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КО ПРИ ВА И БУЛ КЕ

На жит ном по љу, ме ђу кла сјем пше ни це, цве та ло је се дам 
бул ки. По крај тог по ља, уса мљен, ста јао је жбун ко при ве. 

На бул ке су стал но сле та ле пче ле, бу ба ма ре и леп ти ри, док су 
ко при ву, због ли сто ва ко ји жа ре, по се ћи ва ли је ди но пу же ви 
у окло пље ној ку ћи ци и по не ка оса. Ко при ва је због то га ве о-
ма за ви де ла бул ка ма.

Јед ном, док су бул ке ра до зна ло по сма тра ле ја то ла ста ко је 
су ле те ле над по љем, ко при ва се обра ти цве то ви ма:

„Хеј, ви! За  што не до ђе те ова мо да жи ви те са мном? Ви 
иона ко не при па да те пше ни ци“.

По што јој бул ке ни су од го во ри ле, сма тра ју ћи да ода тле не 
тре ба да се се ле, ко при ва по но во вик ну:

„Са мо се ви пра ви те ва жне! Ми сли те да мо же те, за то што 
жи ви те с пше ни цом, и са ме да по ста не те пше ни ца! Зар не ви-
ди те да та мо ни ко ме ни сте по треб не?! Ви сте оби чан ко ров, 
исти као овај ко ји ра сте око ме не!“

Кад су то чу ле, бул ке се ве о ма рас ту жи ше. До тад ни ко ни-
је био то ли ко груб пре ма њи ма. Од ту ге не ке од њих по ви ше 
гла ве. Са мо је јед на ста ја ла ус прав но, цр ве не ћи се од бе са. 
Хте ла је да од бра ни сво је дру га ри це и се бе, али ни је же ле ла да 
се сва ђа с ко при вом и за то је од лу чи ла да ћу ти.

Сун це је би ло на за ла ску, а ја то без бри жних ла ста на пу ту 
пре ма ре ци, кад се на жит но по ље спу стиo је дан бум бар. На-
ме ра вао је да г а пре ле ти, али ни је знао ка  ко. По ље је би  ло 
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ве ли ко, а жи то се на ње му та ла са ло по пут мо ра. За то бум бар 
се де на клас пше ни це ко ји је ста јао на са мој иви ци по ља и по-
че да раз ми шља ка ко то да из ве де.

Бул ка ко ја му је би ла нај бли жа до бро је раз у ме ла бум ба ре-
ву же љу и за то га по зва да до ле ти до ње. Бум бар је по слу ша. 
По што је сле тео, бул ка му пред ло жи да се ма ло од мо ри и да 
од ле ти пре ма ње ној дру га ри ци, ко ја се на ла зи ла на сре ди ни 
по ља. Бум бар та ко и учи ни. Ле те ћи од бул ке до бул ке од ма рао 
се и при ку пљао сна гу.

Кад је сти гао на дру гу стра ну по ља, об ле те је дан круг и за-
зу ја нај гла сни је што је мо гао да би се за хва лио бул ка ма. Оне 
му ве се ло мах ну ше гла ва ма и по же ле ше му сре ћан пут.

Ко при ва је гле да ла ка ко су бул ке по ма га ле бум ба ру да пре-
ле ти по ље. Због то га се до бро за ми сли над оним што им је ре-
кла. Би ло јој је ја сно да ни је има ла раз ло га да их она ко по вре-
ди. За то се окре ну ка њи ма и до вик ну:

„Жао ми је што сам вас увре ди ла! Из ме не је го во ри ла за-
вист. Вас стал но оби ла зе бум ба ри, пче ле, бу ба ма ре и леп ти-
ри, а на ме не сле ти тек по не ка оса. За то вас мо лим да ми опро-
сти те и за бо ра ви те све оно што сам вам ка за ла“.

