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Ни ко ни је во лео да се игра с Лу ком. Ко 
би уоп ште хтео да се дру жи с та ко ћу тљи-
вим и до сад ним де ча ком? Уз то, Лу ка је 
свој оста лој де ци био ма ло … хм, ре ци-
мо – чу дан. Зва ли су га Лу ка из Олу ка. То 
име до био је по јед ној нео бич ној на ви ци. 
Во лео је ду го да се ди уз олук сво је ку ће. 
Ни ко ме ни је би ло ја сно за што то ра ди, али 
су се сви сло жи ли с тим да му име са свим 
од го ва ра.

Ка да је де ча ци ма из ком ши лу ка би ло  
до сад но, за ба вља ли су се та ко што су низ 
ули цу по дру гљи во ви ка ли Лу ка из Олу ка, 
Лу ка из Олу ка…
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Лу ку је све то по ма ло нер ви ра ло, али 
се тру дио да не обра ћа па жњу. Чак би по-
не кад тим дечацима мах нуо дру гар ски. А 
он да би се вра тио свом во ље ном олу ку. 
У ства ри, за ње га је тај олук био играч ка. 
Али дру ги то ни су зна ли. Ни су мо гли ни да 
за ми сле ка ко игра олу ком мо же да бу де 
за ни мљи ва и забавна. 

Лу ка се са мо са гне и у отвор олу ка не-
што ка же. Би ло шта за по че так. Нај че шће 
ка же: Здра во. Или: До бар дан. А олук од-
јек не. Од јек не не ким озбиљ ним и ду бо-
ким гла сом. Лу ки се то ве о ма допадало. 
Та ко су ње го ве ре чи по ста ја ле гла сни је, 
а све што би ре као зву ча ло би као не што 
ве о ма ва жно.
„Ти мо ра да си ма ло ћак нут“, ре че му јед-
ном Ни на, де вој чи ца из ком ши лу ка. „Ко 
још раз го ва ра са олу ком?“



Лу ка се ма ло по сти део. Ни је ни при ме-
тио да му се Ни на при кра ла иза ле ђа и да 
гледа шта ра ди.
„Не раз го ва рам са олу ком, не го с ве тром 
ко ји жи ви уну тра“, одговори јој Лу ка.
„И шта ти ка же тај ве тар?“, би ла је ра до-
зна ла Ни на.
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