
 

 

 

 

Тамара Лујак 

 

Тако ми облака 
 

Фантастична бића и 

појаве у народним 

пословицама и изрекама 
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Предговор 

 

 

Руковет пословица која 

је пред вама, настала је 

као плод рада на 

текстовима о 

митолошким бићима из 

наше и стране 

књижевности, под 

заједничким именом 

Међу нама (Виле међу нама, 

Вампири међу нама...), у 
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периоду од 2008. до 

њеног изласка. 

Како бисмо обогатили 

и освежили ове текстове 

посегнули смо за новим 

изворима (интернет) и 

пољима истраживања 

(стрип, (цртани)филм, 

музички спотови, 

афоризми итд.), те 

народном ризницом 

пословица и изрека, и 

схватили колико обиље 
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материјала лежи пред 

нама, довољно за једну 

(ову) засебну књигу. 

Народне пословице и 

изрази, савети су за 

покољења која долазе: 

како се снаћи у 

негостољубивом свету, 

како премостити и 

разумети проблеме са 

којима се свакодневно 

сусрећемо, како 

опростити и заборавити, 
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како преболети, али и 

како објаснити порекло 

несреће, поплаве или 

пожара, црвеног сунца, 

облапорности, надљудске 

снаге или лепоте. Тада на 

снагу ступају непознате, 

фантастичне силе, тада 

на сцену ступају 

измишљена бића 

(вештице и вампири) и 

појаве (ветрови, облаци). 

Кад год себи није могао 
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да објасни зашто му се 

неке ствари дешавају у 

животу, народ је посезао 

за маштом и вишим 

силама. Кад год није себи 

могао да објасни неку 

појаву он би је оживео и 

дао јој, поред људских, 

божанске и/или 

демонске карактеристике: 

„Натприродно је само 
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појам за оно што не 

разумете.”1 

Народне мисли у 

приповеткама, одређене 

су човековим односом 

према природним и 

друштвеним силама. 

Какав је тај однос био у 

дугом низу протеклих 

столећа? Са једне стране, 

 
1 Марија Шаровић, 
Метаморфоза вампира, стр. 
247, Београд, 2008. 



8 

неиспитане шуме, реке, 

планине, неукроћено 

звериње, пустошни 

пљускови и жеге, муње и 

поплаве, земљотреси и 

звезде које падају с неба. 

дакле тајанствена, 

несавладана, непозната 

природа, која као 

страховита неман прети 

човеку да га уништи; са 

те исте стране, моћни и 

немилосрдни цареви, 
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краљеви, кнежеви... 

такође као страховита 

неман прете уништењем. 

Са друге стране, сам и 

против једног и против 

другог противника у исти 

мах, човек - тј. народ - 

притиснут бедом, 

обхрван незнањем... ипак 

са сталном тежњом да 

извојује достојнији живот. 

На том односу почивају 

сви мотиви не само у 
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приповеткама него и у 

песмама и другим 

народним умотворинама. 

То је тежња човекова да 

природне силе победи 

или их учини савезником, 

друго, то је борба против 

друштвених сила... треће, 

то је жудња угњетених за 

богатством... четврто то је 
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жеља човекова да изађе из 

сопствене недовољности.2 

Верујемо да се 

фантастичним бићима и 

појавама у народним 

умотворинама, као 

засебном темом, нико код 

нас још није бавио, па се 

надамо да ће тим пре 

књига бити занимљивија 

 
2 Војислав Ђурић, Антологија 
народних приповедака, стр. 7-8, 
Београд, 1990. 
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за читање. Избор 

пословица и изрека није 

био лак, јер је појам 

фантастике за свакога 

различит: за некога је то 

догађај, за некога осећај: 

„Под појмом 

фантастичног пре свега 

[се] подразумева 

постојање једне друге 

логике међу приказаним 
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предметима и бићима.“ 3 

По једној од дефиниција 

„фантастикос, грчка реч, 

означава оног ко је 

способан да замишља, 

оног ко има снажну 

уобразиљу и коме се 

стварност појављује у 

 
3  Луј-Клод де Сен-Мартен, 
Митологија, Освит 15, стр. 
12, Лесковац 1996. 



14 

тајанственом виду.“ 4  По 

другој „без фантастике 

човек не би могао да 

изрази своје велике 

намере. А намере су део 

стварности колико и 

најопипљивије чињенице. 

Према томе, и чудесно је 

 
4 Јован Стричевић, Реално као 
фантастично, Сомборске 
новине, 20.1.1995. 
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један вид реалности.“ 5 

Поједини аутори, попут 

Достојевског, сматрају да 

„оно што већина назива 

фантастиком – за мене 

представља саму суштину 

ствари“. док Пекић за 

фантазију тврди: „Ако 

постоје реалности које 

надмашују фантазију, 

 
5 Војислав Ђурић, Антологија 
народних приповедака, стр. 20, 
Београд, 1990. 
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постоји фантазија која 

надилази стварност. 

Уосталом, реалност је 

понекад реализована 

фантазија. Понека 

фантазија, реалност која 

чека отелотворење.“ 6 

„Народна фантастична 

приповест корене вуче из 

митског и пагански 

 
6  Борислав Пекић, Време 
речи, стр. 250, 252, Београд, 
1993. 
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магијског... Тамо она има 

одређене социјалне 

задатке: изазивање 

страха, или наиван 

поглед на митски 

прехришћански 

пантеон.“7 Избор отежава 

и чињеница да пословице 

и изреке обилују 

 
7  Александар Гаталица, 
Просветина књига 

фантастичне приче, стр. 6, 
Београд, 2004. 
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иронијом и пародијом 

које су „непријатељи 

истинске страве (у нашем 

случају фантастике), 

иронијска дистанца 

према натприродним 

темама деструира 

њихову... озбиљност... 

Међутим, исти овај став 

који укида натприродно 

својим ироничним 

односом према њему, 

служи и као тачка 
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продора натприродног у 

ткиво историје...” 8  Како 

онда указати на 

фантастична бића и 

појаве у народним 

умотворинама? Схватање 

фантастике смо за ову 

прилику узели у 

најширем смислу: 

одабрали смо оне 

 
8  Марија Шаровић, 
Метаморфоза вампира, стр. 
240, Београд, 2008. 
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пословице које су 

директан плод маште и 

вере у онострана бића 

(попут вила, змајева, 

вампира), али смо 

одабрали и оне изреке 

које се односе на бића и 

појаве које је народ у 

причама и песмама 

оживљавао и давао им 

карактер (коњ, зец, магла, 

вода), а у којима, ако се 

читају из друге визуре, 
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може да се препозна 

елемент фантастике 

(попут: Јаше ветар, Храни 

се маглом итд). При 

избору појединих 

народних бисера 

пренебегли смо преносно 

значење, преломили га 

кроз другу визуру и 

добили тражени 

фантастични елемент, а 

такав поступак 

препоручујемо и при 
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читању. Наравно да 

машта при том свакако 

помаже. 

У том смислу, за нашу 

руковет, фантастику, 

како смо рекли, узимамо 

у широком смислу. 

Дакле, одабрали смо не 

само оне изреке и 

пословице које се односе 

на бића из маште (дух, 

ала, ђаво), већ и оне које 

су - захваљујући машти, 
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замишљању, речју 

фантазији - дале нова 

значења обичним 

животињама (петлу, 

магарцу, пужу), ставили 

им у уста реченице, 

мисли, учинили их 

живим, разумним, а 

сложићете се и то спада у 

област фантастике. При 

избору изрека и 

пословица, 

сконцентрисали смо се 
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само на овај моменат 

фантастике, фантастичне 

мисли, док смо поруке 

које те мисли носе, 

ставили у други план 

(отуд изостављање 

уобичајених објашњења у 

заградама која иду уз 

неке пословице). 

За разлику од 

претходних књига које су 

се бавиле истом или 

сличном темом, 
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народним умотворинама 

дакле, нашу смо руковет 

поделили по појмовима 

(Биљке, Бог, Вештица...), 

следећи „план“, нит, 

изглед, необјављене, 

књиге која је послужила 

као инспирација 

(Фантастична митолошка 

бића и појаве МЕЂУ 

НАМА), док су у њима 

саме пословице и изреке 

дате по азбучном реду. 
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Изреке наведене са 

речима у загради, могу да 

се јаве са њима или без 

њих, или да, пак (оне у 

загради), стоје 

самостално. Како би 

руковет била што 

интересантнија за 

читаоца, грађа је узимана 

из „необичних“ књига: 

збирки поезије, (научно) 

фантастичних кратких 

прича и романа, бајки и 
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басни, 

криминалистичких 

романа, из археолошке, 

етнолошке и друге 

стручне грађе, која, овог 

пута, неће бити дата на 

крају књиге, јер је, за 

одабрани формат ове 

књиге, преобимна. 

Надамо се да ћете након 

свега овога прикупљене 

бисере народне мудрости 

сагледати новим очима и 
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да ћете уживати у 

њиховом читању. 

   

 Тамара Лујак 
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Аждаја 

 

Аждају не можеш 

нахранити. 

 

Док змија змију не 

прождере, не може 

аждаха постати. 

 

Жедан као аждаја. 

 

Напали га као аждаја 

на петла. 
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Не дозволи себи да се 

бориш с туђим аждајама. 

 

Палаца као троглава 

аждаја. 

 

То је стоглава аждаја.  
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Ала 

 

Але те однеле/појеле! 

 

Бије се као (х)ала с 

берићетом. 

 

Бори се са алама и 

вранама. 

 

Вија/јури вране и але. 

 

Ждере/једе као (х)ала. 
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Зинуле (дигла се) на 

њега и врана и ала. 

 

Зинуо к’о ала. 

 

Јак као ала. 

 

Јебаво је але. 

 

Незајажљива ала 

несита! 
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Незасит, као да ала из 

њега зија. 

 

Прогутао га ко ала 

питу. 

 

Ради као аламуња. 

 

Сто ала на њега. 

 

(Х)ало несита. 
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Анђео 

 

Винуо се у висине на 

крилима својим. 

 

Добар ми дошао, и с 

анђелима дошао! 

 

Жена је анђео у лицу, а 

ђаво у срцу. 

 

Крилат сине! 
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Мој добри анђео. 

 

Молим Вишњега са 

анђелима на небу. 

 

Наш анђеле! 

 

Не боји се ни бога ни 

анђела. 

 

Нека вас Господ 

заштити, и анђели сви 

небески. 
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О, хвале уздижем 

Господу, и анђелима 

његовим. 

