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с ви ми во ли мо dа не ко бри не о на ма – 
ми слим dа се сла жеш са мном dа је tо леp 

и pри ја tан осе ћај. За ми сли саd dа о tе би бри
не не ко ко је ви ши и оd нај ви шеg dи ва, pа још 
има и чи зме с ви со ком pоt pе tи цом и tе tу ра 
се на шtу ла ма сtо је ћи на вр хо ви ма pр сtи ју, 
а gр ли tе сна жно као dе сеt ме dве dа оd јеd ном 
и ми ри ше на вла жно је се ње ју tро.

Еtо, tа ко се осе ћа ју gо бли ни с dр ве tа 
pо шtо жи ве на dр ве ћу. Pро сtо dа pо же лиш 
dа tу ма раш шу мом… зар не?



Упознаj

го бли не с дрвета

Шу пљо ру ки
Љу ба зан али тра пав. Ус пра вља се увек у по гре

шном тре нут ку, ру ше ћи Ку ко љи ну с др ве та.

Ку ко љи на
Нам ћо ра ста за то што је Шу пљо ру ки стал но 

оба ра с др ве та, али вр ло стр пљи ва го блин ка. 

Пр ва жен ка го бли на ко ја је по ку ша ла да об у че 

љу ску ке сте на уме сто оде ће (да би се за шти

ти ла при ли ком па да). Да нас се мно ге жен ке 

го бли на та ко обла че.



Jа jа
Гоблини с др ве та мо гу да из ле гу два до три ја је

та ко ја из гле да ју као ди вљи ке стен. Мла дун

ци се бр зо из ле гу из љу ске, али оста ју у њој и 

ме ња ју је за ве ћу кад по ра сту, као пу стињ ски 

ра ко ви. Ка сни је за др же по ло ви ну и но се је као 

ка пу. Про го во ре чим се ро де. Во ле да се сва ђа ју.

Кап-Кап
По ма ло уса мљен. Ко ри стан и хра бар. Вр ло 

до ви тљив. Ње гов нај бо љи изум је ча ра па за 

си са ње.



Њо ња Чво рић
Ке сте но во др во не ко јем жи ве Шу пљо ру ки 

и Ку ко љи на. Име до би ло због ве ли ког но са, 

за хва љу ју ћи ко јем из гле да као да има два но са. 

(Њо ња је дру ги на зив за нос.)

Ма дам тре сак
Ста ри је др во. По не кад про тре са кро шње и пре

де као мач ка, што зву чи као по тму ла тут ња ва, 

због че га је и до би ла име.



Но са та сви ња
Но са те и ру жне (не ми ло срд ни лов ци), али 

има ју за стра шу ју ће пам ће ње. У по ре ђе њу с 

њи ма и ри бе из гле да ју вр ло му дро.

Шум ска со ва
Ноћ на пти ца, у овој при

чи до вољ но не смо тре на да 

укра де ја ја го бли на с др ве та.

Пољ ски сле пи миш
Ма ло шум ско ство ре ње. Ло ви на сле по, на пи

па ва ју ћи око ло, у на ди да ће не што ухва ти ти. 

Вр ло слеп, вр ло нер во зан, вр ло луц каст.



Иза јед ног од ова два ли ста кри је се го блин – 

мо жеш ли да по го диш иза ко јег? (У ства ри, то не 

ва жи, овај го блин с др ве та је ше пр тља.)

Не КО ЛИ КО ЧИ Ње НИ ца О

ГО БЛИ НИ Ма  
с дрвета

ОсО БИ Не

а) Сти дљи ви.

б) Али мо гу би ти 

на сил ни ако их 

не ко из не на ди.

в) Од лич но ма ски ран, па га 

је те шко при ме ти ти.

Са веt бр. 1: НИ КАД не чач кај те го бли не с др ве та.



ПО рО дИЧ На ста БЛа
Др ве ту до ма ћи ну је дра го што на ње го вим гра на

ма жи ви по ро ди ца го бли на. Го бли ни се бри ну о 

др ве ту, отре са ју му су во ли шће, бри шу му нос и 

го ли ца ју га кад је ту жно. Др во, за уз врат, бра ни 

го бли не од круп ни јих ство ре ња и, ако 

тре ба, мо же бр зо да их пре не

се на вр ло уда ље на 

ме ста.

На pо ме на: ако је муж јак gо блин pре
ви ше dо бро ма ски ран, ptи це у pро
ла зу gа gре шком за ме не за gне зdо.

Је dи но шtо мо gу dа учи не је сtе dа 
са че ка ју dа ptи це на pу сtе dр во и dа 
за tим pо но во pо ку ша ју dа за сну ју 
pо ро dи цу.



Не ШтО вИ Ше О  
МУЖ Jа цИ Ма И ЖеН Ка Ма 
ГО БЛИ НИ Ма
Муж јак пра ви гне здо ка ко би 

при ву као жен ку. Ако успе 

у то ме, по цео дан мо ра да 

но си на гр ба чи гне здо, 

ја ја и жен ку. 

Док се муж јак ма ло 

од ма ра, упо знај

мо нај ва жни је 

особине го бли на с 

др ве та.

