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Пр во по гла вље

Из гу бље на ме тла
Ова при ча по чи ње са ве шти цом 
зва ном Де са и по зи вом на јед ну 
за ба ву. Де са је во ле ла за ба ве. 
По сто јао је са мо је дан про блем.

За ба ва 
је мно го 
да ле ко.
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Де са ни је мо гла да се се ти где 
је оста ви ла ме тлу. Сву да ју је 
тра жи ла.

Ме ђу тим, ни ка кве користи. 
Ме тла је не ста ла. Де са је на кра ју 
од у ста ла.

Чи зме... ре зер вни 
ка зан... хмммм. 
А ме тле не ма.
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Шта са да да ра ди? Без ме тле 
ни је мо гла да ле ти, а би ло је 
пре да ле ко за пе ша че ње.

Он да јој је си ну ла сјај на иде ја. 
„Мо је ча роб но уже!“, вик ну ла је.

„Мо гу да пре тво рим не ко га у 
ко ња, па да на за ба ву од ја шем. 
Са мо пр во да тог не ко га на ђем.“
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Де са се са кри ла иза др ве та и 
че ка ла. Уско ро је на и шао не ки 
чо век. Ње го ва же на је хо да ла иза 
ње га и но си ла све њи хо ве те шке 
тор бе.

Јед но од ово 
дво је би ло би 
са вр ше но.

Ка да ме но ге 
ви ше не бу ду бо ле ле, 
по но во ћу ти по мо ћи да 

но сиш ства ри.
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Де са је пу сти ла чо ве ка да 
про ђе. „Од ње га не ма ко ри сти 
по што ше па“, ре кла је. „Сем то га, 
же на му је си гур но ја ка од 
но ше ња свих тих тор би.“

Ско чи ла је и пре ба ци ла уже 
пре ко же не.

Хa-хaaaa!
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Ова се сме ста пре тво ри ла у 
ко ња. Де са га је узј  ахала .

Ште та што 
ни сам по не ла 

се дло.

„А са да – пра вац за ба ва. Ђи ха!“, 
вик ну ла је.
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Чо век је на ста вио да ше па. 
У по чет ку ни је при ме тио шта се 
де си ло. Али ка да се освр нуо...

Хеј! Где 
ми је же на?

...ви део је са мо тор бе и ко ња у 
да љи ни ка ко ју ри.
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Мо жда је 
оти шла она мо?

Мо жда је 
по бе гла.

Чо век је оти шао по тор бе, али 
же ну ни је мо гао да на ђе. Ни ко је 
ни је ви део.

Чо век је озло је ђе но по ку пио 
тор бе. „Са да ћу мо ра ти сам да их 
но сим“, ре као је.
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По сле ду гог пу та Де са је ста ла. 
Коњ је био умо ран, а и пот ко ви це 
су му до тра ја ле.

У сле де ћем се лу, Де са га је 
од ве ла ко ва чу. Са че ти ри но ве 
пот ко ви це, коњ је био спре ман да 
на ста ви.

До бар је 
ово коњ!

Не го шта.
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На за ба ви су дру ге ве шти це 
упи ра ле пр стом у ко ња.

„Ви ди те Де су без ме тле!“, 
го во ри ле су и злоб но се сме ја ле.

Гле, ено 
Де се на ко њу. 

Ха, ха!
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Али Де са се ни је на њих освр та-
ла. За ба ва је би ла див на. Ве шти це 
су ска ку та ле око ка за на и пе ва ле 

бле са ве пе сме...

...пре не го што су по че ле да
 ба ца ју чи ни јед не на дру ге, чи сто 
из за ба ве.

Дај ми 
гу ште ре, жап це 

дај.
Све их 
ста ви у 

ве штич ји чај!
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По што се за ба ва окон ча ла, 
дру ге ве шти це су од ле те ле на 
ме тла ма. Де са је од ве за ла ко ња и 
кре ну ла ку ћи.

Сре ћан лет!
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Из гле даш 
умор но!

Де са је ско ро сти гла ку ћи ка да 
је на и шла на чо ве ка ко га је већ 
ра ни је ви де ла. Он је још те глио 
те шке тор бе.

„Здра во“, ре кла је. „Хо ћеш да 
ку пиш овог ко ња? Ме ни ви ше не 
тре ба.“
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„Баш од лич на иде ја!“, ре као је 
чо век. „Та ко не бих мо рао да 
те глим ове тор бе. Знаш, не ста ла 
ми је же на.“

Де са ни шта ни је ре кла. Са мо се 
осмех ну ла.

Чо век је дао Де си ке су зла та, па 
је он да уз ја хао ко ња.
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По што је ја хао, чо век је очас 
по сла сти гао ку ћи. Од вео је ко ња 
у шта лу.

До бро 
до шао у свој 
но ви дом!

„Ка ко си ти ле па жи во ти ња“, 
ре као је тап шу ћи га по гри ви. 
Раз ве зао је уже...
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...и од ско чио од из не на ђе ња. 
Коњ се пре тво рио у ње го ву же ну!

Али... 
али ка ко?

Она је би ла за до вољ на што 
се ни је мно го про ме ни ла док 
је би ла коњ. Ипак, по сто ја ла је 
јед на раз ли ка...
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...због ко је ни је ви ше мо гла 
да но си тор бе. Од та да је сва ки 
пут ка да су ишли у ку по ви ну то 
мо рао да ра ди њен муж.

Ово је 
за бав но!

Ово је 
те шко!

Он је стал но тра жио од ње 
да се по но во пре тво ри у ко ња, 
чи сто да му ода тај ну, али она 
то ни ка да ни је ура ди ла.