 

Она је анђелак божји, 

на длану да је држиш. 

 

Подне – време када 

анђели на небу спавају. 

 

Сам анђео нам је 

помогао. 
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Сваки човек има 

својега ђавола, исто ка' и 

анђела. 

 

Тако ми враг анђелу 

душу не отео. 

 

 

 

 

 

 

 



38 

Биљка 

 

Борје на врху планине 

добро познаје гласове 

зоре. 

 

Велики као јаблан. 

 

Висок као бор. 

 

Витак као јела. 
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Да се, јадна, за зелен 

бор уватим, и он би се 

зелен осушио. 

 

Јабуко од злата! 

 

Кад на врби роди 

грожђе. 

 

Ове ми чаробне траве. 

 

Чак ни жито не живи 

само. 
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Бог 

 

Ако је бог дао, није 

записао. 

 

Бог је велики/стари 

чудотворац. 

 

Бог одстранио зле очи 

од тог и тог. 

 

Бог поразио/смео и 

сатро Нечастивог! 
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До бога небеског. 

 

И богу беше по вољи. 

 

Иза божјих леђа! 

 

Има бога (на небу). 

 

Именом Свевишњег 

заклињем те. 

 

И у свету богова и у 

свету људи тешко је наћи 
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нешто боље од доброга 

дела. 

 

Јури га ко бог ђавола. 

 

Јупитера му! 

 

Кад бог даје срећу не 

пита чији си син. 

 

Кад бог хоће/и метла 

пуца/кога да казни, узме 

му памет. 
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Кад га је бог стварао, 

изгубио је нацрт. 

 

Кад је бог 

делио/памет, он је био на 

зачељу/срећу, нисам био 

у реду. 

 

Кад лупеж лупежу 

украде, и сам бог се смеје. 

 

Кад му бог ништа 

неће, прођи га се и ти! 
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Кад му је бог дао, нека 

ужива. 

 

Кад поштено радиш, и 

бог помаже. 

 

Као да је богу 

неопазице испао из џепа. 

 

Као што бог заповеда. 

 

Ко бога вас молим. 

 



45 

Ко се чува, и бог га 

чува. 

Ко тражи, бог ће му 

дати. 

 

Куд ме бог на тебе 

наведе! 

 

Кунем се богом Ра. 

 

Кунем ти се 

Оним/који је подигао 
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небеса/ко чини да дрвеће 

зелени и да се суши. 

 

Милосрдни 

Створитељу! 

 

Милошћу 

Свевишњега. 

 

Молбе напаћеног срца 

понекад стижу до 

Свемогућег. 
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Молим те боговима. 

 

Не би од бога суђено. 

 

Не заборавите на бога, 

па неће ни он вас 

заборавити. 

 

Нека би бог одагнао од 

нас анатемњака и 

несрећу! 
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Нека вас драги 

бог/прати/(са)чува. 

 

Нека га/бог обаспе 

неисцрпним 

благодетима/ Свемоћни 

води за руку. 

 

Нека је благословено 

име Онога који 

преображава. 
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Нека је благословен 

Онај који не спава од како 

је света и века! 

 

Нека је/бог на 

помоћи/уза те на 

путу/Вишњи са 

вама/слава Јединоме, који 

никад не засне. 

 

Нека је 

хвала/Вишњему/ 

Свемогућем/племенитом. 
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Нека ми Свевишњи 

пошаље помоћ. 

 

Нека се сви богови 

свих пантеона уједине! 

 

Нека те/маниту 

заштити/ чува бог.  

 

Нека ти велики богови 

подаре дуг живот! 
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О/Вечни, сад нам 

помози/ господару 

Васионе/ чуда/ 

Прејасни/ Свемогући 

Господе, на небу што си 

високом. 

 

Одаљи је, боже, од 

мене као небо од земље. 

Одбегла је под окриље 

Свевишњега. 
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Од кога нема користи 

ни бог ни шејтан. 

 

Отићи богу на истину. 

 

О, хвала теби високо, и 

Светом Оцу на небу. 

 

Предајем се вољи 

Праведнога, Свевишњега! 

 

Престави се милосрђу 

Свевишњега. 
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Рачунам на тебе као на 

бога. 

 

Са дозволом 

Превишњега. 

 

Сам бог нема 

господара. 

 

Само Свевишњи зна и 

знано и незнано! 
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Свевишњи је у исти 

мах и Свемоћни. 

 

Све је у рукама 

Свевишњег! 

 

Свему свету ни бог 

није угодио. 

 

Све што се догоди од 

Њега је потекло. 
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Смилуј ми се 

Свемоћни! 

 

Спознај Оног који 

створи васељену. 

 

Тако/ми свих богова и 

неба/нам Свевишњи 

помогао! 

 

Ти врховно уточиште. 

 

Туче га ко бог ђавола. 



56 

У божијим рукама. 

 

Угасио се у милосрђу 

Наградитеља. 

 

Уз благослов 

Свевишњег. 

 

Узбудила се правда 

Свевишњег и 

Свеславнога. 

 



57 

Уздам се у Вишњега/ 

Једнога. 

 

Уз допуштење 

Превишњега! 

 

Уз помоћ Вишњега. 

 

У име/ Вишњега/ 

Милостивог, 

Самилосног/ Преблагог, 

Премилостивог/ 

Свевишњег! 