Нос – Жен ке dр же сво ја ја ја у на руч ју, tик 
уз ли це. Нос им из gле dа баш као ја је. Ако 
је не ко dо вољ но gлуp dа pо ку ша dа укра
dе ја је, pо сtо ји ве ли ка мо gућ носt dа ће 
за pра во ма зну tи њен нос.

Ру ке – Сна жни pр сtи за хва tа ње 
и pен tра ње.

Сtо pа ла – Не ки gо бли ни с 
dр ве tа, на pри мер, има ју 
мај мун ска сtо pа ла с ве ли
ким pал цем! Dо бар но жни 
pа лац pри ву ћи ће жен ку. 
Он ће јој pо ка за tи dа је 

њен pарt нер pа ме
tан и dа се за и

сtа dо бро pе ње.

Са веt бр. 2: НИ КАД  не чач кај те 

нос го бли ни ма с др ве та.



сИ са Ње Ча ра Пе
КапКап је от крио ка ко да се бр зо 

на пи је во де у би ло ко је до ба 

да на или но ћи, а да при 

том не мо ра да се пен

тра по др ве ћу у по тра зи 

за во дом. Од го вор ле жи 

у ча ра пи. Јед ног да на Кап 

Кап је на шао у ба ри ци ста

ру ча ра пу* и по си сао 

во ду из ње. Би ло је бај

но! Он да ју је по но во на то

пио во дом, као сун ђер, и од лу чио да је по не се са 

со бом – за ли ха во де тра ја ла му је цео дан.

Кон чи ћи ма и ка и ши ћем при чвр стио је рас ква

ше ну ча ра пу за те ло. Кад су „пан та ло не“ по че ле 

да му се су ше, схва тио је да мо ра по но во да их 

на то пи во дом.
* Нико не  зна коме је припадала, неком човеку, звери или веома вели
ком гоблину.

ЛУ та JУ Ћа ШУ Ма
Др ве ће во ли да пу ту је у гру пи. То за пра во зна чи 

да се др ве ће кре ће, а шум ска би ћа га сле де.

Не ким ство ре њи ма је по треб но из ве сно вре

ме да се на вик ну на то. До га ђа им се да оду на 

спа ва ње у при јат ном окру же њу, а да се про

бу де ши ба на ве тром, пот пу но са ма у мрач ној 

ди вљи ни.



ПРА ВИ ЛА: Овај, про бај и гле дај ка ко ће да 

ис пад не.

тУ Па НИ 
са JО-JО Ке сте НОМ
Го бли ни ре ша ва ју рас пра ве игра њем јојоа. Ком

плет за игра ње јојоа: јед на љу ска ке сте на (за сва

ког игра ча), и ча ра пе (ни ко не зна че му за пра во 

слу же).
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3.
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При ча по чи ње…

М а ла мли та ва ча ра па ви ри ла је из ду пље 

хра ста и њу шка ла. Сун

це ни је већ ду го за си ја ло тог 

ки шног да на и кад је иза шао 

ме сец, др ве ће у Лу та ју ћој 

шу ми ли чи ло је на цр не тра ке 

креппа пи ра.

Си ла зе ћи чу ве ним го блин

ским ко ра ком, ча ра па се спу сти

ла с др ве та ка ко би ту ма ра ла ме ђу 

ли шћем и ко ре њем.

То за пра во и ни је би ла ча ра па, 

већ го блин ко ји је обу као ча ра пу. 

Ње го во име је КапКап и по шао је у по тра гу за 

ба ри ца ма ко је су оста ле по сле ки ше.



2 3

аjоj!

Од свих луц ка стих, не спрет них, чво
р но са тих, ту па вих ту па на ко је сам 

до сад сре ла, ВИ сте, го спо ди не Шу пљо
ру ки, нај го ри!“

Би ла је то Ку ко љи на, ко ја је упра во па ла с 

др ве та. Ле жа ла је на тлу, још сти ска ју ћи ја ја.

Кад се ус пра ви ла у се де ћи по ло жај, па жљи во 

је по ре ђа ла ја ја по ред се бе и по че ла да из вла

чи трав ке ко је су јој за па ле на нај не згод ни ја 

ме ста.

„Шта се до го ди ло?“, до про је до ње глас, по спан 

и при гу шен ли шћем.

„Ми сли ла сам“, ре кла је Ку ко љи на, „да је то 

очи глед но.“

Кад је на шао ба ру, ола ба вио је ка иш и по то

пио ча ра пу у во ду. За жму рио је и за до вољ но се 

сме шио. То ком сле де ћих де сет ми ну та ча ра па 

ће се по ла ко на то пи ти во дом, као сун ђер. Он да 

ће КапКап мо ћи да се вра ти у ду пљу др ве та и 

да на пра ви укусан то пао чај од нок ти ју но жних 

пр сти ју.

Из не на да не што те шко па де с др ве та, тик по ред 

ње га. За њим од мах па де још не што лак ше.

КапКап за ста де и за др жа дах. Са че као је да се 

ус ко ме ша ло опа ло ли шће сми ри пре не го што 

се усу дио да про ви ри. Је су ли то при ја те љи или 

про тив ни ци?

Од лу чио је да се пра ви да ни је ту. Мо жда ће 

незнанци та ко оти ћи.

Пр во 
по гла вље


