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ЧАРДАК НИ НА НЕБУ НИ НА ЗЕМЉИ 

Био један цар, па имао три сина и једну кћер, коју је у кафезу хранио и чувао као очи у 

глави. Кад ђевојка одрасте, једно вече замоли се оцу своме да јој допусти да изиђе с 

браћом мало пред двор у шетњу, и отац јој допусти. Али тек што изиђе пред двор, у један 

мах долети из неба змај шчепа ђевојку између браће и однесе је у облаке. Браћа отрче 

брже боље к оцу и кажу му шта је било, и реку да би они ради своју сестру потражити. 

Отац им допусти да иду да је траже, и да им свакоме по коња и остало што треба за пут, 

и тако они отиду. По дугоме путовању наиђу на један чардак, који нити је на небу ни на 

земљи. Дошавши онђе, помисле да не ће у ономе чардаку бити њихова сестра, па се 

одмах стану договарати како би се уњ попели, и послије дугога промишљавања и 

договора, договоре се да један од њих свога коња закоље, и од коже коњске да окроје 

опуту, па притврдивши један крај од ње за стријелу, да пусте одоздо стријелу из лука да 

се добро за чардак прихвати, како би се уз њу пети могли. Млађа два брата реку 

најстаријему да он свога коња закоље, али он не шћедне, па ни средњи не шћедне, онда 

најмлађи закоље свога, од коже његове окроји опуту, један крај од ње веже за стријелу, 

пак је пусти из лука у чардак. Кад дође да се пењу уз опуту, опет најстарији и средњи не 

шћедну се пети, него се попне најмлађи. Попевши се горе, стане ићи из једне собе у 

другу, и тако наиђе па једну собу у којој види своју сестру ђе сједи а змај јој метнуо 

главу на крило па спава а она га биште. Она кад види брата својега, уплаши се и дочне 

га тихо молити да бјежи док се није змај пробудио, али он не шћедне, већ узме буздован, 

па размахне њиме и удари змаја у главу, а змај иза сна маши се руком на оно мјесто ђе 

га је он ударио па рече ђевојци: "Баш овђе ме нешто уједе." Кад он то рекне, а царев га 

син још једном удари у главу, а змај опет рече ђевојци: "Опет ме нешто овђе уједе." Кад 

он и трећи пут замахне да га удари, онда му сестра руком покаже да га удари у живот, и 

он га удари онамо, и како га удари, змај остане на мјесту мртав, а царева га кћи стури с 

крила, па притрчи брату своме, те се с њиме пољуби, па онда узевши га за руку стане га 

водити кроз све собе. Најприје га уведе у једну собу у којој је био један вран коњ за 

јаслима привезан с цијелијем такумом од чистога сребра. По том га одведе у другу собу, 

у којој је за јаслима стајао бијел коњ с такумом од сухога злата. Најпослије га одведе и 

у трећу собу ђе је за јаслима био кулатаст коњ и на њему такум драгијем камењем 

искићен. Кад прође те собе, онда га сестра одведе у једну собу у којој је ђевојка једна 

сједила за златнијем ђерђефом и златном жицом везла. Из те собе одведе га у другу у 

којој је друга ђевојка златне жице испредала. А најпослије уведе га у једну собу у којој 

је трећа ђевојка бисер низала, и: пред њом на златној тепсији од злата квочка с пилићима 

бисер кљуцала. Све ово обишавши и виђевши врати се натраг у ону собу ђе је змај мртав 

лежао, па га извуче на поље и баци на земљу а браћа кад га виде, умало их грозница не 

ухвати. По том најмлађи брат спусти најприје сестру своју браћи, иа онда све три ђевојке 

сваку с њезинијем радом, једну за другом; спуштајући ђевојке браћи, сваку је 

намјењивао чија ће која бити а кад спусти трећу, и то ону с квочком и пилићима, он њу 

за себе намијени. Браћа његова завидећи му што је он био јунак те је сестру нашао и 

избавио, пресјеку опуту да он не би могао сићи, па онда нађу у пољу једно чобанче код 

оваца, и преобуку га и мјесто брата свога оцу поведу, а сестри својој и ђевојкама оштро 

запријете да никоме не казују шта су они учинили. Послије некога времена дозна 
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најмлађи брат на чардаку да се браћа његова и оно чобанче онијем ђевојкама жене. Онај 

исти дан у који се најстарији брат вјенчавао, он узјаше на вранца, па баш кад су сватови 

из цркве излазили долети међу њих, те свога брата, младожењу, удари мало буздованом 

у леђа да се одмах с коња преметнуо, па онда одлети опет натраг у чардак. Кад дозна да 

му се средњи брат жени а он у оно исто вријеме кад су сватови из цркве ишли, долети 

на ђогату, те и средњега брата онако удари да се одмах с коња преметнуо, па између 

сватова опет одлети. На пошљетку дознавши да се чобанче његовом ђевојком жени, 

узјаше на кулаша, и долети у сватове баш кад су из цркве излазили, те младожењу 

буздованом удари у главу да је на мјесто мртав пао, а сватови онда ђипе да га ухвате, 

али он не шћедне ни бјежати, него остане међу њима, па се покаже да је он најмлађи 

царев син а не оно чобанче, и да су га браћа из зависти оставила на ономе чардаку у коме 

је он сестру нашао и змаја убио, а то све засвједочи и сестра и оне ђевојке. Кад цар то 

чује, он се наљути на своја два старија сина и оћера их одмах од себе, а њега ожени 

ђевојком коју је себи изабрао и остави га наком себе да царује. 
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НЕМУШТИ ЈЕЗИК 

У некаква човека био један чобан који га је много година верно и поштено служио. 

Једном идући за овцама чује у шуми неку писку, а не знадијаше шта је. На тај глас отиде 

он у шуму да види шта је. Кад тамо, али се запожарило па у пожару змија пишти. Кад 

чобан то види, стане да гледа шта ће змија радити, јер се око ње са свију страна било 

запожарило, и пожар се Једнако к њој примицао. Онда змија повиче из пожара: "Чобане, 

за Бога, избави ме из ове ватре!" Онда јој чобан пружи свој штап преко ватре, а она по 

штапу изађе, па њему на руку, па по руци домили до врата и савије му се око врата. Кад 

чобан то види, нађе се у чуду, па рече змији: "Шта је то у зао час! ја тебе избавих а себе 

погубих." Змија му одговори: "Не бој се ништа, него ме носи кући моме оцу. Мој је отац 

змијињи цар." Онда јој се чобан стаче молити и изговарати да не може оставити својих 

оваца, а змија му рече: "Не брини се ни мало за овце; овцама не ће бита ништа; само 

хајде што брже." Онда чобан пође са змијом кроз шуму и најпосле дође на једну капију 

која је била од самих змија. Кад дођу ту, змија на врату чобанову звизне, а змије се све 

одмах расплету. Онда змија рече чобану: "Кад дођемо у двор к моме оцу, он ће теби 

давати штагод заиштеш: сребра, злата и камења драгога, али ти не узимај ништа, него 

ишти немушти језик. Он ће се дуго затезати, али ће ти најпосле опет дати." У томе пођу 

у двор к оцу, и отац плачући запита змију: "За Бога, синко! где си?" А она му каже све 

по реду како је био опколио пожар и како је чобан избавио. Онда цар змијињи рече 

чобану: "Шта ћеш да ти дам за то што си ми сина избавио?" Чобан одговори: "Ништа 

друго не ћу, него да ми даш немушти језик." А цар рече: "Није то за тебе, јер да ти то 

дам, па да коме кажеш, ти би одмах умро, него ишти друго штагод хоћеш даћу ти." На 

то му чобан одговори: "Ако ћеш ми што дати, дај ми немушти језик, ако ли ми то не даш, 

а ти с Богом остај! мени друго не треба ништа." Па пође да иде. Онда га цар врати натраг 

говорећи му: "Стани! ходи овамо, кад баш то хоћеш:. Зини." Чобан зине, а змијињи му 

цар пљуне у уста, па му рече: "Сада ти пљуни мени у уста." Чобан му пљуне у уста, а 

змијињи цар опет чобанину. И тако три пута пљуну један другоме у уста, па му онда 

змијињи цар рече: "Сад имаш немушти језик. Иди с Богом, али за главу своју ником не 

казуј, јер ако кажеш коме год, одмах ћеш умрети." Чобан пође кроз шуму, и идући чујаше 

и разумеваше све што говоре тице и траве и све што је на свету. Кад дође к овцама и 

нађе их све на броју и на миру, леже мало да се одмори. Тек што легне, али долете два 

гаврана те падну на једно дрво и почну се разговарати својим језиком говорећи: "Кад би 

знао овај чобан, овде где лежи оно црно шиљеже има у земљи пун подрум сребра и 

злата." Чобан кад чује то, отиде своме господару те му каже, а господар дотера кола па 

откопају врата од подрума и крену благо кући. Овај је господар био поштен човек па све 

благо даде чобану говорећи му: "Ево синко, ово је све твоје благо, то је теби Бог дао. 

Него ти начини себи кућу па се жени, те живи с отим благом." Чобан узме благо, начини 

кућу, и оженивши се стане живети, "и мало по мало изиђе он најбогатији човек – не само 

у ономе селу него у свој околини није га било. Имао је свога овчара, говедара, коњушара, 

свињара, многу имовину и велико богатство. Једном лицем на Божић рече он својој 

жени: "Спреми вина и ракије и свега што треба, па ћемо сутра ићи на салаш да носимо 

пастирима нека се и они провеселе." Жена га послуша и уради све како је заповедио. Кад 

сутрадан отиду на салаш, онда газда у вече каже свима пастирима: "Сад сви скупите се, 
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па једите и пијте и веселите се, а ја ћу бити код стоке сву ноћ." И тако газда остаде и 

остане код стоке. Кад је било око поноћи, али курјаци заурлају, а пси залају: курјаци 

говоре својим језиком: "Можемо ли доћи да учинимо штету, па ће бити меса и вама?" А 

пси одговарају својим језиком: "Дођите да бисмо се и ми најели!" Али међу псима 

бијаше један матори пас који само још два зуба имадијаше у глави. Онај матори пас 

стане говорити курјацима: "Тамо њима то и то! Док су још ова два зуба мени у глави, не 

ћете ви учинити штете моме господару." А то газда све слуша и разуме што они говоре. 

Кад ујутру сване, онда газда заповеди да све псе потуку само онога маторога пса да 

оставе. Слуге стану говорити: "За Бога, господару, штета је!" А газда им одговори: "Што 

рекох то да учините." Па се оправи са женом кући, и пођу на коњма: под њиме бијаше 

коњ, а под женом кобила. Идући тако човек измакне напред, а жена заостане. Онда коњ 

под човеком зарже: коњ вели кобили: "Хајде брже! што си остала!" А кобила одговара: 

"Е, ласно је теби: ти носиш једнога господара, а ја троје: носим газдарицу, и у њој дете, 

па у себи ждребе." На то се човек обазре и насмеје, а жена то опази, па брже ободе кобилу 

и стигне човека па га запита за што се насмеја. Он јој одговори: "Ни за што, само онако." 

Али жени не буде то доста него салети мужа да јој каже за што се насмејао. Он се стане 

бранити: "Прођи ме се, жено, Бог с тобом! што ти је? не знам ни сам." Али што се он 

више брањаше, она све више наваљиваше нањ да јој каже за што се насмејао. Најпосле 

јој човек рече: "Ако ти кажем, ја ћу одмах умрети." Она опет ни за то не марећи једнако 

навали говорећи да друкчије не може бити него да јој каже. У том дођу кући. 

Одседнувши с коња, човек одмах наручи мртвачки сандук и кад буде готов, метне га 

пред кућу па каже жени: "Ево сад ћу лећи у сандук па да ти кажем за што сам се насмејао; 

али како ти кажем, одмах ћу умрети." И тако легне у сандук, па још један пут обазре се 

око себе, кад али онај матори пас дошао од стоке и сео му чело главе па плаче. Човек 

опазивши то рече жени: "Донеси један комад хлеба те подај томе псу." Жена донесе 

комад хлеба и баци пред пса, али пас не ће ни да гледи, а петао дође и стане кљувати у 

комад; онда пас рече петлу: "Несрећо несита! теби је до јела, а видиш где газда хоће да 

умре!" А петао му одговори: "Па нек умре кад је луд. У мене има сто жена, па их свабим 

све на једно зрно проје кад где нађем, а кад оне дођу, ја га прождерем; ако ли се која 

стаде срдити, ја је одмах кљуном; а он није вредан једну да умири." Кад то човек чује, 

он устане из сандука, па узме батину и дозове жену у собу: "Ходи жено да ти кажем." Па 

све батином по њој: "Ето то је, жено! Ето то је, жено!" И тако се жена смири и никад га 

више не запита да јој каже за што се смејао. 
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ЗЛАТНА ЈАБУКА И ДЕВЕТ ПАУНИЦА 

Био један цар па имао три сина и пред двором златну јабуку која за једну ноћ и уцвета и 

узре и неко је обере, а никако се није могло дознати ко. Једном стане се цар разговарати 

са својим синовима: "Куд се то дева род с наше јабуке!" На то ће рећи најстарији син: 

"Ја ћу ноћас чувати јабуку, да видим ко је то бере." И кад се смркне, он отиде под јабуку 

па легне под њом да је чува, али кад јабуке већ почну зрети, он заспи, па кад се у зору 

пробуди, а то јабука обрана. Онда он отиде к оцу и каже му све по истини. Тада се понуди 

други син да чува јабуку, али и он прође као и онај: заспи под јабуком, па кад се у зору 

пробуди, а то јабука обрана. Сад дође ред на најмлађега сина да и он чува јабуку; он се 

оправи, дође под јабуку и намести кревет под њом, па легне спавати. Кад буде испред 

поноћи, он се пробуди па погледа на јабуку, а јабука већ почела зрети, сав се двор сјаје 

од ње. У тај час долети девет златних пауница, осам падну на јабуку а девета њему у 

кревет, како падне на кревет, створи се девојка да је није било лепше у свему царству. 