58 

У миру и благослову 

Свевишњег/ и милосрђу 

Свевишњега. 

 

Упути проклетство 

Свевишњег на проклетог 

ђавола. 

 

Учините ли севап и вас 

ће Наградитељ 

наградити! 

 



59 

Хвала и слава 

Свевишњем у дубинама 

небеса! 

 

Хвала/милостивом 

Створитељу/ 

многоструком 

Наградитељу/ нека је 

Господару васионе, који 

те је довео на мој пут. 

 

Хвала/Превеликоме и 

Недокучном/ 



60 

Свевишњем/ Творцу и 

слава/теби на твом' дару! 

 

Хвале уздижем 

Господару на небесима. 

 

Хваљен био Господин. 

 

Чак и богови завиде 

онима који су зауздали 

своја осећања. 

 



61 

Чак се и код слугу бога 

смрти може пробудити 

савест, ако им се укаже 

поштовање. 

 

Чине част свом 

Творцу! 

 

Чудеснији од руке 

Творчеве! 

 

Што је допуштено 

Јупитеру, није и волу. 



62 

Вампир 

 

Блед ко вампир. 

 

Дабогда се не могао 

распасти у гробу. 

 

Исц’клил ко вампир. 

 

Лети као вједогоња. 

 

Црвен као вампир.  

 



63 

Ватра 

 

Ватра и вода добре су 

слуге, али зли господари. 

 

Као ватра гута. 

 

Љут као ватра. 

 

Огња ми и светлости 

ми! 

 

Огњем сагорели! 



64 

Ветар 

 

Без ветра гора се не 

њише. 

 

Беседи/говори у 

(луди) ветар. 

 

Био је сваком ветру на 

мети. 

 

Брз/брише као ветар. 

 



65 

Бура гони, враг се 

жени. 

Везује маглу за ветар. 

 

Ветар/има оштар 

зуб/ми је за петама/те 

однео! 

 

Грабин љути, који 

море до дна мути. 

 

Даде петама ветар. 

 



66 

Држи се зубима за 

ветар! 

 

И у олуји има парче 

плавог неба. 

Јаше ветар, храни се 

маглом. 

 

Једе ко мећава. 

 

Јури ветар по пољу. 

 



67 

Кад ветар хоће да 

престане, тад највише 

дува. 

 

Какав те ветар 

донесе/нанесе? 

 

Капом ветар ћерати. 

Ковати новац помоћу 

ветра. 

 

Можеш га ухватити 

колико и ветар у пољу. 



68 

Однесе ме ветар у 

облаке! 

 

Променљива попут 

ветра. 

 

У себи има све боје 

ветра. 

 

 

 

 

 



69 

Вештица 

 

Бежи као од куге. 

 

Вештица на своју крв 

трчи. 

 

За њу је вештица мачји 

кашаљ. 

 

Мучи га ко мора. 

 



70 

Куда ће вештица него 

у свој род. 

 

(Камен јој у уста) и у 

своје се колено савила! 

 

Одјури ко да га све 

вештице витлају. 

 

Поранити ко вештац.  

 

Привлачи га као 

вештицу казан. 



71 

Ружан ко чума. 

 

Стара вештица. 
 

Терати вештице. 

 

Трчи ко да га вештице 

гоне. 

 

Хладно је – хладније од 

вештичје сисе. 

 



72 

Чума те однела/ 

посекла! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

Вила 

 

Виле/те однеле/ти сан 

донеле/у те ушле. 

 

Глас ти виле однеле! 

 

Жена ли си, вила ли 

си, ил' богиња? 

 

Које су те виле донеле? 

 



74 

Лепа као вила 

(нагоркиња). 

 

Лепша је него вила 

Равијојла. 

 

Људска вило! 

 

Моја вило над вилама! 

 

Ни вила јој није 

другарица. 

 



75 

Однеле те самодиве! 

 

Постоји нека вила. 

 

Празна кућа као 

вилина пећина. 

 

Сиренске му песме. 

 

Хиљаду му сирена. 

 

 

 



76 

Вилењак 

 

Нека је узме водени 

вилењак! 

 

Нећеш, па да си вилен! 

 

Помажу му виле и 

вилењаци. 

 

Скаче ко вилен. 

 

 



77 

Вода 

 

Вода не пази кумства 

ни пријатељства. 

 

Две године млађи од 

Дунава. 

 

Изаћи из воде 

неуквашених пета. 

 

Испавља 

криве/Дрине/ реке. 



78 

Кад Морава потече 

узбрдо. 

 

Мучи се као ђаво у 

плиткој води. 

 

Тако ме кумиле горе и 

воде. 

 

Уроке ти вода однела. 

 

Чак и поток прича са 

својим суседима. 



79 

Врач 

 

Бацити чини. 

 

Зева ко врачара. 

 

Махнути (решити) 

чаробним штапићем. 

 

Не може помоћи ни 

чаробни штапић. 

 

Тај вештац и лажац. 



80 

Чарани – варани 

(Омађијани). 

 

Чинити чудеса. 

 

Што ко зна оно и 

врача. 

 

 

 

 

 

 



81 

Див 

 

Ви орјатско сте колено. 

 

Див/џин на стакленим 

ногама. 

 

Друго је див, а друго је 

ђаво. 

 

Корачати/напредоват

и џиновским корацима. 

 



82 

Тролови однели/твоје 

пријатеље/твоје бусање и 

разметљивост! 

