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Пр во по гла вље

Тајна пећина

Некада давно у Персији живела 
су два брата. Касим је био 
богати трговац, а Али-баба тек 
сиромашни продавац дрва.
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Док је Касим водио велики 
дућан у вароши, Али-баба је 
проводио време скупљајући дрво 
за огрев. Налазио би гране и 
суварке и продавао их на пијаци.

Једног дана је Али-баба угледао 
дружину коњаника како јуре 
у шуму. Имали су бодеже и 
изгледали опасно. Брзо се сакрио 
на дрвету.

Тежак је ово 
живот.
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Коњаници су се зауставили 
код литице близу Али-бабиног 
дрвета.

„Сезаме, отвори 
се!“, викнуо је њихов 
вођа и у стени се 
појавио отвор. 
Тихо су ушли.
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„Сезаме, затвори се“, рекао је 
њихов вођа. Стена се затворила 
па су људи одјахали.

„Ово је чудесно!“, помислио је 
Али-баба. Желео је да види шта 
је у пећини, али се плашио људи.

После дугог чекања, видео је 
како се стена поново отвара. 
Пребројао је људе док су 
журили напоље. Било их је 
четрдесет!
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За мном, 
људи.

Али-баба се спустио с дрвета. 
Испробао је чаробне речи.

„Сезаме, отвори се?“ Истог 
тренутка, стена се отворила. 
Али-баба се ушуњао 
унутра, па му је застао 
дах. Пећина је била 
препуна блага.



12

„То су сигурно разбојници!“, 
помислио је. „Неколико златника 
им неће недостајати...“ Напунио 
је златом четири вреће.

Пошао је напоље, али се стена 
затворила.

„Сезаме, отвори се!“, викнуо је. 
Стена је клизнула у страну, и он 
је изјурио из пећине. „Сезаме, 
затвори се“, додао је пре него што 
је отрчао кући.

Упомоћ!
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Али-бабина жена није могла 
да верује својим очима када је 
видела да су вреће пуне злата, 
уместо грања.

„Сигурно сањам“, уздахнула је. 
Онда јој је Али-баба испричао 
читаву причу.

„Требало би да 
сакријемо злато“, рекла 
је она. „Али прво да 
утврдимо колико 
смо тачно богати!“
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Када је кантар 
враћен, Касимова 
жена је нашла 
златник залепљен 
на восак. Показала 
га је Касиму.

Хвала.

Отрчала је до Касимове куће да 
позајми кантар од његове жене. 
Касимова жена се запитала шта 
ће им. Кришом је намазала мало 
воска на тас пре него што га је 
дала.
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„Твој брат уопште није 
сиромах!“, викнула је.

Сутрадан је Касим однео 
златник Али-баби.

„Реци ми одакле ти ово!“, 
наредио је.

Али-баба није могао 
да лаже брата. Зато 
му је испричао све 
о пећини.

Има 
злата за 
мерење!


