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Цветне 
принцезе

Данас jе Машин рођендан, 
а нико се тога ниjе 

сетио! Леп jе пролећни 
дан, и читава башта jе 
процветала. Где год се 

окренеш − богатство боjа 
и мириса.
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На овом предивном месту, 
jедна девоjчица седи тужна 

и потиштена. „Нико се ниjе 
сетио мог рођендана, па 

зато нисам добила ни jедан 
jедини поклон!“,  

пожали се она.
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Маша jе плакала и 
због тога ниjе приметила 
искрицу у високоj трави 
цветњака. Ипак, пратећи погледом 
лет jедног лептира, девоjчица примети 
таjанствену светлост. У трави угледа некакву 
куглу, тек нешто већу од поморанџе, али провидну 
и разнобоjну, попут мехурића сапунице коjи се  
пресиjаваjу на небу.
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Маша пружи руку и додирну необичан предмет коjи се, 
гле чуда, ниjе поломио. Изгледа исто као огроман балон 

од сапунице, али се ниjе распршио када га jе дотакла!
Маша jе подигла куглу, коjа jе све jаче светлела.

Снажна разнобоjна светлост  
обасjа девоjчицу и цвеће у башти.

„Срећан рођендан, Машо!“, ускликну jедан нежан, 
нежан гласић. „Све наjбоље желе ти цветне принцезе!“
Маша разрогачи очи од чуђења. „Ко… ко jе то?“, упита. 

„Хоћеш да кажеш – ко смо!“, одговори мноштво 
преслатких гласића. „Ми смо цветне принцезе и 

желимо да ти дамо поклон за рођендан.“
Маша протрља очи: ниjе могла  
да веруjе у то што види и чуjе.
 „Поклон за мене?“, питала jе.
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„Наравно!“, настављали 
су гласићи. „Изабери своj 
омиљени цвет и, на jедан дан, 
претворићемо те у принцезу 
тог цвета. Поћи ћеш са нама 
у наше чаробно краљевство, 
где ћеш провести jедан веома 
посебан дан!“
„Да изаберем цвет? Постаћу 
цветна принцеза? Па то jе 
предивно!“, узвикну девоjчица 
осврћући се око себе.
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Башта jе била на врхунцу 
сjаjа: било jе ту прелепих 

ружа, мирисних глициниjа,  
гладиола, ириса и малих 

белих рада, коjе су 
провиривале кроз тек 

изниклу траву. Али цвет 
коjи jе Маша  

наjвише волела био jе 
мак: jедноставан, нежан 

цвет, коjи jе своjом jарком 
црвеном боjом ширио 

радост кроз високу траву.
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„Бирам мак! Желим да будем  
Принцеза мака!“, весело jе узвикнула.

„Жеља ће ти бити испуњена!“, одговорише 
гласићи. У вихору светлости и латица 

цвећа, Маша jе крунисана у Принезу мака. 
Док се огледала, Маша jе била у везеноj 

хаљини са нежним латицама, прозрачним 
и светлуцавим венчићима цвећа. На себи 
jе имала и прслук зелен попут лишћа, а на 

глави круницу од злата.
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Желећи да прославе, одмах дотрчаше и остале цветне 
принцезе, све у разним боjама, веселе и мирисне.

„Придружи нам се! Заjедно ћемо плесати у твоjу част!“ 
Рекавши то, узеле су jе за руку и повеле да игра са њима на 

листовима биљака, светлуцавим од капљица росе. „Како 
су лепи ови цветови кад их погледаш овако изблиза!“, рече 
Маша. Скакала jе од среће, због чега се пресиjавала њена 

хаљина од латица мака, нежна попут каквог 
црвеног облачка.
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Мала златна круна блистала jе на сунчевоj светлости. 
Цветне принцезе одвеле су Машу да упозна кутке 

баште коjи су jоj све до сада били непознати. 
Стално долазим у башту, размишљала jе, „а никада 

нисам приметила да jе цвеће оволико лепо!“
Девоjчици jе, заправо, дарована могућност да научи 

да боље осматра оно што jе окружуjе.
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Када jе дошло вече, цветне принцезе су отишле 
да се одморе на своjим разнобоjним венчићима. 

И Маша jе заспала на jедном великом, 
блиставом листу. Месец као да се смешио 

високо на сjаjном небу; ваздухом се ширио 
мирис цветова из баште; у високоj трави цврчак 

jе певао своjу песму.
У зору, зрак сунца спустио се на девоjчицин 
креветац. Око ње jе било мноштво поклона 

умотаних у предивне шарене папире.

15

PRINCEZE.indd   15 10/11/14   10:48 AM