Тако су се њих двоје грлили и љубили до после поноћи. Па онда девојка устане, и захвали 

му на јабукама, а он је стане молити да му остави барем једну; а она му остави две: једну 

њему а другу да однесе своме оцу. Девојка се по том опет претвори у пауницу и одлети 

са осталима. Кад у јутру дан осване, устане царев син па однесе оцу оне обадве јабуке. 

Оцу буде то врло мило, и похвали најмлађега сина. Кад буде опет у вече, најмлађи царев 

син опет се намести као и пре да чува јабуку, и сачува је опет онако, и сутрадан опет 

донесе оцу две златне јабуке. Пошто је тако неколико ноћи једнако радио, онда му браћа 

почну злобити, што они нису могли јабуке сачувати, а он је сваку ноћ сачува У томе се 

још нађе некака проклета бабетина која им се обећа да ће ухватити и дознати како он 

јабуку сачува. Кад буде у вече, та се баба прикраде под јабуку, па се подвуче под кревет 

и онде се притаји. После дође и најмлађи царев син, те легне као и пре. Кад буде око 

поноћи, али ето ти девет пауница, осам падну на јабуку, а девета њему у кревет па се 

претвори у девојку. Онда баба полагано узме девојчину плетеницу, која је висила низ 

кревет, па је осече, а девојка одмах ђипи с кревета, створи се пауница па полети, а остале 

паунице с јабуке за њом, и тако их нестане. Онда ђипи и царев син па повиче: "Шта је 

то?" Кад тамо, али баба под креветом, он зграби бабу па је извуче испод кревета и 

сутрадан заповеди те је растргну коњма на реповима. Паунице више не дођу на јабуку, 

и за то је царев син једнако тужио и плакао. Најпосле науми да иде у свет да тражи своју 

пауницу, и да се не враћа кући док је не нађе; па онда отиде к оцу и каже му што је 

наумио. Отац га стане одвраћати и говорити му да се махне тога, него ће му он наћи 

другу девојку коју год хоће у своме царству. Али је то све било залуду, он се спреми и 

још с једним слугом пође у свет да тражи своју пауницу. Идући тако задуго по свету, 

дође један пут на једно језеро, и онде нађе једне велике и богате дворе, и у њима једну 

бабу, царицу, и једну девојку бабину кћер, па запита бабу: "За Бога, бако! еда ли ти што 

знаш за девет златних пауница?" А баба му стане казивати: "Е мој синко, знања за њих: 

оне долазе свако подне овде на ово језеро, те се купају; него се ти прођи пауница, већ 

ево ти моја кћи, красна девојка и толико благо, све ће теби остати." Али он једва чекајући 

да види паунице није хтео ни слушати што баба говори за своју кћер. Кад буде у јутру, 

царев син устане и оправи се на језеро да чека паунице, а баба поткупи слугу његова и 

да му један мешчић, којим се ватра пири, па му рече: "Видиш овај мешчић; кад изиђете 
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на језеро, а ти му кришом само мало дуни за врат, па ће заспати те се не ће моћи с 

пауницама разговарати." Несретни слуга тако и учини: кад изиђу на језеро, он нађе згоду 

па своме господару дуне за врат из онога мешчића, а он сиромах одмах заспи као мртав. 

Тек што он заспи, али ето ти девет пауница, како дођу, осам падну на језеро, а девета 

њему на коња, па га стане грлити и будити: "Устај храно! устај срце! устај душо!" А он 

ништа не зна као да је мртав. Паунице пошто се окупају, одлете све заједно. Онда се он 

одмах пробуди па запита слугу: "Шта је? јесу ли долазиле?" А слуга одговори да су 

долазиле и како су осам пале у језеро, а девета њему на коња, и како га је грлила и будила. 

Царев син сиромах чујући то, да се убије. Кад буде други дан у јутру, он се опет оправи 

са слугом, седне на коња, па све поред језера шеће. Слуга опет нађе згоду те му дуне за 

врат из мешчића, а он одмах заспи као мртав. Тек што он заспи, али ето ти девет пауница: 

осам падну у језеро, а девета њему на коња па га стане грлити и будити: "Устај храно! 

устај срце! устај душо!" Али ништа не помаже: он спава као мртав. Онда она рече слузи: 

"Кажи господару своме: још сутра може нас овде дочекати, па нас више никад овде не 

ће видети." И тако опет одлете. Тек што оне одлете, пробуди се царев син па пита слугу: 

"Јесу ли долазиле?" А слуга му одговори: "Јесу и поручиле су ти да их још и сутра можеш 

овде дочекати, па више никад овде не ће доћи." Ови сиромах кад то чује не зна шта ће 

од себе да ради: све чупа косу с главе од муке и жалости. Кад трећи дан осване, он се 

опет оправи на језеро, уседне на коња, па све покрај језера, али није хтео шетати, него 

све стане трчати да не би заспао. Али опет слуга некако нађе згоду те му дуне из мешчића 

за врат, а он одмах падне по коњу и заспи. Тек што он заспи, али ето ти девет пауница, 

како дођу, осам падну у језеро а девета њему на коња, па га стане будити и грлити: "Устај 

храно! устај срце! устај душо!" Али ништа не помаже: он спава као мртав. Онда рече 

пауница слузи: "Кад ти устане господар, кажи му нека смакне горњи клин на дољи, па 

ће ме онда наћи." С отим одлете све паунице. Како оне одлете, а царев се син пробуди, 

па запита слугу: "Јесу ли долазиле?" А слуга одговори: "Долазиле су, и она што је била 

пала теби на коња, рекла ми је да ти кажем да смакнеш горан клин на доњи, па ћеш је 

онда наћи." Како он то чује, истргне сабљу те осече слузи главу. После тога почне сам 

путовати по свету, и тако путујући за дуго, дође у једну планину, и онде заноћи у једнога 

пустиника, па га запита не би ли му знао казати што за девет златних пауница. Пустиник 

му одговори: "Е мој синко! срећан си, сам те је Бог упутио куда треба. Одавде нема до 

њих више од по дана хода. Само ваља управо да идеш, па ћеш наћи једне велике 

вратнице, кад прођеш оне вратнице, држи десно, па ћеш доћи управо у њихов град, онде 

су њихови двори." Кад ујутру сване, царев син устане, оправи се, и захвали пустинику, 

па пође како му је казао. И тако путујући наиђе на велике вратнице, и прошавши их, 

одмах узме десно, и тако око подне угледа град где се бели, и врло се обрадује. Кад уђе 

у град, напита и двор златних пауница. Кад дође на врата, овде га заустави стража и 

запита ко је и од куда је, па пошто се он каже, отиду те јаве царици, а она како чује, као 

без душе дотрчи пред њега онако као девојка, па узевши се с њим по руке уведе га у 

дворе. Ту буде велика радост, и после неколико дана венчају се њих двоје, и он остане 

живети онде код ње. После некога времена пође царица у шетњу, а царев син остане у 

двору; царица му на поласку да кључеве од дванаест подрума, па му рече: "У све подруме 

можеш ићи, али у дванаести не иди ни по што, нити га отварај, не шали се главом!" С 

отим она отиде. Царев син оставши сам у двору, стане мислити у себи: "Шта би то било 
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у дванаестом подруму!" Па онда стане отварати подруме све редом. Кад дође на 

дванаести, није изнајпре хтео отворати га, али га опет стане копати: шта би то било у 

томе подруму! па најпосле отвори и дванаести подрум, кад тамо, али насред подрума 

једно велико буре са гвозденим обручима одврањено па из њега изиђе глас: "За Бога 

брате! молим те! умрех од жеђи; дај ми чашу воде." Царев син узме чашу воде па успе у 

буре, али како је он успе, одмах пукне један обруч на бурету. За тим опет изађе глас из 

бурета: "За Бога, брате! умрех од жеђи; дај ми још једну чашу воде." Царев син опет успе 

чашу воде, а на бурету пукне још један обруч. По трећи пут изиђе глас из бурета: "За 

Бога, брате! умрех од жеђи; дај ми још једну чашу воде." Царев син успе још једну чашу 

воде, пукне обруч и трећи; онда се буре распадне, а змај излети из њега, па на путу ухвати 

царицу и однесе је. После дођу слушкиње и кажу царевоме сину шта је и како је, а он 

сиромах од жалости није знао шта ће радити; најпосле науми опет да иде у свет да је 

тражи. И тако путујући по свету за дуго, дође на једну воду, па идући покрај оне воде 

опази у једној локви малу рибицу где се праћака. Рибица кад види царевога сина, стане 

му се молити: "По Богу да си ми брат! баци ме у воду; ја ћу теби једаред врло требовати, 

само узми од мене једну љуску, па кад ти затребам, само је прошири мало." Царев син 

дигне рибицу, узме од ње једну љуску, па рибицу баци у воду а љуску завије у мараму. 

После некога времена идући тако по свету нађе лисицу где се ухватила у гвожђа. Кад га 

лисица опази, рече му: "По Богу да си ми брат! пусти ме из ових гвожђа, ја ћу ти кадгод 

требати, само узми од мене једну длаку, па кад ти затребам, само је мало протри." Он 

узме од ње једну длаку па је пусти. Опет тако идући преко једне планине нађе курјака 

где се ухватио у гвожђа. И курјак кад га види, рече му: "По Богу да си ми брат! пусти 

ме, ја ћу теби бити у невољи, само узми од мене једну длаку, па кад ти затребам, само је 

мало протри." Он узме длаку од курјака па га пусти. Иза тога царев син опет дуго 

путујући срете једнога човека, па га запита: "За Бога брате! еда ли си чуо кад од кога где 

су двори змаја цара?" Овај га човек лепо упути каже му и време у које ваља да је тамо. 

Онда му царев син захвали, па пође унапредак и једва једном дође у град змајев. Кад уђе 

у змајеве дворе, нађе своју љубу, и обоје се врло обрадују кад се састану, па се стану 

разговарати шта ће сад, како ће се избавити. Најпосле се договоре да беже. Брже боље 

спреме се на пут, седну на коње па бежи. Како они умакну из двора, а змај на коњу дође; 

кад уђе у двор, али царице нема; онда он стане говорити коњу: "Шта ћемо сад? или ћемо 

јести и пити или ћемо терати?" Коњ му одговори: "Једи и пиј, стићи ћемо их, не старај 

се." Кад змај руча, онда седне на коња па терај за њима, и за тили час их стигао. Како их 

стигне, царицу отме од царевога сина па му рече: "Ти иди с Богом, сад ти праштам за 

оно што си ми у подруму дао воде; али се више не враћај ако ти је живот мио." Он 

сиромах пође мало, али не могавши срцу одолети, врати се натраг, па сутрадан опет у 

змајев двор, и нађе царицу а она седи сама у двору и сузе рони. Кад се наново видеше и 

састаше, почеше се опет разговарати како би побегли. Онда рече царев син њојзи: "Кад 

дође змај, питај ти њега где је добио онога коња, па ћеш ми казати, да и ја тражим 

онакога, не бисмо ли му како утекли. "С отим отиде из двора. Кад змај дође кући, она му 

се стане умиљавати и превијати се око њега, и од свашта се с њиме разговарати; па му 

најпосле рече: "Ала имаш брза коња! Где га доби? тако ти Бога!" А он јој одговори: "Е 

где сам ја добио, онде не може свак добити. У тој и у тој планини има једна баба, па има 

дванаест коња за јаслама да не знаш који је од кога лепши. А има један у буџаку коњ као 
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да је губав, тако се чини, али је он најбољи; он је брат мога коња, њега ко добије, може 

у небеса ићи. Али ко хоће да добије од бабе коња, ваља да служи у ње три дана: у бабе 

има једна кобила и ждребе, па ту кобилу и ждребе ваља чувати три ноћи, ко за три ноћи 

сачува кобилу и ждребе, баба му да коња да бира којега хоће. А ко се у бабе најми, па за 

три дана не сачува кобиле и ждребета, он је изгубио главу." Сутрадан кад змај отиде од 

куће, царев син дође, па му она каже све шта је чула од змаја. Онда он отиде у ону 

планину к баби, и дошавши к њој рече јој: "Помози Бог бако!" А она му прихвати Бога: 

"Бог ти помогао, синко; а које добро?" Он јој рече: "Рад бих у тебе служити." Онда му 

баба рече: "Добро синко. За три дана ако ми сачуваш кобилу, даћу ти коња кога год 

хоћеш; ако ли не сачуваш, узећу ти главу." Па га онда изведе насред двора, око којега је 

био све колац до коца, и на свакоме коцу по људска глава, само на једноме није била, и 

овај је колац све једнако викао: "Дај баба главу." Баба му ово све покаже, па му рече: 

"Видиш, ови су сви били у мене у најму, па нису могли кобиле сачувати." Али се царев 

син од тога не поплаши, него остане код бабе да служи. Кад буде у вече уседне он на 

кобилу ла у поље а ждребе трчи уз кобилу." Тако је седео на кобили једнако, а кад буде 

око поноћи он задрема на кобили и заспи, а кад се пробуди, а он опкорачио некаку кладу 

па седи на њој и држи улар у рукама. Како то види, препадне се па скочи да тражи 

кобилу, и тако тражећи је удари на некаку воду. Кад је види, онда се сети оне рибице 

што је из локве у воду бацио, па извадивши из мараме ону њезину љуску, протре је мало 

међу прстима, а рибица му се у један пут јави из воде: "Шта је побратиме?" А он јој 

одговори: "Утекла ми бабина кобила, па не знам где је." А рибица му рече: "Ево је међу 

нама, створила се риба а ждребе рибић; него удри уларом по води и реци: дура бабина 

кобила!" Онда он удари уларом по води говорећи: "Дура бабина кобила!" А она одмах 

постане кобила као што је и била и изиђе са ждребетом на обалу. Онда је он заулари и 

узјаше па кући, а ждребе уз кобилу. Кад дође кући, баба њему да јести, а кобилу уведе у 

коњушницу, па све жарачем: "У рибе курво!" А кобила јој одговори: "Ја сам била у 

рибама, али су њему рибе пријатељи па ме проказаше." Онда опет баба: "А ти у лисице!" 

