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LJENIVAC 
KOJI NIJE 

LIJEN

ЛІНИВЕЦЬ ЯКИЙ 
НЕ ЛІНИВИЙ



Od svih ljenivaca koji su živjeli na Drvu, Urška je 
bila najposebnija. Uvijek se izdvajala od drugih 
jer je voljela trčati, plivati, istraživati, a što je 
najčudnije – ona nije voljela Drvo! Još kad je bila 
mala beba, Urškine ruke i noge su bile prebrze, a 
potreba za avanturom bila je veća od nje same. 
Uvijek su se ostali ljenivci čudili maloj Urški što 
ne voli Drvo, što ne voli sigurnost i što ne voli 
alge koje se nalaze na njima. Neki ljenivci su čak 
smatrali da Urška nije pravi ljenivac, ali istina je 
puno, puno dublja – Urška je ljenivac koji nije lijen.  

З усіх лінивців, які жили на дереві, Уршка була 
найособливішою. Вона завжди виділялася 
з-поміж інших тим, що любила бігати, плавати, 
досліджувати, і що найдивніше - їй не подобалося 
Дерево! Навіть коли вона була маленькою, руки 
й ноги Уршки були надто швидкими, а потреба 
в пригодах була більшою, ніж вона сама. Решта 
лінивців завжди дивувалися маленькій Уршці, що 
вона не любить Дерево, що їй не подобається 
безпека і що їй не подобаються водорості, які 
на них. Деякі лінивці навіть думали, що Уршка не 
справжній лінивець, але правда набагато, набагато 
глибша – Уршка це лінивець, який не ледачий.







Što je Urška više rasla, više je izbivala s Drveta, 
a kada si stariji – ne možeš tek tako izbivati, imaš 
odgovornost prema sebi i prema sigurnosti cijele 
zajednice. Urškina obitelj ju je na početku uvijek 
branila pred zajednicom, ali s godinama, umorili 
su se od borbe za Uršku i njene avanture. Malo po 
malo (kako to već ide s vremenom), svi ljenivci na 
Drvu su se usuglasili – Urška više nije mala te joj 
se treba zabraniti silazak s Drveta.  

Чим більше Уршка росла, тим більше вона 
віддалялася від Дерева, а коли ти стаєш старшим 
– то не можеш просто піти, ти відповідальний 
перед собою та безпекою всієї громади. Спочатку 
родина Уршки  захищала її перед громадою, але з 
роками вони втомилися боротися за Уршку та її 
пригоди. Потроху (як це буває з часом) усі лінивці 
на Дереві погодилися – Уршка вже не маленька і їй 
треба заборонити спускатися з Дерева.



Iako se složila sa zajednicom, Urškinoj mami se 
slomilo srce jer je znala da Urška uistinu neće 
biti sretna. I tako je bilo... Urška je pokušavala 
zavoljeti alge, Drvo i sporost, ali kao što je 
rečeno – ona je drugačija i u njenim zvijezdama nije 
zacrtan taj put „pravog ljenivca“. Često bi Urškina 
majka govorila: „Ostati na Drvu i žvakati lišće – to 
je smisao života“, nadala se da će možda ta rečenica 
postati dio identiteta same Urške, ali nikada nije 
postala. Majka i Urškina obitelj su se uvijek nadali 
da će se Urška preobratiti i postati pravi ljenivac. 
Ne zbog zajednice, nego što su znali da bi Urški 
tako lakše bilo na Drvu. No, Urška je uvijek voljela 
ići pravim putem, koji je često bio i teži put.  

Хоча вона погодилася з громадою, мати Уршки 
була розбита серцем, бо знала, що Уршка не буде 
справді щасливою. Так і було... Уршка намагалася 
полюбити водорості, ліс і повільність, але, як 
було сказано – вона інша і шлях «справжнього 
лінивцяя» не позначений у її зірках. Мати Уршки 
часто говорила: «Залишатися на дереві та жувати 
листя – це сенс життя», вона сподівалася, що, 
можливо, це речення стане частиною особистості 
Уршки, але цього ніколи не сталося. Мати та 
родина Уршки завжди сподівалися, що вона 
навернеться і стане справжньою ледацюгою. Не 
для громади, а тому, що знали, що Уршці на Дереві 
так буде легше. Проте Уршка завжди любила йти 
вірним шляхом, який часто був найважчим.





