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Пр во по гла вље

Ба шта го спо ди на Кре зеБа шта го спо ди на Кре зе

Го спо дин Кре за је био гро зан ста рац са 

ри ђом бра дом и два за кр ва вље на ока што су 

зу ри ла у вас по пут хо бот ни це склуп ча не у злој 

пе ћи ни. Био је пра ви ужас ко ји је мр зео де цу, 

жи во ти ње, за ба ву и ку ва ни ку ку руз. Во лео је 

са мо да по цео дан дре ма у кре ве ту, да се оса ми 

и мр шти на све.
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Со бе су му би ле пре пу не кр ша и ку ти ја од пи це. 

Пра зне бо це мле ка ле жа ле су по сву да по пут вој-

ни ка ра ње них у би ци с мле ком, а би ло је ту и 

ста рих но ви на од пре мно го, мно го го ди на са 

ова квим на сло ви ма:

ВИ КИН ЗИ НА ПА ДА ЈУ БРИ ТА НИ ЈУ

или

ДА НАС ИЗ У МЉЕ НЕ

ПР ВЕ НО ВИ НЕ НА СВЕ ТУ

Спа вао је и мр штио се и чач као нос па јео 

сли не. Ве ћи на жи те ља Ла мо ник Би бе ра из бе-

га ва ла га је, а де ца су га се ужа са ва ла. Мај ке би 

им ре кле: „Иди да спа ваш кад ти се ка же, ина че 

ће го спо дин Кре за до ћи, па ће се из ви ка ти на 

тво је играч ке и уба ла ви ће ти књи ге!“ То је обич-

но па ли ло.

Го спо дин Кре за је жи вео у огром ној, ве ле леп-

ној ку ћи у цен тру гра да. За пра во и ни је би ла баш 

ве ле леп на, по што ју је он пре тво рио у од врат ни 

сви њац. 
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Са мо је по ба цао све др ве не де ло ве на под и 

ба цио ду шек пре ко то га.) На про зо ри ма су би ла 

по лу па на не ка ок на, а пра ста ри те пих био је бо је 

не сре ће и смр део је на кло зет. Углав ном, мо гао 

бих сад цео дан да вам при чам о ку ћи го спо ди-

на Кре зе, али ми слим да вам је већ све ја сно. 

Го спо дин Кре за је био пра ви прав ца ти ле њи-

вац и ни је се бак тао уре ђи ва њем ни ти чи шће-

њем ни ти пра њем зу ба, ни сво јих а бо га ми ни 

ту ђих, кад смо код то га.

У ку хињ ским кре ден ци ма жи ве ли су ин сек ти, 

и то не са мо ма ли ин сек ти већ и они огром ни 

што су има ли ли ца, име на и по сло ве.

Спа ва ћа со ба го спо ди на Кре зе би ла је пра ва 

гро зо мо ра. У пла ка ру је би ло то ли ко бу ђи и ста-

рог си ра да го то во и ни је би ло ме ста за ње го ву 

оде ћу, ко ју су сву из је ли мољ ци, а кре вет ни кад 

ни је на ме штен. (Не ми слим на то ка ко јор ган 

ни кад ни је на ву чен. Хо ћу да ка жем да кре вет 

ни кад ни је био чак ни НА ПРА ВЉЕН! Го спо дин 

Кре за ни је се ни кад по му чио да га са ста ви.
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За ми сли те је дан број

од је дан до де сет.

По мно жи те

то са пет.

До дај те три

сто ти не пе де сет.

Оду зми те је да на ест.

Од ба ци те све

те бро је ве.

Сад за ми сли те

пре див ну ба шту.

(као што ви ди те, ово је јед но ве ли ко али), увек 

се бри жљи во ста рао да му ба шта бу де уред на. У 

ства ри, го спо дин Кре за то ли ко је не го вао сво ју 

ба шту да је то би ла нај леп ша, нај зе ле ни ја, нај-

цвет ни ја, нај ба што ван ски ја ба шта у це лом 

Ла мо ник Би бе ру. Ево ко ли ко је за ди вљу ју ћа 

би ла:


