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,,Био један цар који се звао Тројан. У тога цара биле су уши козје па је редом 
звао бербере да га брију; али како је који ишао није се натраг враћао, јер како би га 
који обријао, цар Тројан би га запитао шта је видео на њему, а берберин би одговорио 
да је видео козје уши, онда би га цар Тројан одмах посекао. Тако дође ред на једног 
берберина, али се овај учини болестан па пошље свога момка. Кад овај изиђе пред 
цара, запита га цар што није мајстор дошао, а он одговори да је болестан. Онда цар 
Тројан седе те га момак обрије. Момак бријући цара опази да су у њега козје уши, али 
кад га Тројан запита шта је у њега видео, он одговори да није видео ништа. Онда му 
цар да дванаест дуката и рече му да од сад увек долази он да га брије. Кад момак 
отиде кући, запита га мајстор како је у цара, а он му одговори да је добро и да му је 
цар казао да га свагда он брије и покаже му дванаест дуката што је од цара добио, али 
му не каже да је у цара видео козје уши. Од то доба овај је момак једнако ишао и 
Тројана бријао, и за свако бријање добијао по дванаест дуката, и није никоме казивао 
да цар има козје уши. Али га најпосле стане мучити и гристи где не сме никоме да 
каже, те се почне губити и венути. Мајстор то опази па га стане питати шта му је, а он 
му на много запиткивање најпосле одговори да има нешто на срцу, али не сме никоме 
казати, „а да ми је — вели — да комегод кажем, одмах би ми одлакнуло.“  

(Народна приповетка-У цара Тројана козје уши) 

(Прочитајте текст наглас.) 

а) Формулишите главну идеју и тему у горњем тексту. Којим стилом је написан горњи 
текст? 

б) Испричајте горенаведени текст. 

в) Да ли верујеш у судбину и могућност да је она сваком појединцу предодређена? 
Размисли у којој мери човек утиче на многа важна дешавања у свом животу.  


