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Карло му је било право име, али су га сви 
звали Лепи, и то с разлогом! Два сјајна црна 
ока, дуге баршунасте трепавице, уши као 
насликане, вретенасте и усправне, попут 
два листа младе мушмуле. Увек влажна 
њушкица изнад низа блиставих зуба. 
Четири снажне ноге, дуге и хитре. Нема 
шта, прави лепотан!
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Његов брат звани Бики 
није био тако 

шармантан, али 
је био изузетно 
снажан. Могао 
је да носи на 

леђима чак 
четири вреће 

брашна увезане у 
парове – две с једне 

и две с друге стране. 
Нико није могао да га 
надмаши. Нема шта, 
прави снагатор!

6



Њихов рођак по имену Мики био је посебан 
случај: магарац блиставог ума, снажне 
интуиције и великог знања. Умео је тако  
добро да размишља да је његова реч увек  
била последња. Нико се није усуђивао да  
му противречи. Нема шта, прави геније!
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