 

Џин башка, шеитан 

башка. 

 

 

 

 

 

 

 



83 

Дух 

 

Ако лажем, нека на 

мене иде гнев вашег 

генија чувара. 

 

Добри дух. 

 

Духови живе потајно и 

плаше се људи. 

 

Дух се у кости забио. 

 



84 

Духови су се 

узнемирили. 

 

Зли дуси не мирују. 

 

Кад једном дух изађе 

из боце, више се не може 

вратити. 

 

Кад је нечије срце 

добро, духови неба и 

земље увек ће бити 

милосрдни. 



85 

Нека зли дух не улази 

у ваше речи. 

 

Појави се као дух из 

боце.  

 

Пустити духа из боце. 

 

С духовима се није 

шалити! 

 

Смирити духове. 

 



86 

То је злодух. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 

Ђаво  

 

Ако је икада враг ходао 

по земљи то је онда он. 

 

Ако враг није разбио 

колевку – разбиће гроб. 

 

Ако се петљате са 

ђаволом, пазите се 

његових канџи. 

 

 



88 

Аратос те било! 

(Ђаво те однео.) 

 

Боља је празна врећа 

него враг у врећи. 

 

Види (врага). 

 

Враг/нек носи све што 

је било/не спава/однео 

шалу/ти матери/ ту има 

своје прсте. 

 



89 

Врагови те на 

роговима растезали! 

 

Врагу је дај. 

 

Вуче ђавола за реп. 

 

Дабогда/ђаво однео 

тога и тога/се угушио у 

загрљају Шејтана! 

 

Далек био од нас 

Налетњак (Нечастиви)! 



90 

Да/не чује ђаво/одеш 

у вражју матер! 

 

Добар је Бог, али су и 

ђаволи јаки. 

 

Допали смо у ђавоља 

времена. 

 

До сто/врага/ђавола! 

 

Доћи ће враг по своје. 

 



91 

Други ће ту морати 

враг бити. 

 

Ђаво/буљави/вас 

однео! 

 

Ђаво и даље ради 

њихов пос'о. 

 

Ђаво је увек у свом 

селу. 

 



92 

Ђаволи је дабогда 

растргли! 

 

Ђавоља кћери! 

 

Ђавоље семе. 

 

Ђавољи сине, скаменио 

се, дабогда. 

 

Ђаво мали. 

 



93 

Ђаво му/је за 

вратом/не да мира/ 

мировати. 

 

Ђаво/не тражи човека, 

него човек ђавола/нит 

оре нит копа, већ све о злу 

мисли и ради/од 

човека/ти чорбу 

попрска/у људском 

облику. 

 



94 

Ђаво 

те/згромио/изео/ 

неће/однео/узео! 

 

Згодан је ко ђаво. 

 

Идем на оглед црном 

ђаволу. 

 

Избили су му седам 

ђавола из гаћа. 

 



95 

Испод мире девет 

ђавола вире. 

 

Истераћемо ово па 

макар сви ђаволи изашли! 

 

Јадни ђаво. 

 

Један ђаво, други враг. 

 

Јури ко да га ђаво гони. 

 



96 

Када ђаво не зна шта 

да ради/пита жену/он се 

игра с децом. 

 

Кад бог да, ђаво не да. 

 

Кад ђаво дође по своје, 

неће те питати где си био 

и шта си радио. 

 

Кад је ђаво однео 

питу/сир, нек носи и 

тепсију/сурутку. 



97 

Кад је ђаво понео, нек 

носи. 

 

Кад поштено зарадиш, 

ђаво пола однесе. што 

непоштено стечеш, све 

однесе. 

 

Кад се његов враг 

родио, мој је кашу 

хладио. 

 



98 

Као да их је сам ђаво 

правио/спопао. 

 

Ко врага свећом тражи, 

тај ће га и наћи. 

 

Који те је враг спопао? 

 

Коме враг томе и ђаво. 

 

Ко се жури, нечастиви 

га жури. 

 



99 

Крив/лукав к'о (сам) 

ђаво. 

 

Куј се у'вати у ђавоље 

коло, та' има да буде 

прцан кроз цео живот. 

Мани се врага! 

 

Мора да је ту сам ђаво 

ставио свој реп! 

 

Мучи се као ђаво. 

 



100 

Намери се ђаво на 

ђавола. 

 

Не бојим се ја/твојих 

врагова/ни краља ни 

ђавола! 

 

Не даде му ђаво 

мировати. 

 

(Нека вас ђаво носи) 

одакле сте и 



101 

дошли/никад вас на 

свету не било! 

 

Нека/вас носе сви 

врази/ гори ђавоља 

мука/ђаво носи/овакав 

живот/цео твој сој! 

 

Нека их/ђаво чува у 

свом царству/носи враг. 

 

Нека ме ђаво одвикне 

од пића. 



102 

Не лези враже. 

 

Не тражи ђавола са 

свећом! 

 

Нећеш враже. 

 

Ни враг није онако црн 

као што људи говоре. 

 

Носи врага са мојега 

прага. 

 



103 

Окани се ђавола. 

 

Она је сам ђаво! 

 

Пази да не продаш 

ђавола, а купиш врага. 

 

Подмукли враг. 

 

Понесе ме неки ђаво. 

 

Потпрашио сам их 

врагу на рапорт. 