Jednog dana, Urška je odlučila da ode s Drveta u 
jednu dugu avanturu, ali je znala da njen odlazak 
znači progon i slomljena srca njene obitelji. Kada 
je sišla s Drveta, Urška je bila uplašena i usamljena. 
Ali ubrzo, vidjela je tukane kako plešu pa im se 
pridružila u tim pokretima. Tukani su se iznenadili 
njenim plesom te su se svi pitali: „Kako ovo biće nije 
tukan?“. Poslije tukana, Urška je upoznala i pirane te 
je čak sudjelovala u plivačkom maratonu i osvojila 
zlatnu medalju. Kao što su se tukani pitali, tako su 
se isto i pirane pitale: “Kako ovo biće nije pirana?“. 
Koga god je upoznala i u kakvoj god je aktivnosti 
Urška sudjelovala, uvijek je sve iznenadila sa svojim 
sposobnostima i sa svojim širokim srcem – ona je 
prihvaćala i voljela sva bića i sve njihove različitosti 
jer je znala kako je to biti različit.  

Одного разу Уршка вирішила покинути Дерево 
заради однієї довгої пригоди, але вона знала, що її 
від’їзд означатиме вигнання з громади  та розбиті 
серця її родини.Коли вона спустилася з Дерева, 
Уршка була налякана й самотня. Але незабаром 
вона побачила туканів, що танцюють, і приєдналася 
до їхніх рухів. Тукани були здивовані її танцем і всі 
запитували себе: «Це ж не тукан?». Після туканів 
Уршка зустріла піраній і навіть брала участь у 
плавальному марафоні та виграла золоту медаль. 
Як тукани дивувалися, так і піраньї: «Ця істота ж 
не піранья?» Кого б вона не зустрічала і в якій би 
діяльності не брала участь, Уршка завжди дивувала 
всіх своїми здібностями та великим серцем – вона 
приймала і любила всіх істот, і всі їхні відмінності, 
тому що вона знала, як це бути іншим.







Nakon mnogo lutanja, Urška je upoznala jednu 
veliku obitelj majmuna te im se pridružila u kokos 
nogometu. Bila je pravi talent te se čak i natjecala 
s drugim majmunskim nogometnim klubovima. Osim 
njene nogometne sposobnosti, obitelj majmuna je 
zavoljela Uršku i prihvatili su je baš onakvom kakva 
ona jest – iako nije bila majmun. Urška je našla 
svoj novi dom, svoju novu obitelj i bila je napokon 
sretna i prihvaćena. Nakon jako puno vremena, Urška 
je napokon slijedila svoj put! 

Після багатьох блукань Уршка зустріла велику 
родину мавп і приєдналася до них грати у 
кокосовий футбол. Вона була справжнім талантом і 
навіть змагалася з іншими мавпячими футбольними 
клубами. Окрім її футбольних здібностей, сім’я 
мавп любила Уршку і прийняла її такою, якою вона 
є, хоча вона й не була мавпою. Уршка знайшла свій 
новий дім, свою нову сім’ю і нарешті відчула себе 
щасливою та прийнятою. Через довгий час Уршка 
нарешті пішла своїм шляхом!



Kako su godine prolazile, Urška je ostarila i odlučila 
je u starosti zadnji put posjetiti svoje Drvo. Kada 
se popela na Drvo, u početku ljenivci nisu prepoznali 
Uršku, ali kada su je prepoznali svi su bili presretni 
što su je ponovno vidjeli te su se stare svađe 
prije mnogo godina zaboravile. Urška se ponovno 
susrela sa svojom obitelji sa suzama u očima, 
osmijehom na licu i srcem punim ljubavi. Svi ljenivci 
na Drvu su se okupili oko Urške i cijelu su noć slušali 
njene avanture! „Kakve priče, kakav život je ona imala. 
Ona je uvijek bila posebna i stvorena za to!“ , mnogi 
ljenivci su s divljenjem pomislili. Ali opet mislili 
su „Niti jedan ljenivac se ne bi zamijenio s Urškom, 
preopasno je živjeti takvim životom.“ 

Минали роки, Уршка постаріла і вирішила на старість 
востаннє відвідати своє Дерево. Коли вона 
піднялася на Дерево, спочатку лінивці не впізнали 
Уршку, але коли впізнали її, усі зраділи, що знову 
її побачили, і старі багаторічні сварки забулися. 
Уршка знову зустріла свою родину зі сльозами на 
очах, посмішкою на обличчі та серцем, сповненим 
любові. Усі лінивці на Дереві зібралися навколо 
Уршки і всю ніч слухали її пригоди! «Які історії, яке 
в неї було життя. Вона завжди була особливою 
і створена для цього!», - із захопленням думало 
багато лінивців. Але вони знову подумали: «Жоден 
лінивець не помінявся б місцем з Уршкою, занадто 
небезпечно жити таким життям».







