
КИКО И РУКА



КИКО И РУКА



Ово је Кико.
А поред Кикоа можеш видети његову пријатељицу: руку. 
„Али, од какве је користи другару само једна рука?“  
пита Кико.
„Ускоро ћеш сазнати“, одговара рука. 



„Ћао, руко! Желео бих да летим,  
али немам крила“, каже Кико. 

„Без бриге, Кико“, каже рука. 
„Ја ћу бити твој авион. „Можеш да  
се попнеш, одмах полећем.“
 
ФИИИИЈУУУ, одлази авион. 



„Ћао, руко! Моје ноге хоће да плешу, али немам 
никакву музику“, каже Кико. 
„Буди без бриге Кико“, каже рука.  

„Ја ћу бити твој музичар. Имам клавир, а под мојим 
прстима дирке просто пропевају.“ 
 
ПЛИНГ, ПЛОНГ, ПЛИНГ, свируцка клавир.



„Ћао, руко! Желим нешто укусно да чалабрцнем, 
али не знам шта“, каже Кико. 

„Буди без бриге, Кико. Ја ћу бити твоја мала 
пекарка“, каже рука. „Желиш ли питу од јабуке, 
чоколадну торту, торту од слатког корена или 
банана торту?“

„Желим чоколадну торту од јабуке, слатког 
корена и банане!“ виче Кико. 

„ЊАМ, ЊАМ, ЊАМ.“



„Ћао, руко! Желим да се играм шуге, али 
не могу сам!“ каже Кико. 

„Буди без бриге, Кико. „Ја ћу се играти с 
тобом“, каже рука.

„Могу ли да ти додирнем косу?“ пита рука. 

„Да, наравно да можеш“, каже Кико. 

„Могу ли да ти додирнем нос?“ пита рука. 

„Да, можеш“, каже Кико. 

„Могу ли да ти додирнем руку?“ пита рука.  

„Да, можеш“, каже Кико. 



„А могу ли да те додирнем 
испод гаћица?“ пита рука. 

„НЕ !“ виче Кико.  
„НЕ МОЖЕШ!“

„Врло добро, Кико“, каже рука. 
“Нико не сме да те додирује испод 
гаћица. То је Правило доњег веша, а 
доњи веш – то су гаћице. 
А ако те неко додирне тамо, кажи то 
некоме. Немој то да држиш у тајности.“



„Ћао, руко! Желим да отпутујем у царство снова, али не 
знам како да стигнем тамо“, каже Кико. 

„Буди без бриге, Кико. Ја ћу ти показати пут“, каже рука.
„Само ти лези у свој креветић, склопи очи и сам ћеш стићи 
тамо.“

ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ, Кико спава. 
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