Кад буде пред ноћ, он уседне на кобилу, па у поље а ждребе трчи уз кобилу. Тако је седео 

једнако на кобили, а кад буде око поноћи, он задрема на кобили и заспи, а кад се прене, 

а он опкорачио некаку кладу па седи на њој и држи улар у рукама. Кад то види препадне 

се па скочи да тражи кобилу. Али му одмах падне на памет што је баба кобили говорила, 

па извади из мараме ону лисичју длаку, и протре је, а лисица у један пут те предањ: "Шта 

је побратиме?" А он одговори: "Утекла ми бабина кобила, па не знам где је." А лисица 

му одговори: "Ево је међу нама, створила се лисица а ждребе лисичић; него удри уларом 

о земљу па реци: дура бабина кобила!" Он онда удари уларом о земљу говорећи: "Дура 

бабина кобила!" а кобила постане кобила као што је и била и у један пут се са ждребетом 

обри пред њим. Онда је он заулари и узјаше па кући а ждребе уз кобилу. Кад дође кући, 

баба му изнесе ручак, а кобилу одмах уведе у коњушницу, па све жарачем говорећи: "У 

лисице курво!" А она јој одговори: "Била сам у лисицама, али су лисице њему пријатељи, 

па ме проказаше." Онда опет баба: "А ти у курјаке!" Кад буде пред ноћ, царев син уседне 

на кобилу па хајде у поље, а ждребе трчи уз кобилу. Тако је седео на кобили једнако, а 

кад буде око поноћи, он задрема и заспи на кобили, а кад се прене, а он опкорачио некаку 

кладу па седи на њој и улар држи у рукама. Кад то види, препадне се поскочи да тражи 

кобилу; али му одмах падне на памет што је баба кобили говорила, па извади из мараме 
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курјачју длаку, и протре је, а курјак у један пут те предањ: "Шта је побратиме?" А он му 

рече: "Утекла ми бабина кобила, па не знам где је." А курјак му рече: "Ево је међу нама, 

створила се курјачица а ждребе курјачић; него удри уларом о земљу, па реци: дура 

бабина кобила!" Он онда удари уларем о земљу говорећи: "Дура бабина кобила!" а 

кобила постане кобила као што је и била и у један пут се са ждребетом обри пред њим. 

Онда је царев син заулари и узјаше па кући, а ждребе уз кобилу. Кад дође кући, баба му 

да ручак, а кобилу уведе у коњушницу па све жарачем говорећи: "У курјака курво!" А 

кобила јој одговори: "Била сам у курјацима, али су курјаци њему пријатељи па ме 

проказаше." Онда баба изађе на поље а царев јој син рече: "Е баба, ја сам тебе служио 

поштено, сад ми дај што смо погодили." Баба му одговори: "Синко, што је погођено оно 

ваља да буде. Ето од дванаест коња бирај којега хоћеш." А он рече баби: "Та шта ћу 

бирати, дај ми онога из буџака, губавог, за мене нису лепи." Онда га баба стане 

одвраћати: "Како би ти узео онога губавог код таких красних коња!" Али он једнако 

остане на своме говорећи: "Дај ти мени кога ја хоћу, тако је погођено." Баба не имајући 

куд камо, да му губавога коња, а он се онда с њом опрости па пође водећи коња на улару. 

Кад га одведе у једну шуму, отре га и уреди, а коњ сине као да му је златна длака. Онда 

он уседне на њега па га потрчи, а он полети баш као тица, и за тили час донесе га пред 

змајеве дворе. Царев син како уђе унутра, одмах рече царици: "Спремај се што брже." И 

тако се брзо спреме, седну обоје на онога коња, па хајде с Богом путовати. После мало 

кад змај дође и види да царице нема, рекне своме коњу: "Шта ћемо сад? или ћемо јести 

и пити или ћемо терати?" А коњ му одговори: "Јео не јео, пио не пио, терао не терао, не 

ћеш га стићи." Кад то змај чује, одмах седне на коња па потерај. А њих двоје кад опазе 

за собом змаја где их тера, препадну се, те стану нагонити коња да брже трчи, али им 

коњ одговори: "Не бојте се, не треба бежати." Кад један пут, али змај већ да их стигне, 

онда коњ под змајем повиче коњу под царевим сином и царицом: "За Бога брате, 

причекај ме, хоћу да цркнем тебе вијајући." А овај му одговори: "А што си луд те носиш 

ту алу. Ногама увретен, те њега о камен па хајде са мном." Кад то чује коњ под змајем, 

а он махне главом и снагом, а ногама увретен те змаја о камен; змај сав прсне на комаде, 

а коњ се с њима удружи. Онда царица уседне на овога коња, и тако отиду сретно у 

њезино царство и онде остану царујући до свога века. 
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АЖДАЈА И ЦАРЕВ СИН. 

Био један цар па имао три сина. Једном најстарији син пође у лов, па како изиђе иза 

града, скочи зец иза грма а он за њим, те овамо те онамо док утече зец у једну рекавицу, 

а царев син за њим, кад тамо, а то не био зец, него аждаја, па дочека царева сина те га 

прождере. Кад после тога прође неколико дана а царев син не долази кући, стану се 

чудити шта би то било да га нема. Онда пође средњи син у лов, па како изиђе иза града, 

а зец скочи иза грма а царев син за њим, те овамо те онамо док утече зец у ону рекавицу, 

а царев син за њим, кад тамо, а то не био зец него аждаја, па га дочека те прождере. Кад 

после тога прође неколико дана а цареви синови не долазе натраг ниједан, забрине се сав 

двор. Онда и трећи син пође у лов, не би ли и браћу нашао. Како изиђе иза града, опет 

скочи зец иза грма а царев син за њим, те овамо те онамо док утече зец у ону рекавицу. 

А царев Син не хтедне ићи за њим, него пође да тражи другога лова говорећи у себи: 

"Кад се вратим, наћи ћу ја тебе." По том ходајући дуго по планини, не нађе ништа, па се 

онда врати у ону рекавицу, кад тамо, али у рекавици једна баба. Царев син јој назове 

Бога: "Помози Бог, бако!" А баба му прихвати: "Бог ти помогао, синко!" Онда је запита 

царев син: "Где је, бако, мој зец?" А она му одговори: "Мој синко, није оно зец, него је 

оно аждаја. Толики свет помори и затоми." Чујући то царев син, мало се забрине, па рече 

баби: "Шта ћемо сад? ту су ваља да и моја два брата пропала." Баба му одговори: "Јесу 

богме али није фајде, него синко иди кући, док ниси и ти за њима." Онда јој он рече: 

"Бако, знаш ли шта је? Ја знам да си и ти рада да се опростиш те напасти." А баба му се 

утече у реч: "О мој синко, како не бих! И мене је тако ухватила, али сад се нема куд." 

Онда он настави: "Слушај добро што ћу ти казати. Кад дође аждаја, питај је куда иде и 

где је њезина снага, па све љуби оно место где ти каже да јој је снага, као од милине, 

докле је искушаш, па ћеш ми после казати кад дођем." После царев син отиде у двор, а 

баба остане у рекавици. Кад дође аждаја, стане је баба питати: "Та где си за Бога? Куда 

тако далеко идеш? Никад не ћеш да ми кажеш куда идеш." А аждаја јој одговори: "Е моја 

бако, далеко ја идем." Онда јој се баба стане умиљавати: "А за што тако далеко идеш? 

Кажи ми где је твоја снага. Ја да знам где је твоја снага, ја не знам шта бих радила од 

милине, све бих оно место љубила." На то се аждаја насмеје, па јој рече: "Онде је моја 

снага у оном огњишту." Онда баба притисне грлити и љубити огњиште, а аждаја кад то 

види, удари у смех да јој рече: "Луда жено! није ту моја снага. Моја је снага у оном 

дрвету пред кућом." Онда баба опет притисне грлити и љубити дрво, а аждаја опет у 

смех па јој рече: "Прођи се луда жено, није ту моја снага." Онда баба запита: "Да где је?" 

А аждаја стане казивати: "Моја је снага далеко, не можеш ти тамо отићи. Чак у другоме 

царству код царева града има једно језеро, у оном језеру има једна аждаја, а у аждаји 

вепар, а у вепру зец, а у зецу голуб, а у голубу врабац, у ономе је врапцу моја снага." 

Баба кад то чује, рече аждаји: "То је богме далеко, то ја не могу љубити." Сутрадан кад 

аждаја отиде из рекавице, царев син дође к баби, па му баба каже све што је чула од 

аждаје. Онда он отиде кући, па се преруши: обуче пастирске хаљине и узме пастирски 

штап у руке, те се начини пастир па пође у свет. Идући тако од села до села и од града 

до града најпосле дође у друго царство и у царев град, под којим је у језеру била аждаја. 

Дошавши у онај град стане распитивати коме треба пастир. Грађани му кажу да треба 

цару. Онда он управо к цару. Пошто га пријаве, пусти га цар преда се, па га запита: 
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"Хоћеш ли чувати овце?" А он одговори: "Хоћу, светла круно!" Онда га цар прими и 

стане га световати и учити: "Има овде једно језеро, и докрај језера врло лепа паша, па 

како изјавиш овце, оне одмах иду онамо те се развале око језера, али који год чобан тамо 

отиде, онај се више не враћа натраг за то, синко, кажем ти, не дај овцама на вољу куд 

оне хоће него држи куда ти хоћеш." Царев син захвали цару, па се оправи и изјави овце, 

и узме са собом још два хрта што могу зеца у пољу стићи, и једнога сокола што може 

сваку тицу ухватити, и понесе гајде. Како он изјави овце, одмах их пусти к језеру, а овце 

како дођу на језеро, одмах се развале око језера, а царев син метне сокола на једну кладу 

а хрте и гајде под кладу, па засуче гаће и рукаве те загази у језеро па стане викати: "О 

аждајо, о аждајо! та изиђи ми данас на мејдан да се огледамо, ако жена ниси." Аждаја се 

одзове: "Сад ћу, царeв сине, сад." Мало час, ето ти аждаје, велика је, страшна је, гадна 

је! Како аждаја изиђе, ухвати се с њим попојаске, па се понеси летни дан до подне. А кад 

подне пригреје, онда рече аждаја: "Та пусти ме, царев сине, да замочим своју пусту главу 

у језеро, па да те бацим у небеске висине." А царев јој син одговори: "Бре аждајо, не 

копај трица; да је мени царева девојка да ме пољуби у чело, још бих те више бацио." 

Аждаја се на то одмах отпусти од њега и отиде у језеро. Кад буде пред вече, он се лепо 

умије и оправи, сокола мете на раме а хрте уза се и гајде под пазухо па крене овце и пође 

у град свирајући гајде. Кад дође у град, сав се град слегне као на чудо где он дође а пре 

ниједан чобан није могао доћи с онога језера. Сутрадан царев син оправи се опет, и пође 

с овцама управо к језеру. А цар пошље за њим два коњаника да иду крадом да виде шта 

он ради, те се они попну на једну високу планину откуда ће добро видети. А чобан како 

дође, метне хрте и гајде под кладу ону, а сокола на њу, па засуче гаће и рукаве те загази 

у језеро па повиче: "О аждајо, о аждајо! изиђи ми ка мејдан да се још огледамо, ако жена 

ниси." Аждаја му се одзове: "Сад ћу, царев сине, сад." Мало час, ето ти аждаје, велика 

је, страшна је, гадна је! па се ухвате попојаске те се понеси летни дан до подне. А кад 

подне пригреје, онда рече аждаја: "Та пусти ме, царев сине, да замочим своју пусту главу 

у језеро, па да те бацим у небеске висине." А царев јој син одговори: "Бре аждајо, не 

копај трица; да је мени царева девојка да ме пољуби у чело, још бих те више бацио." 

