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Увод

Д еца се кроз бајке већ вековима упознају са светом књига и књижев-
ности. Приче и бајке не само што деци пружају дивну забаву прено-

сећи их у свет чаролија и маште већ их подучавају како да се снађу у свету 
који уме да буде и мрачан и опасан. 

Нашим омиљеним јунацима из прича није увек лако. На сваком кора-
ку наилазе на разне препреке које морају да савладају, баш као што ће се и 
наша деца сусретати с разним потешкоћама, срећом не у виду злих вешти-
ца и патуљака. 

Најпознатији сакупљачи европских народних прича и предања били су 
Јакоб и Вилхелм Грим из Немачке и Ханс Кристијан Андерсен из Данске. 
Браћа Грим су сакупљала и објављивала приче које су се вековима усмено 
преносиле с колена на колено, а Андерсен је уз то написао и нове, ориги-
налне. 

Многе бајке и приче одликује сажетост јер су њихови творци желели 
да велике животне истине представе кратко и јасно, да се лако упамте. За 
ову књигу одабране су кратке бајке, те су згодне за малу децу, коју не држи 
пажња, као и за заузете родитеље. Можете их читати пред спавање или у 
слободно време, кад год можете да издвојите пет минута. 

Љубав према читању и књигама свакако је један од највећих дарова који 
одрасли могу да пренесу деци. Причање прича чак и најмлађој деци пружа 
нам радост и задовољство и ствара нераскидиве везе љубави, поштовања и 
разумевања међу нама.
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Тријар ца
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8

Бајке  за дечаке

Н е ка да дав но на јед ном бр ду жи ве ла три на бу си та јар ца.
Про ђе зи ма и три глад на мр ша ва јар ца спу сти ше се у до-

ли ну да па су соч ну тра ву на зе ле ној ли ва ди и на го је се пре ко 
ле та. Под но бр да те као је жу бо ра ви по ток ко ји су мо ра ли да пре-
ђу. Пре ко по то ка је во дио мо стић под ко јим је жи вео огро ман ру-
жан трол са бу ља вим окру глим очи ма ве ли ким као зде ле и но сом 
ду гим као жа рач.
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9

Три јар ца

Пр ви пре ко мо ста по ђе нај ма њи и нај мла ђи ја рац.
„Туп-туп-туп“, за луп ка  он пап ци ма по др ве ном мо сту.
„Ко то лу па по мом мо сту?“, за гр ме трол ис под мо ста.
„Ја, нај ма њи ја рац“, ре че ја рац та ну шним гла сом. „По шао сам 

на ли ва ду да па сем соч ну бујну тра ве и на го јим се!“
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10

Бајке  за дечаке

„Е ва ла не ћеш!“, дрек ну трол. „Сад ћу да те по је дем!“
„О, мо лим те, не мој ме по је сти! Су ви ше сам ма ли!“, ре че нај-

ма њи ја рац. „Са че кај још ма ло да на и ђе дру ги ја рац. Он је мно го 
ве ћи од ме не.“

„Ве ћи, је ли?“, ка за глад ни трол. „До бро он да, про ђи!“
И нај мла ђи ја рац отруп ка пре ко мо ста до ли ва де.
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11

Три јар ца

Не ду го по том на и ђе дру ги ја рац и по ђе пре ко мо ста. Он је био 
ма ло ве ћи.

„Туп-туп-туп“, за луп ка  он пап ци ма  док је пре ла зио пре ко др ве-
ног мо ста.

„Ко то лу па по мом мо сту?“, за гр ме трол ис под мо ста.
„Ја, дру ги ја рац“, ре че ја рац ма ло ја чим гла сом. „По шао сам на 

ли ва ду да па сем соч ну бујну тра ву и на го јим се!“
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12

Бајке  за дечаке

„Е ва ла не ћеш!“, дрек ну трол. „Сад ћу да те по је дем!“
„О, мо лим те, не мој ме по је сти! Ја сам са мо сред њи!“, ре че дру-

ги ја рац. „Са че кај још ма ло да на и ђе тре ћи ја рац. Он је мно го 
ве ћи од ме не.“

„Ве ћи, је ли?“, ка за глад ни трол. „До бро он да, про ђи!“
И дру ги ја рац отруп ка пре ко мо ста до ли ва де.
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13

Три јар ца

А он да и тре ћи ја рац до ђе до мо ста. Био је то ве о ма ве ли ки ја-
рац.

„Туп-туп-туп“, за луп ка  он пап ци ма док је пре ла зио пре ко др ве-
ног мо ста.

„Ко то лу па по мом мо сту?“, за гр ме трол ис под мо ста.
„Ја, тре ћи ја рац“, ре че ја рац гром ким гла сом. „По шао сам на 

ли ва ду да па сем соч ну бујну тра ву и на го јим се!“
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Бајке  за дечаке

„Е ва ла не ћеш!“, дрек ну трол. „Сад ћу да те по је дем!“
„Па хај де, до ђи!“, ре че тре ћи ја рац. Он обо ри гла ву и спу сти ро-

го ве, па јур ну на тро ла.

P02026_FiveMinuteStoriesForBoys_007-016.indd   14P02026_FiveMinuteStoriesForBoys_007-016.indd   14 14.5.2015   10:27:5214.5.2015   10:27:52



15

Три јар ца

Трол по ле те увис и па де на мост, а ве ли ки ја рац ско чи на ње га 
и из га зи га пап ци ма. Он да га рит ну зад њим но га ма и ба ци до ле 
у бр за ке. Мо дрог тро ла од не се во да и ни ко га ни кад ви ше ни је 
ви део.
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Бајке  за дечаке

Три јар ца одо ше до зе ле не ли ва де на об рон ку. Та мо су се на па-
сли соч не бујне тра ве и то ли ко се на го ји ли да су се је два вра ти ли 
ку ћи. А од тог да на од ла зи ли су на ли ва ду пре ко по то ка кад год 
су хте ли.
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