104 

Прати га као ђаво 

калуђере. 

 

Препреден као сам 

ђаво. 

 

Прирепак Сотонин! 

 

Продао је душу ђаволу. 

 

Прођи се/ врага/ 

ђавола/ђавољег врага. 

 



105 

Сад ћеш ми за све 

врагове платити! 

 

Само да га куд ђаво 

однесе! 

 

Сваки гнев јесте 

навођење нечастивога. 

 

Свиреп као ђаво. 

Сви су ђаволи на једну 

руку! 

 



106 

С врагом зло, а без 

њега девет пута горе. 

 

С ђаволом никад ниси 

сигуран. 

 

Спасеш се свега као 

ђаво. 

 

С тобом ни ђаво не 

може да изађе на крај. 

 



107 

Тражиш ђавола тамо 

где га нема. 

 

Убоги ђаво је заслужио 

мало милости. 

 

У ђавола нема вере. 

 

У њега је ушао ђаво. 

 

Утек'о би од стра' и 

најцрњи ђаво. 

 



108 

Храбрији од ђавола. 

 

Цркли, дабода, 

проклети ђаволи! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 

Животиња 

 

Ако заволиш сову, не 

треба ти рајска птица. 

 

Ако звиждиш после 

поноћи, змија ће ти доћи. 

 

Ал' 'оћеш јајца од 

комарца! 

 

 

 



110 

Бел' пет'л, црн газда. 

(Бели петао у Лужници 

весник је смрти.) 

 

Весео као цврчак на 

огњишту. 

 

Врана му је мозак 

попила. 

 

Избићу ти те лептире 

из главе. 

 



111 

И пуж мисли да иде у 

добром правцу. 

 

Када зец буде пљунуо 

звечарки у очи, тада ћеш 

и ти (учинити то и то). 

 

Кад магарац нема 

другог посла, оде на лед 

да игра. 

 

Ко је срећан и певац му 

носи јаја. 



112 

Скачеш ко петао из 

пакла! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 

Звезда 

 

Божје му грабуље, 

којима свети Петар купи 

звезде по небу. 

 

Вини се/пођи до 

звезда. 

 

Доћ' ће сунце и пред 

наша врата. 

 



114 

Да може звезде би јој 

скидао с неба. 

 

Да му звезда сија на 

челу, то неће моћи. 

 

Звездо/брате/данице! 

 

Зашла му звезда. 

 

И сунце пролази кроз 

каљава места, али се не 

окаља. 



115 

Кад је лето, и сунце се 

не жури да зађе. 

 

Кунем се Сунцем. 

 

Мој пернати од 

сунашца штите! 

 

Сунуо је напоље ко 

звезда репатица. 

 

Твоја се срећа родила, 

звездама сјајним росила! 



116 

У њиховом селу сунце 

залази на истоку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 

Зомби 

 

Буди што год желиш, 

само буди зомби. 

 

Живо месо ш њега 

одпадало! 

 

Изгледаш као леш који 

хода. 

Када не буде више 

било места у паклу, мртви 

ће ходати земљом. 



118 

Мртви би из гроба 

заиграли. 

 

Ни жив ни мртав. 

 

Осећа се ко живи леш. 

 

Само је мртав зомби – 

добар зомби. 

 

Устао из мртвих. 

 

Хода као зомби. 



119 

Јунак 

 

Јак ко Краљевић 

Марко. 

 

Ко да га је направио 

хајдук вили нагоркињи. 

 

Тешко оном свакоме 

јунаку, који узме врага 

ради блага. 

 

 



120 

Камен 

 

Ако ми не верујете, 

нека се моја/леђа/ 

груди/колена/ у камен 

претворе. 

 

Ако сам нанео неко 

зло, нека се претворим у 

камен. 

 

Кад камен из воде 

исплива. 



121 

Што би снаге, камену 

предаде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 

Змај 

 

Змај-жена. 

 

Змај послу вичан није. 

 

Ко хоће да отме од 

змаја чаробни камен, 

мора да ступи са змајем у 

борбу. 

 

Лети/туче се ко змај. 

 



123 

Од змаја спаса нема. 

 

Он је такав да би 

уплашио змаја. 

 

Праши/ради ко змај! 

 

Стао је змају на жуљ. 

 

Тко ће љута змаја 

преварити? 

 

Убица змајева. 



124 

У змаја милости нема. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



125 

Коњ 

 

А да би ме не родила 

мајка, но кобила мога 

дорина. 

 

Кад се коњ ождребио, 

онда и она родила. 

 

Кобила јака као земља. 

 

Коњи ти ветар 

претицали. 



126 

Седлати мртвог коња. 

 

Свети Тодор коња кује, 

зиму односи, лето доноси. 

 

Стари једнорог мање 

од најгоре кљусине вреди. 

 

Тај се не боји ни 

крилате кобиле. 

 

 

 



127 

Магија 

 

Бацити чини. 

 

Бити у зачараном 

кругу. 

 

Болан баје куд не 

пристаје. 

 

Спасле је мађије. 

 



128 

Смеле те најтеже 

мађије. 

 

Хокус-покус. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



129 

Месец 

 

Ако треба, тај ће стићи 

и на месец. 

 

Донео воду са месеца. 

  

Источно од сунца и 

западно од месеца. 

 

Једе се ко месец. 