Аждаја се на то одмах отпусти од њега и отиде у језеро. Кад буде пред ноћ, царев син: 

крене овце као и пре, па кући свирајући у гајде. Кад уђе у град, сав се град усколеба и 

стане се чудити где чобан долази кући свако вече, што пре ниједан није могао. Она два 

коњаника још су пре од царевога сина била дошла у двор и приповедила цару све по 

реду шта су чули и видели. Сад кад цар виде чобана где се врати кући, одмах дозове к 

себи своју кћер и каже јој све шта је и како је, "него" вели "сутра да идеш с чобанином 

на језеро, да га пољубиш у чело." Она кад то чује, бризне плакати и стане се молити оцу: 

"Нигде никога немаш до мене једину па и за мене не мариш да погинем." Тада је отац 

узме слободити и храбрити: "Не бој се, кћери моја, видиш, ми променисмо толике 

чобане, па који год изиђе на језеро, ни један се не врати, а он ево два дана како се с 

аждајом бори, па му ништа не науди. Ја се уздам у Бога да он може ту аждају свладати, 

само иди сутра с њиме, еда би нас опростио те напасти што толики свет помори." Кад 

ујутру бео дан освану, дан освану и сунце ограну, уста чобан, уста и девојка, па се сташе 

опремати на језеро. Чобанин је весео, веселији него игда, а девојка царева тужна, сузе 

пролива, па је чобан теши: "Госпођо секо, ја те молим немој плакати, само учини што 

речем, кад буде време, ти притрчи и мене пољуби па се не бој." Кад пођоше и кретоше 
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овце, чобан путем једнако весео, свира у гајде весело, а девојка иде покрај њега па 

једнако плаче, а он кашто пусти дулац па се окрене њојзи: "Не плачи злато, не бој се 

ништа." Кад дођу на језеро, овце се одмах развале око језера, а царев син метне сокола 

на кладу а хрте и гајде пода њу, па засуче гаће и рукаве па загази у воду и повиче: "О 

аждајо, о аждајо! изиђи ми на мејдан да се још огледамо, ако жена ниси." Аждаја се 

одзове: "Сад ћу, царев сине, сад." Мало час, ето ти аждаје, велика је, страшна је, гадна 

је! Како изиђе, ухвате се попојаске па се понеси летни дан до подне. А кад подне 

пригреје, тада беседи аждаја: "Та пусти ме царев сине да замочим своју пусту главу у 

језеро, па да те бацим у небеске висине." А царев јој син одговори: "Бре аждајо, не копај 

трица; да је мени царева девојка да ме пољуби у чело, још бих те више бацио." Како он 

то рече, а царева девојка притрчи и пољуби га у образ, у око и у чело. Онда он махне 

аждајом и баци је у небеске висине, те аждаја кад падне на земљу сва се на комаде 

разбије, а како се она на комаде разбије, скочи из ње дивљи вепар, па нагне бегати, а 

царев син викне на чобанске псе: "Држи! не дај!" а пси скоче те за њим, па га стигну, и 

одмах га растргну, али из вепра скочи зец, па нагне преко поља, а царев син пусти хрте: 

"Држи! не дај!" а хрти за зецом те га ухвате и одмах растргну, али из зеца полети голуб, 

а царев син пусти сокола те соко ухвати голуба и донесе царевоме сину у руке. Царев 

син узме голуба те га распори, а то у голубу врабац, а он држ врапца. Кад ухвати врапца, 

рече му: "Сад да ми кажеш где су моја браћа." А врабац му одговори: "Хоћу, само ми 

немој ништа учинити. Одмах иза града твојега оца има једна рекавица, и у оној рекавици 

имају три шибљике; подсеци оне три шибљике, па удри њима по корену;одмах ће се 

отворити гвоздена врата од великога подрума, у ономе подруму има толико људи и 

старих и младих, и богатих и сиромаха, и малих и великих, и жена и девојака, да можеш 

населити читаво царство; онде су и твоја браћа." Кад врабац то све искаже, царев га син 

одмах за врат те удави. Цар главом бијаше изишао и попео се на ону планину од куда су 

они коњаници гледали чобана, те и он гледао све што је било. Пошто чобан тако дође 

главе аждаји, почне се и сутон хватати, и он се лепо умије, узме сокола на раме а хрте 

уза се, а гајде под пазухо, па свирајући крене овце и пође двору цареву, а девојка поред 

њега још у страху. Кад дође у град, сав се град слегне као на чудо. Цар који је све његово 

јунаштво гледао с планине, дозове га преда се па му да своју кћер, те с места у цркву па 

их венчају и учине весеље за недељу дана. По том се царев син каже ко је он и од куд је, 

а цар се онда и сав град још већма обрадује, па пошто царев син навали да иде својој 

кући, цар му да многе пратиоце и оправи га на пут. Кад буду код оне рекавице, царев 

син заустави све пратиоце па уђе унутра те подсече оне три шибљике, и удари њима по 

корену, а гвоздена се врата одмах отворе, кад тамо, а то у подруму свет Божиј. Онда 

царев син заповеди да сви излазе један по један и да иду куд је коме драго, а он стане на 

врата. Излазећи тако један за другим, ето та и браће његове; он се с њима загрли и 

ижљуби. Кад већ сав народ изиђе, захвале му што их је попуштао и избавио и отиду 

сваки својој кући. А он са својом браћом и младом отиде кући своме оцу, и онде је живео 

и царовао до свога века. 
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ЗМИЈА МЛАДОЖЕЊА 

Била једна сирота жена која није имала од срца порода пак се молила Богу да јој да да 

затрудни макар змију родила. Бог јој да те затрудни, и кад дође време, роди змију. Змија 

како се роди од мајке одмах утече у траву и нестане је. Сирота жена једнако је жалила 

за змијом и плакала где јој Бог испуни жељу те роди, па јој пород побеже незнано ни куд 

је ни како је. Кад тако прође двадесет година онда змија дође и проговори матери: "Ја 

сам ова твоја змијица што си ме родила па сам од тебе у траву побегла; сад сам, мајко, 

дошла к теби да ми просиш у цара девојку те да ме жениш." Мати се обрадује изнајпре 

кад види свој пород, али се одмах забрине како би смела она за змију и у својој сиротињи 

просити у цара девојку! А змија јој опет рече: "Иди мати, не премишљај ништа, јер знаш 

да су свакој девојци врата отворена; а ако ти је баш цар не да, не ће ти главе узети. Макар 

ти шта цар казао, кад се вратиш не осврћи се док нашој кући не дођеш." На то се она 

склони па пође к пару. Кад дође у царев двор, слуге је не хтену одмах пустити пред цара, 

а она се стане молити и тако је једва пусте. Кад изиђе пред цара, рече му: "Светли царе! 

Ето твоје сабље, а ево моје главе. Ја нисам дуго време имала од срца порода, пак сам се 

молила Богу да ми да да затрудним макар змију родила, и он ми да те затрудним, а кад 

дође време, роди се змија, и како се роди, побегне у траву и нестане је. Сад пошто је 

прошло двадесет година, змија дође к мени и посла ме к теби да просим у тебе за њу 

девојку." Цар се на то насмеја па јој рече: "Даћу ја за твога сина девојку, ако начини 

ћуприју од мога двора до свога од бисера и драгога камења." Онда се мати врати кући 

не обзирући се, и како је ишла од царева двора, све се за њом ћуприја градила од бисера 

и драгога камења до пред њезину кућу. Кад мати каже змији шта јој је цар рекао, онда 

јој она опет рекне: "Иди мати сад да видиш хоће ли ми цар дати девојку, так шта ти год 

одговори, кад се вратиш, опет се не осврћи до наше куће." Мати се опет подигне, и кад 

изиђе пред цара, запита га, еда ли ће јој сад за сина дати девојку, а цар јој одговори: "Ако 

твој син начини дворе боље од мојих, даћу му девојку." Онда се мати врати кући и идући 

путем није се освртала, а кад дође својој кући, а то место њезине куће двори бољи од 

царевих. Кад мати каже змији шта је цар рекао, онда јој змија опет рекне: "Иди мати да 

видиш хоће ли ми цар сад дати девојку па шта цар рекао да рекао, кад од њега пођеш не 

осврћи се до наше куће." Кад мати дође пред цара она му каже да су у њена сина двори 

бољи од царевих и запита га хоће ли јој већ дати девојку, а цар јој одговори: "Ако твој 

син узима у своме двору свашта боље него што је у моме, даћу му девојку." Онда мати 

пође кући, и идући није се освртала, а кад дође кући, али у њеној кући трипут боље него 

у царевом двору: све златни јелени, кошуте, тице, квочке, пилићи, зецови, све златно. 

Кад мати каже змији шта је цар рекао, змија јој рекне: "Иди мати опет цару, те га питај 

хоће ли ми сад дати девојку." Кад мати отиде к цару и каже му да у двору њена сина има 

свашта боље него у његову, онда цар рекне својој кћери: "Кћери моја! Теби сад ваља 

поћи за ову змијицу, јер он свашта има боље од нас." Тако змијица скупи сватове и 

одведе цареву кћер те се венча с њоме. После некога времена змијина жена затрудни. 

Онда је стане питати мати, стану је питати сестре и сви њезини: "Како ти са змијом 

остаде трудна?" А она се није хтела издати, него је све говорила: "Тако ми је Бог дао те 

сам трудна остала." Најпосле узме је свекрва питати: "Снахо моја, како је то? Како ти са 

змијом спаваш?" Она се онда изда свекрви говорећи: "Мати моја! он није змија, већ је 
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он момак да лепшега нема. Свако вече он излази из оне змијиње кошуље, а ујутру се 

опет у њу завлачи." Кад мати змијина то чује, врло се обрадује и зажели видети свога 

сина кад изиђе из змијиње кошуље, па запита снаху како би га могла видети, а снаха јој 

рече: "Кад пођемо легати, ја ћу извадити кључ из врата, па кад се стане скидати, онда 

ћеш га видети кроз рупу." Кад мати тако види свога сина, онда стане мислити како би 

учинила да он онаки остане до века. Једном рече снаси својој: "Хајде, снахо, да ми његов 

свлак изгоримо: ја ћу ужарити пећ и у ватру га бацити нека изгори." А снаха јој одговори: 

"Бојим се, мајко, да му што не буде." А мати рече: "Не ће њему бити ништа, него како га 

врућина обузме, а ти узми хладне воде па га помало поливај док свлак не изгори." И тако 

се договоре, те мати ужари пећ, па кад у вече изиђе момак из змијиње коже и легне 

спавати, оне некако украду онај свлак па га баце у пећ. Како свлак стане горети, одмах 

њега стане врућина обузимати, а оне га све водом поливај и тако остане жив. А кад га 

попусти врућина и прене се од сна, он осети смрад од свлака, па скочи на ноге и повиче: 

"Шта урадисте да од Бога нађете? Куда ћу оваки?" А мати и жена салете га: "Па боље да 

си таки, и боље да си међу људима. " И тако га једва утишају. Кад то чује таст његов, 

одмах му још за свога живота преда царство, и тако он постане цар, те је царовао сретно 

до свога века.  
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ОПЕТ ЗМИЈА МЛАДОЖЕЊА 

Била једна царица која није имала од срца порода, па се једнако молила Богу да јој да да 

роди. Једно вече молећи се тако уздахне и рече: "Та дај ми, Боже, од срца порода, да би 

и љута змија била!" После некога времена она се осети трудна, и кад буде на том доба, 

роди змију, па је стане неговати, хранити, дојити, као свака мати своје дете. Та змија за 

двадесет и две године није од себе пустила никаква гласа, д кад јој се наврше двадесет и 

две године, она проговори и рече оцу и матери: "Сад хоћу да ме жените." А они јој 

одговоре: "Ко ће дати за змију девојку, која ли ће девојка поћи за змију?" "Е," одговори 

им змија, "ви не гледајте од царскога или господског рода, него ону које ће доћи у 

царство да живи." На то му реку отац и мати да би он сам себи изабрао коју хоће. Он 

онда нађе сам једну сироту и пошље оца да му је проси. Отац отиде и девојку запроси, а 

она онако у сиротињи пође радо и весело. После је прстенују, доведу је и венчају их, и 

змија стане живети са својом невестом, те ти она богме затрудни. Онда рече свекрва 

снаси: "Како, ћерко, за Бога, остаде трудна са змијом?" А она јој не хтедне одмах казати, 

али кад је свекрва заокупи неколико дана једнако за то питати, најпосле јој рече да он 

није змија него момак да га лепшег у свету нема, "преко дан је" вели "змија, али како 

вече дође, он свуче са себе ону змијињу кошуљу те изиђе момак, лепота на свету. Кад би 

само и дању онакав био као што ноћу бива, али како зора забели, он се опет увуче у своју 

кошуљу и постане змија." Свекрва кад то чује, врло се обрадујe, па рече снаси: "Е кад је 

тако, то ћемо ми учинити да он такав остане какав је ноћу с тобом." Па се онда договоре 

шта ће радити. Кад буде у вече, а он свуче кошуљу змијињу са себе, те је као и прије 

метне под узглавље, па легне спавати Кад га први сан ухвати, жена му полако извуче 

кошуљу испод главе, и матери кроз пенџер дода, а мати је одмах баци у ватру. Како 

кошуља почне горети а он скочи од сна па повиче: "Шта то уради, да од Бога нађеш! Сад 

ме видиш, па ме више не ћеш видети док не подереш гвоздене опанке и не сатреш 

гвозден штап тражећи ме, нити ћеш се с тим дететом што ти је под срцем пре растати 

докле руку преко тебе не пребацим." То изрече па га нестане. Она је после носила оно 

дете пуне три године, и на послетку јој дотужи па науми тражити свога мужа. И тако 

начини гвоздене опанке и гвозден штап па пође у свет. Идући тако и тражећи га свуда, 

дође к сунчевој мајци и нађе је где пећ жари и голим рукама ватру изгрће. А она кад то 

види, брже боље одреже свој скут па јој руке њим умота, а сунчева је мајка запита: "Од 

куд ти овде, рајска душице?" Она јој одговори: "Невоља ме, мајко, натерала," па јој 

приповеди како је страдала, како је муж проклео и како иде по свету те га тражи, "па 

сам" вели "дошла питати твога сина, не би ли ми могао он зањга што казати, није ли га 

где видео, јер он преко свега света прелази " Сунчевој се мајци на то врло ражали, па јој 

рече да се склони мало за врата: "Ето иде сунце уморно, а може бити да су га и облаци 

наљутили, пак ти у љутини може што учинити, већ се притаји док се оно не одмори." И 

она се склони за врата, али ето ти сунца, па назвавши матери добар вече, рече јој: "Мајко! 

