
                                Прича о благу које није закопано 

 

     Једне ноћи док сам био у Карађорђеву видео сам звезду падалицу. За разлику од 

других звезда падалица, она је била шарена и падала је споро. Након неког времена она 

је постала плава и  почео сам да трчим за њом. Вијао сам је неко време, све док она 

није пала на земљу. У том тренутку постала je златна. Тада се ниоткуда појавила нека 

лепа и згодна девојка која ми је рекла да се негде у Карађорђеву крије благо. Након 

тога ми је рекла да јој се свиђам. Хтео сам да је пољубим, али сам се одједном нашао у 

свом кревету. Тада сам схватио да је то био само сан. 

     Кад сам устао, чуо сам неко куцање. То је био мој друг Денис. Звао ме је да изађем 

напоље. Док смо Денис и ја играли фудбал у мом дворишту, соко је пролетео изнад 

нас. Денис је почео да трчи за њим, али није могао да га стигне. Желео је да стигне 

сокола по сваку цену. Чак је покушао и да га позове. Кад сам га питао зашто му је 

толико важан тај соко, он ми је рекао да је синоћ сањао како јури сокола који је после 

неког времена испустио папирић из кљуна на ком је писало да се негде у селу крије 

благо. Рекао сам му да сам сањао сличан сан. Одмах после је пролетео плави соко 

изнад нас.  Почели смо да га вијамо све док он није слетео. Тада се догодило чудо. 

Соко се претворио у плаву хартију  на којој је писало  да је благо негде на хиподрому. 

Брзо смо отишли на хиподром, где смо нашли ковчег. Кад смо га отворили видели смо 

у њему мапу на којој је писало  да се благо налази у резервату природе. Пошто је 

резерват био далеко, отишли смо бициклама. Кад смо стигли до капије која је била улаз 

у резерват видели смо мапу која нам је говорила где се тачно налази благо. Стигли смо 

на то место али смо тамо затекли крдо дивљих свиња  које су нас напале. Једна од њих 

је ујела Дениса па се Денис претворио у камен. Био сам јако љут на дивље свиње. 

Претворио сам се  у риса и појео их све. Денис се претворио поново у човека. Након 

тога је дошла лепа и згодна девојка са псом. Пољубила ме је и рекла да хоће да ми буде 

девојка. Денис је узео пса и спријатељио се са њим.  

Очекивао сам да ћемо наћи  неки новац или злато, али ипак нисмо. Благо које смо 

нашли  је много вредније од новца. Денис је добио пријатеља, а ја девојку. Није злато 

све што сија.  


