
Фејсбук  бајка 
 
       Некада  давно, иза  седам  гора и  седам  мора, живела  је  принцеза  у  прелепом  
замку. Виле  су  је  чувале  и  училе како  да  постане  лепа  и  фина  принцеза. Једног  
пролећног  дана  виле  су  дошле  код  принцезе  да  јој   кажу  како  морају  да  обиђу  и  
друге  принцезе, а  њој  остављају  чаробно  огледало. Кад  год  буде  имала  питање  
или  јој  буде  досадно, нека седне  пред  огледало  и  добиће  одговор  на  њему, или  
неку  разоноду  против  досађивања. Док  су  причале  са  принцезом, виле  нису  
приметиле  да  се  иза  њихових  леђа  прикрала  зла  вила  Фејс, и  сакрила  са  друге  
стране  огледала. 
        Кад  су  виле  отишле  из  замка, радознала  принцеза  је  села  пред  огледало, а  на  
њему  се  приказала  Фејс. Почела  је  да  прича, мења  одећу, прича, забавља, прича и 
прича... Принцеза  је  била  очарана  њеном  појавом, замађијана  њеним  речима  и  
обузета  огледалом  са  Фејс  на  њему. Није  примећивала  ништа  око  себе - другарице  
маркизе  је  одбијала  кад  би је  позвале  да  се  шетају  и  поиграју, дворкиње  је  грубо  
терала  из  собе, храну  је  јела  само  кад  би  је  краљица  мајка  натерала, на  слушкиње  
је  викала, престала  је  да  се  умива, чешља, сече  нокте, дотерује  и  пресвлачи, а  
кревет  јој  је  био  столица  испред  огледала...Сви  на  двору  били  су  очајни, нису  
знали  шта  да  раде... 
      Када  је  пао  први  снег, виле  су  се  вратиле.  Када  су  виделе  принцезу, нису  
могле  да  верују  својим  очима. Та  прљава  и  чупава  девојка  црвених  очију  је  она  
њихова  умиљата  и  лепа принцеза?!? Тада  су  погледале  у  шта  то  непрестано  зури  
и  угледале  злу  Фејс  у  огледалу.  Све  им  је  постало  јасно. Скочиле  су  да  је  
ухвате, али  је  Фејс  била  бржа  и  побегла  им  је. У  том  тренутку  се  принцеза  
тргла. Као  да  се  пробудила  из  стогодишњег  сна, погледала  је  непрепознатљиву  
себе  и  забринуте  људе  уоколо.  Питала  је  виле  шта  јој  се  десило, а  оне  су  рекле  
да  ју  је  зла  вила, Фејс,  опчинила  својом  причом  и  занимацијама, и  тако  хтела  да  
је  уништи. 
    Бајка  се  за  принцезу  завршила  срећно, али  Фејс  још  постоји  и  појављује  се  у  
огледалима  других  принцеза. Зато  се  пазите, принцезе  миле,  широм  света, да  и  вас  
не  обузме  једног  дана  заводљива  и  слаткоречива  прича  зле  Фејс, па  да  и  ви  
заборавите  да  се  играте, дружите, улепшавате, лепо  понашате...  
     Да  не  заборавите  да  живите! 
 

 
 


