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Мо јој ћер ки Све тла ни,

ко ја је у мој жи вот уне ла сјај 

и ле по ту сво је не жне ду ше.
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е си ло се јед не је се ни да 

је у зе мљи ка ква је Дан-

ска, Ср би ја или Ма ро ко, 

у бли зи ни гра ди ћа ка кав 

је Бам бе ри, Мај сен или 

Ча чак, обо лео ма ли син 

Кра љи це Ви ла. До бре ви ле 

мо гу ско ро све, осим кад су 

у пи та њу жи вот и здра вље 

њи хо ве де це. Је ди но та да се оне упла ше, за бо ра-

ве на ле ко ви те тра ве и ча ро ли је ко ји ма би мо гле 

да их из ле че и ју ре као без ду ше тра же ћи по моћ 

и са вет.

Ма ли ви ле њак мо жда и ни је био бо ле стан оно-

ли ко ко ли ко се јад ној Кра љи ци чи ни ло, али цво-

ко тао је, сте њао, гр лио је сла ба шним ру чи ца ма 

и ша пу тао:

– Ма-ма! – је ди ну реч ко ју је знао да ка же.

Ван се бе од оча ја, до бра ви ла од ју ри код ста ре 

ча роб ни це ко ја је ра ди ла у обли жњој бол ни ци и 

ле чи ла људ ску де цу на на чин уоби ча јен за љу де 

и за мо ли је за по моћ. Ча роб ни ца до бро по гле да 

ма лог ви ле ња ка, на сме ја се, про гун ђа не што као:
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– Охо-хо, ко је шта, баш сва шта! – штип ну га, 

боц ну, усу не ки прах у во ду, на по ји га и сме сти 

у кре ве тић.

Ви лу по слу жи ме дом и мле ком. Ре че јој да ће 

све би ти до бро, да се од мо ри, јер је већ вре ме за 

од мор, али да др жи отво ре не уши и очи. Зна се 

да су ви ле ња ци за пра во зма је ви, и мо жда би се 

ње ном си ну сви де ло да од ле ти у свет, да спа ли 

све око се бе, или да их по да ви у па ри, а то би 
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иза зва ло не при јат но сти у ма лом здра во ра зум-

ском гра ду.

Та ко уми ре на, до бра ви ла ле же ослу шку ју ћи 

ди са ње свог си на, а оно је би ло све рав но мер ни је. 

Био је ру мен и не жан као де бе ла бу ба ма ра, као 

не ки окру гли ја сту чић. Пућ као је у сну и по не-

кад се ма ло мр штио. До бра ви ла га узе у на руч је 

и ле же с њим у фо те љу. Он јој ста ви ру чи цу на 

образ и она за дре ма.

Из окре пљу ју ћег сна тр го ше је шу мо ви ка кве 

одав но ни је чу ла – не што на лик на је ча ње, шмр-

ца ње, на уда ље не уз да хе и је ца је. Кра љи ца Ви ла 

узе у на руч је си на и по ђе тра гом тих шу мо ва. 

За ви ри ва ла је у бе ле со бе у ко ји ма су крај усну-

ле де це ста ја ле играч ке и ча ше с во дом на бе лим 

ор ман чи ћи ма. Шум је био све ја чи и во дио је 

све да ље. У по лу та ми она ви де че ти ри кре ве та 

на ко ји ма су се тре сле че ти ри го ми ле по сте љи-

не. Ви ла при ђе јед ном кре ве ту, сма че по кри вач 

и угле да ма лу де вој чи цу ка ко пла че. Де вој чи ца 

гур ну гла ву под ја стук и за пла ка још ја че. Из 

оста лих кре ве та од го во ри ше јој уз да си и је ца ји.

– До бро ве че – ре че уч ти во ви ла и спу сти на 

пра зан кре ве тић ма лог ви ле ња ка. – Хо ће ли ми 

не ко ре ћи: „До бро ве че“? Или ово ве че уоп ште 

ни је до бро?

Је ца ње се ма ло ути ша ло, а ис под по кри ва ча 

по ја ви ше се ру чи це и не ке очи и но се ви.

– За што се кри је те?

– За то што пла че мо, ваљ да ви диш. Ту жне смо! 

– за чу се та ну шан глас и ви ла спа зи два све тла 

ока и мр ша ве обра зе умр ља не од су за.
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– Ах, фуј, ка кав је то раз лог! Ка кво је то по на-

ша ње? Ни сте ваљ да очај не? На рав но да по не кад 

тре ба пла ка ти ра ди ле по те очи ју, али не пла че те 

ваљ да за то што сте ту жне?

– Пла че мо, је сте – за чу се из ме ђу је ца ја дру ги 

гла сић и ви ла угле да дру гу де вој чи-

цу ван се бе од оча ја. – Хо ћу ку ћи, 

ма ми! Хо ћу да ми 
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не ко при ча при чу и да ме по кри је пред спа ва ње! 

Хо ћу ба ку!

– И ја! И ја! – за чу се из свих кре ве та. – Ов де 

је мрак! И не што крц ка у ћо шку! Хо ћу мле ко! 

