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Пр во по гла вље

Тра па ви принц

Урош је био нај тра па ви ји принц 
у кра љев ству. Дру ги прин че ви су 
се ту кли са зма је ви ма. Урош се о 
њих са пли тао. Дру ги прин че ви 
су мла ти ли зли ков це. Урош је на 
њих на ле тао.
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Јед ног да на, са плео се ис пред 
јед не ту жне прин це зе. Њој је то 
би ло та ко сме шно да је сме ста 
по же ле ла да му бу де же на.

Њен отац ни је био оду ше вљен. 
Дао је Уро шу три за дат ка, знају ћи 
да их Урош не ће ис пу ни ти.

Је си ли 
ти до вољ но принц 
да се оже ниш мо јом 

кћер ком?
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Пр во, Урош је мо рао да по ка же 
ко ли ко је уч тив. Али то ли ко се 
за нео у уч тив раз го вор са 
кра љи цом...

...да ни је ви део по слу жи те ља.

Мо гу 
ли вам до да ти 
ше ћер, го спо ђо?

Па жљи во, 
та та!
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Он да је мо рао да прин чев ски 
ја ше кра љев ског ко ња.

„Та он ја ше као кловн!“, ре че 
краљ. 
„Су тра 
мо ра 
на по ље из 
па ла те.“

За тим 
је мо рао 
да из ве де 
прин це зу. 
Али не ка ко 
је ус пео да 
из гу би кра љев ски ча мац.
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Упо моћ! 
От ми ца!

Те но ћи, 
Урош ни је 
мо гао да 
за спи. 
А он да је 
из не на да 
чуо ври сак. 
Прин це зин!
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Урош ско чи. Шта се де ша ва? 
Да то не ко не кра де прин це зу? 
Наг нуо се кроз про зор и 
пре ту рио сак си ју...

...пра во на гла ву чо ве ка ко ји је 
украо прин це зу.

Јао!
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От ми чар је пао на зе мљу уз туп 
звук.

Урош до тр ча из ку ле и згра би 
прин це зу.

Са да 
си си гур на!
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Ис тр ча ше и кра љи ца и краљ.
„Шта се де ша ва?“, вик ну краљ. 

„Шта је са да ура дио тај 
не спрет ни Урош?“

„Спа сао ме је!“, ре че прин це за.
„Ствар но?“, упи та краљ.
„Ствар но!“, од го во ри она.
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Краљ се осмех ну. „Па, на гра-
да за спа са ва ње прин це зе је 
ње на ру ка“, ре че он.

И та ко је Урош жи вео тра па во 
али срећ но до кра ја жи во та.

О, 
Уро ше!


