
Ririro 

Najlepša ruža na 
svetu 

Bila jednom jedna moćna kraljica koja je imala baštu sa najlepšim cvećem na svetu. Njeno 
omiljeno cveće su bile neverovatno mirisne ruže. Rasle su u najlepšim oblicima i bojama uz 
zidove zamka, obavijale se oko stubova, pa čak ulazile i kroz hodnike u velike sale. Ali 
unutar zamka je bila tuga i žalost. 

Kraljica je bila bolesna i uskoro je trebalo da premine. Mudri doktor je rekao: „Donesite joj 
najlepšu ružu na celom svetu i ona neće umreti." Iz okoline, ali i iz daleka ljudi su donosili 
svoju najlepšu ružu u palatu. Ali ruža je morala doći iz vrta ljubavi;a šta bi to bilo? 

Poruka je poslata širom zemlje. O tome su pesnici pisali pesme. Ali još uvek niko nije 
pronašao pravu ružu. Nisu to bile ruže na Romeovom i Julijinom grobu, ili ruža iz bajke 
Oskara Vajlda, kao ni ruža koja je naterala jednog dečaka da živi za nauku. 

„Znam gde cveta ova ruža“, rekla je mlada majka koja je sa bebom bila u poseti kraljici. 
„Najlepša ruža cveta na obrazima moje devojčice kada otvori oči i nasmeje mi se posle 
spavanja. 



„To je zaista lepa ruža, ali ima još lepša. Divna ruža blede boje poput latica ruže čaja “, rekla 
je žena. „Videla sam je 
na obrazima naše 
kraljice. Hodala je po 
dvorcu bez krune i 
tužnog izraza lica usred 
noći držala je svoje 
bolesno dete. Molila se 
Bogu za svoju bebu.” 

"To je sveta bela ruža 
tuge, ali ni to nije 
najlepša ruža." Stari 
vladika je rekao da je 

pred Božjim oltarom 
video najlepšu ružu. Beba koja je upravo krštena izgledala je baš kao ruža koja blista kao 
anđeo. 

Ta ruža je blagoslovena! Ali postoji jedna još lepša. 

Tada je u sobu ušao mladi kraljičin sin sa velikom knjigom. Sa 
suzama u očima je rekao: "Majko, moraš da čuješ šta sam upravo 
pročitao!" Seo je pored kreveta i pročitao priču o nekome ko je bio 
prikovan na krst da bi iskupio ljude zbog njihovih grehova kako bi 
bili srećni. To je bio čin prave ljubavi. 

Kada je kraljica čula ovu priču, njeni obrazi su postali boje ruže, a 
oči su počele da joj sijaju. Videla je kako se najlepša ruža diže sa 
stranica knjige i svako ko je video ovu ružu ljubavi biće srećan i 
nikada neće zaista umreti.


