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При ча о обла ци ма

Уза луд је мај ка бећ по дру ги пут при ча ла при чу о три 
пра се та и о Пе тру Па ну, Ву ка ши ну ни је до ла зио сан на 

очи. Ми слио је ка ко су те при че до сад не и ка ко све то слу-
ша по ко зна ко ји пут. Лак ше би за спао уз при че где не ма 
ву ка ко ји мо же да по је де ба ку, се дам ја ри ћа и три пра се та. 
Се тио се ка ко је ви део јед ног пса у пар ку и по ми слио да је 
то онај вук из бајкe. По же лео је при че у ко ји ма не ма опа-
сних и опа ких ство ре ња. По ди гао је по глед пре ма мај ци 
и упи тао:

„Ма ма, за што се обла ци на ла зе на не бу и ку да они 
пу ту ју? При чај ми, ма ма, при чу о оним пра вим ма лим 
обла ци ма ко ји су на не бу!“
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Мај ка је за ста ла у по ла ре чи, из не на ђе на де ча ко вим 
пи та њем и пред ло гом да она ство ри при чу о ма лим обла-
ци ма. Гле да ла је у де ча ко ве ра ши ре не очи бо је ке сте на и 
бр зи ном ве тра сми шља ла при чу. Уоста лом, све су бај ке 
из ма шта не, по ми сли ла је. Док је по кри ва ла де ча ка, по ла-
ко је от по че ла но ву при чу о ма  лим обла ци ма ко ји иду у 
сво  је вр ти  ће и има ју сво је вас пи та  че. Ка да осва не леп дан, 
они у глас мо ле вас пи та чи це: „Во ди те нас у ше т њу, во ди-
те нас у шет њу. Ви ди те ка ко је л еп дан, пра ви р ај! Би ће мо 
до бри, слу ша ће мо све што ка же те и не ће мо да пра ви мо 
глу по сти.“

По што све вас пи та чи це на све ту во ле сво ју де цу и 
сво је обла ке, и ове су се на сме ја ле и ре кле:

„Хај де мо сви у при ро ду да уди ше мо свеж ва здух и 
оjачaмо на ша кри ла.“

Ис тр ча ли су ма ли обла ци као ја гањ ци, као па чи ћи, 
као ма це и ку це, као ма ли де ча ци и де вој чи це, као лоп ти це, 
као па ху љи це, као зве зди це, као бом бо ни це. Би ли су као 
ма ли ан ђе ли. Ле те ли су др же ћи се за па ху ља ста крил ца, 
игра ли не што као рин ге-рин ге-ра ја. Не ки не ста шни обла-
чи ћи су се из дво ји ли и од ле те ли да ле ко од васпитачица, 
ју ре ћи и хва та ју ћи јед ну ша ре ну пти цу. Бе ли обра шчи ћи 
су им се за ру ме не ли и ова ве се ла дру жи на из гле да ла је 
ча роб но на ши ро ком пла вом не бу. Из над њих је гре ја ло 
Сун це, сме ше ћи се ве ли ким сјај ним осме хом.

Тра ја ло је ово раз дра га но игра ње по про сто ри ма пла-
вог не ба све док вас пи та чи це ни су за сви ра ле у пи штаљ ке 
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и ши ро ким бе лим кри ли ма по зи ва ле ма ли ша не да се сви 
бр зо оку пе. Вас пи та чи ца Лу на је ре кла: 

„Хај де да по гле да мо свет око се бе и да ви ди мо шта 
нас све окру жу је.“ 

Њи шу ћи се на па ху ља стим кри ли ма, обла чи ћи су се 
окре ну ли пре ма зе маљ ским пре де ли ма и угле да ли ча ро-
бан при зор! У сав глас су до ви ки ва ли бр же-бо ље:

„Ено, до ле се игра ју на ши дру га ри... игра ју се жмур-
ке...“

„Њи хов вр тић је ма ли... не ка до ђу код нас!“, до ви ки ва-
ли су. „На на шем не бу има ме ста за све... гле дај те, гле дај те, 
они има ју дру га чи је љу ља шке и играч ке!“

„Ви сте за бо ра ви ли да они ни су обла ци као што сте 
ви и да се они не мо гу по пе ти до нас; они су де ца и игра ју 
се по зе мљи као ви по не бу. Ми ће мо њи ма са мо ма ха ти... 
ево ова ко“, сво јим бе лим кри лима ма ха ла је и по ка зи ва ла 
вас пи та чи ца Да ни ца.

„Мо гли би смо да им на пи ше мо пи смо!“, по ви ка ле су 
у глас ма ли ше.

„А ка ко ће мо по сла ти то пи смо?“, пи тао је обла чић 
Сме шко.

„Па по на шем по шта ру Го лу бо ви ћу, то се зна“, ре кла 
је обла чи ца Зве зда на.

Док су обла чи ћи ве се ло цвр ку та ли, па пер ја ста кри ла 
су по че ла да их за но се час ле во, час де сно. Чим су то при-
ме ти ле, вас пи та чи це су од мах по ви ка ле: 


