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Приче о гаврану за све Прилике



Мали гавран Чарапко, дивље прасе и 
малени јазавац кренули су на пут. Сели су у 
вагон и воз је кренуо.

Тетка дивљег прасета позвала их је да проведу неколико 
дана на њеном имању. Другари већ размишљају о томе шта ће 
тамо радити.

„Па…“, смишљао је несташлуке мали гавран. „Прво ћемо љутити 
краву, док јој млеко не постане кисело. Могли бисмо јурити кокошке док 
не излегу кајгану. Затим ћемо још скакати по сену, док се штала не сруши.“

„Супер!“, радовало се дивље прасе. „Лепо ћемо се одморити!“
„Мало је без везе што и остали другари нису могли да пођу с нама“, 

тихо је додао јазавац.
„Али моја мама то није дозволила. Казала је да ћемо и нас троје 

довољно скакати по живцима тетки Тортици“, уздахнуло је прасе.
„Е, па нас је четворо“, избрбљао се Чарапко. „Меда Еди ће кришом 

ући у вагон на следећој станици. Прасетова мама то неће видети, а ако 
нешто не зна, не може се ни љутити. А твојој тетки неће сметати још један 
другар! Сигурно.“
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На следећој станици воз је стао. Зачуо се Едијев глас.
„Здраво! Где сте?“, задувао се меда. „Повео сам још два другара: вука 

и овцу. Одлично, зар не?“
„О не! Биће невоље!“, унервозио се јазавац.
„Немој да бригаш“, загракта Чарапко. „Покушаћемо некако да их 

сакријемо.“
„Ево, и ја сам неког сакрио“, признало је дивље прасе и отворило свој 

кофер.
Затим се зачуло шушкање испод седишта и угледали су зеца и лисицу. 

А из овциног ранца провирила је веверица.
„Јој! Свашта!“, зачуђено је узвикнуо меда када их је све открио.
И мали гавран се изненадио. На оволико другара није рачунао.
„Морамо их све сакрити“, одлучио је, „иначе ће нас тетка Тортица 

одмах послати кући.“
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