силној кружној равници, на 

дну дивовскога кратера. Његови су нас кршевити зидови затварали са свих страна. Са 

запада је на њих падало светло невидљивога сунца осветљавајући им подножје и 

откривајући неуредну хрпу поразбацанога камења, пукотине и раслине пуне снега... У 

то сам време ја мислио да су од снега. Али нису, нису били од снега, него брежуљци и 

масе смрзнутога ваздуха!  



 

 

 

 

 

 

А онда изненада и нагло почео се будити дан на Месецу. Светлост Сунца пузила 

је низ пећине. Удаљене хридине као да су задрхтале и потресле се; на први додир 

јутра уздигле су се са тла кратера сиве паре, сиви облаци и облачићи, све гушћи, 

шири и дебљи, док се напокон читава равница није почела пушити као мокар пешкир 

који сушимо крај пећи; западне су хридине постале нејасне у светлости која се ломила 

у сивој пари.  

„То је ваздух", рече Кејвер. „Мора бити ваздух, јер се иначе не би овако дизао - на 

сам додир Сунчеве зраке. И овако брзо..."  

Онда погледа кроз прозор изнад нас.  

„Гледајте небо! Већ се разазнаје. На црнини - слаба модра нијанса. Гледајте. 

Звезде као да су веће. А малих је нестало, заједно с маглинама које смо пре видели... 

сакриле се.― 

Постојано и брзо приближавао се дан. Једног је сивог брежуљка нестајало за 

другим, у жаркој светлости која их је претварала у бели дан. Напослетку није на 

западној страни преостало ништа осим стуба магле која се дизала увис. 

Пећине су се одмицале све даље и даље, постајале све нејасније, мењале се у 

вејавици и нестајале на послетку у облацима.  

Све ближе и ближе долазила је завеса паре јурећи као што јури по Земљи сена 

облака пред јаким јужњком. Око нас се већ почела дизати лагана маглица. А онда – 

Сунце!  

 

 

 

 

 

Постојано је излазила сјајна линија, танак рубнеподносива сјаја, која се 

претварала у кружни лук, а овај у жарку куглу што је попут копаља бацала к нама своје 

усијане зраке. 

А са светлошћу допро је до нас и звук — први звук извана откако смо оставили 

земљу. Било је то сиктање извиждање ваздуха који је прелазио из чврстог у гасовито 

стање дижући се увис. Са светлом и с тим звуком усколебала се и наша кугла те смо 

нас двојица, заслепљени и запрепаштени посрнули један према другоме. Наша се 

кугла још једном затресе а сиктање постаје гласније. Час касније већ смо се котрљали, 

падали један преко другога… Месечево нас је јутро пограбило у своје шаке: хтело нам 

је показати шта може учинити с нама, земаљским патуљцима. Ја се срушим. Кејвер 

исто, а читава пећина ове масе која се топила сручила се на нас и покопала нас под 

собом, док се касније није стала проређивати и претварати у плин. Видео сам како 

испред стакала скачу мехури и мехурићи. Чуо сам како Кејвер слабим гласом стење.  

Онда нас захвати велика лавина размекшаног ваздуха и ми се у својој куглу 

јаучући станемо котрљати низбрдо, прескачући раселине, одскакајући од неравнина, 

све брже и брже, у белу пару Месечева дана.  

Напокон се кугла зауставила. Погледамо кроз стакло. Ваздух је - ако је доиста 

ваздух – испарио. На сваки начин, показује се права површина Месеца. Ту и тамо 

указује се голо тло. Чудио тло заиста. Посвуда су се у сјају Сунца опажале пруге 



рђастосмеђе, неравне земље. Ту и тамо, уз  

руб снежних крпа, стварале су се локве u поточићи, једине ствари које су се мицале у 

овој мртвој пустоши.  

Местимице на обронку видели су се некакви облици који су се истицали због још 

неотопљеног снега на својим сенкастим странама, налик на суве стабљике. Биле су 

рђасте боје, као u пeћинa на којој су се налазили. Ово ме је нагнало на размишљање. 

Стабљике! На мртвоме небеском телу?... Кад ми се око боље прилагодило па сам 

могао разабрати састав њихове површине, опазио сам да готово сва ова површина 

има влакаст састав и да наликује ћилиму од смеђих иглица какав се може наћи у 

сенкама испод јела и смрека.  

Нешто је привукло моју пажњу. Међу иглицама открио сам овећи број округлих 

предмета. А један као да се мало помакнуо.  

„Кејвере", прошапутам.  

„Шта је?"  

Али нисам доспео одговорити. Буљио сам не верујући својим очима. „Гледајте!" 

повиках.  

„Ено онде! И онде!"  

