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БАЈКЕ И МИТОВИ НАРОДA СВЕТАБАЈКЕ И МИТОВИ НАРОДA СВЕТА

Сваки народ на земаљској кугли има своје приче које су се вековима 
преносиле с колена на колено, од једног нараштаја до другог, кроз многе 

генерације. Пчелица вам представља најпознатије бајке и митове из разних 
делова света. Намењене су почетницима у читању са жељом да им се 
уз адекватне илустрације приближе најразличитије културе широм 

Земљине кугле и да се упознају са традицијом других народа.

Издавачка кућа ПЧЕЛИЦА
Трнавска 17, Чачак, Србија
Тел/факс: 032 348 252
E-mail: о�ce@pcelica.rs



Већ у цик зоре пође она у оближње село на пиjацу да купи нову одећу. Узела jе три 
хаљине, за сваки златник по jедну, и ништа ниjе уштедела. Чим jе дошла кући, поче 
да испробава хаљине по неколико пута. Толико jе била занесена да ниjе приметила 
малог врапца коjи jе улетео у кућу.

Кад се наjзад осврнула, угледа врапца како чупка конце из jедне хаљине и поцрвене од беса! 
– Проклета птицо! Сад ћеш видети свога бога! – Зграби неке маказе и у jедном хитром потезу 
одсече му врх репа! Ухвати га потом и избаци га напоље. 
– Губи се, грозна птичурино! – викала jе за њим. – И никада се не враћаj!
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Несрећни врабац jе с муком покушавао да остане у ваздуху, 
jер му ниjе било лако летети без репа. Ипак, некако jе 
успео да се докопа шуме и безбедно слети на jедну грану. 
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