ту мирише рајска душица." А мајка му одговори: "Нема ту, синко, никога; та не може 

овамо ни тица долетети, а како би рајска душица дошла?" Сунце јој одговори: "Има, има, 

мајко, него нека изиђе слободно, не ћу јој ништа." Она онда изиђе, пак му приповеди сву 

своју невољу, најпосле му рече: "Јарко сунце! ти сијаш по целоме свету, ниси ли гдегод 

видело такога и такога човека." Сунце јој одговори да га оно није дању нигде видело, и 
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пошаље је к месецу да пита њега није ли га он где видео ноћу. На походу оданде поклони 

јој сунчева мајка златну преслицу са златном кудељом и са златним вретеном. Кад она 

отиде к месецу, нађе месечеву мајку код куће, па је пољуби у руку и назове: "Помози 

Бог, месечева мајко!" А она јој одговори: "Бог ти помогао, рајска душице. А од куд ти 

овде?" Онда јој она каже сву невољу своју, и како је била код сунца, и покаже јој што јој 

је његова мајка поклонила, и рече како је сунце послало да пита месеца није ли он где 

видео њезина мужа. Месечева јој мајка одговори да се мало склони за врата, јер ће сад 

доћи месец љутит и уморан, и она се склони, кад али ето ти месеца, како дође, назва 

матери добро јутро, па јој рече: "Овде мирише рајска душица." А мати му одговори: 

"Нема, синко, никога; та овамо не може ни тица долетети, а како ће рајска душица доћи?" 

Месец јој опет рече: "Има, мајко, има, него нека изиђе слободно, не ћу јој ништа." Онда 

она изиђе, па му приповеди све што је и како је, па му најпосле рече: "Сјајни месече! ти 

сјаш целу ноћ по свему свету, ниси ли гдегод видео такога и таког човека?" А месец јој 

одговори: "Рајска душице, ја га ноћу на земљи нисам нигде видео, него иди ти к ветру, 

те њега запитај није ли га где видео, он преврће дрвље и камење и завлачи се свуда." Кад 

она оданде пође, поклони јој месечева мајка златну квочку с пилићима. По томе она дође 

к ветровој мајци, те јој приповеди све како је страдала, и како је дошла да пита њенога 

сина ветра није ли он гдегод видео такога и таког човека. Ветрова јој мајка на то рече: 

"Уклони се малко за врата, рајска душице, јер ће сад мој син срдит доћи, па те може сву 

издрапати." И она се склони за врата, кад али ето ти ветра, дува, руши, крши, преврће 

гдегод што нађе, сав изгребен и подеран, па како дође, назва матери помоз Бог! па јој 

рече: "Мајко! овде мирише рајска душица." А она му одговори: "Бог с тобом синко! 

овамо не може ни тица долетети, а како ће рајска душица доћи?" Ветар јој одговори: 

"Има, мајко, има, већ нека изиђе слободно, не ћу јој ништа." И тако она изиђе пред ветра, 

и приповеди му невољу своју; а ветар јој одговори: "Ја сам га видео, он је чак у другоме 

царству, тамо се оженио и царује. Него моја ће ти мајка дати златан разбој са златном 

пређом и чекрком, па кад дођеш у онај град, а ти намести према царевоме двору тај 

разбој, па ткај, и пусти квочку и пилиће пак их храни, и изнеси преслицу." Она тако и 

учини. Кад дође у онај град, и опанци јој се подеру и штап пребије; она према царевоме 

двору намести разбој, пусти квочку с пилићима, и изнесе преслицу, па стане ткати. Али 

је царица угледа с двора, па стане говорити сама себи: "О Боже мој! ја сам царица, пак 

немам златног разбоја ни преслице, ни златне квочке ни пилића", и пошље свога слугу к 

жени да је пита хоће ли продати те ствари. Она одговори: "Ја не ћу продавати, него да 

ме пусти царица да преноћим једну ноћ с царем њеним, па ћу јој дати преслицу." Царица 

обенђелучи цара и допусти јој преноћити с њима. Цар како легне у постељу, он се занесе 

и као мртав утиша се, а она кад остане сама с њим, стане му говорити: "Светли царе, 

сунце огрејало! баци десну руку преко мене, не бих ли се растала с твојим дететом." Али 

цар нити што види ни чује. Сутрадан она да царици златну преслицу са златним 

повесмом и златним вретеном, а царица заиште и квочку с пилићима, а она јој рекне да 

ће јој дати ако је пусти још једну ноћ да преноћи с њеним царем. Царица пристане и на 

то, па цара опет обенђелучи, и тако се цар опет занесе и не чује кад она стане викати: 

"Светли царе, сунце огрејало! баци десну руку преко мене, не бих ли се растала с твојим 

дететом." Кад буде ујутру, стража приповеди цару како већ две ноћи она жена с њиме 

спава, и једнако виче да пребаци десну руку преко ње, не би ли се растала с његовим 



17 

дететом. Кад царица прими квочку с пилићима, заиште и разбој са златном пређом и 

чекрком, и жена јој обећа ако јој допусти још једну ноћ с њеним мужем да преноћи. Она 

допусти у мисли да мужа опет опоји, али он дознавши од слугу шта је и како је, метне у 

вече под браду сунђер, те уњ саспе оно пиће које му царица донесе, и тако остане при 

себи. Кад легну у кревет, он се учини као да спава, а она повиче: "Светли царе, сунце 

огрејало! пребаци руку преко мене, не бих ли се растала с твојим дететом." А цар кад то 

чује, одмах руку преко ње пребаци, и онај час почне се она трудити, и роди му мушко 

чедо златоруко и златокосо. По том он остави ону земљу и царицу а с првом се женом и 

дететом врати у пређашње царство своје. 
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ПЕПЕЉУГА 

Преле ђевојке код говеда око једне дубоке јаме, а дође некакав старац бијеле браде до 

појаса, па им рече: "Ђевојке! чувајте се ви те јаме, јер да које од вас упадне вретено у 

њу, оне би се мати одмах претворила у краву." Ово рекавши старац отиде, а ђевојке онда 

чудећи се његовијем ријечима прикуче се јами још ближе и стану се у њу надвиривати 

и разгледати је, док се једној, која је била најљепша између њих, измакне вретено из руке 

и падне у јаму. Кад она у вече дође кући, а то јој се мати претворила у краву и стоји пред 

кућом. По том она стане ову краву гонити на пашу с осталијем говедима. Послије некога 

времена отац се ове ђевојке ожени удовицом која доведе једну своју кћер. Маћеха стане 

одмах мрзити на своју пасторку особито за то што је она била много љепша од њезине 

кћери: забрањивала јој је да се умива, чешља и преоблачи, и свакојако је тражила узроке 

да је кара и мучи. Једном јој даде ујутру пуну торбу куђеље па јој рекне: "Ако ово све 

данас не опредеш и у кокошку не смоташ, не иди ми довече кући, убићу те." Ђевојка 

сирота идући за говедима прела је колико је могла, а кад на подне говеда полијежу у 

пландишту, она видећи да се на куђељи не познаје што је опрела, стане плакати. Кад је 

види она крава што јој је била мати ђе плаче, запита је што јој је, а она јој каже све редом 

што је и како је. Онда крава тјешећи је рекне јој да се за то не брине ни мало: "Ја ћу" 

вели "куђељу узимати у уста и жвакати па ће се на моје ухо помолити жица, а ти је ухвати 

па одмах мотај на кокошку." Тако и учине: крава ставе куђељу у уста узимати и жвакати 

а ђевојка на ухо њезино жицу извлачити и мотати, и одмах буду готове. Кад ђевојка у 

вече маћеси да велику кокошку, маћеха јој се врло зачуди, па јој сјутридан да још више 

куђеље, а кад она и ово опреде и смота као и оно прије и увече донесе кокошку готову, 

она помисли у себи да то њој помажу њезине другарице, па јој трећи дан да још више 

куђеље, али крадом пошаље за њом и своју кћер да гледа ко то њој помаже прести и 

мотати. Кад се ова послана ђевојка привуче те види како крава куђељу узима и жваће а 

пасторка на њезино ухо пређу мота, она се врати кући и каже све матери својој. По том 

маћеха навали на свога мужа да се крава она закоље; муж је изнаприје жену од тога 

одвраћао, али најпослије кад се жена није шћела оканити, пристане и он на то, и каже јој 

да ће је у тај и у тај дан заклати. Кад пасторка за то дозна она стане једнако плакати, а 

кад је крава запита за што плаче и она јој каже све што је и како је, рече јој крава: "Мучи 

ти, не плачи, већ кад мене закољу, да не једеш од мене меса, већ кости моје да покупиш, 

па да их за кућом под тијем и под тијем каменом закопаш у земљу, па кад ти буде кака 

невоља дођи на мој гроб и наћи ћеш помоћ." Кад краву закољу и месо јој стану јести, 

ђевојка није шћела окусити изговарајући се да није гладна и да не може, него покупи све 

њезине кости па их закопа ђе јој је крава казала. Ђевојци је овој било име Мара, али како 

је послије тога највише радила и слушала у кући: носила воду, готовила јело, прала 

судове, мела кућу и радила све остале кућевне послове, и како се тако највише око ватре 

налазила, прозову је маћеха и њезина кћи пепељугом. Једном у неђељу маћеха 

опремивши се са својом кћери у цркву проспе по кући пуну копању проса па рече 

пасторци: "Ти пепељуго! ако ово све просо не покупиш и ручак не зготовиш док ми из 

цркве дођемо, убићу те." Пошто оне отиду у цркву, ђевојка сирота стане плакати 

говорећи у себи: "За ручак ми није бриге, ласно ћу га зготовити, али ко ће толико просо 

покупити!" У том јој падне на ум што јој је крава рекла ако кад буде у невољи да иде на 
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њезин гроб и да ће наћи помоћ, па отрчи одмах онамо, кад тамо, али шта да види! на 

гробу стоји великачки сандук отворен пун свакојакијех драгоцјенијех хаљина, а на 

заклопцу његову два бијела голуба, па јој реку: "Маро! узми из сандука хаљине које 

хоћеш, па се обуци и иди у цркву, а ми ћемо просо покупити и остало све уредити." Она 

весела узме прве хаљине с врха све од саме свиле, пак се обуче и отиде у цркву. У цркви 

све се, и женско и мушко, зачуди њезиној љепоти и њезинијем хаљинама, а највише што 

нико није знао ко је она и откуда је, а особито јој се зачуди и око на њу баци царски син 

који се онђе десио. Кад буде испред свршетка летурђије, она се из цркве искраде па бјежи 

кући, па свукавши своје хаљине остави их у сандук, а он се сам затвори и нестане га, а 

она брже к ватри, кад тамо а то просо покупљено, ручак готов и све уређено. Мало 

постоји, ал ето ти јој маћехе са кћерју својом из цркве, и врло се зачуде кад виде све 

уређено па и просо покупљено. Кад буде у другу неђељу, маћеха се са својом кћерју опет 

спреми у цркву и на походу проспе још више проса по кући па каже пасторци као и 

прије: "Ако то све просо не покупиш: и ручак не зготовиш и остало све не уредиш док 

ми дођемо из цркве, убићу те." Пошто њих двије отиду у цркву, пасторка одмах к 

материну гробу, кад тамо, а то сандук опет отворен као и прије и на заклопцу стоје два 

бијела голуба, па јој реку: "Обуци се ти, Маро, па иди у цркву, а ми ћемо просо покупити 

и остало све уредити." Онда она узме из сандука хаљине све од чистога сребра, пак се 

обуче и отиде у цркву. У цркви јој се опет зачуди све још више него прије, а царев син 

очију не сметаше с ње; али кад буде испред свршетка летурђије, она се између народа 

некако украде, те бјежи кући, пак се брже боље свуче и хаљине остави у сандук, па к 

ватри. Кад јој маћеха са својом кћерју дође из цркве, још већма се зачуде кад виде просо 

покупљено, ручак готов и остало све уређено, и никако се нијесу могле дочудити. Кад 

буде у трећу неђељу, оне се опет спреме у цркву, па на походу маћеха проспе још више 

проса по кући и каже пасторци као и прије: "Ако ово просо све не покупиш, ручак не 

зготовиш и остало све не уредиш док ми дођемо из цркве, убићу те." Пошто оне отиду 

из куће, пасторка одмах к материну гробу и нађе опет сандук отворен и на заклопцу два 

бијела голуба који јој реку да се обуче и да иде у цркву а да се не брине ни за што у кући. 

Онда она узме из сандука хаљине све од суха злата пак се обуче и отиде у цркву. У цркви 

јој се сви зачуде још већма, а царев је син био намислио да је не пушта као и прије, већ 

да је чува да види куда ће. Кад буде испред свршетка летурђије те она пође да иде, а 

царев син за њом устопице, и тако она између народа провлачећи се и бјежећи некако јој 

спадне папуча с десне ноге, и она не имајући кад тражити је побјегне босонога а царев 

син узме јој папучу. Дошавши она кући свуче се и хаљине остави у сандук па одмах к 

ватри као и прије. Царев син потом зађе с оном папучом њезином да је тражи по свему 

царству огледајући свакој ђевојци папучу на ногу, али којој дуга, којој кратка, којој уска, 

којој широка, не може ни једној да пристане. И тако идући од куће до куће дође и кући 

њезина оца. Маћеха њезина кад је виђела да ће царев син доћи и њиховој кући да тражи 

ону ђевојку, она њу пред кућом сакрије под корито. Кад царев син дође с папучом и 

запита имају ли каку ђевојку у кући, она му каже да имају и изведе му своју кћер. Кад 

јој папучу он огледа на ногу, али јој папуча не може ни на прсте да се навуче; онда царев 

син запита имају ли у кући још каку ђевојку, а она му каже да немају више никаке. У том 

пијевац скочи на корито пак запјева: "Кукуријеку, ево је под коритом." Маћеха повиче: 

,.Иш, орао те однио!" Царев син чувши то, потрчи брже боље ка кориту те га дигне, кад 
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тамо, а то под њим она иста ђевојка што је била у цркви и у онијем истијем хаљинама у 

којијем је трећи пут била, само без папуче на десној нози. Кад је царев син угледа, он се 

готово обезнани од радости, па јој брже боље папучу назује на десну ногу, и видећи да 

јој је не само таман на ногу него да је управо и онака као и она што јој је на лијевој нози, 

одведе је своме двору и ожени се њоме. 
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БАШ ЧЕЛИК 

Бијаше један цар, и имађаше три сина и три ћерке. Кад га већ старост обузме, дође 

вријеме да умре. На смрти дозове синове и шћери своје, па синовима препоручи да своје 

сестре даду за онога који први дође и запроси их. "Подајте" рече "тако не били 

проклети." Потом цар умре. Послије његове смрти стане земан по земану, док на једну 

ноћ стане неко на вратима лупати, задрма се цијели двор, нека хука, вриска, пјевање, 

сијевање, би рекао сама ватра око двора сипа. У двору се поплашише и стану од страха 

дрктати. На један пут неко проговори "отворите, царевићи, врата". На то вели најстарији 

син царев: "Не отварајте!" Средњи рече: "Не отварајте нипошто." Али најмлађи рече: "Ја 

ћу да отворим врата" па скочи и врата отвори. Како врата отвори, нешто уђе у двор од 

чега нијесу могли виђети друго ништа осим ватре да сипа, па проговара: "Ја сам дошао 

да вам просим сестру најстарију, и то сад овај час да је водим, јер ја не чекам, нити ћу 

више доћи да је просим, па ми сад одговор дајте, или је дате или не дате, хоћу да знам." 