Пла шим се ве тра! Шта ли ра ди мој брат? А мој 

та та? А мој? А мој?

– Јао – ре че ви ла – све ми је ја сно и сад бих и 

ја мо гла да пла чем. Шмрц! Не го, по ла ко! Да не 

ку ка мо улу до! И да пр во по је де мо ле шни ке.
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– И мле ко! – ре че упор но и плач но је дан гла-

сић.

– И мле ко – сло жи се ви ла, из ва ди из џе па 

ча роб ни шта пић, окре те се на пр сти ма и у ле ту 

до та че кре ве те, де вој чи це, ор ман чи ће и зи до ве.

И гле! Де ца ви де ше да се на ла зе ушу шка на у 

сви ле не ја сту ке и де бе ле по кри ва че на то плом 

ру жи ча стом те пи ху. У отво ре ном ка ми ну пуц-

ке та ла је ва тра, а сва ка де вој чи ца има ла је пред 

со бом ве ли ку чи ни ју ле шни ка и шо љу то плог 

мле ка. У ко лев ци крај ва тре спа ва ла је буц ма ста 

ви лин ска бе ба. Де вој чи це се ско ро упла ши ше.

– Ко сте ви? – упи та нај ста ри ја. – Шта је ово?

– Ја сам до бра ви ла, ето ко сам ја – ре че по уч но 

го спо ђа ви ла и се де на ве ли ки ја стук крај ва тре. – 

А ово су ноћ ни ле шни ци, из во ли те их мљац ну ти.

– Ја уоп ште не мљац кам – ре че де вој чи ца све-

тлих очи ју. – И не је дем ле шни ке, да ми се не 

по ква ре зу би. И па зим с ким се дру жим. А ви сте 

ми сум њи ви.

– Да, шта ћеш – ре че ви ла с уз да хом. – Да сам 

вук, уоп ште не би сум ња ла. Да сам ве шти ца, 

од мах би ме пре по зна ла. Ипак, мљац ни, ме ни за 

љу бав. И по ква ри не ки зуб. Бо ље не го да пла чеш.

Де вој чи ца опре зно по ми ри са ле шник, за гри зе 

га и ста ви у уста још три.

– Је ли ово ва ша бе ба? – упи та нај ма ња де вој-

чи ца. – Мо гу ли да јој дам ле шни ке?

– Сва шта! Баш си ма ла! Пој ма не маш! Јед-

ној бе би! – ре ко ше пре кор но оста ле де вој чи це и 

нај ма њој де вој чи ци опет за дрх та бра да и су зе јој 

пре пу ни ше очи.
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– Не пла чи ви ше! – шап ну ви ла и узе је у 

на руч је. – То је ви лин ска му шка бе ба и по не кад 

је ма ли змај, кад се љу ти. Не ве ру јем да би во лео 

да га хра ниш док спа ва. Не бу ди ту жна и не бој 

се ви ше.

– Ка ко да се не бо јим? А миш? Има ли ту 

не што... као миш? Ма ло пре је шу шкао.

– Има – ре че ви ла, до та че ча роб ним шта пи ћем 

ћо шак крај ог њи шта, а ода тле из ви ри си ва гла-

ви ца с дрх та вим но сом и оки ца ма ко је су опре зно 

треп та ле. – До бро ве че, Ја њу ше.

Миш ис тр ча на сре ди ну со бе, оњу ши и не жно 

глоц ну но жни прст до бре ви ле.

– До бро ве че, ма дам. На дам се, то јест, да је ве че 

до бро, ци ју. На по мо лу је олу ја, али она нам не ће 

по ква ри ти ово до бро ве че. Смем ли да се сме стим 

крај ва тре? Ох, ци ју, ох, гриц! Хтео бих да бо ље 

чу јем при че, ако на ме ра ва те да их при ча те.

– Је си ли ти пра ви миш? – про му ца де те у ви ли-

ном на руч ју. – Пра ви-прав-

ца ти?

– Да, ду шо ма ла – 

ре че миш и по кло ни 

се. – Ја сам си ви миш, 

пот пу но уоби ча јен. Шуш, 

шуш! Је сам ли имао част да 

се упо зна мо? Не ко ми ре че да 

се пла ши те ми ше ва. Смем ли 

да пи там за што?

– За то што шу шкаш – ре че 

де вој чи ца не си гур но. – Мно го 

си сив и гро зан.
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Ви ла узе ми ша у ру ку.

– По гле дај бо ље, то је са мо си ви миш ко ји 

гриц ка ста ре мр ве – ре че не жно. – Пип ни му уво, 

про зрач но као ла ти ца 

цве та. Пип ни му реп и 

не бој се.

Де вој чи ца га 

опре зно до та че, 

ма ло се као нећ-

ка ју ћи и уз ди-

шу ћи. Миш се 

ус пра ви на зад-

ње но жи це и 

по љу би де вој чи-

цин но кат.