S prvim zrakama sunca, Urška je morala otići...
Ljenivci kao što su ona ne pripadaju jednom 
mjestu, jednom Drvu, oni pripadaju cijelom svijetu. 
Pri polasku, osvrnula se zadnji put prema Drvu i 
vidjela je na jednoj grani malog ljenivca koji 
je imao isti pogled koji je imala ona. I on je bio 
poseban! Urška mu je uputila smiješak jer je znala 
da je i njegov put drugačiji – baš kao što je i njen. 
Znala je da ga čeka život pun avantura, život koji 
nije lagan, koji je pun opasnosti, ali koji je zbog 
riskiranja predivan i najsavršeniji što može biti za 
jednog ljenivca koji nije lijen. 

З першими променями сонця Уршка мала піти... 
Такі лінивці, як вона, не належать жодному місцю, 
жодному Дереву, вони належать усьому світу. 
Йдучи, вона востаннє озирнулася на Дерево й 
побачила на гілці маленького лінивця, який мав 
такий же вигляд, як і вона. І він був особливим! 
Уршка посміхнулася йому, бо знала, що його 
шлях буде іншим — таким же, як і її. Вона знала, що 
на нього чекає життя, сповнене пригод, життя 
нелегке, сповнене небезпек, але це тому, що 
ризикувати, це чудово і найдосконаліше, що може 
бути для лінивця, який не лінивий.



PUŽ KOJI 
JE TRAŽIO 

DOM

РАВЛИК, ЯКИЙ 
ШУКАВ ДІМ



Tamo gdje je more najslanije i najčarobnije, tamo 
gdje je sve toliko bistro da se ne može raspoznati 
nebo od vode, tamo gdje je pijesak skoro bijel kao 
biser, tamo gdje živi milijun morskih bića – tamo je 
živio jedan Stari Puž kojeg svi inače zovu Stari. Stari 
je volio mjesto gdje je odrastao, ali nažalost, on 
nikada nije imao svoju kućicu. Uvijek se divio drugim 
stvorenjima kako imaju svoje utočište. Nekada 
je čak bio ljubomoran na ostale puževe, rakove, 
ježeve, čak poneke ribe jer oni imaju sigurnost i 
ljubav, dok Stari to nema.

Там, де море найсолоніше і найчарівніше, де все 
так прозоро, що не відрізниш небо від води, де 
пісок білий, як перлина, де живе мільйон морських 
істот – жив Старий Равлик. якого всі називають 
Старим . Старий любив місце, де виріс, але, на 
жаль, у нього ніколи не було власної хати. Він 
завжди захоплювався іншими створіннями за те, 
що у них є власне святилище. Раніше він навіть 
заздрив іншим равликам, крабам, їжакам, навіть 
деяким рибам, тому що вони мають безпеку та 
любов, а Старий того не мав.



Uvijek se i nadao da će jednom uživati u svojoj 
kućici, ali sada je već Stari zakoračio u ono doba 
kada tijelo više ne sluša um, a oči više ne vide 
onako kako bi trebale. Stari je jedino bio zahvalan 
što nema kralježnicu jer zna da bi ga ona najviše 
boljela! U početku su prolazili dani, a kasnije su 
prolazile i godine, Stari je čekao svoj dom... A onda, 
kada bi svi mislili da je prekasno, Stari je odlučio 
potražiti svoju kućicu. Spakirao je svoje stvari u 
torbu te je krenuo u novi svijet. 