 

 



130 

Небо 

 

Боље је да човек из 

дубине земље буде 

уздигнут до сунца, него 

да с неба падне на земљу. 

 

Брзином/ветра/муње 

небесне. 

 

Гром/и пакао/у вас! 
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(Гром ме убио/спалио) 

на овом месту ако лажем! 

 

Громова му. 

 

Заклињем те и 

преклињем те по трипут 

од неба до земље. 

 

Захваљујем/молим 

небесима/се Небу! 

 

Из неба те брод убио! 



132 

Кад би ми Небо 

омогућило да заборавим! 

 

Као гром из ведра 

неба. 

 

Као да је дошао из 

свемира. 

 

Као муња. 

 

Мило му било до неба. 

 



133 

Милостива небеса! 

 

Моја муњо с ведра 

неба! 

 

Надам се до неба. 

Наша судбина је на 

небу записана. 

 

Небеса/би га 

знала/знају/ му штитом 

била/ неће 

дозволити/смилујте ми 
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се/су окрутна/ће ми 

опростити. 

 

Небеске пресуде не 

могу се избећи. 

 

Небо/је уз тебе/(ми) је 

сведок/те штитило. 

 

Небо ће ти помоћи да 

извршиш задатак. 

 



135 

Нека/вам небо плати 

гостопримство/вас небо 

благослови. 

 

Нека им/је царство 

небеско/суде и небо и 

земља. 

 

Нека ме/небо спасе/ 

сажаљива небеса 

сачувају/ спали ватра 

небеска. 



136 

Нека/ми се Небо 

смилује/ нам небо 

пресуди/ небо помогне. 

 

Нека те небо/ 

хиљадоструко 

награди/чува од зла. 

 

Нека ти небо/плати за 

твоје нежно старање/ 

подари/опростило ово 

дело. 
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Нема ничег што 

Небеса не могу да 

прекрију. 

Неће нам небо пасти 

на главу. 

 

Није лако преко неба 

прећи. 

 

Нико под капом 

небеском… 

 



138 

Ни онај коме би гром 

добро дошао није хтео (да 

учини то и то). 

 

О туђим стварима се 

чак ни небо не брине. 

 

О, хвала небесима. 

 

Пао с неба. 

 

Пламена комета лети 

усамљена преко неба – 
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реци, зашто не би себи 

друга стекла? 

 

Права истина човека је 

оно што је добио са Неба, 

која се извршава 

спонтано и непромењено. 

 

(Пронаћи ћу тога и тога) 

макар се налазио и на 

деветом небу! 

 

Свемира ми! 



140 

Свлачи небо и земљу. 

 

Снажни громе! 

 

С неба па у ребра. 

 

Суну као муња. 

 

Тако ми Неб(ес)а и 

земље/овога и онога 

света! 

 



141 

Хвала небу што је тако 

одредило. 

 

Хвала ти/до неба/од 

неба до земље! 

 

Части ми и небеске 

истине моје. 
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Облак 

 

Бог га из магле довео. 

 

Висок до облака. 

 

Зида/гради кулу у 

облацима. 

 

Дизати у облаке. 

 

Живети у облацима. 
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Збија маглу у мехове. 

 

Извалила магла пањ. 

 

Ишао за маглом! 

 

Један облак може да 

заклони сунце. 

 

Мрк као облак. 

 

Небу (нека оде јека) 

под облаке. 



144 

Немој се уздизати у 

облаке. 

Облакиња вила га 

задојила. 

 

Продаје/хвата маглу.  

 

Света магло. 

 

Тако ми облака. 

 

У облацима си. 

 



145 

Шта може да учини 

малени облачак против 

силног ветра... 
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Пакао 

 

Биће једном и у паклу 

варош. 

 

Гори у паклу. 

 

Добро је и у паклу 

имати пријатеља. 

 

Додирнути дно пакла. 
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Злотвор/одлази у 

пакао/ пати у оба света. 

Изгори у самом паклу! 

 

Има греха и има злог 

пута у пакао. 

 

Кубури ко ђаво у 

паклу. 

 

Надам се да ће трунути 

у паклу. 

 



148 

Нећу, па макар у паклу 

горео девет година. 

 

Они који пропуштају 

прави час, трпеће у 

паклу. 

 

Пакао на земљи. 

 

Пре бих отишао у 

пакао. 

 



149 

Предао је и душу и 

тело силама пакла. 

 

Проклиње тога и тога 

до деветог круга пакла. 

 

Страшан као пакао. 
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Палчић 

 

Мањи од маковог зрна. 

 

Тиши од воде, нижи од 

траве. 

 

Џепно издање човека. 
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Патуљак 

 

Нема га педаљ висок. 

 

У ранцу би га човек 

носио. 

 

Права пељда. 

 

 

 

 

 



152 

Рај 

 

Дај му боже рајско 

насеље. 

 

Рај/је један/ти души! 

 

Рајска душице. 

 

Рајски цару! 

 

Човек доспева у рај 

онда кад му је суђено. 



153 

Ствар која (не) може 

бити 

 

Ако је онај зид 

одговорио, онда је (и тај и 

тај). 

 

Бистар као суза. 

 

Брег се не обазире на 

то што пас лаје на њега. 

 



154 

Брз као/мисао/муња/ 

светлост. 

 

Бришем као мећава. 

 

Буре без дна. 

 

Виси у ваздуху. 