– Смем ли да 

се сме стим бли-

зу вас, ду шо 

ма ла? Та ко сте 

то пли и ме ка-

ни! На ва шу ста ру 

ма ра ми цу, ако до пу-

сти те? Би ћу ми ран, 

као бу ба у је сен, ци ју.

Ви ла од не се де вој чи цу на ње но ме сто 

крај ва тре, ушу шка је у по кри ва че и ја сту ке и 

сме сти у ње но кри ло ми ша на сви ле ној ма ра ми-

ци. Де вој чи ца му по ну ди ле шник и миш је ти хо и 

от ме но гриц као и уз ди сао од за до вољ ства.

– Је ли то мој миш? – пи та ла је де вој чи ца бли-

ста вих очи ју. – Мо гу ли да га по не сем ку ћи? Да 

га по ка жем се стри?
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Ви ла јој за гла ди раш чу па ну рав ну ко си цу ко ја 

је као ме тла стршaла око озбиљ ног ли ца.

– Ни ко ни је ни чи ји. Те бе је ро ди ла мај ка, али 

ни си ње на, не го сво ја, увек са мо сво ја. Упам ти то. 

Во ли мно го и бу ди во ље на, али не до пу сти да те 

има ју, ни ти да ти не ко га имаш.

– Ти, зна чи, ни си мој миш, Ја њу ше? – упи та 

де вој чи ца ту жно.

Миш се ус пра ви на зад ње но жи це, и ста ви нос 

на де вој чи цин ма ли длан.

– Не. Али, кад но ћу чу је те шу шка ње, не ће-

те се ви ше пла ши ти. Ми сли ће те да сам ја не где 

у бли зи ни. До ла зи ћу кад бу де те са ми и при ча-

ћу вам при че. На у чи ћу вас миш је игре. Пе ва ћу 

вам пе сми це о ме се чи ни. На пра ви ћу удоб ну ма лу 

ру пу крај ва шег кре ве та, ако же ли те.

– Же лим – ре че де те. – Оста вља ћу крај ње 

ле шни ке и сир.

Ја њуш се по кло ни:

– Ах, раз ма зи ће те ме. Ци ју, ох, ци ју! Су ви ше 

сте до бри и ца ка ни – ре че уми ља то.

– Да ли се ов де још не ко пла ши? – упи та ви ла 

и за ви ри у деч је очи.

– Ни ко – ре че од луч но нај ста ри ја де вој чи ца.

Али ви ла је гле да ла у де вој чи цу ко ја је стал но 

ћу та ла и цр не очи по кри ва ла ду гим тре па ви ца ма.

– Јао, јао – уз дах ну ви ла. – Ка кав је то че мер? 

Шта су ти ура ди ли?

Де те за дрх та. Ви ла се де крај ње и узе је за ру ку.

– Ако се мно го пла шиш, по ма же да причаш 

о свом стра ху. И кад по но во, при чи стој па ме-

ти, до жи виш оно што те је упла ши ло. Кад страх 
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чу ваш у се би, он до би је ужа сне об ли ке. А то је 

са мо глу по дрх та ње у та ми, кад не по зна јеш оно 

че га се пла шиш.

Де вој чи ца је ћу та ла. Ви ла ста ви ру ку на ње ну 

гла ву пу ну цр них ко вр џа и она по ди же очи:

– Јед не но ћи, кад је бе сне ла олу ја, чу ла сам 

гре ба ње на про зо ру и ви де ла сам... – шап ну де вој-

чи ца, пре стра ше но цик ну и за гр ли ви лу.

На про зо ру се чу ло гре ба ње и сви ви де ше мно-

го па ри очи ју, жу тих и хлад них, ка ко све тлу ца ју 

на ок ни ма.

– То су ба у ци о ко ји ма ми је при ча ла ба ка! – 

ври шта ла је де вој чи ца.

– Вр ло ва жно, ба у ци! – ре че мир но ви ла, узе у 

на руч је де вој чи цу и отво ри про зор. – До бро ве че 

и бр зо ула зи те, на по љу је хлад но.

– Уф, мљац, ка кво љуп ко ма ло де те, глоц! Ка кве 

за но сне уши! Ка кви ми ри шља ви пр сти ћи! Уф! 

Уф! Ка ква слат ка мла да крв! – уз ди са ли су ба у-

ци ку ља ју ћи у со бу, там ни и без о блич ни као ноћ.

На њи ма су се ви де ле са мо очи, ма ње или ви ше 

жу те и зе ле не, бе ли, не рав ни зу би и цр ве на ждре-

ла. Је дан се од мах до ву че до нај ма ње де вој чи це, 

али га миш Ја њуш угри зе и ба ук ски че ћи по бе-

же у ћо шак.

– Ми ше ви? Ви др жи те ми ше ве у овој при стој-

ној ку ћи? Ка ква лу дост! Ка кав ужас! – ја у као је.

Дру ги се при ма че де вој чи ци све тлих очи ју, али 

га она ода ла ми па пу чом.