Він завжди сподівався, що одного дня він буде 
насолоджуватися своїм маленьким будиночком, 
але тепер Старий уже вступив у той вік, коли тіло 
більше не слухається розуму, а очі вже не бачать, 
як повинні. Єдине, за що старий був вдячний, це те, 
що в нього не було хребта, бо він знав, що це йому 
найбільше болітиме! Спершу минали дні, а згодом 
і роки, Старий чекав свого дому... А потім, коли 
всі вважали, що вже пізно, Старий вирішив шукати 
свою хатинку. Він зібрав свої речі в сумку і вирушив 
у новий світ.



„Taman za mene, ovo je moj dom!“, pomislio je Stari. 
Tako se Stari uselio u jednu napuštenu kućicu. Malo je 
bila prevelika za njega, ali njemu to nije smetalo. Bitno 
da je siguran! Ali se onda u ostale napuštene kućice 
naselilo mnoštvo drugih bića. Na početku to Starome 
nije smetalo, on je volio upoznavati nove pridošlice, 
no pridošlica je bilo sve više i više. Jedno osamljeno 
malo mjesto je postalo malo veće naselje u kojem su 
sva bića ujedinjeno odrađivala svoje poslove. Ujutro 
bi se svi okupili, održali sastanak te jeli, popodne bi 
svi zajedno morali tražiti hranu, a navečer bi opet svi 
prepričavali kakav im je bio dan, uz večeru. Kao što je 
rečeno, na početku to Starome nije smetalo, ali onda 
kada je pao u rutinu, znao je da ovo mjesto nije njegov 
dom. Spakirao je sve svoje stvari te je nastavio dalje.  

«Якраз для мене, це мій дім!» — подумав Старий. 
Тож він переїхав у покинуту хатинку. Вона була 
трохи завелика для нього, але він не заперечував. 
Важливо, щоб Старий був у безпеці! Але потім в 
інших покинутих будинках оселилося багато інших 
істот. Спочатку це не бентежило Старого, він любив 
знайомитися з новоприбулими, але новачків ставало 
все більше. Колись маленьке ізольоване місце стало 
трохи більшим поселенням, де всі істоти об’єднано 
виконували свою роботу. Вранці всі збиралися, 
збиралися і їли, вдень усі разом шукали їжу, а ввечері за 
обідом розповідали, як минув день. Як було сказано, 
спочатку це не турбувало Старого, але потім, коли 
він потрапив у рутину, він зрозумів, що це місце не 
його дім. Він зібрав усі свої речі і пішов далі.



Kada se malo udaljio, Stari je ugledao jedan 
predivan kamen, a pored njega koloniju ježeva. 
Stari je uvijek volio ježeve zbog njihove tišine 
i mirnog načina života pa je pomislio da bi ovaj 
kamen mogao biti njegov sljedeći dom. Na početku 
je Stari bio oduševljen svojim kamenom. Bio je 
siguran, mogao je raditi što god želi! Nekada bi za 
doručak jeo večeru, a za večeru bi jeo ručak! No s 
vremenom, kako to i inače biva, Starom je počelo 
nedostajati društvo. Ježevi su dragi, ali se ne 
miču puno, niti pričaju puno, jedino znaju pričati o 
svojim bodljama i vremenu, a nakon nekog vremena 
takve priče jednom pužu dosade. Stari je postao 
sve usamljeniji i usamljeniji pa je odlučio ići dalje.

Spakirao je sve svoje stvari, pozdravio se s 
ježevima, svakome od njih je pohvalio njegove 
bodlje te je krenuo dalje. Krenuo je napokon 
pronaći svoj dom!

Nakon malo vremena, Stari je ugledao predivne 
grebene te je shvatio da bi tamo mogao pronaći 
svoju kuću. Čim je zakoračio, odmah ga je preplavila 
ogromna buka. Stari se morao potruditi da nađe 
jedno mjesto na grebenu koje može biti njegov 
dom te je našao staru školjku. Iako je dom bio 
malo premal za njega, Starome to nije smetalo. 
Barem je siguran. Na početku, Stari je bio sretan s 
bukom, mnoštvom različitih bića koji rade različite 
poslove i aktivnosti. No, kako ti inače i biva, Stari 
je shvatio da mu se ni to mjesto ne sviđa. Tu nema 
prave prijatelje, tu je slanoća drugačija, a svjetlo 
je presjajno. 



