


Живео је једној реци Рак Кројач. Био је чувен по свом занату. Све 
бубе, лептири и рибице из околине шили су код њега своје одело.  
У послу су му помагали његови синови. Они су по речном дну 
прикупљали материјал, од кога је Рак Кројач правио дивна одела. 



Једном рибице реше да приреде забаву у великом виру, те све 
потрче Раку да им сашије ново одело. Он обећа да ће сви добити 
лепе хаљине и одела. Кад рибице оду, навали Рак Кројач на посао.  
Посла рачиће да наберу материјал потребан за рибље хаљине: 
речног бисера, седефа, шареног ситног песка. Чим се они вратише, 
поче да прави нова одела. 



За то време су рибице спремале вир за забаву. Очистиле су дно од 
муља и посуле га руменкастим белутком и маховином и покосиле 
су високу обалску траву да би месец што боље осветлио вир.  
Најзад су отишле до жабље свирачке дружине зване „Крекетуша“ и 
погодиле се да им свира на забави.  



Пред вече се рибе упуте Раку Кројачу да виде шта је са хаљинама. 
Кад  су стигли виде да је велики белутак, где је Рак Кројач становао, 
одваљен у страну и рачићи лутају и плачу. 
Питале су шта се десило, а рачићи одговоре да су Рака Кројача 
однела у торби нека деца. 
Настала је општа жалост, плакали су рачићи за својим оцем и рибе 
што нема ко да им сашије лепа одела.  



Одједном, становници 
реке угледаше Рака 
Кројача како долази.  

Испричао им је да срећом понео маказе, па је расекао торбу у коју 
су га деца ставила и побегао.  



Рак Кројач узе да доврши започете хаљине. Шио их је док се месец 
није појавио. Биле су лепе и преливале се као дуга у безброј боја.  
 
Кад су рибе стигле у новим хаљинама, забава у виру је већ била 
отпочела и жабе су свирале. 
 



Рибице су у виру 
целе ноћи играле 
окретне игре. 
 



Рак Кројач је за то 
време причао својој 
деци шта је све 
претрпео док није 
побегао из торбе. 
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