– Ка кво вас пи та ње! – гну шао се он бе же ћи у 

та му. – Ка кав не до ста так так та! Хтео сам са мо 

да оњу шим.
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Нај ста ри ја де вој чи ца узе из џе па струк бо сиљ-

ка и на тру ни га у очи оста лим ба у ци ма кад су 

јур ну ли ка њој. Они по че ше да ки ја ју, ка шљу и 

да се гу ше.

– Уф! Уф! Шта то зна чи? Зар се та ко до че ку ју 

го сти? – сте ња ли су. – Ку ку на ма! Цве ће!

Де вој чи ца у ви ли ном на руч ју отво ри очи. Око 

ви ле је пу за ла го ми ла ба у чи ћа, кме че ћи и ски-

че ћи:

– Глад ни смо! Жед ни! Хо ће мо при чу, при чи цу, 

од мах, сад, дај!

Ви ла на ре ди ста ри јим ба у ци ма да се уву ку у 

ћо шко ве, а са ма узе у кри ло ма лог ба у ка и усу му 

у уста мле ко и ко ла че. Ба у чић се уми ри и за дре ма.
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– Мо гу ли и ја да про бам да их хра ним? – упи та 

ти хо де вој чи ца и узе у кри ло бе бу ба у ка ко ја је 

кме ча ла и шкљоц ка ла оштрим зу би ћи ма.

– Па зи да ти не од гри зе прст – ре че ви ла 

по слов но и по ка за јој ка ко да си па у ба у ка мле-

ко и да уба цу је ко ла че.

Цр но о ка де вој чи ца на хра ни бе бу ба у ка, а и 

оста ле де вој чи це на хра ни ше ба у чи ће. Ту и та мо 

су мо ра ле да их ушти ну или по ву ку за уши, ко ли-

ко да их на у че ре ду. На оста так мле ка, ко ла че и 

мр ве ба ци ше се ве ли ки ба у ци, сли сти ше све, оли-

за ше ка ши чи це, ча ше, та њи ре и под, по ле га ше у 

там не ћо шко ве и за хр ка ше. Ма ли ба у ци по се да-

ше око де вој чи ца, ис пла зи ше цр ве не је зи ке гле-

да ју ћи ви лу и сло жно за пе ва ше:

Црев ца кр че, гр и фрк,

јур нем, дав нем, он да трк,

гуц нем крв цу, ме сце крк,

глоц нем, мљац нем, гр и фрк!

– Што су од врат ни! – уз дах ну цр но о ка де вој чи-

ца, узе у на руч је бе бу ба у ка ко ја се тр за ла и ти хо 

за ви ја ла, уви је у сви ле ни по кри вач и уљуљ ка 

не жно у сан. – Шта ми сли те, је су ли сви ба у ци зли?

– Да, сви. И нај бо љи ме ђу њи ма су ужа сни.

– А ро ди те љи их во ле, иако су та кви?
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– Во ле их на ро чи то док су ма ли – на сме ја се 

ви ла. – Та да се ла ко хва та ју и уку сни ји су за је ло.

– Не ми сли те ваљ да озбиљ но? То је ужа сно! – 

про сте ња нај ста ри ја де вој чи ца и за гр ли ма лог 

ба у ка крај сво јих но гу, а он сме ста по ку ша да јој 

од гри зе уво. – Ма да су ствар но гро зни.

– Да – ре че ви ла – ба у ци су ба у ци, али се, као 

и љу ди, пла ше све га: сун ца, ва тре, стру је, гро-

ма и пла ше се љу ди ко ји их вре ба ју у ра ну зо ру 

да раш чи сте ста ре ра чу не. А по што су ро ди те-

љи ма лих ба у ка за у зе ти сми шља њем ру жних и 

ужа сних ства ри, до бре ви ле баукчићима по не кад 

при ча ју при че, као и уса мље ној људ ској де ци.

– И на ма! И на ма! Мај ко! – шап ну ше уми ља ти 

гла со ви и де вој чи це ви де ше на про зор ској да сци 

две све тлу ца ве ма ле при ли ке.

– ...а при ча ју при че и ма лим ви ла ма и ви ле ња-

ци ма – ре че Кра љи ца Ви ла и не жно узе за ру ку 

при до шли це. – Ово су мо је ћер ке Ве дрић и Све-

тлић, до бре ви ле и ви лин ске прин це зе.

– А ово је Ози – ре ко ше ма ле ви ле и по љу би ше 

бе бу у ко лев ци. – И сад је здрав.

– Ози? – упи та нај ма ња де вој чи ца. – Ка кво је 

то име?

– Ви лин ско. Му шко. Од ми ља – ре ко ше углас 

ма ле ви ле.

– Мој син има и тај но име, јер при па да чу ве-

ној ло зи до брих ви лин ских кра ље ва – ре че ви ла 

озбиљ но.

– Од мах сам по го ди ла да су вам ћер ке ви лин-

ске прин це зе – ре че цр но о ка де вој чи ца. – Има ју 

ста кле не ци пе ли це и то ча роб не, ако се не ва рам.
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– Не ва раш се – осмех ну се ви ла. – Ви ле има ју 

мно ге ча ро ли је: шта пи ће, ци пе ли це с ма шном, 

ко су, осмех, не ви ност и ле по ту. Као и де ца.

