
?
Прави

голубови
ШТА

ЈЕДУ

ТО



’
првак у оријентацији!

П страховито гипка!
ЈЕДУ ОПАСНОСТ ЗА ДОРУЧАК!



супер јака!

вођа одреда!

мајстор 

прерушавања!

љубимац-

-гранчица

ЈЕДУ ОПАСНОСТ ЗА ДОРУЧАК!



ФЛАШИ

САДРЖАЈ
’Ммм... пита!’



ФЛАШИПТИЦА У

ОДБЕГЛИ
НОЈ

ГОС’Н
ПИТА

САДРЖАЈ руги
о

р и о

ра а
1

ра а
71

ра а
145

Први
о



ФЛАШИ



ФЛАШИ
У

ПТИЦА

1

море, 
зачепи!

сјајне ли 
флаше!

мрље од маслаца!

Први
о





У самом центру града на пространом тргу

ЛАВ!
налази се нешто 
сасвим сјајно.
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ГОЛУБА!
Зове се Каменко.

Он је члан 
јуначког одреда 
бораца против 
злочина по имену

Али погледате ли је 
помније, видећете 
нешто још сјајније 
од лава...

То је обична 
скулптура.
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Но тај одред данас има слободан дан, пошто 
чак и хероји понекад морају да се опусте.

А Коврџава и Превртача се баве ПЕРНАТИМ 
БОКСОМ . То вам дође исто као прави бокс, 
само с голицањем уместо удараца.

’Ноша се одмара .

’Победница ће постати 
шампионка ПЕРО-ЛАКЕ 
КАТЕГОРИЈЕ.’

Велегушан чита .
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Али Каменко толико воли да се бори 
против злочина да и даље стражари, 
чисто за случај да искрсне нека невоља.

СЕДИШТЕ
ПРАВИХ ГОЛУБОВА
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А убрзо невоља и искрсава.

смрдљива 

уличица

њам! крофне!

ПАРКИНГПОДЗЕМНИ
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Неки лисац јурца преко градског трга.

Он глође гранчицу.
Или макар то покушава.

каже лисац.

Гранчица се заглавила.
Али ако Каменко слети доле да му 
помогне, лисац ће га раскомадати.
Јер ипак, Каменко је птица, а лисице једу 
птице.

’О, не!’,
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Срећом, Каменко је уједно и 
МАЈСТОР ПРЕРУШАВАЊА .

Стога он одлеће до оближњег 
дрвета и његовом смолом 
премазује крила и ноге.

Позајмљује шал 
од једне баке.

А затим проналази 
канту у којој се налазе 
љуске разбијених јаја.

’Зачас вам 
га враћам!’

’Љуске од јајета сјајно имитирају зубе!’
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Сад је и Каменко лисица.

каже Риђа Лисица.

Он корача дуж 
градског трга...

... и извлачи му 
гранчицу из уста.

Каменко је спасао 
и ЛИСЦА  и 
ГРАНЧИЦУ.

’Хвала ти. Ја сам Риђи 

Лисац и ужина ми обично 

не прави толике проблеме’,

’Боље глодање дрвета 
препусти дабровима 
и термитима!’

ИЗВУЦ!
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Риђи Лисац 
одлази.

Гранчице у голубовима буде лепа и топла 
осећања. Као кад попијете топлу чоколаду 
или се ушушкате у бакин кућни мантил.
’Зваћу те ТОША’, каже Каменко гранчици.

Каменко помно гледа у ту гранчицу. 
Голубови обожавају гранчице.

’Прелепе ли 

гранчице!’

’Па, ћао!’

’Узећу ово 
назад, хвала лепо!’

чворновати нос

прелепа 
површина

раскошна 
храпавост

кул
кривина
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Каменко и Тоша се сјајно скупа проводе.

Играју се прерушавања.

Деле оброк.

И јуре једну муву, чисто да се забаве.

’Моји бркови уопште 

не голицају!’

’Ја ћу довршити све што 

ти не поједеш, Тошо!’

’Враћај се ’вамо, слино једна летећа!’
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Све док се с неба не стуште остали 
ПРАВИ ГОЛУБОВИ .
’Поздрав, ГОЛИ МОЈИ! ’, виче ’Ноша.
’Ми идемо у перионицу рубља’, вели Веле гу-
шан.’ Да се премећемо у сушили цама за веш 
и натапирамо себи перје. Хоћеш и ти с нама?’
Али Каменко их малтене и не примећује. 
Има неки чудан предосећај  да би Тоша 
могао да му буде ТАЈНО ОРУЖЈЕ .
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’Хеј, другари’, каже Каменко. ’А шта ви 
мислите о гранчицама?’

’Хајдемо, екипо’, вели 
Ко врџа ва. ’Морам да исфенирам 
перје у ма шини за сушење рубља.’

’Ја сам једном појео 
целу гранчицу’,

’Учинило ми се 
да је грисина.’

’Гранчице су 
нокти дрвећа’,

’Гранчице су 
КЉУЦ, овај КУЛ!’,

каже ’Ноша.

каже Превртача.

’Ммммм.’

’Хммм.’

каже Коврџава.
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Остали голубови одлећу, а Каменко одма-
хује главом. Ма шта му пада на памет? Та 
гранчица не може бити ТАЈНО ОРУЖЈЕ .

виче Каменко.

’Па ова птица се 
ЗАГЛАВИЛА У БОЦИ!’,

’Боље да те пустим на 
слободу, Тошо’, тужно ће 

Каменко. ’Ионако ћеш бити срећнији на 
земљи, прекривен опалим лишћем.’
Каменко води Тошу на место где су се и 
сусрели.
А тамо долази до шокантног открића.



Има сијасет ствари којима је место у 
боцама.

Ова сирота птица није у стању ни да 
мрдне. Па чак ни да отвори кљун довољно 
да би проговорила. Делује бесно.

’Шта тражиш у тој флаши?’, пита 
Каменко. ’Идем да позовем помоћ!’

’РЕЦИ 

ЖЕЉУ!’ бродови
духови

сокови

Али НЕ  и птицама.

2оглав
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Он брзом-брзином лети до перионице рубља.

каже Превртача.
’Ово је баш уврнуто’,

Где затиче голубове у 
машини за сушење рубља 
како тапирају себи перје.
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’Другари, нећете веровати шта сам 
нашао!’, каже Каменко.

Превртача утом опажа Тошу. ’Још увек 
имаш ту гранчицу, је ли?’, пита она.

Каменко је био толико забринут за фла ши-
рану птицу да је потпуно сметнуо с ума да 
ослободи Тошу. Можда је то неки знак?
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’Заправо’, вели Каменко, 
’мој голубији инстинкт  ми 
говори како би ова гранчи-
ца могла да нам буде 

ТАЈНО ОРУЖЈЕ! ’

’Како гранчица 
може да буде 

ТАЈНО ОРУЖЈЕ?’
’Моји мишићи су једино 
ТАЈНО ОРУЖЈЕ које 
мене занима.’

’Не знам’, узвраћа 
Каменко, ’али 
тренутно имамо 
ХИТАН-ПТИЧАН СЛУЧАЈ . 
Пођите за мном. И ПОЖУРИТЕ!’
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’Па ја знам ову птицу!’, вели Велегушан. 
’То је птица кашикара. Зове се Рака 
Кашика . Живи покрај језерцета и никад 
се сам не би увукао у флашу. Мора да га је 
неко на силу  убацио унутра.’

Каменко пожурује голубове 
назад до птице у боци.
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