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Пре много година, када је морско дно било испуњено 
прелепим палатама од мермера и корала, у којима су 
становале сирене, живела је и мала сирена, која беше 
најлепша од свих.

Била је најмлађа од шест принцеза које су живеле у једној 
чаробној палати у воденим дубинама. Имала је кожу попут 
руже и очи плаве као морe. Међутим, била је несрећна.

Мала сирена
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„Мама“, упитала је 
мала сирена једног дана 

своју мајку, „када ћемо моћи да 
изађемо на површину и дивимо 
се свим оним чудесима на копну?“

„Када напуниш петнаест 
година“, одговорила јој је мајка. 
„Тада ћеш смети да седнеш на 

стене под месечином и дивиш 
се бродовима на пучини.“

Али малена, која није могла да 
обузда нестрпљење, једном, када је 

нико није видео, отплива ка 
површини.

Када је изронила, схватила 
је да напољу бесни олуја. 

Море је било веома 
узбуркано. Мала 

сирена се 
престравила 

јер је видела 
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како се један брод разбио о 
литице. Зачула је глас неког 
младића, који је молио за помоћ.

Мала сирена је допливала до њега и 
он се, само часак пре него што би потонуо 
и удавио се, ухватио за њу.

„Онесвестио се“, претпоставила је мала 
сирена. „Покушаћу да га одржим на 
површини и одвучем до обале.“

Када је свануло, људи из тог града 
затекли су младића на плажи. Мала 
сирена, скривена иза оближњих 
стена, посматрала је радост 
окупљене гомиле.



„Наш принц је спасен!“, узвикивали су.
Младић је дошао свести. Мала сирена је 

запазила како се принц збуњено осмехује 
људима. Погледом је испратила како сви заједно 
одлазе у велику белу палату. Мала сирена, 

помало тужна због тога што младић није 
стигао ни да јој се захвали, поново се 
вратила на дно мора и од тада на њеном 
лицу више није било осмеха ни радости.

„Шта си то видела на површини?“, 
биле су радознале њене сестре.

Али она им ништа није одговарала. 
Одувек је била тиха и замишљена, 
али сада више него икад. Пробала је 
да се орасположи негујући 

божанствено цвеће у подводном 
врту, али се још страшније 

растужила када се сетила 
необичног цвећа боје неба и 

миловања ветра на 
копну.
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Много пута је изронила на површину, у ноћима 
обливеним месечином, али никада више није видела 
принца.

Једног дана, не могавши више да издржи своје јаде, 
испричала је сестрицама шта јој се догодило.

„Када бих могла да ходам по земљи“, поверила им 
се, „пошла бих да потражим свог принца и не бих се 
више одвајала од њега.“

„Можда ти се жеља и испуни“, умешала се хоботница 
која их је прислушкивала, „ако посетиш вештицу која 
живи у пећини испод литица.“

Мала сирена је пожурила ка тој пећини и тамо нашла 
вештицу. Ова ју је крештавим гласом упитала:

„Шта хоћеш од мене?“
„Волела бих да имам две ноге, баш као и принцезе на 

копну.“



„Заљубила 
си се у принца, 

није ли тако?“
„Да“, признала 

је мала сирена 
дрхтавим гласом.

„Помоћи ћу ти“, казала је 
вештица. „Учинићу да се твој 

рибљи реп претвори у пар 
чврстих ногу, али и ти ћеш 
морати мени нешто да даш 

заузврат.“
„Даћу ти шта год пожелиш“, 

пожурила је да каже мала сирена, 
„све злато које постоји у мору, 

бисерне и коралне огрлице…“
„Фуј!“, прекинула ју је вештица. 

„Ништа од тога мене не занима. 
Ја желим само твој глас.“

„Али ако ми одузмеш глас“, 
побунила се мала сирена, „како 
ћу онда разговарати с принцем?“

„Он ће у твојим очима прочитати 
шта осећаш, тако да ти речи нису 

ни потребне.“
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„У реду“, сложила се мала сирена. 
„Препустићу ти свој глас у замену за 
две ноге које ће ме одвести до мог 
принца.“

„Попиј овај напитак“, рекла јој је 
вештица слатким гласом, који је већ 
преузела од сирене, „и видећеш да 
ће се твоја жеља остварити.“

Мала сирена попила је 
вештичји напитак и њен рибљи 
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реп је нестао, стварајући места за две витке ноге. Одмах 
је запливала ка површини, изронила, изашла на обалу и 
запутила се ка принчевој палати. Када се приближила, 
схватила је да је у току неко славље.

„Неће те пустити унутра, девојко“, упозорио ју је 
радознали зечић, кога је затекла 
испред капије.

„А зашто ме не би пустили?“, 
запитала се сирена. „Моја 

хаљина је једнако лепа као 
и одећа дама које плешу 

у дворани.“
Баш као што је и 

претпоставила, када 
су је видели тако лепу 
и елегантну, стражари 
су се размакли да 
би је пропустили.

Принц је одмах 
пожелео да заплеше с том 
девојком, јер је била 
неодољиво лепа и 
привлачна. Мала сирена 


