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Змија младожења 

(народна бајка) 

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 тог 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, а 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 царског или господског рода, 

него ону која 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, забога, 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, „прекодан 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 обрадује, па рече снаси: „Е кад је тако, то ћемо ми учинити да он 

такав остане какав је ноћу са тобом“. Па договоре шта ће радити. Кад буде увече, а он свуче 

кошуљу змијину 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. Кад кошуља почне горети, а он скочи из сна па повиче: „Шта то уради, да од Бога 

нађеш!Сад ме видиш, па ме више нећеш 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 напослетку јој дотужи па науми тражити свог мужа. И тако начини гвоздене опанке и 

гвозден штап па пође у свет. Идући тако и тражећи га свуда, дође ка сунчевој мајци и нађе је 

где пећ жари и голим рукама ватру изгрће. А она кад то виде, брже-боље одреже свој скут па јој 

руке њиме умота, а сунчева је мајка запита: „Откуд 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 да га тражи, „па сам“, вели, „дошла питати твога сина не би ли могао за њега што 

казати, није ли га видео, јер он преко свег 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 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 мајци добар вечер, 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 

изађе слободно, нећу јој ништа“. Она она изађе, пак му приповеди сву своју невољу, најпосле 

му рече: „Јарко сунце! Ти сијаш по целом свету, ниси ли гдегод видело таког и таког човека?“ 

Сунце јој одговори да га оно није дању нигде видело, и пошаље је к месецу да пита њега није 

ли га он 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 откуд ти овде?“ Онда јој она каже сву невољу своју, и како је била код сунца 

и покаже јој шта јој је његова мајка поклонила, и рече како је сунце послало да пита месец није 
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ли он где видео њезина мужа. Месечева јој мајка одговори да се она 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 рајскла душица доћи?“ Месец јој 

опет рече: „Има, мајко, има, него нека изђе слободно, нећу јој ништа“. Она онда изађе, па му 

приповеди све што је и како је, па му најпосле рече: „Сјајни месече! Ти сијаш целу ноћ по 

свему свету, ниси ли гдегод видео таког и таког човека?“ А месец јој одговори: „Рајска душице, 

ја га ноћу на земљи нисам 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. Потом она дође к ветровој мајци, те јој приповеди све како је 

страдала, и како је дошла да пита њеног сина ветра није ли он гдегод видео таког 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 издрпати“. И она се склони за врата, кад али ето ти ветра, дува, 

руши, крши, преврће где год што нађе, сав изгребан 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, него нек изађе слободно, нећу јој ништа“. И тако она изађе пред 

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

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 царевом 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 царевом 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 свог слугу к жени да је пита хоће ли продати те ствари. Она 

одговори: „Ја нећу продавати, него да ме пусти царица да преноћим једну ноћ са царем њеним, 

па ћу јој дати преслицу“. Царица обенђелучи цара и допусти јој да преноћи с њиме. 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“. Ал'цар нити што види нити 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 обенђенлучи, и тако се цар опет занесе и не чује кад га 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 њим спава, и једнако виче да 

пребаци десну руку преко ње, не би ли се растала с његовим 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 увече под браду сунђер, те у њ саспе оно пиће које му 

царица донесе, иа тако остане при себи. Кад легну у кревет, он се учини да спава, а она повиче: 

„Светли царе, сунце огрејало! Баци десну 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 залторуко и златокосо. Потом он остави ону земљу и ону царицу, а с 

првом се женом и дететом врати у пређашње царство своје. 

Непознате речи: чекрк = точак; обеђенлучити = омамити опојним травама; повесмо = свежањ 

вуне, лана или кудеље, што се веже око преслице 