– Хо ће те да ка же те да де ца има ју ко су, осмех 

и ле по ту и та ко зва ну не ви ност, као ви ле? – упи та 

де вој чи ца охо ло. – То сви има ју и вр ло ва жно. У 

то ме не ма ча ри.

Ви ла се де крај ва тре и за гле да се у пла мен.

– Зар не ма? Зар ни су ча роб не мно ге ства ри 

ко је имаш: ко шу љи ца ко ју су ти пр ву на ву кли 

и из ко је си из ра сла та ко ве ли ка, удоб не ста ре 

ци пе ле у ко ји ма мо жеш да тр чиш и ска чеш по 

цео дан а да те не за бо ле но ге, све ча на ха љи на у 

ко јој ти се де ша ва ју са мо ле пе ства ри?
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– Ах, ка кве ста ре ци пе ле и ко је шта! – уз дах-

ну де вој чи ца. – Во ле ла бих да сам прин це за и 

да имам ча роб но огле да ло.

– Охо! Са мо то?

– Да – ре че де те озбиљ но. – Че сто ми се чи ни 

да ја и је сам кра љев ске кр ви. Не при ме ћу јем да 

ли имам ци пе ле, ха љи не, играч ке, али во лим пле-

ме ни те и ле пе ре чи и по ступ ке. На рав но, љу ди се 

че сто не по на ша ју пре ма ме ни на тај на чин, јер 

сам обич на де вој-

чи ца. А да сам 

прин це за...

– ...и да имаш 

ча роб но огле-

да ло...

– Оно 

би ми при ча ло при че из 

жи во та обич них љу ди 

и ви ла, ого ва ра ло би не ку 

злу прин це зу или прин ца – 

су ма ну тог пе сни ка. Мо гла бих 

од ње га све да на у чим.

– Све је ве ли ка реч – ре че ма ла ви ла Све тлић 

и не жно се осмех ну де вој чи ци.
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– А кад све на у чиш, он да ви диш да је то са мо 

ма ло зна ње пре ма ве ли чи ни љу ба ви – ре че 

Ве дрић.

– О, фуј, ка ква љу бав! – на мр шти се де вој чи ца.

– Ис при ча ћу ти при чу о то ме – ре че до бра ви ла 

и би ло је сме ха у ње ним очи ма.

– Не ћу! – ре че од луч но де вој чи ца. – Хо ћу при-

чу о Сне жа ни и се дам па ту ља ка.

– И ми, и ми! – за гра ја ше ба у чи ћи.

– Пст! – ре че ви ла. – Про бу ди ће те бе бу!

– Прст! Бе ба! Глоц! Мљац – про сте ња у сну 

не ко ли ко ве ли ких ба у ка.

– Мо гу ли да уђем? – упи та ча роб ни ца, ко ја је 

већ ушла и за со бом за тво ри ла вра та. – Ви дим, 

сви сте на оку пу, удоб но сте се сме сти ли и ле пи 

сте као упи са ни, не ма шта – и она се де у фо те љу 

крај пе ћи и узе у кри ло нај ма њу де вој чи цу. – А 

Зли Вук? Ка ко ће мо без Злог Ву ка?

– Не ће мо без Злог 

Ву ка – ре че Ве дрић 

и мах ну ча роб ним 

шта пи ћем.

Пред њи ма се 

ство ри огром-

ни, си ви Зли 

Вук. Он мах ну 

ре пом и спре ми 

се да про гу та 

од јед ном бар 

две де вој чи це, 

али му се ма ла 

ви ла осмех ну:
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– Се ди и бу ди ми ран, ку цо – ре че ти хо. – Ма ма 

при ча при чу.

– На дам се не о Цр вен ка пи? – мрач но упи та 

вук, са ви се у клуп ко и ле же крај ва тре. – Мр зим 

ту да му, аван ту рист ки њу.

– На рав но да је мр зиш кад ни си ус пео да је 

по је деш – на сме ја се ви ла. – Да си је на вре ме сва-

рио, оста ла би ти у не жној успо ме ни. Али жи вот 

је пун нео че ки ва них обр та. Уте ши се, при ча ће мо 

за са да о Сне жа ни.

– Див но – про гун ђа вук. – Има ла је ме ку ко жи-

цу и ру ме не обра шчи ће, мљац!

– Ма ма! – за чу се из ко лев ке и у ва здух сук ну 

пла мен. – Ма ма а аа!

И сви ви де ше ви лин ску бе бу ка ко се ди у ко лев ци 

и пла че, а око ње се ши ри ва тра. Ви ла сме ста уга-

си пла мен, узе у на руч је ма лог ви ле ња ка и за пе ва:

Пре ко мо ра, пре ко го ра,

где год да си – иде са ма.

По зо ви је, ил не зо ви,

жу ри ти и тр чи ма ма.

