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За Мо ни ку,
ко ја ми је на pу tу dо шко ле

pо мо gла dа сми слим не ке dе tа ље





Си gу ран сам dа сtе чу ли за во dе не gо бли не 
иако их ни сtе ви dе ли. Али је сtе ли чу ли 

за бар ске gо бли не? Ти ма ли ве се ља ци сми сли
ли су на чин ка ко dа ис pу зе из сво јих во dе них 
ру pа и dа хо dа ју pо су вој зе мљи. Ка ко? С ба ром 
у pан tа ло на ма!

На рав но, во dе ни gо бли ни pу ца ју оd за ви сtи 
за tо шtо они не мо gу tо dа учи не – њи хов 
pуt мо ра  би tи pоt pу но мокар, ку dа gоd dа 
се уpу tе.

У че му је, он dа, tај на бар ских gо бли на?
То не мо gу dа вам ка жем – tо је tај на! Осим 

tо gа, ако оt кри је tе tај ну бар ских gо бли на, 
са зна ће је и они во dе ни.

Увек са зна ју.



Ста ни ште
Бар ски го бли ни жи ве у во dе ним ру pа ма или у 

dу бо ким ба ра ма. У јед ну ба ру мо же да ста не је дан 

де бе ли го блин или не ко ли ко ма лих, под усло вом 

да ни су не мир ни. Во де не ру пе обич но се на ла

зе у блат ња вом мо чвар ном зе мљи шту с мно го 

смр дуц ка вих ба ру шти на у ко ји ма жи ве ди вље 

гу ске.

Ли ко ви у овој књи зи по ти чу с та квог ме ста, ко је 

они зо ву Пр ља ви сун ђер или Дом!

ба ре
Бар ски го бли ни до би ли су име за то што знају да 

користе ба ре као ни ко пре њих.

Не ко ли ко података о

бар ским го бли ни ма



Пра вље ње ба ра
У слу ча ју да су вр ло нер во зни, бар ски го бли ни 

мо гу да од мо та ју ба ру на сва ких не ко ли ко ме та

ра. Не ки од њих мо гу да уђу у јед ну ба ру и да 

иза ђу из дру ге, из би ло ко је дуж пу та ње на ко ју 

су их по ста ви ли. Кад го блин уско чи у ба ру, она 

се за тва ра и не пропушта зву кове. Ни ко не мо же 

да про дре у њу, мо же да је отво ри са мо го блин 

ко ји ју је на пра вио.

На по ме на: Ако се не ко ри сти, ба ра ће се ису ши ти као 
би ло ко ја дру га. Али ба ра у ко ју се за ву као го блин оста
ће мо кра све док је он уну тра. Да кле, ако на и ђеш на 
ба ру ко ја се за др жа ла ду го по сле ки ше, зна ћеш за што 
је та ко.

Смо та ва ње
Они мо гу да смо та ју ба ру, да је ста ве у џеп и та ко 

иза ђу на су во зе мљи ште. Ни ко не зна ка ко им то 

по ла зи за ру ком (то је тај на ко ју сам вам по ме

нуо), али во де ни го бли ни очај

нич ки че зну да от кри ју 

ка ко то ра де.



Во де ни го бли ни
Во де ни го бли ни су љу бо мор ни на бар ске, за то 

што не мо гу да но се са со бом ба ре и да хо да ју по 

су вом зе мљи шту. Же ле, ви ше од би ло че га, да 

от кри ју тај ну смо та ва ња и но ше ња ба ра и скри

ва ња у њима. У ме ђу вре ме ну су, ме ђу тим, из у

ме ли соп стве ни на чин „пу то ва ња на су вом“. Не 

с ба ра ма, не го с ри ба ма.

Лов и за ле ђе не ба ре
Бар ски го бли ни во ле да се кри ју у ба ра ма то ком 

ки шних да на. Про ту ре пре ко иви це ба ре по 

је дан прст обе ру ке и са кри ју га ли шћем. Пр сти 

су вр ло осе тљи ви и мо гу да за бе ле же и нај сла би

је по дрх та ва ње ко је на тлу иза зи ва не ко ко про

ла зи. Ако је тај 

не ко је стив, 

згра бе га! 

Али то ком 

хлад них зим ских 

да на ба ре мо гу да 

се за ле де и не ки 

нео пре зан го блин 

мо же оста ти за ро бљен 

ис под ле де не ко ре.

(Не ки бар ски го бли ни ло ве у гру па ма.)

Ри бо ло не  
– пан та ло не у којима могу да носе 

рибу.

Ри бљи пр сти  
– мо гу да за ка че ри бе за пр сте. 



УПО ЗНАJ СЕ С

бАР СКИМ ГО бЛИ НИ МА
и њи хо вим при jа те љи ма

Жуљ ко
Ве ру је да је он во ђа. Не во ли реч „за што“.

Ди вов ска чач ка ли ца
Нај ве ћи ко шмар бар ских го бли на је сте мо гућ

ност да оста ну на су вом! Осу ше ни бар ски го блин 

укру ти се као штап и не мо же да се кре ће. Ди во

ви су по зна ти по то ме што их он да ко ри сте као 

чач ка ли це. Ле по.