Његове су се очи поводиле за мојом руком. Како да опишем шта сам видео? Кад 

се приповеда, све се чини сасвим једноставно, а ипак је за нас било необично, дивно, 

те нас испунило најдубљим ганућем. Рекох да су међу иглица- ма и штапићима на тлу 

била она округла телашца, налик на зрна песка. И најпре се једно од тих зрна, а за 

њим одмах и друго, окрену, распукну, а из пукотине спусти се према тлу ситна, 

жућкастозеленкаста нит, журећи се под жарким зра- цима Сунца да што пре стигне у 

топло крило тла. Једно је време то било све, а онда пукне и треће зрнце.  

„То је семе", рече Кејвер, „живот!" 

 Живот! Та нам мисао пројури главом, заједно с једном другом: да наш пут није био 

узалудан и да нисмо дошли у мртву пустињу руда, него у свет који живи и који се миче! 

 

Антоан де Сент Егзипери МАЛИ ПРИНЦ (Одломак)  

 

Свакога дана сазнавао сам понешто о ппанети о поласку, о путовању. То је долазило 

веома споро, насумице безпредходног размишљања. Тако сам трећег дана чуо причу 

о баобабама.  

И овога пута било је то захваљујући овци јер ме мали принц, као обузет неком мучном 

сумњом нагло запита: 

- Зар не, истина је да овце брсте шибље? 

- Да, цела истина.  

- Ах, задовољан сам!  

Али мали принц додаде:  

- Према томе, оне једу и баобабе?  

Ја приметих малом принцу да баобаби не спадају у шибље већ у дрвеће големо као 

црква и да чак, када би са собом повео крдо слонова, оно не би изишло на крај са 

једнимјединим баобабом.  

Помисао на крдо слонова натера малог принца у смех.  

- Морали бисмо их наслагати једне на друге.  

Али он мудро примети:  

- И баобаби су, пре него што порасту, у почетку мали.  

- То је тачно! Али зашто ти желиш да твоје овце једу мале баобабе?  

Он ми одговори: „Па тако!" као да је реч о нечем што је очигледно. И морао сам да 

напрегнем сву своју памет да бих сам решио ту загонетку.  



И збиља, на планети малог принца било је, као и на свим планетама, благородног 

биља и корова. Према томе,и доброг семења благородног биља и рђавог семена 

корова. Али зрна су невидљива. Она спавају скривена у земљи све док једном од њих 

не падне на памет да се пробуди. Тада се протеже и пружа, најпре стидљиво, ка сунцу 

прекрасни безопасни изданак. Ако је у питању изданак ротквице или руже, можемо га 

пустити да расте до миле воље. Али ако је у питању коров, треба га одмах ишчупати, 

чим успемо да га препознамо. Дакле, било је опасног семења на планети малог 

принца... а то је било семе баобаба. Тло планете било је њим заражено. А када 

сувише доцкан опазимо је- дан баобаб, никада га се више не можемо ратосиљати. Он 

обузима читаву планету. Буши је својим корењем. И ако је планета сувише мала, а ако 

је баобаба превише, она може и да се распадне.  

„То је питање реда", говорио ми је доцније мали принц. „Када завршимо своје 

јутарње умивање и чешљање, треба брижљиво уредити планету. Морамо обавезно и 

редовно чупати баобабе чим успемо да их разликујемо од шибља руже на које много 

личе када су сасвим мали. То је веома досадан, али врло лак посао." И једног дана ми 

даде посао да се латим посла и направим један леп цртеж како би деца са моје 

планете то добро утувила. „Ако једног дана буду путовала", говорио ми је он, „то им 

може бити од користи. Понекад је штетно одлагати свој посао за после. Али, ако су у 

питању баобаби, то је увек права пропаст. Познавао сам једну планету на којој је 

живео неки лењивац. Он инје обраћао пажњу на три шибљике..."  

И, према упутствима малог принца, нацртао сам планету. Баш не волим придике. 

Али опасност од баобаба тако је мало позната, а невоље којима се излаже онај ко 

залута на неки астероид тако су велике, да, ево, једном правим изузетак. Велим: 

„Децо! Чувајте се баобаба!" На том цртежусам толико радио управо зато да бих своје 

пријатеље упозорио на опасност којој су се, као и ја, већ дуго излагали. Лекција коју 

сам давао вредела је труда. Ви ћете се можда за- питати: Зашто у овој књизи нема и 

других тако величанствених цртежа као што је цртеж баобабе? Одговор је веома 

једноставан: покушао сам, али ми није пошло за руком. Када сам цртао баобабе 

покретало ме је осећање хитње.  

С фракцускогпревела Мирјана Вукмировић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


