
ЧУДЕСНИ АУТОБУС 
 
 

Једном, пре много година, путници су улазили у аутобус који није имао 
врата. Зато су улазили кроз прозор. Увек кад би ушли у аутобус он би их 
однео на чудна места. Једног дана их је водио у свемир који је изгледао 
другачије од онога како су га они замишљали. На пут су кренули: Ивица и 
Марица, Црвенкапица, Палчић, Краљ жаба, Пепељуга, Мачак у чизмама, 
Снежана, седам патуљака и Храбри кројач. 
 

Били су лепо расположени и све им је било смешно. Како им и не би 
било смешно, када је све било тако необично. Приметили су да је ЗЕМЉА, 
гледана из свемира, бело-наранџаста и на њој је крупним словима писало:  
ЗЕМЉА. Нептун је био пун великих бодљи и привлачио је пластику. Сатурн 
је био пун робота–диносауруса и ванземаљаца са три главе, десет ногу и 
пет руку. Сви путници били су изненађени. Нису очекивали овакве призоре. 
Уран је имао зграду од седам хиљада метара са деветсто седамдесет шест 
спратова и милион врата. Сунце је било плаво–црвене боје и на њему су 
били једнорози. О свему томе детаљно им је причао аутобус. Умео је да 
говори. Сви су се смејали. Оваква пустоловина била је нешто што су одавно 
прижељкивали.  

 
Пепељуга је за све понела сендвиче из оближње пекаре, па су се лепо 

гостили током вожње. Црвенкапица је пажљиво фотографисала, а Ивица и 
Марица су све снимали камером. Аутобус им је на свом екрану показао 
сателите: на њима су били нацртани кловнови. Палчић се непрекидно 
смејао, уживајући у пределима. 

 
Мачак у чизмама је инсистирао да мало истражују места на која их је 

водио аутобус. Зато их је чудесни аутобус спустио на Уран. Тамо су се 
упознали са митолошким бићима, измишљеним и нацртаним. Затим су 
ишли на Нептун и слетели са оштећењем, али се аутобус регенерисао. 
Тешко су пролазили кроз бодље и Краљ жаба је узео комадић за сувенир. 
Након тога су отишли на још неколико планета, где су Храбри кројач и 
Снежана узели каменчиће за успомену и затим се вратили на Земљу. 

 
Било им је веома лепо кад су се борили са паткама које носе качкете и 

испаљују ласере из уста, али и кад су пролазили кроз вртлог смешних 
фотографија. Највише им се допало то што су се сви лепо дружили и 
постали добри другови. Иако се авантура завршила, они још увек говоре о 
њој и једва чекају нову.  

Не морамо бити из исте приче да бисмо се лепо дружили. 
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