 

Гази тихо ко сенка. 

 

Главу ћеш заборавити. 
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Дабогда не умро, док 

не измерио небеске 

висине и норске дубине! 

 

Да им све камење 

претвориш у злато и да 

им га даднеш – мало би 

им било! 

 

Дао бог да био црн ко 

лонац, танак ко конац: 

кроз чибук прошао и у 

лули ноге прекрстио. 
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Да ти зле очи не 

нахуде. 

 

Душа му на лакат 

изашла. 

 

Живи ко Аладин крај 

чаробне лампе. 

 

Земља те прогонила, а 

море те избацивало! 

 

Зидови имају уши. 



157 

Златно/руно/теле. 

 

Иде 

корацима/чизмама од 

седам миља. 

 

Из гроба лајао! 

 

Из очију му искре 

искачу. 

 

Има шесто чуло. 

 



158 

И месо испеци и 

ражањ не сагори. 

 

И небо и земља су се 

заверили против њега. 

 

Јама без дна. 

 

Ја сам/душу 

изгубио/као гроб. 

 

Јасно му ко дан у сред 

ноћи. 



159 

Јаше ветар, храни се 

маглом. 

 

Једна му нога од воска 

друга од леда, па није 

пристао ни на сунце ни 

на мраз. 

 

Једним/метком два 

зеца гађа/прстом ће те 

смлавити! 

 



160 

Јужније од југа и 

северније од севера. 

 

Јури своју сенку. 

 

Јуришати на небо. 

 

Кад би/ово чуо, 

преврнуо би се у 

гробу/устао из гроба, не 

би веровао/буде сирење 

од ћурке/говори, мед јој 



161 

из уста капље/иде и срне 

јој завиде. 

 

Кад/лењ у гору, гора 

се одмакне/ мртав попије 

море/на врби роди 

грожђе/ нестане петка у 

години/овај камен из 

воде испливао, тад се то 

десило/ птице почну да 

лете наопачке, биће он 

човек. 
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Кад/реп маше псом/ 

рибе проговоре/се два 

петка саставе заједно/се 

пољубиш у лакат/се роди 

на западу сунце. 

 

Казан родио бакрач.  

 

Као/да је у земљу 

пропао/ чаролијом 

однесен/да му сто 

шиљака под кожу уђе. 

 



163 

Ко је видео шта 

је/после смрти/с друге 

стране? 

 

Крв/се леди у 

жилама/ти у жилама 

пресахла. 

 

Ладна ко лед, слатка ко 

мед! 

 

Лака као коса 

девојачка. 



164 

Лак као/врабац/перо. 

 

Мирише као принцеза 

из бајке. 

 

Млад ко роса. 

 

Мој корен је у земљи, 

мада се слободно крећем. 

 

Мора да ти је мозак 

изветрио из главе. 

 



165 

На свету нема ничег 

немогућег. 

 

Нека ти се власи 

позлате. 

 

Ноге/ми отпале/му 

пустиле корен у земљу. 

 

Оба ти света. 

 

Обишла је и сопствену 

сенку јурећи. 



166 

О, сени над главом 

мојом! 

 

Помрчина као тесто. 

 

Провукао се као пас 

кроз росу. 

 

Све ти натраг, а пете 

напред! 

 

Седмо чуло ми каже. 

 



167 

Тих као смрт. 

 

Ћути као оловом 

заливен. 

 

У сребро ти се (реч) 

оковала! 

 

Уста ти се позлатила! 

 

 

 

 



168 

Чудо 

 

Ако је чудо, баш је 

чудо! 

 

Ал' да видиш чуда 

великога! 

 

Да 

велика/дивна/ну(то) 

чуда! 

 

За чудо му било! 



169 

На свету се дешавају 

(свакаква) чуда! 

 

Ово је да човек полуди 

од чуда! 

 

Од чуда капа му се 

завртела на глави. 

 

Сваког чуда за три 

дана доста. 
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Стале су му очи од 

чуда. 

Чуда и покора 

данас/су чуда. 

 

Чуд је мене. 

 

Чудна (ли) ми/чуда/ 

чудоређа. 

 

(Чудо) велико/и јест/ 

једно/над чудесима/ 

невиђено/најчудноватије 
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од свих чудеса чудесних и 

чудотворстава! 

 

Чудом ошинут. 
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Чудовиште 

 

Маљав као вукодлак. 

 

Милион му морских 

немани. 

 

Ружан као акреп/ 

Франкештајн. 

 

Сув као авет. 

 



173 

Чудовиште/космато/ 

од хиљаду зала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



174 

Садржај: 

 

Аждаја → 29 

Ала → 31 

Анђео → 34 

Биљка → 38 

Бог → 40 

Вампир → 62 

Ватра → 63 

Ветар → 64 

Вештица → 69 

Вила → 73 

Вилењак → 76 



175 

Вода → 77 

Врач → 79 

Див → 81 

Дух → 83 

Ђаво → 87 

Животиња → 109 

Звезда → 113 

Зомби → 117 

Јунак → 119 

Камен → 120 

Коњ → 125 

Магија → 127 

Месец → 129 



176 

Небо → 130 

Облак → 142 

Пакао → 146 

Палчић → 150 

Патуљак → 151 

Рај → 152 

Ствар која (не) може 

бити → 153 

Чудо → 168 

Чудовиште → 172 

 

 