Коли він відійшов трохи далі, Старий побачив 
гарний камінь, а біля нього колонію їжаків. Старий 
завжди любив їжаків за їх мовчазність і мирний 
спосіб життя, тому він подумав, що цей камінь 
може стати його наступним домом. Спочатку 
Старий був у захваті від свого каменя. Він відчував 
себе у безпеці, міг робити все, що забажав! Іноді їв 
вечерю на сніданок, а обід на вечерю! Але з часом, 
як це зазвичай буває, Старий почав сумувати за 
компанією. Їжачки милі, але вони мало рухаються 
і не говорять, вони вміють говорити тільки про 
свої колючки та про погоду, а через деякий час 
такі історії набридають. Старий дедалі відчував 
все більшу самотність і вирішив йти далі!

Він зібрав усі речі, попрощався з їжаками, похвалив 
кожного за колючки й рушив далі. І знову він 
вирушив на пошуки свого дому!

Через деякий час Старий побачив красиві рифи і 
зрозумів, що він може знайти там свій дім. Як тільки 
він ступив крок, його відразу ж охопив величезний 
шум. Старому довелося чимало постаратися, 
щоб знайти місце на рифі, яке могло б стати його 
домом, і він знайшов стару мушлю. Незважаючи 
на те, що дім був для нього замалим, Старому це 
не заважало. Принаймні він у безпеці. На початку 
Старий був задоволений шумом, безліччю різних 
істот, які виконували різні роботи та діяльність. 
Але, як це зазвичай буває, Старий зрозумів, що й те 
місце йому не подобається. Справжніх друзів там 
немає, і солоність інша, і світло занадто яскраве.



Stari je opet spakirao sve svoje stvari... “Ali gdje da 
idem?“, pomislio je. Svaka kuća u kojoj se nastanio 
nije bila ona prava, nije bila njegov dom. Stari se 
rastužio i počeo je razmišljati o jednom mjestu, o 
jedinom mjestu gdje je stvarno pripadao – mjestu 
koje je napustio i mjestu u kojem je odrastao. 

Teška srca što nije pronašao svoju kuću, ipak je 
krenuo prema tom mjestu. I onda napokon kada je 
vidio svoje stare prijatelje, vodu koja je najslanija 
i najčarobnija, bistrinu toliko veliku da se ne može 
raspoznati što je voda, a što je nebo te pijesak 
koji je bijel kao biser, Stari je shvatio da je to 
cijelo mjesto njegov dom. 

Dom nije ono što bića misle da jest. Njega ne 
čini stara kućica od ježa, kamen ili školjka, to 
svatko može imati. Dom je nešto neopipljivo, on je 
sigurnost, on je ljubav, on je djetinjstvo. Stari je 
shvatio da su one najvrijednije stvari točno ispred 
nas, a mi samo moramo biti dovoljno mudri da ih 
na vrijeme prepoznamo. I tako je do kraja svog 
života, Stari živio u svom velikom domu. 



Старий знову зібрав усі свої речі... «А куди мені 
піти?» — подумав він. Кожна хата, де він оселився, 
була не та, це була не його домівка. Старий 
засумував і почав думати про одне місце, єдине 
місце, де він справді належав - місце, яке він 
покинув, і місце, де він виріс.

З важким серцем, що не знайшов свого дому, 
він все ж попрямував до того місця. І нарешті, 
коли він побачив своїх старих друзів, воду, яка 
є найсолонішою та найчарівнішою, прозорість  
настільки чітка, що неможливо розрізнити, де 
вода, а де небо, пісок, білий, як перлина, Старий 
зрозумів, що це усе місце було його домом.

Дім - це не те, що люди думають про нього. Він 
зроблений не із старого їжакового каменю чи 
мушлі, таке може бути у кожного. Дім – це щось 
нематеріальне, це безпека, це любов, це дитинство. 
Старий розумів, що найцінніше – перед нами, і треба 
лише бути мудрим, щоб вчасно це розпізнати. І так 
до кінця життя старий жив у своїй великій оселі.



Lajka koja 
nije lajala

Лайка, що  
не гавкала



Lajka već dugo živi u azilu. Nikad joj tamo nije bilo 
loše, pa se nikada nije ni žalila. Ono što joj nekada 
ipak zasmetalo je buka, ali nikada to nije nikome rekla. 

Često je čula prigovore i viku ostalih stanovnika. 
Martin, susjed s lijeve strane se uvijek derao: 
“Zašto ja ne mogu prvi dobiti ručak?!” 

