
Ririro 

Snežana is edam 
patuljaka 

Bila jednom jedna kraljica. Bila je sredina zime. Kraljica je volela da gleda bele pejzaže i 
uzdahnula je: „O da imam dete, belo kao sneg, crveno kao krv i kose crne kao ebanovina. 

Godinu dana kasnije, kraljičina želja se ostvarila. Imala je bebu sa crnom kosom od 
ebanovine, kožom belom kao sneg i 
usnama crvenim kao krv. Kraljica ju je 
nazvala Snežana. 

Iste godine umrla je i kraljica. Kralj se 
uskoro oženio novom ženom. Bila je to 
lepa žena, ali je uvek želela da bude 
najlepša na svetu. Imala je čudesno 
ogledalo, kojem je stalno postavljala isto 
pitanje: 

"Ogledalce, ogledalce, ko je najlepši na 
svetu?" 

Ogledalo je iznova i iznova odgovaralo: 
"Vi ste, gospođo Veličanstvo, vi ste 
najlepši od svih". 

Kraljica je znala da ogledalo govori istinu. Ali jednog dana kada je po ko zna koji put pitala 
svoje ogledalo ko je najlepši, ono je odgovorilo: "Kraljice, kao i uvek, mnogo ste lepi, ali 
najlepša je Snežana, koja je sada hiljadu puta lepša!" 

Kraljica je pozelenela od ljubomore, 
jer ogledalo je samo govorilo istinu. 
Besna, naredila je lovcu da namami 
Snežanu u šumu i da je ubije. Takođe 
je morao da donese njeno srce u 
palatu kao dokaz. 

Lovac je odveo Snežanu u šumu. Kad 
je uperio strelu u nju, molila ga je da je 
ne ubije. Lovac jednostavno nije 
mogao. Bila je tako zanosno lepa i 



tako mlada. Ubio je jelena i dao srce životinje kraljici. 

Snežana je znala da više ne može kući. Pobegla je daleko u šumu i naišla na neku 
vikendicu. Sto je bio postavljen sa sedam tanjira i sedam šolja. Snežana je bila gladna, 
uzela je nešto iz tanjira i popila iz šolje. Tamo je videla sedam kreveta poređanih u nizu. 
Zbila je krevete i zaspala. 

Sedam patuljaka je te noći došlo kući sa posla. „Ko je sedeo na mojoj stolici?" upitao je 
prvi patuljak. „Ko je jeo iz mog tanjira?" upita drugi patuljak. Onda su videli Snežanu kako 
leži na krevetima. "Ah, kakva slatka devojka, i kako je lepa!" prošaputaše sva sedmorica. 

"Moje ime je Snežana", rekla je sledećeg jutra i ispričala priču o lovcu. "Ostani sa nama! 
Ako se budeš brinula o domaćinstvu, mi ćemo se pobrinuti da budeš sita i obučena", 

rekao je najstariji patuljak. Snežana je ostala. Danju je bila sama, pa su je patuljci zamolili 
da bude oprezna. 

U međuvremenu, kraljica je pitala ogledalo ko je najlepši. Na njeno veliko iznenađenje, 
ogledalo je odgovorilo: 

"Oh kraljice, ti si najlepša u ovoj zemlji! Ali Snežana je hiljadu puta lepša, tamo preko 
planina, sa patuljcima." 

Kraljica je bila ogorčena. Snežana je još uvek bila živa! Smislila je trik. Obučena kao stara 
seljanka, pokucala je na prozor kuće patuljaka. Snežana je pažljivo otvorila prozor. 

„Zdravo, draga devojko“, reče seljanka, „imam ovde ukusne jabuke. Da li bi želela da 
probaš jednu?" Snežana je odgovorila: „Zapravo, ne smem da razgovaram sa strancima, ali 
neće naštetiti ako probam jabuku. Hvala, gospodjo! Nakon što je zagrizla jabuku, pala je 
mrtva. 

Patuljci su bili šokirani kada su pronašli Snežanu. Pošto je izgledalo kao da spava, patuljci 
su je stavili u stakleni kovčeg. 



Jednog dana pojavio se princ u šumi. Čim je ugledao Snežanu, zaljubio se u nju i pitao 
patuljke da li bi mogao da je povede sa sobom. Ovo je dirnulo patuljke pa su mu dozvolili. 
Prilikom pomeranja staklenog kovčega, komad jabuke je izleteo iz Snežaninon grla. 
Otvorila je oči i ugledala lepog princa. 

Šta se dalje dogodilo sa maćehom još uvek je misterija. Neki kažu da se pretvorila u statuu. 
U svakom slučaju, istina je da Snežana više nikada nije morala da brine o njoj. 

Princ i Snežana su se venčali i živeli srećno do kraja života.


