
Прича о Трновој Ружици 

Ја сам Трнова Ружица Бумбарчевић. Пробудила сам се из стогодишњег сна, што 

је очигледна последица родитељског занемаривања и непажње. Један дан је требало да 

буду са мном, а они су баш тај дан одлучили да гледају турнир са копљаницима. 

Можеш мислити! Да не помињем никада испричану причу о заборављеном вретену са 

све заборављеном баком која преде иза заборављених врата са заборављеним кључем. 

Елем, како сад имам 115 година, морам да се удам за првог који наиђе, јер не 

знам колико дуго ће још да ме држи младалачки изглед. Мама и тата су то очигледно 

једва дочекали, па су направили велико славље и достојанствено ме испратили у дворац 

мог принца. 

Принц Зумбул Бумбарчевић са BМW-ом, сан скоро сваке младе девојке овог, за 

мене новог доба. И то што га другари зову Зумбуле, то није у вези са његовом 

интелигенцијом, као у оном филму, већ се он стварно тако зове. 

Ипак, чекајући 100 година да ми кашика упадне у мед, морам да приметим да 

дворац мог принца није ни близу раскошан као мој, мада је мало квалитетније 

опремљен. Ми смо имали сто за ручавање где је могло да седне сто људи (ваљда се зато 

зове сто!?) и када смо хтели да причамо са неким са друге стране стола, имали смо 

слуге које су преносиле речи. Мој принц има неку чудну справу у коју причаш, а чује те 

неко други кога чак и не видиш. Има неку црну кутију у којој играју мали људи. 

Такође, има и неке каменчиће које ставиш у уши и чујеш цео оркестар како свира. Ми 

смо на дворцу имали праве забављаче. 

Мој дворац се звао Виндсдор, а дворац мог принца се зове Гарсоњера. 

Боже, дај још једно скривено вретено, да се случајно убодем. 
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