Lady, koja živi tik iza nje stalno je pričala sama sa 
sobom, a iako je znala ponekad reći nešto pametno, 
Lajki su to većinom bile besmislice. 

Лайка вже давно живе в притулку. Їй там було не 
погано, тому вона ніколи не скаржилася. Тільки 
іноді її турбував шум, але вона ніколи нікому про 
це не розповідала. Вона часто чула скарги та 
крики інших мешканців притулку.

Мартін, сусід зліва, завжди лаяв: « Чому я не можу 
пообідати першим?!»

Пані, яка живе відразу за нею, постійно розмовляла 
сама з собою, і хоча іноді говорила щось розумне, 
для Лайки то була в основному нісенітниця.



Lajkina susjeda s desne strane, Daisy, stalno se 
svađala sa svojim cimerom. Nikad nije bilo kraja 
njihovom prepiranju, čas o loptici, čas o zauzimanju 
najboljeg mjesta za sunčanje. 

Nala preko puta po cijele je dane pjevala, svaki dan 
iste pjesme. Lajka je mislila da ih svi stanovnici 
azila već znaju na pamet.

Neki od njih su ju čak i zadirkivali, ispitivali zašto 
ne razgovara s drugima, ne pjeva, ne prigovara kao 
i ostali. Ipak je njeno ime Lajka, ne znači li to da bi 
ona trebala glasna, ako ne i najglasnija? Lajka se 
uvijek pravila da ne čuje takve komentare i pitanja. 
Uvijek bi nastavila gledati svoja posla kao što su 
uređivanje kućice, kopanje i igranje lopticom.

Ali, ima netko koga je 
voljela slušati, čije riječi 
bi mogla slušati po cijeli 
dan. To su ljudi koji su joj 
pripremali slasne obroke, 
mazili ju, igrali se s njom. 
Od kad ih zna, čula je samo 
lijepe riječi od njih. Nikada 
nije čula da prigovaraju, 
žale se i viču. Nikada im nije 
zasmetalo što se zove 
Lajka, a ipak ne laje.



Сусідка Лайки справа, Дейзі, постійно сварилася 
зі своїм співмешканцем. Ніколи не було кінця їхнім 
сваркам, то про м’ячики, то про те, щоб зайняти 
найкраще місце на змаганнях.

Нала, через дорогу, співала цілий день, щодня одні 
й ті ж пісні. Лайка думала, що всі жителі притулку 
вже знають їх на пам’ять.

Деякі з них навіть дражнили її, допитувалися, 
чому вона не розмовляє з іншими, не співає, ні 
скаржиться, як і інші. Зрештою, її звати Лайка, хіба 
це не означає, що вона повинна бути голосною, і 
навіть найгучнішою? Лайка завжди робила вигляд, 
що не чує таких коментарів і запитань. Вона завжди 
буде продовжувати займатися своїми справами. 
Наприклад, наводити порядок у будці, копати та 
грати з м’ячиком.

Але був хтось, кого вона любила слухати, чиї слова 
вона могла слухати цілий день. Це ті люди, які 
готували для неї смачні страви, гладили її, грали з 
нею. Відколи їх знає, чує тільки приємні слова від 
них. Вона ніколи не чула, щоб вони скаржилися, 
нарікали і кричали. Їх ніколи не хвилювало те, що 
її звати Лайка, але все одно не гавкає.



Ipak, kada bi dolazili oni ljudi koji nisu u azilu stalno, 
stanovnici azila bi pjevali, prigovarali i vikali najjače 
što su mogli. Neki su tako svojim glasom ukrali 
pažnju ljudima pa otišli negdje zauvijek. Lajka je 
primijetila da ih nikad više nije čula i susrela u azilu. 
Lajka je razmišljala o tome da i ona zapjeva onima 
koji dođu, ali uvijek je došla do zaključka da su 
svi od nje glasniji i da neće doći do izražaja. Zato, 
Lajka kada dođu ljudi legne u kućicu i začepi uši da 
ne čuje svu tu buku.

