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Д еца се кроз бајке већ вековима упознају са светом књига и књижев-
ности. Приче и бајке не само што деци пружају дивну забаву прено-

сећи их у свет чаролија и маште већ их подучавају како да се снађу у свету 
који уме да буде и мрачан и опасан. 

Нашим омиљеним јунацима из прича није увек лако. На сваком кора-
ку наилазе на разне препреке које морају да савладају, баш као што ће се и 
наша деца сусретати с разним потешкоћама, срећом не у виду злих вешти-
ца и патуљака. 

Најпознатији сакупљачи европских народних прича и предања били су 
Јакоб и Вилхелм Грим из Немачке и Ханс Кристијан Андерсен из Данске. 
Браћа Грим су сакупљала и објављивала приче које су се вековима усмено 
преносиле с колена на колено, а Андерсен је уз то написао и нове, ориги-
налне. 

Многе бајке и приче одликује сажетост јер су њихови творци желели 
да велике животне истине представе кратко и јасно, да се лако упамте. За 
ову књигу одабране су кратке бајке, те су згодне за малу децу, коју не држи 
пажња, као и за заузете родитеље. Можете их читати пред спавање или у 
слободно време, кад год можете да издвојите пет минута. 

Љубав према читању и књигама свакако је један од највећих дарова који 
одрасли могу да пренесу деци. Причање прича чак и најмлађој деци пружа 
нам радост и задовољство и ствара нераскидиве везе љубави, поштовања и 
разумевања међу нама.

Увод
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Зла то ко са
триме две даи

P02026_FiveMinuteStoriesForGirls_007-016.indd   7P02026_FiveMinuteStoriesForGirls_007-016.indd   7 14.5.2015   10:32:2614.5.2015   10:32:26



Бајке  за девојчице

8

Ж и ве ла јед ном три ме две да у ку ћи ци у шу ми: та та ме-
двед, ма ма ме две ди ца и ме че.

Има ли су три зде ле за ка шу: та та ме двед је јео из ве ли ке, ма ма 
ме две ди ца из сред ње, а ме че из ма ле зде ле. Има ли су и три сто ли-
це за сто лом: та та ме двед је се део на ве ли кој, ма ма ме две ди ца на 
сред њој, а ме че на ма лој сто ли ци. А има ли су и три кре ве та: та та 
ме двед је спа вао у ве ли ком, ма ма ме две ди ца у сред њем, а ме че у 
ма лом кре ве ту.
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Зла то ко са и три ме две да

9

Јед но га да на ску ва ли су ка шу за до ру чак и си па ли је у зде ле. 
Ре ши ли су да иза ђу да се про ше та ју по шу ми док се ка ша охла-
ди. Би ли су то му дри, ле по вас пи та ни ме две ди и ни су хте ли да се 
о пе ку је ду ћи вру ћу ка шу.

Док су се они ше та ли, јед на де вој чи ца по име ну Зла то ко са про-
ђе крај њи хо ве ку ћи це. Зла то ко са је жи ве ла на дру гој стра ни шу-
ме, и по шла је да оба ви не што за мај ку. Ви де ла је ку ћи цу и по гле-
да ла кроз про зор. Он да је по ку ца ла на вра та, па про ви ри ла кроз 
кљу ча о ни цу. Ви де ла је да у ку ћи не ма ни ког, па је по ди гла ре зу и 
ушла.
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Бајке  за девојчице

10

Зла то ко са се сил но об ра до ва кад опа зи зде ле са ка шом на сто-
лу. Ве ћи на љу ди би, на рав но, са че ка ла да се ме две ди вра те и по-
ну де их је лом, али Зла то ко са је би ла раз ма же на и не ва спи та на, па 
је се ла за сто и са ма се по слу жи ла.

