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Ле мју ел Гу ли вер је во лео да пу ту је, а 
во лео је и пу сто ло ви не. Ово је при ча о 
јед ној од ње го вих нео бич ни јих пу сто ло-
ви на. 

Све је по че ло ка да се Гу ли вер укр цао 
на брод за Да ле ки ис ток...

Пр во по гла вље

Све је та ко ма ло
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Гу ли вер се спа сао пли ва њем. Та ман 
ка да му је по не ста ло на де, угле дао је 
коп но. Иза шао је из во де и сру шио се на 
оба лу. Уско ро је чвр сто за спао.

Ка да се про бу дио, ни је мо гао ни да 
мрд не – ни је мо гао чак ни гла ву да по ме-
ри. Био је ве зан за зе мљу.

Пут је био те жак и опа сан. Ве тар је за-
ви јао, олу је су бе сне ле и брод је скре нуо 
с кур са. На кра ју је уда рио у хри ди и по-
то нуо.

Пут ни ци су би ли очај ни. Не ки су по ку-
ша ли да се спа су у чам цу. Он се пре вр нуо 
и сви су се уда ви ли... сви сем Гу ли ве ра.

Где сам? 
Шта се де ша ва?
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Чо ве чуљ ци су пре-
пла ше ни по ска ка ли с ње га. 

Не ки су по че ли да ода пи-
њу стре ле, ко је су му боц ка ле 

ко жу као игле.
„Јао!“, вик нуо је Гу ли вер. „То 

бо ли!“

Гу ли вер је осло бо дио гла ву и освр нуо 
се око се бе. Угле дао је не ве ро ва тан при-
зор. Сву да по ње му пе ња ли су се си ћу-
шни љу ди.

„Хеј!“, вик нуо је Гу ли вер.

Шта то ра ди те?
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Чо век га је си гур но раз у мео за то што 
се по ја ви ла го ми ла ко ја је но си ла огром-
не ко ли чи не ве о ма сит не хра не. Гу ли вер 
је све сма зао.

До не ли су и бу рад ви на ко је је Гу ли вер 
жед но ис ка пио. Чо ве чуљ ци су се лу ка во 
осме хи ва ли јед ни дру ги ма.

Шта ли ће сле де ће да ура де? Уско ро је 
то от крио. Пре ста ли су да ода пи њу стре-
ле и на сло ни ли на ње га ле стви це. Он да 
се је дан чо ве чу љак ва жног из гле да по пео 
на њих и по чео да му ви че на ухо.

Ме ђу тим, Гу ли вер ни је раз у мео ни 
реч. Био је и гла дан, па је по ка зао на 
уста.

„Гла дан сам“, ре као је.
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Гу ли вер се про бу дио пред јед ним ве-
ли чан стве ним хра мом. На ла зио се у пре-
сто ни ци те зе мље, гра ду Ми лан ду. Ма ли 
љу ди су ми сли ли да му храм мо же по-
слу жи ти као ку ћа.

Ме ђу тим, Гу ли вер, ко ји и да ље ни је 
мо гао да их раз у ме, био је ве о ма збу њен.

Гу ли вер ни је знао да су му ста ви ли 
не што у ви но. Очас по сла по то нуо је у 
ду бок сан. Чо ве чуљ ци су се ба ци ли на 
по сао.

Пет сто ти на ма лец них те са ра на пра-
ви ло је др ве на ко ли ца и пре ба ци ло Гу ли-
ве ра на њих. Он да су га од ву кли.
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Чим је цар те зе мље чуо за ди вов ског чо-
ве ка, до шао је да ви ди Гу ли ве ра. Ме ђу-
тим, ни њих дво ји ца ни су ус пе ли да се 
спо ра зу ме ју.

Да све бу де још го ре, око-
ва ли су га за храм. Док је 
та ко ста јао, го ми ла се оку-
пља ла да зу ри у ње га.

Гу ли вер је био за чу ђен исто ко ли ко 
и они. Чи ни ло му се као да гле да град 
игра ча ка.

Друго по гла вље

Цар


