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 Клинци из Бучног села 

Зовем се Лиса. Jа сам девоjчица, као што име ка -
же. Имам седам година и ускоро ћу напунити осам. 
Понекад мама каже: 

„Хаjде, ти си већ мамина велика девоjчица, обри -
ши данас судове.” 

А Лаки и Боки понекад кажу: 
„Балавице не могу да се играjу Индиjанаца са на -

ма. Сувише си мала.” 
Зато се питам да ли сам велика или мала. Пошто 

не ки мисле да сам велика, а други да сам мала, онда 
сам можда таман како треба. 

Лаки и Боки, то су моjа браћа. Лаки има девет 
година, а Боки осам. Лаки jе страшно jак, и трчи 
много брже од мене. Али jа трчим jеднако брзо као 
Боки. Понекад, кад Лаки и Боки неће да идем с 
њима, Лаки ме држи, док Боки мало не одмакне, да 
би стекао предност. А онда ме Лаки пусти и као од 
шале побегне од мене. Немам сестре, што jе баш 
штета. Дечаци се само свађаjу. 
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Живимо на имању коjе се зове Средац. Тако се 
зове зато што се налази између два имања. Зову се 
Присоjац и Осоjац. Сва три имања су у низу. Овако: 

У стварности не изгледа баш тако, али то jе зато 
што не умем тако лепо да цртам. 

На jужном имању живи дечак коjи се зове Оги. 
Он нема ни брата ни сестру. Али се игра са Лакиjем 
и Бокиjем. Има осам година и исто брзо трчи.  

Али на северном имању живе девоjчице. И то 
две. Каква срећа што и оне нису дечаци! Зову се 
Брита и Ана. Брита има девет година, а Ана jе моjа 
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вршњакиња. Обе волим подjеднако. Можда само 
малкице више волим Ану. 

Нема друге деце у Бучном селу. Тако се зове. То 
jе веома мало село, има само три имања, Присоjац, 
Средац и Осоjац. И само шесторо деце: Лакиjа, Бо -
киjа, мене, Огиjа, Бриту и Ану. 
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Браћа су напорна 

Пре смо Лаки, Боки и jа делили собу. То jе била 
соба на десноj страни куће, поред тавана. Сада сам 
jа у соби на левоj страни где jе пре живела баба по 
оцу. О томе ћу касниjе више да испричам. 

Понекад jе прилично лепо делити собу с браћом. 
Али само понекад. Било jе лепо кад смо увече у 
кревету jедни другима причали страшне приче. 
Било jе и страшно. Лаки зна престравичне приче о 
духовима, тако да после њих дуго, дуго морам да 
лежим покривена jорганом преко главе. Боки не 
прича приче о духовима. Само говори о пустоло -
винама коjе ће доживети кад порасте. Тада ће 
отпутовати у Америку, где су Индиjанци, и постаће 
индиjански поглавица. 

Jедно вече, кад jе Лаки испричао jезиву причу о 
духу коjи jе ишао наоколо и померао сав намештаj 
у некоj кући, толико сам се уплашила да сам ми -
слила да ћу умрети. У соби jе био скоро потпуни 
мрак, а моj кревет jе био далеко од Лакиjевог и 
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Бокиjевог, и, замислите, одjедном jе столица почела 
да скаче напред-назад. Мислила сам да jе дух дошао 
и у нашу кућу, да нам помера намештаj, па сам ври -
штала из све снаге. Тада сам чула како се Лаки и 
Боки кикоћу тамо у креветима. И замислите, заве -
зали су конопце за столицу и, лежећи свако у свом 
кревету, вукли тако да jе столица скакала. То баш 
личи на њих. Прво сам се наљутила, али после ни -
сам могла да се суздржим од смеха. 

Кад делиш собу са бра ћом, и када су та браћа ста -
ри jа од тебе, не мо жеш никад ни о чему да одлу   -
чуjеш. Увек jе Лаки одлу чи вао када ће се увече 
уга  сити светло. Кад сам jа хте ла да лежим у кревету 
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и читам дечjе новине, Лаки jе хтео да угасимо све -
тло и при ча мо приче о духо вима. А ако сам jа била 
поспана и хтела да спа вам, Лаки и Бо ки су хтели да 
играjу карте у кревету. Лаки jе из кревета мо гао да 
угаси све тло кад год jе хтео, по што jе зака чио комад 
кар то на око оног ду  г ме  та коjе се окрене кад гасиш 
светло, а за картон jе закачио канап коjи му jе до -
пирао до кревета. То jе прилично необична спра ва, 
али не могу да jе опишем како треба, jер jа нећу да 
постанем околокружни-упа лошрафни инже њер кад 
порастем. То Лаки хоће, тако каже. Око локружни-
упало шрафни инжењер. Jа не знам шта jе то, али 
Лаки каже да jе нешто фино и, ако хоћеш то да по -
станеш, мораш да знаш да качиш картон око пре -

кидача за светло. Боки ће да по  с тане 
инди jански по гла вица. Тако 

jе барем увек пре говорио. 
Мада сам чула пре 

неки дан како каже 
да хоће да постане  

ма шиновођа, 
тако да се 
м о ж д а 
предоми -
слио. Jа не 
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знам тачно шта ћу бити кад порастем. Можда мама, 
jер баш волим малу, малецку децу. Имам седам лу -
 та ка коjима сам мама. Ускоро ћу да прерастем игра -
ње с луткама. Ух, како ће бити досадно кад одра стем! 

Моjа наjлепша лутка се зове Бела. Има плаве очи 
и светлу, ко врџаву косу. Лежи у кре вецу за лутке са 
ру жи частим по кривачем и чарша вом коjи jе ма ма са -
шила. Jедном, кад сам до шла и хте ла да по дигнем 
Белу из кре веца, имала jе бркове и козjу брадицу. То 
су jоj Лаки и Боки нацртали угљеном. Срећна сам 
што више не делим собу с њима! 

Када се погледа кроз прозор у Лакиjевоj и Боки -
jевоj соби, одмах се види Огиjева. И он jе у бочноj 
соби. А Средац и Присоjац су страшно збиjени. 
Тата каже да изгледа као да се куће гураjу. Мисли 
да су они коjи су градили куће могли да оставе мало 
више места између њих. Лаки, Боки и Оги се не 
слажу с тим. Они мисле да jе добро баш како jесте. 
Између та два имања постоjи ограда. Посред ограде 
jе jедно велико дрво. Тата каже да jе липа. Пружа 
гране чак до Лакиjевог и Бокиjевог прозора и до 
Огиjевог, наравно. Кад Лаки, Боки и Оги хоће да се 
посећуjу само пређу преко липе. Много им jе брже 
него да стрче низ степенице, иза ђу на jедну капиjу, 
прођу кроз другу и попну се уз степенице. Jедном 
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су наш и Огиjев тата одлучили да посеку липу, зато 
што jе због ње било превише сеновито у собама. 
Лаки, Боки и Оги су тада кумили и молили да липа 
остане, па су jе оставили. А и дан-данас jе ту. 
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