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Похлепне веверице 
Срећко и Радиша желе 

само за себе један 
посебан плен: последњу 

шишарку која у себи крије 
сласне семенке.

Припрема, позор, сад! 

ТРКА МОЖЕ ДА ПОЧНЕ.     ТРКА МОЖЕ ДА ПОЧНЕ.     

Занимљива прича о похлепи 
и пријатељству, о сазнању 

колико је важно да делимо са 
другима, од аутора бестселера 

„МИШ ЛАВ„МИШ ЛАВЉЉЕГ СРЦА“ЕГ СРЦА“..

„Искрена порука испричана на 
прелеп начин.“ – 
едукативна група 

„Parents in Touch“.
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Похлепне веверице Срећко и Радиша желе само за себе један посебан плен: последњу шишарку која у себи крије сласне семенке.Припрема, позор, сад! ТРКА МОЖЕ ДА ПОЧНЕ.     ТРКА МОЖЕ ДА ПОЧНЕ.     Занимљива прича о похлепи и пријатељству, о сазнању колико је важно да делимо са другима, од аутора бестселера „МИШ ЛАВЉЕГ СРЦА“„МИШ ЛАВЉЕГ СРЦА“..„Искрена порука испричана на прелеп начин.“ – едукативна група „Parents in Touch“ о књизи „Веверице свађалице“. „Веверице свађалице“. 

Прича о пријатељству, 
љубави и потрази за срећом, 

од аутора награђиваног 
бестселера 

   Миш лавМиш лављљег срцаег срца.

Огромни кит даљинама лута
трага за благом док безвољно океаном плута.

Али, колико год ствари да пронађе,

увек жели још и никако да се осети ИСПУЊЕНОИСПУЊЕНО.

Можда ће ипак ПРИЈАТЕПРИЈАТЕљљСТВОСТВО, 

а не све суво БЛАГО БЛАГО донети оно 

што је СРЦУСРЦУ драго?
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Под шумом таласа силних,
у бескрајном плавом океану

коме се свако диви,
чаробни подводни свет
тихо и спокојно живи.

А тамо, у хладној дубини пуној тајни,
скривеној од људи,

огромни, нежни џин, 
из сна се полако буди.



Јер чим се пробудио, своје се ЖЕЖЕЉЉЕЕ сетио.
Она га је тиштила и мучила,

њој је цео свој живот посветио.
Нешто је желео и тражио, али шта – то није ЗНАОЗНАО…

Јер оно што жели још увек није пронашао.



У давно потонулим бродовима
проналазио је благо –

шкољке сјајне, блиставе
и било му је драго…

Али све благо  
које нађе…



на ССААВВРРШШЕЕННОО  место дошао.

Наоколо свуда
предивни свет пун чуда!
Рачићи, морске звезде,
безброј шарених риба,
гребени дугиних боја
пуни сунчевог сјаја.
Чаролија без краја!

Ту нема никакве тајне:
Кит жарко жели да има

све ове ствари сјајне!ствари сјајне!



„ПОГЛЕДАЈТЕ ГОРЕ!ПОГЛЕДАЈТЕ ГОРЕ!
Брзо се сакријте негде!“ –
узвикнула је на сав глас.

„КИТ КОЈИ УВЕК ЖЕЛИ ВИШЕКИТ КОЈИ УВЕК ЖЕЛИ ВИШЕ
СТИГАО ЈЕ И КОД НАС!СТИГАО ЈЕ И КОД НАС!“



Али свако у некаквој журби,

заокупљен собом,

за Крабине речи не мари.

А Кит, одједном, уз страшну буку зарони

да ПОКУПИПОКУПИ
СВЕ ТЕ СЈАЈНЕ СТВАРИ!СВЕ ТЕ СЈАЈНЕ СТВАРИ!



„КИТЕ!„КИТЕ!
 САДА МОРАШ  САДА МОРАШ 
ДА СТАНЕШ!“ –ДА СТАНЕШ!“ –

загрмела је Краба 
из све снаге,

онако сићушна и мала
испред њега је стала.

„Ти си кит који 

УВЕКУВЕК жели ВИШЕВИШЕ
и све те ствари 

скупљаш и слажеш.
Али ШТАШТА ће ти све то? 

Шта ти у ствари 
ЖЕЛИШЖЕЛИШ, , да ли би 

могао да ми кажеш?“



Та чаробна песма срца им је дотакла 
снажно и схватили су да би заиста 

било важно да се само мало потруде, 
и стрпљење, доброту и разумевање 

у себи поново пробуде.



Живот би био много 
лепши и много слађи

када би у свом  

ОКЕАНУОКЕАНУ  
сви живели

у љубави и слози,
уместо у вечитој свађи.

 
Кит је одлучио  

да остане,
ту се и он пронашао.
Оно за чиме је трагао

овде је коначно нашао!



ЗА СРЕЋУ ЈЕ ПОТРЕБНО МАЛОЗА СРЕЋУ ЈЕ ПОТРЕБНО МАЛО
и оно што СРЦЕСРЦЕ чини СРЕЋНИМСРЕЋНИМ

једино на свету вреди!
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