Кад се сме јеш, ка да кме чиш,

кад на те бе вре ба та ма,

ка да све смеш и кад дрх тиш,

те бе чу ва тво ја ма ма.

Ка да ала грд но зи не,

кад за пе че ста ра ра на,

кад те рит не не ки акреп,

те ши те и ле чи ма ма!
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– Осим кад из гу би гла ву – про гун ђа ча роб ни-

ца, јер је ма ли ви ле њак опет за спао у ви ли ном 

на руч ју.

– Осим кад из гу би гла ву – сло жи се и ви ла ти хо 

и спу сти че до у ко лев ку, па се де до ње и бла го је 

за љу ља. – Али сад је гла ва на ме сту, син је здрав 

и мо же мо да при ча мо при чу.

– Хај де, хај де! – за цви ле ше ма ли ба у ци.

– Сне жа ну?

– Сне жа ну! – ре ко ше сви углас.

– Хај де – ре че ви ла и уз дах ну – не ка то бу де:



Сне жа наСне жа на





е о ма дав но, кад је свет 

још био млад, кад су по 

древ ним шу ма ма лу та ли 

јед но ро зи, а ва здух ис пу-

ња ва ли ми ри си ча роб них 

тра ва, у вре ме кад је још 

по ко ји змај жа рио и па лио 

по ља, жи вео је је дан ве ли-

ки краљ са до бром кра-

љи цом у бо га тој и моћ ној кра ље ви ни. Краљ и 

кра љи ца ду го ни су има ли де це. Са ња ли су не пре-

ста но о си но ви ма ко ји би ју ри ли по двор ским 

ода ја ма и учи ли ви те шке ве шти не, и о не жним 

и уми ља тим кће ри ма ко же бе ле као снег, ко се 

цр не као або нос, и уса на ру ме них као крв, ко је би 

из ра сле у пле ме ни те да ме, уда ле се за прин че ве 

и по ста ле кра љи це у дру гим кра љев стви ма. Али 

ка да је ро ди ла сво је пр во де те, Сне жа ну, де вој-

чи цу ко же бе ле као снег, ко се цр не као або нос и 

уса на ру ме них као крв, кра љи ца умре. Де тен це је 

би ло си ћу шно и бес по моћ но је пру жа ло ру чи це 

пре ма оцу – али кра ље во ср це је хла ди ла по ми-

сао да би ње го ва во ље на же на би ла још жи ва да 
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ни је ра ђа ла. И он је с бо лом скла њао по глед од 

де ти њег ли ца, ко је је ли чи ло на мај чи но.

Де те се на ви кло да бу де са мо – и ви ше ни је пру-

жа ло ру чи це и уми ља ва ло се. Јер је де ти ње ср це 

му дри је од нај па мет ни јих гла ва – ма ла прин це за 

је бр зо раз у ме ла да је ни ко не во ли и да ни ко ме 

не тре ба. Љу ди су се пред њом ме ха нич ки кла-

ња ли и ис пу ња ва ли ње не сме шне деч је за по ве сти 

гња ве ћи и оте жу ћи, по ка зу ју ћи јој на све на чи не 

да је она са ма бе зна чај на, а да је ди но ува жа ва-

ју ње но кра љев ско по ре кло. Де вој чи ца је за то са 

не скри ве ним по но сом учи ла ро до слов сво је кра-

љев ске ло зе за мно го ве ко ва уна зад. Ка ко ни је 

има ла ни ко га да ствар но бри не о њој, ни је на у чи-

ла да се ле по по на ша, ни ти ијед ну ве шти ну ко ја 

би при ли чи ла кра љев ској кће ри. Жа ли ла је што 

ни је му шка рац да кре не у бој, да ја ше ко ње и да 

се бо ри ма чем и бој ним се ки ра ма. Али би ла је 

сла ба шна, има ла је ко жу бе лу као снег, ру ме не 

усне и ко су цр ну као або нос. Слу шки ње су ша пу-

та ле да ће је, кад од ра сте, отац уда ти за прин ца. 

Љу бав ни ко ни је по ми њао. Љу бав се де ша ва ла 

са мо у пе сма ма двор ских пе ва ча. Сне жа на је 

раз у ме ла да прин це зе не би тре ба ло да са ња ју о 

љу ба ви. До вољ ни су по слу шност и по што ва ње.

Уско ро се краљ по но во оже нио. Но ва кра љи-

ца је би ла не сум њи во нај леп ша же на на дво ру, 

нај склад ни је об у че на и нај о бра зо ва ни ја, али је 

има ла злу ћуд. Мо жда је би ла и ве шти ца, али се 

о то ме ћу та ло. Краљ је био оча ран ње ном не сва-

ки да шњом ле по том. Кра љи ца се тру ди ла да пред 

њим са кри је из ли ве зле во ље, са ка ће ња и му че ња 
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ко ји ма је ка жња ва ла и нај ма њу не по слу шност. 

Двор је дрх тао пред ње ним ле пим очи ма пу ним 

при та је не ва тре. Љу ди су по ку ша ва ли да се уда-

ље на да ле ке по се де не би ли са чу ва ли гла ву и 

има ње. Уза луд. Ње на стра шна ру ка их је сву да 

сти за ла.