Вре ћи ца ча jа
Љу ба зни див бар ских го бли на. Не ма  

во до от пор ну гла ву што је иза зва ло  

про бле ме у пре де лу мо зга.

Пр љав ко
По ма ло не спре тан, за то је и упао у бу нар,  

и при лич но опу штен.

Кан ти ца и Кре ки
Пр љав ко ви при ја те љи 

ко ји жи ве на дну 

бу на ра – блат ња ва 

ко фа и ода на жа ба. 



бљак си и Слу зи
Брат и се стра. Не ва ља ли и па ко сни во де ни 

го бли ни ко ји стал но вре ба ју бар ске го бли

не ка ко би от кри ли њи хо ву тај ну смо та ва ња 

ба ра.

Смр дуљ ко
Жуљ ков са пут ник. 

По ма ло нам ћо раст  

и сва дљив.

Ко лен це
Па ук с пр ста стим но га ма. Ве ћи на бар ских го бли

на има јед ног та квог. Сво јим ду гим 

ку ка стим нок ти ма па у ци 

по ма жу го бли ни ма да 

про чи сте уши и 

но се ве (ни шта ме 

не пи тај те).



НЕ ШТО ВИ ШЕ О  
бАР СКИМ ГО бЛИ НИ МА

Ру ке – с pлов ним ко жи ца ма ка ко 
би лак ше pли ва ли.

Нос – че сtо „за gла вљен“ ис pоd 
dо ње усне. На tај на чин су но зdр ве 

за че pље не и у њих не мо же dа  
pро dре во dа.

Уши – бар ски  
gо бли ни мо gу  
dа dи шу pоd  
во dом, pре ко  
уши ју!

Пу же ви gо ла ћи и обич
ни pу же ви – бар ски 

gо бли ни има ју их у нео
gра ни че ним ко ли чи на
ма. По ма ло им pра ве 

dру шtво, а pо ма ло слу
же као хра на!

Пан tа ло не или бар ске 
ло не – pо pуt ве ли коg 
ба ло на, мо gу се на pу
ни tи во dом. У њи ма 
dр же и во dе но ра сtи
ње, pу же ве и pу же ве 

gо ла ће, pа чак и pо не ку 
ри бу. По ма ло ли че на 
pо креt ни риб њак. (У 

њих, у хиt ним слу ча је
ви ма, tре ба dа сtа ну и 
ба ре ко је мо gу pо не tи.)
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При ча по чи ње…

J ед не вла жне но ћи, не ки уса мље ник про би

јао се на то пље ним бе де мом Го блин ског бр да. 

Буч но је шљап као за то што су му пан та ло не 

би ле пу не ба ра! Ње го во име је Пр љав ко, бар ски 

го блин.

Ду нуо је јак ве тар – не да ле ко ода тле бе сне ла 

је олу ја.

Пр љав ко је на вр ху бр да при ме тио нео бич не 

обри се, у тра ви, ис под 

ста рог хра ста на кри

вље ног под оштрим  

    углом. 

Ше сна е сто по гла вље: Дво jе уну тра, jе дан на по ље    84

Се дам на е сто по гла вље: Све jе до бро што се до бро свр ши! 87

По го вор                                                91
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Пр љав ко је за ви рио уну тра. Ни је ви део ни шта 

на ро чи то – са мо ве ли ку цр ну ру пу. Узео је ка мен

чић, за мах нуо и ба цио га у бу нар. Че као је да 

чу је ка ко ка мен уда ра о тло, али ко ли ко год да је 

ослу шки вао, ни шта се ни је до годило.

По но во је по ку шао, овог пу та с ве ћим ка ме

ном. Он да се по пео на иви цу бу на ра и за ви рио. 

Пре ко иви це, раз у ме се, ка ко би мо гао бо ље да… 

ија о оо!

Др во је има ло са мо две гране по ви је не на до ле 

по пут ру ку, као да по ка зу ју не што.

При бли жио се и из не на дио кад је угле дао ста

ри ка ме ни бу нар ко ји је зја пио из ме ђу спле та 

ко ре ња. Чак и с та ко ве ли ким отво ром је два се 

ви део, за кло њен гу стим ис пре пле те ним бр шља

ном. Пр љав ко је при шао ме сту на ко јем је мно го 

го ди на ста јао храст, ви сок и по но сит, и по гле дао 

ма ло бо ље.

Бу нар је био то ли ко стар да му је име одав но 

пало у заборав, зја пио је, ду бок, на бре жуљ ку 

по ред ко сти ју го бли на ка ме но љу ба ца ко ји су га 

из гра ди ли.

Пр љав ко је ра до зна ло њу шкао око ло, раз ми

чу ћи бр шљан ка ко би бо ље ви део. Бу нар се тру

дио да га не при ме ћу је. Ни је на ви као на то ли ку 

па жњу и при лич но га је нер ви ра ло то ци ма ње 

бр шља на.


