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Видра 



кој акој а ј еј е
 волелаволела дада сесе 
Видра Видра 

држи држи заза р рУкеке
Хајди и Данијел ХауартХајди и Данијел Хауарт



Сваке ноћи кад пођу на спавање, чланови Отове породице Сваке ноћи кад пођу на спавање, чланови Отове породице 
држе се за руке да не би отплутали свако на своју страну. држе се за руке да не би отплутали свако на своју страну. 
И сваког јутра кад се пробуде, они пуштају руке. И сваког јутра кад се пробуде, они пуштају руке. 

Сви осим малог Ота...Сви осим малог Ота...



7

Ото се плашио да плива. Плашио Ото се плашио да плива. Плашио 
се да рони и плашио се да се не се да рони и плашио се да се не 
изгуби.изгуби.

Али више од свега плашио Али више од свега плашио 
се да остане сам.се да остане сам.
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Сваког јутра мама би му рекла: Сваког јутра мама би му рекла: 

"Ото, молим те пусти ме. Не Ото, молим те пусти ме. Не 
могу ништа да радим док ме могу ништа да радим док ме 
држиш за руку!држиш за руку!"
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Али Ото би одмахнуо главом. Али Ото би одмахнуо главом. 
Није хтео да се пусти.Није хтео да се пусти.
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"Не могу сам да пливам!Не могу сам да пливам!", запиштао , запиштао 
би и стиснуо се уз маму.би и стиснуо се уз маму.



11

Знао је да неће потонути - али се ипак Знао је да неће потонути - али се ипак 

плашио да се пусти.плашио да се пусти.

Шта ако га струја Шта ако га струја 
одвуче на пучину?одвуче на пучину?

"Можеш ти тоМожеш ти то", нежно му рече мама. , нежно му рече мама. 
Али Ото одмахну главом. Али Ото одмахну главом. 
Није хтео да се пусти.Није хтео да се пусти.
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Остале видрице уживале су да се Остале видрице уживале су да се 
играју, јуре, брчкају.играју, јуре, брчкају.

Хтео је и Ото с њима, али Хтео је и Ото с њима, али 
никако није могао да се никако није могао да се 
макне од маме и тате.макне од маме и тате.
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Али Ото одмахну главом. Али Ото одмахну главом. 
Није хтео да се пусти. Није хтео да се пусти. 

"
Плашим се!Плашим се!", повикао је., повикао је.

"Иди играј сеИди играј се", рече му тата. , рече му тата. 

"Пазићу те одавде.Пазићу те одавде."
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"Не пуштај меНе пуштај ме", закукао је кад је његова мама , закукао је кад је његова мама 
покушала да отвори шкољку.покушала да отвори шкољку.
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Мама се са шкољком њихала на Мама се са шкољком њихала на 
води док се Ото држао за њу.води док се Ото држао за њу.

"Ту сам, уз тебеТу сам, уз тебе", уздахну мама. , уздахну мама. 
Али Ото је морао да се држи.Али Ото је морао да се држи.



16

Кад је мама напокон отворила шкољку, Ото у њој Кад је мама напокон отворила шкољку, Ото у њој 
угледа прекрасан бисер што се пресијавао.угледа прекрасан бисер што се пресијавао.

"
Чудесан је!"Чудесан је!", рече Ото. , рече Ото. 

"О, гле! Унутра је још једна О, гле! Унутра је још једна 
видра иста као ја!видра иста као ја!"
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Ото пружи руке ка сићушној видри у Ото пружи руке ка сићушној видри у 
бисеру и није ни приметио...бисеру и није ни приметио...
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...а већ је обема рука-...а већ је обема рука-
ма држао прелепи ма држао прелепи 
бисер.бисер.
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Ото угледа радосну Ото угледа радосну 
видру како плива видру како плива 
сама-самцата...сама-самцата...

...и схвати ...и схвати 
да је тода је то он!он!



20
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"Поносни смо на тебе!", каза мама.Поносни смо на тебе!", каза мама.

"Браво, Ото!Браво, Ото!", рече тата., рече тата.

"Ура! Дођи да се играш с нама!Ура! Дођи да се играш с нама!", , 
повикаше друге видрице.повикаше друге видрице.

"
Пустио сам се!Пустио сам се!", повика Ото. , повика Ото. 

"Сам пливам и није ми ништа!Сам пливам и није ми ништа!"
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И тако се сад Ото И тако се сад Ото 
сваког дана сваког дана брчкабрчка

и и играигра 
с другарима.с другарима.

и и пливаплива
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Он је врло Он је врло срећнасрећна видрица. видрица.
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Али се и даље радује вечери, кад се Али се и даље радује вечери, кад се 
он и његова породица држе за руке он и његова породица држе за руке 
док тону у сан.док тону у сан.