Пр во је за хва ти ла ка ши ком из зде ле та те ме две да, али је ка ша 
би ла мно го вру ћа. За тим је про ба ла из зде ле ма ме ме две ди це, али 
је ка ша би ла пре ви ше хлад на. А он да је узе ла ма ло из ме че то ве 
зде ле и ка ша јој се учи ни баш ка ко тре ба. То ли ко јој се до па ла да 
је све по је ла.
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Зла то ко са и три ме две да

11

Зла то ко су од јед ном об у зе умор, па се об ра до ва кад угле да три 
сто ли це. Нај пре је се ла на сто ли цу та те ме две да, али она је би ла 
мно го твр да. По том је се ла на сто ли цу ма ме ме две ди це, али она је 
би ла пре ви ше ме ка. А он да је се ла на ме че то ву сто ли цу и ви де ла 
да јој је баш по та ман. То ли ко јој се до па ла да је се де ла на њој док 
сто ли ца ни је пу кла, па је па ла. То је мно го раз љу ти.
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Бајке  за девојчице

12

Зла то ко са је и да ље би ла мно го умор на, па се по пе ла на спрат у 
спа ва ћу со бу, где је ви де ла три кре ве та. Нај пре је ле гла на кре вет 
та те ме две да, али он је био пре тврд. По том је ле гла на кре вет ма-
ме ме две ди це, али он је био пре ви ше мек. А он да је ле гла на ме-
че тов кре вет и ви де ла да јој са свим од го ва ра. То ли ко јој се до пао 
да се по кри ла и чвр сто за спа ла.
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Зла то ко са и три ме две да

13

Три ме две да по ми сли ше ка ко им се ка ша сад већ си гур но охла-
ди ла, па се вра ти ше ку ћи да до руч ку ју. Кад су ушли, ви де ше да је 
не ко оста вио ка ши ке у зде ла ма.

„Не ко је про бао мо ју ка шу!“, по ви ка та та ме двед.
„Не ко је про бао и мо ју ка шу!“, по ви ка ма ма ме две ди ца.
„А не ко је мо ју скроз по јео!“, по ви ка ме че.
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Бајке  за девојчице

14

Ме две ди схва ти ше да им је не ко био у ку ћи па по че ше да се 
освр ћу и гле да ју је ли све на свом ме сту. Он да при ме ти ше да је 
не ко по ме рао ја сту чи ће на сто ли ца ма.

„Не ко је се део на мо јој сто ли ци!“, по ви ка та та ме двед.
„Не ко је се део и на мо јој сто ли ци!“, по ви ка ма ма ме две ди ца.
„А не ко је мо ју по ло мио!“, по ви ка ме че.

P02026_FiveMinuteStoriesForGirls_007-016.indd   14P02026_FiveMinuteStoriesForGirls_007-016.indd   14 14.5.2015   10:33:3514.5.2015   10:33:35



Зла то ко са и три ме две да

15

Три ме две да на ста ви ше да пре тра жу ју ку ћу у слу ча ју да им је у 
њу упао про вал ник. По пе ли су се на спрат до спа ва ће со бе и ви-
де ли да им је по сте љи на згу жва на.

„Не ко је ле жао на мом кре ве ту!“, по ви ка та та ме двед.
„Не ко је ле жао и на мом кре ве ту!“, по ви ка ма ма ме две ди ца.
„А не ко у мом још спа ва!“, по ви ка ме че.
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Бајке  за девојчице

16

Зла то ко са се тр же из сна и сил но се пре па де кад угле да три ме-
две да крај кре ве та, ка ко сто је и гле да ју је. Ђи пи ла је из по сте ље и 
ис ко чи ла кроз отво рен про зор. До че ка ла се на гу сту ме ку тра ву, 
па отр ча ла ку ћи што је бр же мо гла. А ме две ди се би ску ва ше но ву 
ка шу и у сласт је по је до ше.

Три ме две да ни кад ви ше ни су ви де ла Зла то ко су, а де вој чи ца је 
до бро на у чи ла да тре ба да по шту је дру ге и не ди ра ту ђе ства ри.
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