Кра љи ца је има ла огле да ло ко је је див но од ра-

жа ва ло свет – у ње му су се мо гли ви де ти да ле ки 

пре де ли и љу ди, про шлост и бу дућ ност. Чу ва ла 

га је у сво јим тај ним ода ја ма – огле да ло је има-

ло опа сну осо би ну да све зна и да увек го во ри 

исти ну. Би ло је не жно и от ме но – под но си ло је 

са мо ла ска ње и обра ћа ње у сти ху. Кра љи ца би 

га по не кад упи та ла са стреп њом:

Огле да ло ле по,

огле да ло мо је,

нај леп ша на све ту

да нас же на – ко је?

Огле да ло је нај че шће од го ва ра ло:

Ле па као дра гуљ,

као пе сма пти ца,

нај леп ша на све ту

да нас је кра љи ца.

И кра љи ца би од ла зи ла срећ на и уми ре на. Али 

би ло је да на ка да је огле да ло хва ли ло ле по ту и 

дра жи дру гих, а кра љи ца је скри ва ла свој бес и 

од ла зи ла да спра ви отро ве, зле чи ни, или да на ре-

ди уби ство и са ка ће ње су пар ни це. По  кра љев ству 
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по че да се ша пу ће да се стра шне ства ри де ша ва ју 

ле пим же на ма, чак и ка да их др же за тво ре не у 

ку ла ма да их ни ко не ви ди, чак и кад их чу ва-

ју вер ни стра жа ри. Же не су на гр ђи ва ле ли ца и 

са ка ти ле ле пе де вој чи це. Ни ко, ко је имао сре ће 

да за но ћи, ни је знао да ли ће до че ка ти ју тро.

Али, ма ка ко по зна ва ла тај не при ро де и стра-

шне си ле, кра љи ца ни је мо гла да ро ди на след ни-

ка. Кра љев по глед, у ко ме би још рет ко за и скри ла 

во ља, све се че шће за др жа вао на Сне жа ни. И све 

че шће је био ис пу њен не жно шћу. Де вој чи ца је 

по не кад се де ла крај ње го ве сто ли це и слу ша ла 

при че о ра то ви ма, о ди во ви ма и па туљ ци ма, о 

чуд ном да ле ком све ту. Ни је мно го го во ри ла. Њен 

по глед по но сног мла дог ство ра, ско ро ди вљег, али 

пле ме ни тог и не ви ног, ра ња вао је ста рог кра ља.

– Она је зе ни ца мог ока – го во рио је кра љи-

ци. – Она је мо је је ди но де те, мо ја крв, мо ја ду ша.

– Не сум њи во – од го ва ра ла је ле па кра љи ца и 

на ње ном ли цу не би за дрх тао ни је дан ми шић, 

ма да су је раз је да ле љу бо мо ра и мр жња. – Али 

она је нео пре зна и нео бра зо ва на. Ски та по шу ма-

ма. Ни шта не уме са ма да ура ди. Ста вља на се бе 

дра гу ље и зла то и гу би их по ход ни ци ма и по 

по љу као да су ка мен чи ћи.

Краљ се мр штио:

– Шта ма ри. Она је мо ја кћи, ма шта да ра ди. 

По бри ни те се да је чу ва ју на сва ком ко ра ку. Ви 

ће те ми за то од го ва ра ти. Би ћу не ми ло ср дан ако 

јој се ма шта де си.

Кра љи ца по гну гла ву. Зна ла је да је не по треб-

но да чу ва ју прин це зу – за пла ше ни на род ви део 
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је у њој свој је ди ни спас и чу вао је од зла. Ко ли-

ко пу та је ма ће ха по сла ла за њом сво је слу ге да 

је гур ну у ре ку, да си па ју отров у ча шу из ко је 

је пи ла, да на њу на ма ме бе сног пса. И увек се 

на шао не ко да је спа се из ре ке, да уби је бе сног 

пса, да гур не ча шу или да по пи је отров уме сто ње. 

Мо гла је не сме та но да лу та куд год је же ле ла – 

су је вер но и са обо жа ва њем на род је гле дао ње но 

охо ло че ло бе ло као снег, ру ме не усне и ко су цр ну 

као або нос. Шта ма ри што је но си ла за пр ља не 

ха љи не и ни је го во ри ла би ра ним ре чи ма? Она се 

игра ла дра гу љи ма као ка мен чи ћи ма, ле па као 

шум ска ви ла. И ни пред чим ни је са ги ња ла гла ву.

