
Svitac na drvetu šaptao mi je 

 

 Čudni su ti insketi zvani svici. Retko ko ikada obrati pažnju na te svetleće loptice, a tek se 

nekoliko njih zapita imaju li oni neku priču koju bi želeli da podele sa nama... 

 Sve se dogodilo tu, jedne sveže letnje večeri. Izašla sam napolje i naslonila se na naše 

veliko maslinovo drvo. Sa uživanjem sam posmatrala treperave ulične svetiljke. Iz nekog razloga 

je ovo veče bilo božanstveno. Tišinu je narušavalo samo poneko auto koje bi projurilo cestom.  

 Pogled mi odjednom privuče grupica svitaca na livadi blizu našeg dvorišta. Bila sam 

očarana. Bio je to pravi doživljaj – kao da gledaš žive zvezde kako se igraju, okupane nežnom, 

sjajnom mesečinom. 

 Odjednom me je nešto zagolicalo po uvetu. Brzo sam se odmakla od drveta da bih videla 

šta je to. Iznenadila sam se kada sam ugledala jednog malog svica kako gmiže po drvetu. 

 Naslonila sam se na drugu stranu drveta, a svitac me je opet zagolicao. Ponovo sam se 

odmakla od drveta i uzela svica u ruke. Polako se peo uz moju ruku i došao do mog uveta. Tada 

sam ga stavila na drvo, znajući da hoće nešto da mi kaže. Ni sama nisam znala zašto, ali imala 

sam osećaj da će mi stvarno nešto reći. Naslonila sam se na drvo a on je opet došao do mog 

uveta i počeo da mi šapuće: „ Zdravo! Veoma bih želeo da ti ispričam jednu veliku tajnu o nama 

svicima!“. 

 Zaprepastila sam se ovim vestima, bez činjenice da sam saznala da svici pričaju. Htela 

sam da puknem od radoznalosti! Pribrala sam se i nastavila da slušam njegov tanki, tanani 

glasić: 

 „ Mi, svici, inače ne smemo da pričamo ovo ljudima, ali ja veoma volim da imam tajnu 

sa nekim ljudskim bićem, zato što se osećam posebno.  

 Svaka grupa svitaca na ovoj planeti ima svoju sopstvenu fabriku snova – mi pravimo lepe 

dečije snove. Ima tu snova raznih veličina, oblika i kvaliteta. Samo najiskusniji svici znaju kako da 

naprave tako dobre snove. 

 Svi svici učestvuju u pravljenju snova. Svitac počinje da radi nekoliko dana pošto je 

rođen – i moram priznati da novim svicima ide sve lošije, ali to nije ništa nerešivo, popraviće se 

oni. Svi početnici u početku uglavnom naprave Stravošmar – najstrašniju noćnu moru. Voleo bih 

jednog dana da postanem iskusan kao moj deda – on zna da napravi Rajski san, najlepši san koji 

je iko ikad sanjao. Rajski san je najveće vrednosti i kvaliteta, pošto se jako teško pravi i samo 

stručnjaci kao što je moj deda znaju da ga naprave tako dobro.  

 Ali tek kakva je fabrika! Ta fabrika privukla bi i moljca da uđe u nju. Prvo uđeš u 

predvorje – tamo piše velikim zlatnim slovima „ Kuća Snova“ – tako se zove naša fabrika. Kad 



uđeš u fabriku, dočeka te bleštanje divne srebrne i zlatne svetlosti – mi umemo da uhvatimo 

svetlost! Svaki svitac ima svoje mesto i svoje alatke i instrumente za pravljenje snova. Iako tamo 

radimo celi život, nikada nam ne dosadi jer uvek imamo na umu da ćemo učiniti dobro delo.  

 Mermerni zidovi fabrike ukrašeni su predivnim slikama i mozaicima.“ 

 Oboje smo bili mnogo uzbuđeni – on zato što je imao tajnu sa mnom, a ja zato što sam 

imala tajnu sa njim. Zamislila sam da sam u snu – tada bi ovaj događaj bio savim moguć.  

 „ Samo mi molim te obećaj da nikome nećeš reći sve ovo!“, molećivo me zamoli svitac. 

Zavrteh glavom i nabacih zadovoljan osmeh. 

 „ Hvala ti do neba! Pravi si prijatelj!“, reče mi svitac i odleprša nazad do svoje grupice. 

 Nastavila sam da ih posmatram još malo, sve dok izdaleka nisam čula veoma neobičan 

zvuk budilnika. Zvuk mi se približavao sve više i više, sve dok se odjednom nisam probudila u 

svom krevetu. Osvrnula sam se po sobi, kao da verujem da je ona grupica svitaca još uvek tu 

negde. Onda sam shvatila da je to bio samo san. Ali tada mi sinu misao – ovo je bio najlepši san 

koji sam ikada sanjala – Rajski san. 

 Možda cela ova priča nije bila samo san? 

 

 

 

Andrea Vuković, 

VI2,  

OŠ „Anto Đedović“, Bar 

Mentor: Danijela Boljević 

Tel: 069 313 838 

Meil: danijela.boljevic@os-adjedovic.edu.me 


