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1.

Ђура Ходалица у почетку је био обична птица која се излегла 
у једном обичном гнезду чворака на чвору старог дуда и тада га 
још нису ни знали као Ходалицу. Име које га је учинило славним 
међу свим чворцима дали су му касније. Ни по чему се није дало 
наслутити да је Ђура због нечега посебан оног пролећног дана кад 
је, као четврти од шесторо браће и сестара, кљуном пробио љуску 
и гладно цијукнуо углас с осталим младунцима. Мајка Ружа, већ 
забринута, нестрпљива и изморена грејањем јаја, насмешила се од 
олакшања и поноса гледајући их како извијају љубичасте вратове 
још непокривене перјем.

Но, тек тада је почео прави посао за њу. Ваљало је нахранити 
малишане, а њихов отац Чеда, жао нам је што морамо то рећи, 
није се у томе нарочито исказао. Ујутро би се дотерао, кљуном 
загладио перје и отишао за некаквим послом, не трудећи се ни да 
објасни Ружи о каквом се послу ради, док је она около ужурбано 
тражила храну. И шта год би донела, одмах се појело. Каткад с 
весељем, каткад са знатижељом, а каткад с искреним очајањем, 
мајка је исцрпљено гледала младе, не схватајући куда су нестали 
сви они црви и мушице и бобице и зрневље, како је све то стало у 
та мала тела.
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 „Није то, научио је да лети, не заостаје много за другима, али 
висина га мучи. Требало је данас да видиш, добро да нисмо обоје 
погинули. Страшно се уплаши кад кренемо више.“

„Чворак који се боји висине?“, запањио се отац. „Свега ми, за 
то још нисам чуо.“

„А шта ћеш, дете има проблема. Знаш шта је јадник преживео. 
Треба му помоћи.“

„Немој опет да ти то узме превише времена, имамо ми и другу 
децу“, казао је отац.

„Боже, Чедо, како можеш да будеш такав“, побунила се Ружа.
„Извини, шта сам погрешно рекао? Шта можеш очекивати од 

птице која се боји висине? Како ће она преживети? Како ће летети 
около тражећи храну? Где ће она кад дође јесен и јато крене на југ, 
у топлије крајеве? Чворак мора бити снажан и здрав да би издржао 
све што га у животу чека, а овај наш је, бојим се, изгубљен случај.“

„Јој, одвратан си“, рекла је мајка и окренула му леђа. „Нећу 
више да разговарам с тобом.“

„Нисам одвратан, него те само упозоравам“, завршио је отац 
тврдо. „Ако тај дечко не савлада страх од висине, биће терет и 
себи и нама. Биће у сталној опасности, баш као и ми ако будемо 
покушавали да му помогнемо. Ружно је то чути, али што пре оде, 
боље је и за њега и за нас.“ 

Још узнемирен од несреће тог дана, сироти је птић био будан 
у својој дупљи и јасно је чуо очеве речи. Одјекивале су одозго, 
целом дужином шупљег дебла старог дуда. Ђурино се мало срце 
стегло од туге, а једва чујни јецај отео из грла.
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Ђура Ходалица у почетку је био обична птица која се 
излегла у једном обичном гнезду чворака на чвору 
старог дуда и тада га још нису ни знали као Ходалицу. 
Име које га је учинило славним међу свим чворцима 
дали су му касније… 