Бул ке су зна ле да је ко при ви тре ба ло мно го хра бро сти да 
при зна гре шку и ре ши ше да јој опро сте. И не са мо то! Обе ћа-
ше јој да ће сле де ћег пу та по сла ти бум ба ра да се и на њој ма-
ло од мо ри.
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КА КО ЈЕ НА СТА ЛА ДУ ГА

Јед ном дав но, то ли ко дав но да се ви ше ни ко ни је ни се ћао 
ка да се то до го ди ло, на не ком про стра ном по љу из ме ђу две 

пла ни не цве ће ста де да с е рас пра вља о то  ме ко ја је б о ја од 
свих бо ја нај леп ша и нај ва жни ја. На по слет ку се и по сва ђа ше.

„Нај леп ша бо ја је жу та“, ре че ма сла чак. „То је бо ја сун ца, 
ва тре, зре ле пше ни це и во ћа.“

„Ја ми слим да је нај леп ша бо ја пла ва“, твр дио је раз ли чак. 
„То је бо ја не ба, мо ра и ре ка. А шта је ва жни је за жи вот од ва-
зду ха и во де?“

„Ни шта од све га што сте ре кли ни је тач но!“, уз вик ну бе ла 
ра да. „Нај ва жни ја је бе ла! Она се на ла зи у свим бо ја ма, без ње 
ни јед на дру га не би по сто ја ла. То је бо ја да на и све тло сти. По-
ку шај да у мр а ку не ком дру гом бо јом обо јиш не што! Ви де-
ћеш, то се не ће ни при ме ти ти.“

„Ах, бе ла бо ја!“, по дру гљи во ће ку пи на. „За ми сли те са мо 
ка ко би из гле дао свет кад би све би ло обо је но у бе ло или кад 
би сви но си ли бе ло“, ре че ку пи на и ра ши ри сво је гран чи це 
по кри ве не тр њем.

„Пи там се ко ли ко вред ну је те мо ју бо ју кад то ли ко се бе ис-
ти че те!“, уз вик ну бул ка и од бе са по ста де још цр ве ни ја. „Мо-
ја бо ја озна ча ва љу бав, ра дост и ве се ље.“

„По ла ко, по ла ко“, по че да их уми ру је тра ва. „Зе ле на је бо ја 
мла до сти и но вог жи во та, па је, пре ма то ме, мо ја бо ја нај леп-
ша и нај ва жни ја.“
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Цвет дан и ноћ све је ово мир но са слу шао и оба зри во се 
уме шао у раз го вор го во ре ћи да сва ка бо ја има сво ју ле по ту и 
да су све бо је под јед на ко ва жне.

„Ћу ти ти, нео д луч на биљ чи це!“, ре че сва ђа лач ки ку пи на. 
„То ка жеш са мо за то што не мо жеш да од лу чиш ко ја је б о ја 
нај ва жни ја. Уоста лом, за то си за се бе иза брао и пла ву и бе лу!“

Цвет дан и ноћ ни су на љу ти ле ку пи ни не ре чи. Мир но ју је 
са слу шао и за тим из нео свој пред лог: „Хај де да сва ко од нас, 
пре не го што пад не ки ша, из над се бе ис так не сво ју бо ју. Ону 
бо ју ко ју ки ша не бу де опра ла про гла си ће мо пр вом бо јом – 
нај леп шом и нај ва жни јом.“

Сви ма се тај пред лог до пао и до го во ри ше се да ор га ни зу ју 
так ми че ње.

Кад је по че ла пр ва ки ша, сва ки цвет је из над се бе ис та као 
сво ју бо ју: ма сла чак жу ту, раз ли чак пла ву, бе ла ра да бе лу, 
бул ка цр ве ну, а тра ва зе ле ну. С ве ли ким не стр пље њем са че-
ка ли су да ки ша ста не, а он да су по жу ри ли да про ве ре шта је 
во да учи ни ла с њи хо вим бо ја ма.

Има ли су шта да ви де – бо је су се из ме ша ле и од њих је на-
ста ла ду га! Сва ки цвет је на њој пр о на шао сво ју бо ју и због 
то га је био ве о ма сре ћан.

Та да ре че дан и ноћ:
„Као што ви ди те, ни јед на бо ја ни је вред ни ја од дру ге. Све 

су под јед на ко и ле пе и ва жне!“
Од та да па до да нас ду га се ре дов но по ја вљу је на не бу по-

сле лет ње ки ше.
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