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Увод

У јед ној ве о ма то плој и да ле кој 

зе мљи жи вео је до бар и му дар 

краљ ко ји је са сво јих се дам же-

на имао сед мо ро де це, шест де ча ка 

и јед ну де вој чи цу. Краљ је већ био 

стар, и умо ран, и осе ћао је да му се 

бли жи крај, па је мо рао да од лу чи ко 

ће да влада по сле ње га. Тре ба ло је да 

кру ну на сле ди ње гов нај ста ри ји син, 

као што је то био оби чај у дру гим 
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кра љев стви ма у све ту, али овај краљ 

био је по се бан и увек је сву сво ју де-

цу сма трао јед на ки ма. За то их је по-

звао и ре као им:

– Си но ви мо ји, ни је ми пре о ста ло 

још мно го да по жи вим. Хо ћу да кре-

не те у свет и да ми сва ки од вас до-
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не се не ки дар, не што нај дра го це ни је 

што на ђе. Мо ра те да се вра ти те за 

три де сет да на: ако за ка сни те, мо-

жда ме ви ше не ће те за те ћи ов де, али 

не сме те ни да пожурите и дођете 

раније. Ко ми до не се нај леп ши дар, 

до би ће мо ју кру ну и на сле ди ће ме 

на пре сто лу.

Мај ке ше сто ри це кра ље вих си но-

ва од мах по че ше да се сва ђа ју. Твој 

син је ста ри ји од мог, си гур но ће 

он по бе ди ти!, ре кла је јед на; а дру-

га: Мој син је још ма ли де чак: ка ко 

да се так ми чи са сво јом ста ри јом 

бра ћом? И то је би ла исти на, јер су 

си но ви би ли у уз ра сту од два на ест до 

се дам на ест го ди на, не ки су би ли ја ки 
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а не ки сла би, не ки су би ли лу ка ви а 

не ки при глу пи. Све у све му, то сва-

ка ко ни је мо гло да бу де рав но прав но 

так ми че ње. Али краљ пре ки де рас пра-

ву и ре че: – Ти ши на, же не! Зна те да 

сам до бар и му дар краљ; сва ка ко ћу 

зна ти да про це ним ко ји је од мо јих 

си но ва до нео не што нај дра го це ни је. 

И ја знам да ни су сви јед на ки, али је 

ва жно да се ја пре ма њи ма по на шам 

јед на ко, што зна чи рав но прав но, кад 

их бу дем оце њи вао. А упра во ће раз-

ли ке ме ђу њи ма до при не ти то ме да 

ово так ми че ње бу де још за ни мљи ви је.

У том тре нут ку пред кра ља ис ту пи 

мај ка ње го ве је ди не ћер ке, де вој чи-

це од де сет го ди на ко ја се зва ла Ума. 
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