Вели најстарији брат: "Ја је не дам. Како ћу је дати, кад не знам шта си и од куда си ноћас 

дошао, хоћеш одмах да је водиш, па не знам ни ђе би ишао сестри у походе." Средњи 

вели: "Ја не дам сестре ноћас да се води." Али најмлађи вели: "Ја је дам, ако је ви не дате; 

зар не знате што је наш отац казао?" па сестру увати за руку и дајући је рече: "Нека ти је 

сретна и честита!" Кад им сестра преко прага пређе, сви у двору падну по земљи од 

страха, сева, грми, тутњи, пуца, вас се двор стане љуљати, но то прође, и сјутра осване 

дан. Како сване, они одмах стану гледати, да л' има какога год трага, куд је она сила 

ишла од двора царског, али се ништа знати не море; нигдје никакога трага ни гласа. 

Друге ноћи у исто вријеме стане опет онака сила, хука и писка око двора царског, и неко 

почне на вратима говорити: "Отвор', царевићи, врата." Они се препану и отворе врата и 

неке силе страховите почну говорити: "Дајте ђевојку средњу сестру, ми смо дошли да је 

просимо." Вели најстарији брат: "Ја је не дам." Средњи вели: "Ја не дам сестре наше." 

Али најмлађи вели: "Ја је дам; зар не знате више што је отац наш рекао?" па узме сестру 

за руку и дајући је рече: "На, нека вам је сретна и честита!" И она сила с ђевојком отиде. 

Сјутра дан како сване, отиду браћа око двора и даље, па траже трага да л' се штогођ знати 

може, куд је она сила отишла, али ништа на овом свијету није се могло дознати као да 

није ни долазила. Треће ноћи у оно исто доба опет се затресе из темеља двор од велике 

силе и тутњаве, и неки глас повиче: "Отвори врата!" Цареви синови скоче и отворе врата, 

уђе нека сила па повиче: "Дођосмо да просимо вашу најмлађу сестру." Старији и средњи 

брат повичу: "Не дамо је ове треће поноћи, заиста морамо бар за ову најмлађу сестру 

знати, куд је дајемо и за кога је дајемо, да је моремо походити као сестру своју." На то 

рече брат најмлађи: "Ја је дајем, ако је ви не дате; зар сте заборавили шта је отац на смрти 

нама препоручио, то није давно било." Па ђевојку за руку, говорећи: "На, води је, па нека 

ти је сретна и весела!" а она сила оног часа отиде с великом хуком. Кад сјутра дан сване, 

браћа се врло забрину што се учини с њиховијем сестрама. Пошто прође доста времена, 

стану се браћа један пут међу собом разговарати: "Мили Боже, да чуда великога? шта се 

учини с нашијем сестрама кад не знадосмо ни трага ни гласа, куд одоше и за кога се 

удадоше. Најпослије један другоме рече: "Да идемо сестре наше потражити." И одмах 

стану се опремати сва три брата, узму новаца за пута, па пођу тражити сестре своје. Тако 

путујући заиђу у једну планину и цијели дан путоваше. Кад се мрак увати, они се 
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договоре да им треба воду имати ђе буду законачили, па то и учине; дођу једном језеру 

па ту конак учине и седу вечерати. Кад почну лијегати да спавају, онда рече најстарији 

брат: "Ви спавајте, а ја ћу стражу чувати." Тако они два млађи брата заспе а најстарији 

остане стражу чувати. Кад буде неко доба ноћи, заљуља се језеро, он се јако препане, 

кад види да нешто од средине иде управо њему: то је била аждаха страховита са двије 

уши, па јуриш на њег учини, но он потегне нож и удари је и главу јој одсијече, па уши 

обадвије одсијече и к себи их у џеп остави, трупину и главу баци у воду натраг. У том 

сване; али браћа јоште спавају, ништа нијесу знали шта је најстарији брат учинио. Он их 

пробуди а не каже им ништа, отале се подигну и стану путовати даље. Кад се мрак почне 

приближавати, стану они једнако говорити да треба ђегођ близу воде заноћити, и сами 

се уплаше, јер су заишли у неке опаке планине; дођу једноме малом језеру, ту реку 

ноћити; наложе ватру и што су имали вечерају, потом почну да легну спавати. Тада вели 

онај средњи брат: "Ви спавајте, ја ћу ноћас чувати стражу." Они два заспе а он остане да 

чува стражу. Уједанпут брчак удари из језера, кад имаш шта и виђети! аждаха са двије 

главе, па јуриш, да их сва три прождере; али он скочи и повади нож, дочека аждаху и 

одсијече јој главе обадвије; потом одсијече уши и себи их у џеп остави, а остало баци у 

језеро. Но браћа за то ништа не знају, јер оба спаваше до бијеле зоре. Кад се сване, онда 

средњи брат повиче: "Устајте, браћо! свануло се" а они одмах скоче, опреме се и пођу 

даље путовати, ама нијесу знали ни ђе су ни у којој земљи. Велик страх их попадне да у 

оној пустињи од глади не поскапају, па се стану Богу молити да би се пуста села, вароши 

оли ма кога виђети могло, јер већ трећи дан врљаше по истој пустињи и нигдје краја ни 

конца виђети не могоше. Најпослије дођу порано опет код једног великог језера, и 

договоре се да даље не путују, него ту код језера да преноће, "јер" веле "може бити, ако 

даље одемо, да воде не нађемо ђе би могли заноћити" па тако ту и остану. Наложе ватру 

велику, вечерају и спреме се да легну спавати. Онда најмлађи брат рече: "Спавајте вас 

двоје, ноћас ћу ја стражу чувати", те такој оно двојица легну и заспе, а најмлађи најбоље 

гледаше око себе и често на језеро очи обраћаше: прође неко доба ноћи, док се све језеро 

стаде љуљати, пљусак од језера удари по ватри и загаси је половину, он потегне сабљу 

па стане до саме ватре, ал' ето се помоли аждаха са три главе, па на браћу јуриши, да их 

сва три прождере. Но најмлађи брат буде јуначка срца, не буди браћу своју, него срете 

аждаху па је удари трипут и све три јој главе одсијече, потом одмах уши одсијече и 

остави их себи у џеп, а трупину баци у језеро. Док је он то чинио, ватра се од оног 

великог пљуска угасила са свијем. Онда он не имајући чим ватру зажећи а браћу ае 

хотећи будити, пође мало у пустињу, не би л' штогођ виђети могао, али нигдје ништа. 

Најпослије попне се на једно дрво високо, па кад изађе у врх дрвета, погледа на све 

стране не би л' штогођ виђети могао; гледајући тако дуго опази ватру да се сјаји, па му 

се учини то близу, скине се са дрвета, па пође да ватру донесе и код браће наложи. Тако 

је дуго ишао, све му се чинило близу, кад на једанпут дође у једну пећину, у пећини гори 

велика ватра и ту има девет дивова, па натакли два чоека те их пеку уз ватру, једног са 

једне а другог са друге стране ватре, а на ватри стоји једна оранија велика пуна 

исјеченијех људи. Кад то царев син виђе, јако се препане, би се вратио, ама се не може, 

нема се куд камо. Онда повиче: "Добар вечер, моја дружино, ја вас тражим одавно." Они 

га добро дочекају и реку му: "Бог ти помогао, кад си нам друг." Он одговори: "Ваш 

довијека остајем и за вас ћу мој живот дати." "Хе" веле "кад ти мислиш наш друг да 
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будеш, хоћеш ли ти људе јести, и с нама у чету ићи?" Одговори царевић: "Хоћу, штогођ 

ви радите, то ћу и ја радити." "Е вала, добро кад је тако, сједи" па сви посједају око ватре, 

скину ону оранију, поваде онда месо па почну јести. Шњима и царевић једе, ама им очи 

завараје па баца месо преко себе, тако и печење поједу све; па онда рекоше: "Хајде да 

идемо у лов, јер сјутра треба јести." Отале пођу сви девет и царевић десети. "Хајде" веле 

му "овдје има један град и у њему цар сједи, отале се ми ранимо већ има томе више 

година." Кад се близу града примакну, онда изваде двије јеле с гранама из земље па их 

понесу са собом, а кад дођу до града, једну јелу прислоне уз бедем и повичу царевићу: 

"хајде" веле "ти пењи се горе на бедем да ти ову другу јелу додамо, па је узми за врх и 

пребаци је у град, а врх јој задржи: код себе, да се скинем о низ њу доле у град." Он се 

попење па онда рече њима: "Ја не знам што ћу, нијесам овдје увјежбао ово мјесто, не 

умијем је претурити, но ходите који од вас да ми покажете како ћу је претурити." Један 

се од дивова испење, увати за врх од јеле и претури је у град а врх јој задржи код себе. 

Кад се он тако намјести, онда царев син тргне сабљу па га дохвати по врату те му одсјече 

главу, а див пане у град унутра, онда он рече: "Е сад хајте по један редом да вас ја овамо 

спуштим." Они не знајући што је са онијем горе на бедему било, пођу један по један, а 

царевић њи све по врату, док све девет посијече па се скине низ јелу, и полако сиђе доле 

у град, онда пође по граду унакрст, али никог жива да чује, све пусто! Сам у себи 

помисли: баш су то све дивови изкоријенили и понијели! па онда дуго по граду 

тумарајући, нађе једну кулу здраво високу, и види ђе у једној соби свијећа гори, он 

отвори врата па уз кулу те у собу. Кад тамо ал' има шта и виђети! соба украшена златом 

и свилом и кадифом, у њој нема никога до једне ђевојке, а та ђевојка лежи на једном 

кревету па спава. Чим царевић уђе у собу, отму му се очи гледати ђевојку, кака је врло 

лијепа. У исто вријеме смотри да иде једна велика змија низ дувар, тако се пружила да 

јој је глава више главе ђевојчине била близу па се издигне и у један пут ђевојку у чело 

међу очи да уједе; онда он притрчи па повади мали нож, и прибоде змију у чело уз дувар, 

па онда овако проговори: "Да Бог да да се овај мој ножић неда ником извадити без моје 

руке," па онда похита да се натраг врати. Пређе преко бедема, уз јелу се испење и низ 

јелу сиђе на земљу; кад дође у пећину ђе су дивови били, узме ватре па потрчи и дође 

браћи ђе их још застане да спавају. Он ватру наложи, а сунце огране и сване се, онда он 

браћу избуди те устану и тако пођу даље. Истог дана наиђу на пут који води томе граду. 

У томе је граду живљео један силан цар који је свакога јутра ишетао у град и тужно сузе 

прољевао, што му народ у граду од дивова страда и поједен би, па се све бојао да му и 

ћерка једном не буде поједена, зато порани истога јутра па стане гледати по граду, а град 

опустјео, већ је мало и народа још остало, јер су све дивови појели, па оде тамо амо по 

граду, кад на један пут види неке јеле онако читаве из земље извађене па уз бедем 

прислоњене, а кад дође ближе, има чудо и виђети: девет дивова баш онијех крвника 

градскијех а њима свијема главе посјечене. Кад цар то види, јако се обрадује, а свијет се 

скупи и Бога стане молити за здравље онога који их је посјекао. У исто вријеме дођоше 

и слуге из двора царскога и јаве цару, како је шћела змија да његову ћерку уједе. Како 

то цар чује, одмах отиде у двор па управо у ону собу својој шћери, кад тамо, види змију 

прибодену уз дувар, па шћаше сам нож да извади из дувара, ама није могао. 

Онда цар учини заповијест на све стране по његовом царству и огласи: ко је дивове 

побио и змију прибо, нека дође да га цар обдари великијем даром и да му шћерку за жену 
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даде; то се огласи по цијеломе царству његовом и цар заповједи, да се главне механе по 

великим друмовима поставе, па свакога путника да питају, није ли дознао, ко је дивове 

погубио, па кад који чује за тог чоека, да цару јави, а тај чоек нека брже на муштулук 

оде цару, да га цар обдари. То се тако по царевој заповјести и учини, механе поставе на 

главне друмове и сваког путника питали би и за то казивали му. Послије неког времена 

ови тројица царски синови тражећи сестре своје дођу у једну од тијех механа да заноће 

те учине ту конак, а послије вечере дође механџија и у разговору шњима стане се фалити, 

шта је он јунаштва починио, па онда запита њих: а јесте ли и ви штогођ учинили до сад? 

