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Некада давно, у једном прелепом арапском градићу, живео је Аладин са својом мајком. 
Живели су сами њих двоје, јер је она била удовица. Аладин је био врло послушан момак, 
понос својој мајци. Увек су се лепо слагали, а Аладин је сањао да једног дана обезбеди 
својој мајци лепши и удобнији живот.
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Аладин је био живахан и радознао момак. Пошто је био млад, врло лако га је неко могао 
наговорити на несташлуке и пустоловине. Једног лепог, сунчаног дана кренуо је у шетњу. 
Њему у сусрет ишао је старији човек, врло раскошно обучен. Странац му се приближи и рече: 
„Здраво, младићу. Ја сам твој стриц, Мустафа.“

Наставили су шетњу, јер је човек умео врло лепо да прича. Испричао је Аладину да је 
велики део живота провео на Истоку, где је, некада давно, трговао са његовим оцем. 
Показао му је новац као доказ те успешне трговине. Пружио му је џак пун златника и 
обећао му да ће доћи наредног дана.
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Он је отишао, а Аладин је остао запањен од његових прича. Целе ноћи није могао да спава 
од узбуђења. Наредног дана нашао се са тим човеком који му се представио као стриц. То је 
заправо био веома зли и моћни чаробњак Џафар. Зли чаробњак му је рекао да ће га одвести 
на места која само он зна и да не сме баш никоме да прича о томе. Биће то њихова тајна.

Коначно су застали у подножју једног брега. Џафар је изговорио неке чаробне речи и 
тог момента се пред њима нашао огроман камени поклопац. Аладин и даље ништа није 
сумњао. Џафар му рече да га помери и да се спусти степеницама. На крају пута ће ући у 
пећину у којој ће наћи три просторије.



10

У првој ће видети злато, у другој дрвеће пуно драгог камења, а у трећој је стара лампа. 
Аладин треба да прође прве две просторије и да узме само стару лампу. У повратку је смео 
да понесе шта год је пожелео. Аладин је пратио сва упутства. Понео је мајци неке драгуље 
и златнике да је обрадује. Сав је био срећан, јер ће коначно моћи мајци да пружи оно што 
је одавно желео.

Кад је стигао до врха степеница, чаробњак му је рекао: „Дај ми ту лампу већ једном. Ако је 
не даш, затворићу те у пећину.“ Аладин је био изненађен тоном којим му се наводни стриц 
обратио. Схватио је да је у питању превара. Имао је осећај да му неко шапуће да не треба 
да преда лампу. 


