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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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„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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На измаку лета у густој шуми
где се дрвеће високо ка небу диже,

прохладно вече се спушта
и јесен полако стиже...

Док сутон у црвено боји небо
и лагано се гаси дан,

поспана шумска створења
на зимски се спремају сан.



За то време, високо у крошњи
безбрижно се љуља млада веверица.

Сви га зову Срећко,
јер не скида осмех с лица.



И док су сви други напунили 
своја скровишта за хладне и дуге 

зимске дане,
у његовом скровишту у стаблу

није било ни мрвице хране. 

Али Срећко се за то време 
забављао.

Живео је САДАСАДА и ОВДЕОВДЕ.
Он за сутра није марио.

Волео је да се смеје и ужива.
Зашто би све то 

бригом покварио?

Он нигденигде није имао ама баш 

НИШТА.НИШТА.

сем
е



АЛИ ЧЕКАЈ!АЛИ ЧЕКАЈ! Шта ли је оно тамо?
Горе високо, погедај само!
Шишарка једна то је била,
високо у крошњи на грани

она се скрила.
Срећко је зацичао од радости
не скидајући осмех са лица 

јер...



шишарка 
ова
биће

његова
зимница.



Али у том трку
направили су збрку.
Грана се затресла и
шишарка се тада –
откотрљала и...

ПАДА!ПАДА!ДАДАПОЧЕЛАПОЧЕЛА



Веверице у воду скочише спремно
шишарке да се домогну...

Хоће ли коначно схватити да би било добро
да престану да се свађају и да пробају 

један другом да помогну?

У У ВОВОДУДУ 
ПАПАЛА!ЛА!



и последњим атомима 
снаге на обалу га извукао.

Лежали су тако и  
у небо су гледали.
Уморни и исцрпљени, 
мислима су се предали.
Када је дошао себи и када 
је страх мало спласнуо,
Радиша је погледао у 
Срећка и...

Другом руком,  
уз много стењања 
и муке, Радишу је 
повукао...



У СМЕХ ОДЈЕДНОМ ПРАСНУО!У СМЕХ ОДЈЕДНОМ ПРАСНУО!

    „Како смо били шашави!“,
рече не престајући  

да се кикоће.
„Ни један од нас није  

био у праву.
Толико смо били  

похлепни да једва  
   извукосмо живу главу!“



И од тога дана
они су најбољи пријатељи били.

Забављали су се, смејали

и све су са другима ДЕЛИЛИДЕЛИЛИ.
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