
Ririro 

Brat i Sestra 
Od kada im je umrla majka, brat i sestra su jako teško živeli. Njihova zla maćeha im je 
davala samo malo da jedu i veoma se loše ponašala prema njima. Jednog dana je brat 
rekao sestri:" Sestrice moja, moramo da pobegnemo odavde. Ovde više nema života za 
nas. I tako su i uradili. Išli su ceo dan, dok uveče nisu stigli u neku veliku šumu. Tu su 
zaspali, tužni i gladni. 

Sledećeg jutra brat se probudio žedan. Zajedno su krenuli u potragu za vodom. Ali čim je 
zla maćeha otkrila da su brat i sestra pobegli, začarala je svu vodu u šumi, jer je ona bila zla 
i veštica. Kada je brat našao potok iz kojeg je mogao da pije, sestrica je čula glas iz njega: 
„Ko pije iz mene postaće tigar". Sestra je viknula na brata da ne pije vodu, jer će postati 
divlja zver. Na sledećem izvoru se isto desilo. Sestra je čula: "Ko pije iz mene, postaće 
vuk....", pa brat ni odatle nije pio. Bio je toliko žedan da je jedva izdržao. Na sledećem 
izvoru glas je šaputao: „Ko pije iz mene, postaće jelen...“ ali brat je bio toliko žedan da je 
ipak otpio gutljaj. Odmah se pretvorio u jelena. 

I sestra i brat su bili jako tužni što se brat pretvorio u malog jelena. Ipak, nastavili su dalje 
zajedno. Sestra je vezala zlatnu vrpcu sa kose oko vrata jelena. Napravila je i uže od trske 
koje je vezala za ogrlicu i vodila malog brata sve dalje u šumu. Posle duge šetnje, sestra i 
brat su došli do prazne kuće. Tu su mogli da žive na miru. 

Jednog dana, kralj te zemlje je pravio lovačku zabavu u šumi. Mali brat je čuo vesele krike 
lovaca, lavež pasa i zvuke rogova. To ga je toliko učinilo srećnim da je odmah poželeo da 
izađe napolje. Sestra je pokušala da ga zaustavi, ali ju je on molio da ga pusti. Konačno je 
pristala, ali je morao da obeća da će se vratiti uveče. Kad dođe do vrata, treba da kaže: 
"Sestro draga, pusti me unutra", kako bi ona znala da je to on. 



Brat je proveo divan dan u šumi. Lovci su ga jurili, ali mu 
nisu mogli ništa. Sutradan su ponovo bili u lovu i brat je 
opet uspeo da im pobegne. Tako je jurcao sve do mraka. 
Jedan od lovaca je uspeo da ga lakše rani u nogu. Brat je 
polako othramao do kućice i doviknuo: "Sestro draga, 
pusti me unutra." Lovac se iskrao iza njega i čuo ovo. 
Odmah je rekao kralju. 

Sutradan je kralj opet krenuo sa svojom svitom u lov u lov. 
Rana malog brata je već zarasla i on je izašao napolje. 
Sestra nije mogla da ga zaustavi. Ceo dan je trčao kroz 
šumu. Kralj je rekao svojim lovcima da ne povređuju 
jelene. Uveče je kralj otišao u kolibu o kojoj mu je pričao 
njegov lovac. Rekao je: "Sestro draga, pusti me unutra" i 
sestra je otvorila vrata. Kako se iznenadila kad je videla 
kralja kako stoji umesto malog brata! Kralj se odmah zaljubio u nju i odveo je u svoj zamak. 
Mali brat je krenuo sa njima. 

Dugo su srećno živeli u dvorcu. Kada je zla maćeha čula za ovo, razbesnela se. Smislila je 
kako da ubije sestru. Nasreću, kralj je to otkrio i osudio 
vešticu na smrt. Čim je ona umrla, brat je ponovo postao 
čovek. Od tada su brat i sestra živeli srećno do kraja života.


