
УВЕК МИСЛИ СВОЈОМ ГЛАВОМ 

Преко седам мора и седам гора, давно, давно, али стварно 
давно, живео је човек који је имао чаробну капу. Ма како да не, баш 
чаробна, знам да то мислите. Верујте ми, стварно је била чаробна. Ни 
ја нисам веровао у то док се нисам уверио и сам! Ево како је то било. 

Где год би тај човек кренуо, капа је мислила уместо њега. Ако 
хоће да крене улицом десно, а капа процени да треба ићи левом, он 
крене левом улицом, јер ноге слушају капу. Сви су га волели јер га је 
капа саветовала шта коме да каже, како другима да се обрати, како 
да их похвали и све тако! 

Ова капа имала је њух и за посао. Увек га је саветовала шта да 
купи, када да препрода то, по којој цени, којим трговцима. Свака јој 
част! Од толиких савета човек се брзо об0огати. Од малог трговца он 
постаде велики и познат широм земље. Купио је лепо имање, 
саградио велику и лепу кућу. Дошло је време да се ожени. Од свих 
девојака из краја одабрао је најлепшу и најмудију. Живели су тако 
уживајући у свовој љубави. 

Једнога дана, убеди га жена да оду до оближњег језера и да се 
окупају. Капа му је рекла да не иде, да не зна да плива, али жена га је 
ипак убедила. Њој некако све беше сумњиво када није хтео да се 
одвоји од капе. Убеђивала га је да ће капа сасвим сигурна бити на 
обали. Његово прво купање испало је катастрофално. Поче да се 
бацака и рукама и ногама, да дозива капу на сав глас, али је она 
мудро ћутала и посматрала све то са обале. На сву срећу тамо су 
били рибари, па су га живог и здравог извукли из воде.  

Жени је морао све да призна, јер је после овога постала веома 
сумњичава. Она му је опростила, али је захтевала да се капе 
ослободи. Дуго је размишљао шта са њом да учини, да ли да је баци 
или поклони некоме. Решио је да је сакрије у орман и да почне да 
мисли својом главом. 

Живот је и даље био леп, нису га баш волели сви, али је и 
даље имао пуно пријатеља. Капу је сачувао за сваки случај. Злу не 
требало! 
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