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Не ка да дав но, у јед ном ча роб ном 
зам ку, жи ве ли су краљ и кра љи-
ца. Има ли су све што су по же ле-
ти мо гли, сем...

Пр во по гла вље

Ле пе ве сти
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А он да, јед ног да на, док је кра-
љи ца се де ла и пле ла крај је зе ра, 
јед на ве о ма зе ле на жа ба се

при шу ња ла...

          па цуп ну ла...

                    и на кра ју ско чи ла...

пра во
кра љи ци
у кри ло!

...бе бе. Кра љи ца је го ди не про-
во ди ла ве зу ћи и пле ту-
ћи оде ћи цу.

А краљ је у двор ској ра ди о ни-
ци пра вио играч ке. Али бе бе 

и да ље ни је 
би ло.
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И за и ста, баш као што је жа ба 
и ре кла, кра љи ца је ро ди ла див ну 
ма лу де вој чи цу.

„Да ћу јој име Ру жи ца“, ре кла је 
пу на сре ће.

„Ве ли чан ство, не бу ди ту жна“, 
ре кла је жа ба. „Ове го ди не ћеш 
ро ди ти бе бу.“

И то ре кав ши,
жа ба се по кло ни ла
и ско чи ла на зад у је зе ро.

Мо лим?!

Кре!