По сле мно го уми ља ва ња и опањ ка ва ња, кра-

љи ца до би до зво лу да се по за ба ви прин це зи ним 

вас пи та њем. И ка ко се за ма лу прин це зу зби ља 

мо гло ре ћи да је охо ла, кра љи ца убе ди кра ља да 

је тре ба на те ра ти да ма ло ра ди. И она је на ре-

ђи ва ла Сне жа ни да уста је у зо ру, да пе ре по до-

ве у па ла ти, или ру бље са слу шки ња ма, или да 

из но си сме ће и до но си др ва. Краљ је ми слио да 

Сне жа на до би ја ла ке по сло ве ко ји јој при ли че, а 

Сне жа на се ни је жа ли ла кад би уве че се ла крај 

ње га. Др жа ла је да је не до стој но ње ног ро да да се 

жа ли на не што што мо же да ура ди сва ки слу га. 

По не кад би јој од умо ра па ла гла ва на мр ша ва 

ко ле на и краљ би на ре ђи вао да је од не су у ње не 

ода је, за чу ђен што је прин це за то ли ко мр ша ва и 

ла ко за спи.

Те жак рад је, уме сто да уби је, оче ли чио де вој-

чи цу. По ста ла је тан ка и жи ла ва као мла да то по-

ла. Ма ће ха је буд но па зи ла да је не ко не учи да 
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чи та и пи ше и ни је јој до зво ља ва ла да обла чи 

кра љев ско ру хо. Де вој чи ца је но си ла си ро тињ-

ске ха љи не и ра ди ла као слу шки ња, али ни ко се 

ни је мо гао пре ва ри ти кад би је ви део: Сне жа на 

је ишла као прин це за и гле да ла као прин це за, 

отво ре но и по но си то. Ни кад ни је сум ња ла да се 

пре ма њој ло ше по сту па – јер су љу ди по не кад 

мо гли би ти зли јед ни пре ма дру ги ма, али не пре-

ма јед ној прин це зи. И она се с ду бо ким по што-

ва њем обра ћа ла сво јој ма ће хи, ко ја зби ља ни је 

би ла мај ка, али је би ла кра љев ског ро да и кра-

ље ва же на.

Је ди на осо ба с ко јом је Сне жа на раз го ва ра-

ла и ко јој се по ве ра ва ла, био је кра љев ло вац. 

Ње га је још дав но, као мом чи ћа, краљ од ре дио 

да чу ва ма лу прин це зу док се игра. Он је с вре ме-

ном по стао сна жан и ћу тљив чо век ко ме су се сви 

скла ња ли с пу та, а и да ље је у сто пу пра тио мла ду 

го спо да ри цу. Кад је пр ви пут па ла у во ду, он ју је 

на у чио да пли ва. Кад се из гу би ла у шу ми, он ју је 

на шао и на у чио да жи ви од пло до ва, да са зна где 

се на ла зи пре ма сун цу и зве зда ма и да за у зда ва 

страх пред зве ри ма. Сне жа на се сме шка ла слу-

ша ју ћи ње го ве озбиљ не, крат ке ре че ни це. Крај 

ње га се ни че га ни је бо ја ла – шу ма ни је би ла зла, 

ре ка га је слу ша ла, он је умео да је од бра ни од 

ки ше и од олу је. Че сто је ишла у ње го ву ку ћи цу 

са кро вом од тра ве – та мо је би ло то пло, ње го ва 

же на је пе кла кром пи ре у ва три и ра ђа ла си но ве 

ко ји су би ли не мир ни и ле пи као ви ле ња ци. Сне-

жа на је лов цу по не кад при ча ла при че о пле ме-

ни тим да ма ма због чи је су на кло но сти ви те зо ви 
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уби ја ли ажда је и зле ча роб ња ке, осва ја ли нео-

сво ји ве твр ђа ве и на ла зи ли та јан стве но бла го. Он 

је слу шао не ди шу ћи, а су зе га ну то сти ви си ле су 

му на тре па ви ца ма. Јер, јед ном дав но, пре ве че ре, 

Сне жа на га је про из ве ла у свог ви те за, а би ла је 

та ко озбиљ на и стро га да је од та да но сио пар че 

ње не по це па не ке це ље на ра ме ну, као знак да је 

она ње го ва да ма у чи ју ће сла ву по чи ни ти ве ли ка 

де ла. Иако се у се би сме јуц као ње ној охо ло сти и 

де ти ња стим при ча ма, ло вац је био искре но дир-

нут што је ње га, си ро ма шног слу гу, уз ди гла та ко 

ви со ко у свом до бром ср цу.

Али де си ло се оно што је би ло не ми нов но – јед-

ног да на ча роб но огле да ло је са оп шти ло:

Ле па као зо ра,

као све тлост ра на,

нај леп ша на све ту

да нас је Сне жа на.

Као су за чи ста,

као сун це бли ста.

По нос на ших да на

са да је Сне жа на.

А кра љи ца осе ти оштар бол у ср цу, ко је је ду го 

из је да ла љу бо мо ра. Она па де на ка ме ни под и 

ду го оста та ко је че ћи и при зи ва ју ћи зле си ле.

Кад је по сле мно го вре ме на уста ла, ње но ли це 

је опет би ло мир но. Она на ре ди да тај но по ша љу 

по лов ца. А пре ко ча роб ног огле да ла ста ви цр ну 

ма ра му, ша пу ћу ћи стра шне кле тве.

на,

у