Онда отпочне најстарији брат говорити: "Кад сам пошао с мојом браћом по овом путу, 

прву ноћ кад смо дошли коначити код једног језера у некој великој пустињи, кад браћа 

моја оба спаваху а ја чувах стражу, наједанпут аждаха пође из језера да нас прождере, а 

ја онда повадим нож и одсијечем јој главу: ако се не вјерујете, ево јој увета од главе", па 

извадивши и на сто их баци. Кад то чу онај средњи брат, и он рече: "Ја сам кад сам чувао 

стражу на другом конаку посјекао аждаху од двије главе: ако се не вјерујете, ево увета 

од обје главе", па извади уши и њима их покаже. Онај најмлађи ћути. Поче га механџија 

питати: "Богме, момче, твоја су браћа јунаци, а да чујемо, јеси ли и ти штогођ учинио од 

јунаштва?" Онда најмлађи отпоче да казива: "И ја сам нешто мало учинио кад смо 

заноћили ону ноћ код језера у пустињи, ви сте, браћо, спавали, а ја сам чувао стражу; 

кад би неко доба ноћи, заљуља се све језеро и изађе троглава аждаха и шћаше нас да 

прождере, онда ја повадим сабљу и главе јој све три одсијечем: ако не вјерујете, ево шест 

увета од аждахе." Томе се и сама браћа зачуде, а он настави казивати: "У томе се ватра 

угаси, а ја пођем да ватре потражим. Тумарајући по планини нађем у једној пећини девет 

дивова", и тако им све по реду каже што је учинио, и сви се томе чуду зачудише.  

Кад то механџија чује, брже потрчи и цару све јави, а цар му даде много новаца, па брже 

пошаље своје људе да сва три царева сина њему доведу. Кад они изиђу пред цара, цар 

запита најмлађега царевића: "Јеси ли ти све то чудо у овоме граду починио, дивове 

исјекао и шћер моју од смрти сачувао?" "Јесам, честити царе." одговори најмлађи 

царевић. Онда му цар даде своју шћер за жену, и допусти му да је он први до њега у 

своме царству, а оној двојици старије браће рече цар: "Ако хоћете, и вас хоћу оженити, 

па вам добре дворе саградити", но они њему кажу да су ожењени обојица, и цијелу му 

истину открију, како су пошли да сестре своје траже. 

Кад цар све то чује, заустави само оног најмлађег код себе као зета, а оној двојици даде 

двије мазге новаца, и тако оба старија брата врате се своме двору и у своје царство. Онај 

најмлађи једнако мишљаше за својијем сестрама, и шћаше да иде да их тражи, али му је 

опет било и жао оставити своју жену, а и цар му то не даше учинити, и тако он за 

сестрама својима једнако вењаше. 

Једном цар пође у лов, а њему каже: "Остани ти ту код двора и ево ти девет кључева, 

чувај их код себе; можеш" вели "да отвориш три четири одаје, тамо ћеш виђети да имаде 

и сребра и злата, оружја и много другијех драгоцјености, напосљетку можеш отворити 

све осам одаја, ама девету да се нијеси усудио нипошто отворити, јер" вели "ако то 

учиниш, зло ћеш проћи." Онда цар оде, а зета остави код куће; овај чим цар отиде, отвори 

једну па и другу собу и тако редом све осам собе, и види у њима свакојакијех 

драгоцјености, напосљетку кад дође и на врата од девете собе, рече у себи: "Ја сам много 

чуда претурио, а сад да не смем отворити ову собу!" па и ту собу отвори, кад уђе унутра, 
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има шта и виђети! У соби један чоек до кољена у гвожђе заковат и руке до лаката 

заковате обје, на четири стране имаду четири дирека, а тако од свакога дирека има по 

један синџир од гвожђа, и тако су крајеве своје саставили па онамо чоеку око врата 

обавили, и тако је тврдо оковат био, да се није могао никако мицати. Пред њим је била 

једна чесма на златном чунку извирала, и тако саљева се пред њим у једно корито златно. 

Близу њега стоји једна маштрава украшена драгијем камењем. Чоек би хтио да воде пије, 

ама не може да довати. Кад царевић све то види, он се већма зачуди, па се тргне мало 

натраг, а овај чоек проговори: "Оди унутра код мене, заклињем те Богом живијем." Овај 

уђе унутра код њега, онда му онај чоек рече: "Дај учини један севап, те ми дај једну 

маштраву воде да попијем, и знај за цијело да ћеш од мене за то добити на дар јошт један 

живот." Царевић се промисли: шта има боље него да добијем два живота, па узме 

маштраву, и да му пуну воде, те овај попије. Онда га царев син пита, како се ти зовеш, 

богати; по имену?" Овај одговори: "Ја се зовем Баш Челик." Царевић пође ка вратима а 

овај га стане молити. "Дај ми и другу маштраву воде, па ћу ти поклонити и други живот." 

Царевић помисли: "Сад два живота да ми поклони, а трећи имам, то је чудо велико," па 

узме маштраву те му даде; а овај попије. Царевић пође па почне да врата затвори, а Баш 

Челик рече: "О јуначе, поврати се код мене, кад си већ два добра учинио, учини и треће, 

даћу ти и трећи живот. Узми ову маштраву, наточи је па ми успи на главу, а ја ћу ти за 

то што ми воду успеш на главу дати и трећи живот те живи." Кад царевић то чује, 

поврати се натраг, узме маштраву па наточи воде и успе му на главу. Како му вода поспе 

главу, у онај мах прснуше алке око врата, и све гвожђе које је Баш Челика држало. А 

Баш Челик скочи као муња, па рашири крила, полети, и у исто вријеме узме под крило 

цареву ћерку, жену његова избавитеља, и тако на једанпут ишчезне из очију. Сад да 

видиш чуда; препане се царев син од цара! у том кад цар дође из лова, каже му зет његов 

све по реду, цар се већма у бригу даде, па му рече: "За што тако учини? јесам ли ти казао 

да не отвориш девету собу?" Царевић му одговори: "Немој се срдити на мене, ја ћу да 

идем да Баш Челика тражим и да повратим моју жену." Они цар га стане од тога 

одвраћати: "Немој" вели "да идеш ни пошто! ти не знаш ко је Баш Челик, мене је много 

војске и новаца пропало док сам Баш Челика уватио, него остани код мене, ја ћу ти 

испросити другу ђевојку, и не бој се, ја те опет милујем као сина свога." Али царев син 

није хтио никако слушати, него узме новаца за пута, узјаше свога коња па пође у свијет 

тражити Баш Челика. Путујући овако задуго дође у једну варош, како уђе гледа тамо 

амо, док на један пут повиче једна ђевојка с чардака: "Е царевићу, одјаш, коња па оди у 

авлију." Кад царевић дође у авлију и онда га срете ђевојка а он погледа и познаде своју 

сестру најстарију: руке шире, у лице се љубе, а сестра њему говори: "Хајде, брате, са 

мном на чардак." Кад изиђу на чардак, онда царевић стане питати сестру своју, ко је њен 

чоек за кога се она удала, а она му одговори: "Ја сам се" вели "удала за цара змајског, и 

мој је чоек змај, него, брате, да те добро сакријем, јер мој чоек вели да би своје шуре 

исјекао кад би их само виђети могао; ја ћу њега најприје кушати, ако ти ништа не ћене 

учинити, ја ћу му казати за тебе. Па тако и учини: брата и коња му сакрије. Кад вече 

дође, змају зготове вечеру па га чекају, кад ето ти змајског цара! Како долеће у двор, сав 

се двор засветли и заблиста! Како уђе, одмах зове своју жену: "Жено" вели "овдје чоечја 

кост мирише, који имаде? казуј одмах." Она му рече: "Нема никога." а он вели: "То не 

може бити." Онда му жена одговори: "Бога ти, што те питам да ми право кажеш: би ли 
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ти штогођ мојој браћи да сад који од њих овамо дође?" А змајски цар одговори: "Оног 

најстаријег и средњег би заклао па их пекао, а најмлађем не би ништа." Онда она вели: 

"Дошао је мој најмлађи брат а твој шурак." Кад цар чује, он повиче: "Дајте га." Кад 

шурака сестра доведе пред цара, цар скочи, руке шире, у лица се љубе: "Добро дошао, 

шураче." "Боље тебе нашао, зете!" "Гдје си?" "Ево ме." Па му прича од краја до конца. 

Онда му цар рече змајски: "Та куд идеш, Бога ти, прекојуче Баш Челик прође и пронесе 

твоју жену, ја га дочекам са седам хиљада змајева, па му не могох ништа учинити, прођи 

се ђавола, молим те, да ти дам новаца колико хоћеш, па иди кући." Но царевић није хтио 

никако да га слуша, него сјутра дан наумио да пође, а кад цар види да га не може да 

заустави и с пута да га одврати, онда му извади једно перо па му га да у руке, и овако му 

рече: "Добро слушај шта ти кажем, и ево ти ово моје перце, па кад ти буде велика нужда 

и Баш Челика нађеш, а ти запали ово перо моје, ја ћу онда у исто вријеме да долетим са 

свом мојом силом теби у помоћ." Царевић узме перо те пође. Путујући опет по свијету 

дође у другу велику варош и идући кроз варош повиче опет једна ђевојка са чардака: "Е 

ти, царевићу, одјаши коња па ходи у авлију." Царевић уђе с коњем у авлију, кад тамо а 

сестра средња срете га у авлији, руке шире, па се у лица љубе; води брата на кулу. Пошто 

сестра одведе коња у јарове а брата на кулу, пита брата како је дошао, а он њојзи све по 

реду каже, па је пита: "За кога си се" вели "удала?" а она му одговори: "Ја сам се удала 

за цара соколовског, и он ће до вече доћи; него да те добро ђегођ сакријем, јер он браћи 

мојој прети." Тако и учини и брата сакрије. Кад дуго не прође ал' ето ти цара 

соколовског! Како долеће, сва се кула заљуља од велике силе. Одмах му поставе вечеру, 

но он како дође, проговори својој жени: "Овђе има човечја кост." Жена говори: "Нема, 

чоече", па по дугом разговору она му вели: "Би ли ти мојој браћи штогођ, кад би који 

дошао?" Цар вели: "Ја би најстаријег и средњег много мучио, а најмлађем не би ништа." 

Онда му она за брата каже. Он брзо нареди да га доведу, а кад га цар види, скочи на ноге, 

руке шире па се у лица љубе. "Добро дошао, шураче." вели соколовски цар. "Боље тебе 

нашао, зете!" одговори њему царевић, па одмах седну вечерати. Послије вечере пита цар 

шуру свога куд је пошао, а овај му одговори, да тражи Баш Челика, и све му редом прича. 

Али цар га стане сјетовати: "Немој" вели "даље да идеш, ја ћу ти за Баш Челика казати: 

оног истог дана кад је твоју жену уграбио, ја сам га дочекао са пет хиљада соколова, па 

страшно смо се побили шњиме, крв паде до кољена, и ништа му учинити не могосмо! а 

ти да њему један нешто учиниш! Зато те сјетујем ја да се вратиш кући, и ево ти блага, 

узми и понеси колико гођ хоћеш." Али царев син вели: "Хвала та на свему, али се вратити 

нећу никако, него хоћу Баш Челика да тражим", а сам у себи мисли: зашто не би, кад 

имам још три живота! Кад соколовски цар већ види да га никако одвратити не може, 

извади једно перце па му га даде говорећи: "На ти" вели "то моје перо, па кад ти буде 

велика невоља, а ти искреши ватру па га запали, а ја ћу ти онда доћи с мојом силом у 

помоћ." Онда царевић узме перце па пође тражити Баш Челика. Путујући тако за дуго 

по свијету дође у трећу варош, како уђе у варош, ал' ето ти ђевојке па повиче са чардака: 

"Одјаши коња па ходи у авлију." Царевић сврата коња па управо у авлију, кад тамо ал' 

ево ти његове сестре најмлађе, руке шире, па се у лица љубе, води брата на кулу а коња 

у арове. Брат је пита: "За кога си се, сестро, ти удала, који је твој чоек?" Она му одговори: 

"Мој је чоек цар орлујски за њега сам се удала." Кад цар дође у вече кући, жена га дочека 

а он ни речи, него вели: "Ко је овдје у двор од људи дошао, казуј одмах!" Она му 
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одговори: "Није нико", па почну вечерати. Онда му жена вели: "Да ли би ти штогођ мојој 

браћи учинио, да одкуд дођу?" Цар јој рече: "Ја би најстаријег ти и средњег брата убио, 

а најмлађег не би; њему би и у помоћ свакад притекао, кад би могао." Онда она цару 

каже: "Ево онај мој најмлађи брат а твој шурак дошао да ме види." Онда цар заповједи 

да га предањ доведу, дочека га на ноге па се шњиме пољуби и рече му: "Добро дошао, 

шуро!" А тај њему одговори: "Боље тебе нашао, зете!" Па одмах сједну вечерати. За 

вечером се разговарају о свачему, и напосљетку царевић каже да иде Баш Челика да 

тражи. Кад то зачу цар орлујски, стане га одвраћати говорећи му: "Прођи се ти, шуро, 

тога ђавољег врага, и не иди тијем путем, него остани овдје код мене, бићеш свега 

задовољан." Али царев син то не слуша, него сјутра дан како сване опреми се и пође 

даље тражити Баш Челика. Онда цар орлујски кад види да га одвратити не може, извади 

једно перце па га даде шури, "на" вели "шуро, кад ти буде невоља, ти укреши ватру па 

га запали, ја ћу ти онда с мојијем орловима одмах у помоћ доћи." Царевић узме перце и 

пође тражити Баш Челика. Путујући по свијету од града до града тако све даље и даље 

најпослије нађе своју жену у једној пећини. Жена како га види, зачуди се па му рече: "За 

Бога, чојче, од куд ти овдје?" А он јој све по истини каже, и вели: "Бјежи, жено, да 

бјежимо!" Но она му на то одговори: "Куд ћеш, кад ће нас Баш Челик стићи одмах, па 

ће" вели "тебе погубити а мене вратити. Царевић знајући да има још "три вјекова да 

живи, наговори жену да бјеже, па тако и учине. Но кад они почну бјегати, Баш Челик то 

дозна па брже потрчи и царевића стигне па повиче: "Е царевићу, зар ти украде жену", па 

му жену отме и каже: "Ја ти сад живот праштам, јер знам да сам ти казао, да ћу ти дати 

три живота, па сад иди, ама више за жену немој да се враћаш, јер ћеш погинути." Пошто 

то рече Баш Челик, одведе жену са собом, а царевић опет остане сам не знајући што ће. 

