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Жика спасилац
Жика жирафа играо се у парку са својим другарима. Али 
није био баш срећан.
„Шта је било, Жико?”, питао га је Јоца.
„Сви се ви баш лепо забављате”, рекао је Жика. „Али ја 
сам превисок за пењалицу и нимало ми није забавно.”

„Пробај онда тобоган”, предложио је Сима.
Али кад је Жика сео на тобоган, дугим ногама скоро да 

је могао да додирне тло. „Видиш”, тужно је рекао Жика, 
„једноставно сам превисок да бих се забављао.”
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„Хајде да се играмо јурке”, предложио је Јоца. Али 
Жикини другари веома су брзо трчкарали тамо-амо око 
њега. Жикине дуге ноге нису могле тако хитро да се 
крећу и он је убрзо ухваћен. „Баш није забавно бити 
жирафа”, тужно је рекао и оборио главу.

Одједном се зачуо гласан узвик: „Упомоћ, упомоћ!”, 
запомагао је неко.

„Заглавила сам се!” Била је то Жикина другарица Мица. 
Попела се на сам врх пењалице, али се сада плашила да 
сиђе.
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Жика јој је брзо пришао.
И тако се Мица попела на Жикин врат и убрзо је била 

безбедно спуштена на тло. Сви су радосно повикали: 
„Ура за Жику!”

„Жико, хвала ти што си ме спасио”, рекла је Мица. 

„Баш је добро што имаш дуге ноге и дугачак врат.”
Жика се постидео и малчице је поцрвенео. „Можда и 

није тако лоше бити жирафа”, рекао је.
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Коле у невољи
Једног дана Коле је позвао свог друга Ралета да се 

играју код њега. 
„Пазите да не упаднете у неку невољу”, рекла је 
Колетова мама.

„Нећемо”, одговорили су Коле и Рале отрчавши у 
двориште да виде чиме би могли да се занимају.

„Волео бих да имамо љуљашку или тобоган да се 
играмо”, рекао је Коле. У том тренутку, из суседног 
дворишта зачуло се шушкање и кикотање.

„Хајде ти прва”, рекао је нечији глас. „Не, хајде ти”, 
рекао је други.

Одједном се мала чупава глава накратко појавила 
изнад ограде.