Jednog dana, došao je on, on kojeg nije nikada 
prije vidjela. Pričao joj je riječi koje Lajka nije 
previše razumjela, ali mislila je 
da su jako lijepe. Ipak, pravila 
se da neke riječi razumije kako 
bi on ostao što duže. U tom 
trenutku susjeda Lady joj je 
rekla: “Lajka sad je vrijeme 
da zapjevaš, sigurno ćeš mu 
se još više svidjeti.” Lajka je 
gledala u njega i bojala se 
progovoriti, što ako mu se ne 
svidi njen glas? Nije ni znala 
kako bi mu rekla da želi još 
maženja i još poslastica. 
Ipak, on kao da ju je razumio.



Однак, коли ті люди, які відвідували притулок, 
часом приходили, то мешканці притулку співали, 
скаржилися та кричали якомога голосніше. Деякі 
привертали на себе увагу людей своїм голосом і 
кудись йшли назавжди. Лайка помітила, що більше 
ніколи про них не чула і не зустрічала їх у притулку. 
Лайка подумала, що вона також заспіває тим, хто 
приходить, але завжди приходила до висновку, 
що всі вони від неї голосніші і вона не зможе 
виділитися. Тому, коли приходять люди, Лайка 
лягає в будку і закриває вуха щоб не чути всього 
цього шуму.

Одного разу прийшов він,  вона ніколи раніше його 
не бачила. Він говорив їй слова, які Лайка не дуже 
розуміла, але думала, що вони дуже гарні. Однак 
вона вдала, що розуміє деякі слова для того 
щоб він залишився якомога довше. У цей момент 
сусідка Леді сказала їй: «Лайко, тепер настав 
час, щоб ти йому заспівала, і ти йому напевно 
сподобаєшся ще більше».  Лайка дивилася на 
нього і боялася говорити. А що якщо йому не 
сподобається її голос? Вона навіть не знала, як 
сказати йому, що хоче більше обіймів і ласощів. І 
все ж, здавалося, що він її розуміє. 



Mazio ju je dugo, a dobila je i sve poslastice koje 
je donio. Lajka se nije ni okrenula, a već su šetali 
dugo, toliko dugo da više nije mogla čuti svoje 
susjede i ostale stanovnike azila. Nije čula ništa 
osim njegovih lijepih riječi. I dalje mu nije ništa 
rekla, činilo se da njemu to ni ne smeta. Sve nakon 
toga bilo je prekrasno, Lajka nije morala slušati 
pjevanje i prigovaranje svojih susjeda. Bila je 
okružena mirom i tišinom. Sve ono što je od sada 
slušala bilo je divno. 



Він довго пестив її, а вона дістала всі смаколики, 
які він приніс. Лайка навіть не оберталася, а вони 
йшли довго, так довго, що вона вже не чула її 
сусідів та інших мешканці притулку. Вона не чула 
нічого, крім його прекрасних слів. І досі йому 
вона нічого не сказала, здавалося, це його не 
хвилювало. Після цього все було чудово, Лайці 
не потрібно було слухати спів і нарікання сусідів у 
притулку. Навколо неї панував спокій і тиша.



Najvažnije od svega, Lajku nitko nije zadirkivao 
što ne laje. Kako je sve više razumjela riječi koje 
joj je on upućivao tako je shvatila. Shvatila je da se 
njemu sviđa Lajka baš takva kakva je. Njemu je bilo 
smiješno što ona koja se zove Lajka zapravo ne 
laje. Svima je to pričao. Svima da, upoznala je puno 
novih prijatelja. Lajka je bila ponosna na sebe, 
zato što je pronašla ono što je zapravo cijelo 
vrijeme čekala. Nekoga tko prihvaća nju kakva je i 
ne želi da se ona promijeni, bez obzira na to što bi 
drugi mogli reći.

Усе, що вона слухала відтепер, було чудовим. 
Головне, Лайку ніхто не дражнив, що вона не гавкає. 
Коли вона все більше й більше розуміла слова, які 
він  говорив, вона все розуміла. Зрозуміла і те, що 
Лайка йому подобається такою, яка вона є. Йому 
було смішно, що та, яку звати Лайка насправді не 
гавкає. Він усім це розказував. Так, вона зустріла 
багато нових друзів. Лайка пишалася собою, бо 
знала, що знайшла те,  що весь час чекала. Того, 
хто приймає її такою, якою вона є, і не хоче, щоб 
вона змінювалася, незважаючи на те, що можуть 
сказати інші.