Најпослије се ријеши да на ново иде за жену своју. Кад дође близу оне пећине, улучи 

прилику кад Баш Челик буде отишао, па жену опет поведе са собом да бјеже. Но Баш 

Челик одмах то дозна, па потрчи и царевића стигне па повади стријелу и повиче: "Волиш 

ли" вели "да те устријелим или да те сабљом посијечем?" Царевић стане се молити, и 

Баш Челик му рече: "Ја ти сад и други живот поклањам, но ти кажем да се више не 

усудиш да се за жену враташ, јер нећу више да поклањам живот, но ћу те на мјесту 

погубити." Пошто то рече, узме жену па је одведе, а царевић опет остане сам мислећи 

све једнако, како би жену своју избавио. Најпослије сам себи каже: "А што би се Баш-

Челика бојао, кад још имам два живота, један што ми је он поклонио, а један мој?" па 

закључи да се сјутра жени поврати, кад Баш Челика није било код ње: "Хајде" вели "да 

идемо бјежати." Она га разбијаше да им није вајде бјежати, јер ће их стићи, но чоек њен 

примора је, па почну бјежати, а Баш Челик брзо их стигне па повиче: "Чекај, ја ти више 

не праштам!" Царевић се препане и почне га молити да му опрости, али Баш Челик рече 

му: "Знаш ли да сам ти казао да ћу ти поклонити три вијека? ето сад ти трећи поклањам, 

и више живота од мене немаш, него иди кући, и немој живот свој што ти га је Бог дао да 

изгубиш." Царевић видећи да против ове силе не може ништа, пође кући, но једнако 

мишљаше како би жену своју Баш Челику отео, док му на једанпут падне на ум, што су 

му зетови казали, кад му је сваки од њих по једно перце дао. Онда рече сам себи: "Хоћу 

баш и четврти пут да се вратим да жену моју повратим, па ако ми буде до невоље, онда 

ћу пера да запалим да ми зетови у помоћ дођу," па се одмах дигне и опет се врати оној 

пећини, ђе Баш Челик држаше жену његову, и кад из далека види да Баш Челик некуд 
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оде, јави се жени, а она се зачуди и препане па му рече: "Бога ти, зар ти је тако омрзнуло 

живљети, те си се вратио по мене!" Но он јој каже за зетове како су му дали сваки по 

једно перце, па како ћеду му доћи у помоћ, ако му буде до невоље, "па за то сам" вели 

"још једаред дошао по тебе; хајде одмах да бјежимо" и тако и учине и почну бјежати, 

али Баш Челик то одмах дозна па из далека повиче: "Стани, царевићу, нијеси утекао!" А 

царевић кад види Баш Челика, повади она сва три пера и кресиво, па стане кресати док 

мало ватру прижеже па запали сва три пера, али док је запалио Баш Челик га стигне, 

потегне сабљу и царевића на двије поле расјече. У исти час ето ти чуда! Долети цар 

змајски са својијем змајевима, цар соколовски са соколовима и цар орлујски с орловима, 

па се с Баш Челиком страшно побију и много се крви пролије, али Баш Челик опет уграби 

жену и утече. 

Онда три цара стану свога мртва шура гледати и закључе да му живот поврате, па онда 

запитају најбржа три змаја који може најбрже с Јордана воде донијети. Један вели: "Ја 

могу за по сахата;" други вели: "Ја могу за један четврт сахата;" трећи вели: "Ја могу за 

девет тренутака." Онда цареви повичу овоме: "А сад ти, змаје, брже похитај", овај 

рашири силу ватрену и донесе заиста за девет тренутака воде с Јордана. Цареви узму 

воду, поспу водом по онијем ранама, куд је царевић расјечен био, кад поспу, ране се 

саставе, и царевић скочи на ноге те оживи. 

Онда га цареви сјетују: "Иди сад кући, кад си се смрти избавио." Царевић њима вели да 

ће јошт једанпут да иде срећу покушати и жену ма на кој начин украсти. Цареви, зетови 

његови, веле му: "Немој, погинућеш заиста сад ако одеш, јер живота ти другог нема осим 

онога твога од Бога. Али царевић неће за то да чује. Онда му цареви реку: "Е кад већ 

хоћеш силом да идеш, а ти немој одмах жену да водиш, него јој кажи да пита Баш 

Челика, ђе му је јунаштво, па онда дођи да нам кажеш, ми ћемо ти помоћи да га 

освојимо." Онда царевић оде кришом и дође жени, па је научи да куша Баш Челика ђе 

му је јунаштво, па се врати натраг. Кад Баш Челик кући дође, жена га стане питати: "Бога 

ти, ђе је то твоје јунаштво?" Баш Челик јој рече: "Моја жено, моје је јунаштво у сабљи 

мојој." Онда се жена стане молити спрам сабље Богу. Баш Челик кад то види, удари у 

смјех па рече: "О луда жено! није моје јунаштво у сабљи, него је у мојој стријели" а она 

се онда окрене Богу молити спрам стријеле, а Баш Челик јој рече: "О жено, добро ли те 

неки учи да ме кушаш, ђе је моје јунаштво! ја би рекао да је жив твој чоек, па он те учи." 

а она се почне клети да је нико не учи, јер и нема ко. Послије неколико дана дође јој 

чоек, она му све каже како још није могла дознати од Баш Челика, ђе му је јунаштво, а 

чоек јој одговори: "Кушај га опет" па оде. 

Кад Баш Челик дође, жена га стане опет питати, ђе му је јунаштво. Онда јој Баш Челик 

одговори: "Кад ти моје јунаштво тако поштујеш, ја ћу ти истину да кажем, ђе је моје 

јунаштво," па онда стане казивати: "Далеко одавдје има једна висока планина, у оној 

планини једна лисица, у лисици срце, у срцу једна тица, у оној је тици моје јунаштво, 

ама се она лисица неда лако ухватити: она се може претворши у разне начине." Сјутра 

дан кад Баш Челик оде, царевић опет дође жени својој да чује шта је дознала, а жена му 

све каже. Онда царевић отиде управо зетовима, а они га једва дочекају да чују, ђе је Баш 

Челиково јунаштво, па се одмах дигну и са царевићем отиду. Кад тамо дођу у ону 

планину, пуште орлове да лове лисицу, а лисица побегне у једно језеро које је било у 

сред оне планине, и претвори се у утву шестокрилу, али соколови одмах за њом и одандје 



29 

је изагнају, онда она полети у облаке па почне бјежати, а змајеви за њом! Она брже онда 

претвори се опет у лисицу и стане по земљи бјежати, али ту је орлови дочекају и остала 

војска, па је салете и ухвате. Онда цареви заповеде те се лисица распори и срце извади 

па наложе ватру, срце распоре, из срца тицу изваде и у ватру баце, како тица изгори Баш 

Челик погине. Царевић онда узме своју жену па оде шњоме кући 
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БИБЕРЧЕ 

Била жена нероткиња, па молила Бога да јој да да роди, макар било дете као биберово 

зрно. Бог јој даде по жељи, те роди мушко дете као биберово зрно. Из почетка у радости 

није марила што је толишно дете родила, али после дође јој на жао гледајући другу децу 

која су се с њезиним родила где нарастоше на женидбу и удадбу, а њезино остало као 

биберово зрно. Онда окрене у плач и јаук сваки дан. Један пут дође јој у сан неко и каже 

да не плаче више, биће њен син велики као јаблан. Иза тога сна остане весела, али не 

задуго, јер мало по том дође јој син и рече да мора ићи куд му је у сну речено; и тако он 

оде а мати остане плачући. Ишавши он задуго дође у један царски двор па уђе у башчу, 

кад тамо – царска кћи седи под једним дрветом и плаче. Он јој назове помоз Бог и запита 

је, за што плаче, а она му одговори да је то дрво под којим сеђаше, родило три златне 

јабуке, да јој је отац заповедио да чува, али дође ала испод земље те за три јутра однесе 

све три јабуке једну по једну, те сад несме оцу да каже, а отац сазвао сутра силне госте 

да им покаже шта му је Бог дао. Он јој каже да ућути, он ће јој све три јабуке од але 

донети, само да му да две своје слуге да иду с њим. По том он купи једну овцу и заклавши 

је сва четири черега метне у торбу а остало баци па понесавши и једно уже оде са слугама 

иза града на језеро, и онде дигне један камен па рече слугама, да га на ужету спусте доле, 

па кад задрма уже, да га вуку горе. Тако га слуге спусте, кад тамо – лепа башча и кућа, 

кад уђе у кућу, а то ала седи код ватре и у великом казану нешто вари. Ала како га угледа, 

скочи нањ, а он јој брже баци један черег меса; док се она сагну и узе месо, он украде 

једну јабуку; ала опет на њега насрне, а он јој баци други черег па узме и другу јабуку, 

кад ала онај черег прогута, она опет на њега насрне, а он јој баци трећи па узме и трећу 

јабуку; кад ала четвртом на њега насрну, он јој баци и четврти черег, па бјежи натраг, и 

тек да се ухвати за уже, а ала испадне на поље, а он брже одсече од своје ноге меса па јој 

баци и задрма за уже, те га извуку горе. Потом преда царској кћери јабуке па оде. Мало 

време затим прође, а ала почне сваки дан горе излазити, те је сваки дан јела по једну 

девојку коју су јој морали из града слати редом, тако дође ред и на цареву кћер, која је 

била испрошена. Отац и мати и сва господа испрате је до језера, и онде изгрливши се с 

њом и изљубивши отац и мати врате се кукајући, а она остане сама да чека алу. Чекајући 

тако стане се молити Богу, да јој пошље Биберче, које јој јабуке од але донело, да је сад 

избави. У том Биберче дође у град, а град сав у црно завијен. Кад он запита што је, и они 

му кажу, он брже на језеро и нађе цареву кћер где седи и плаче, па је запита, хоће ли 

поћи за њега, ако је од але избави. Она рече: "Хоћу, али ти ме не можеш избавити; један 

је само који би могао, али тога нема." "А који је тај?" запита он, а она одговори: "Истина 

да је мали као биберово зрно, ал' он би мене избавио." Биберче се насмеје и рече јој да је 

Биберче сад велики момак, и да је дошао да је избави. Она се зачуди и кад види прстен 

што му је дала онда кад јој је донео јабуке, осведочи се да је он баш. Онда јој он каже да 

га мало побиште, и ако заспи да га пробуди, кад се језеро задрма. Он легне њој на крило 

и она га почне бискати, те он заспи, кад у један пут језеро се зањиха, а она почне плакати, 

и суза кане њему на образ, а он се тргне, узме мач и стане да чека алу. У том ето ти але 

са девет глава, он је дочека и одсече јој једну главу, а ала јуриш на њега, а он јој одсече 

и другу, и тако свих девет. По том заиште од девојке мараму па повади свих језика девет 

и веже у мараму, а девојци каже да ником не казује ко је је избавио, он ће већ доћи кад 
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буде време, па онда оде. Кад и девојка пође кући, срете је њен младожења и каже јој: ако 

не ће казати да је је он избавио, да ће је убити, па јој је све једно. Она се размисли, и 

опомињући се шта јој је Биберче казало, да ће доћи кад буде време, обећа да ће казати 

да је је он избавио. Младожења се врати те понесе за сведочанство свих девет осечени 

глава. Кад она дође с њим своме оцу и матери, није се могло знати кога већма грле и 

љубе, њу или њега, и науме, одмах да их венчају, али се она начини болесна. Кад прођа 

неколико дана, ето ти Биберчета, и каже да је он избавио девојку. Сад цар коме ће да 

верује? девојка не сме да каже, онај прети да ће је убити; те цар нареди да им суд суди. 

Кад изиђу на суд, суд рече: ко има сведочанство, онога је девојка. Кад онај изнесе главе 

а овај језике, опет суд не зна, коме ће да верује, јер онај каже да није главе одмах посекао 

него потрчао с девојком к оцу, а кад овај изнесе девојачку мараму, он каже да је девојка 

мараму од страха изгубила. Онда цар рече, да у јутру иду оба у цркву на молитву, тамо 

ће бити и девојка, па ко пре дође, његова је. Биберче није хтело ићи, док не зазвони, а 

онај се дигне у поноћи, али чим корачи у цркву, провали се под њим земља и сав се исече 

на ножеве. Онда девојка упали свећу и седне код јаме да чека суђенога. Кад удари звоно, 

ето ти Биберчета. Онда цар види ко је прав, и венча своју кћер за Биберче. По том 

Биберче оде својој матери да види да је он велики. 

 

  



32 

 

САДРЖАЈ 
 

 

 

 

ЧАРДАК НИ НА НЕБУ НИ НА ЗЕМЉИ..........................................................1 

НЕМУШТИ ЈЕЗИК.............................................................................................3 

ЗЛАТНА ЈАБУКА И ДЕВЕТ ПАУНИЦА.........................................................5 

АЖДАЈА И ЦАРЕВ СИН.................................................................................10 

ЗМИЈА МЛАДОЖЕЊА....................................................................................13 

ОПЕТ ЗМИЈА МЛАДОЖЕЊА........................................................................15 

ПЕПЕЉУГА......................................................................................................18 

БАШ ЧЕЛИК.....................................................................................................21 

БИБЕРЧЕ...........................................................................................................30 

 


