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А за што шиче на свеца?*1

Курјак се зарекао да не коље више ништа и да не једе 
меса, и пошао у пустињу да се посвети  Ударивши у 
том путу негђе поред гусака, гусак по обичају своме 
дигне главу и стане шикати, а он га ухвати и поједе  
Кад га доведу на суд и стану га питати за што је то 
учинио, он одговори: 

„А за што шиче на свеца?“

1 О значењу звездица уз поједине наслове у књизи видети напоме-
ну издавача 



Вук Караџић46

Ако Бог да!* 

Ово Срби говоре кад год што уговарају да раде или 
се чему надају или што желе: ако Бог да, ићи ћемо на 
прољеће тамо и тамо; биће кише, ако Бог да; неће тако 
бити, ако Бог да 

И то, пашо, Сријем не расели,
А ти ћеш га, пашо, раселити,
Али нећеш, пашо, ако Бог да 

Некакав Турчин запита у вече свога комшију Срби-
на хоће ли и он сјутра на панађур, а Србин му по оби-
чају одговори: 

„Хоћу, ако Бог да!“ 
Онда Турчин рече: 
„Вала, ја хоћу, Бог дао, не дао “ 
Кад буде у јутру Србин се спреми, и дошавши Тур-

чину више куће зовне га: 
„Хајде, комшија, да идемо на панађур“, али му он 

одговори: 
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„Богме, ја не могу, ујели ми ноћас вуци коња “

Ако Бог да? каже се мјесто; куда ћеш? Куд си 
пошао? Куд си наумио? Јер веле да са рјечи куд не ваља 
запитати: ако ли би ко заборавивши се или навалице 
запитао кога са куд, онај му кашто одговори: 

„Идем у кудиљево да те скудим “



Вук Караџић48

Ако је димњак накриво,  
управо дим излази* 

Казала некаква разрока ђевојка, кад су просци гледа-
јући је рекли између себе: 

„Лијепа кућа, али димњак стоји накриво “
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Ако је и Богу, много је* 

Калуђер и ђак дошли код некаке бабе да свете водицу  
Кад калуђер заиште свијећу, баба му донесе велики 
сирац воска, говорећи да нема свијеће готове, већ нека 
је с ђаком сам начини  Калуђер видећи велики сирац 
воска, и знајући да свијећа она што у такијем догађа-
јима претече, остаје њему, повиче на ђака да донесе 
с коња улар, да око њега од свега онога воска граде 
свијећу  Кад ђак улар донесе, и баба види шта они 
хоће, она истргне калуђеру восак из руку говорећи: 

„Не ћеш, Бога ми! Ако је и Богу, много је “
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Ако је ћорав коњ, није грош* 

Кад су двије коњокрадице у пољу ухватиле нечијега 
коња, један од њих опазивши да је коњ ћорав каже то 
ономе другом, а онај му одговори: 

„Ако је ћорав коњ, није грош“ (т  ј  продаћемо га 
макар за грош, па смо опет на добитку) 
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Анатемате ђавола  
(и његова имена)!*

Ђаци у некаквоме манастиру узму живијех рака, па 
прилијепивши свакоме упаљену воштану свјећицу 
на леђа, пусте их ноћу по порти, да би поплашили 
калуђера, који је врло ранио у цркву и није им дао 
спавати  Кад калуђер, поранивши по свом обичају у 
цркву, види по порти упаљене свијеће ђе иду, он се 
стане крстити и говорити:

„Анатемате ђавола и његова имена!“, а ђаво му онда 
из зида одговори:

„Анатемате тебе и твојијех ђака! јер то ни ја до сад 
нијесам виђео!“



B
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Бабини козлићи  
(бабини јарци, бабини 

позајменици, бабини укови)

Оно вријеме кад на свршетку Марта или у почетку 
Априлија удари снијег или Цигани  Приповједају да 
је некаква баба истјерала јариће у планину, па дунуо 
сјевер, а она рекла: 

„Прц, Марцу, не бојим те се: моји јаричићи пето-
рошчићи “ 

На то се расрди Март, па узајмивши у Февруарија 
неколико дана, навали са снијегом и с мразом, те се 
смрзне и окамени и баба и њезини јарићи  Кажу да 
се и данас може видјети у некаквој планини (гдје се 
то догодило) оно камење што је постало од бабе и од 
јарића: баба стоји у сриједи и јарићи око ње  

Пошто је Март ово учинио, кажу да је рекао: 
„Да ми је још само један дан, смрзао бих у крави 

теле и у жени дијете.“ 
Ваља да је од овога приповиједања остало и оно 

што се каже: „Благовијест приповијест.“
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Благо мене! ево мога кума,  
самљеће ми без ујма* 

Казао некакав у себи, који је ишао у воденицу да меље, 
па нашао кума воденичара; али воденичар опазивши 
њега са житом помисли у себи: 

„Благо мене! ево мога кума, даће ми два ујма “
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Благо ономе ко што зна!*

Некаква снаха полије свекра, који је ћео да се измије, 
врућим цијеђем по глави; кад га цијеђ ожеже, он скочи 
па брже боље главу забоде у снијег  Снаха видећи то 
помисли да он нешто врача, па рече: 

„Благо ономе ко што зна! а ја сирота не знам ништа “
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Блор

Велика шарена змија плосне главе, за коју се припови-
једа да може до петнаест стопа бити дугачка и говече 
удавити  Оваквијех блорова кажу да је било доскора 
у Језеру скадарскоме, а сад се слабо који налази, и то 
мали, као и друге змије по нашијем земљама  Кажу, 
кад велики блор опази човјека на чамцу, он дигнувши 
главу изнад воде са звиздом иде управо на њ  Црно-
горци приповиједају да се за време Махмут-паше 
Бушатлије (који је погинуо 1796  г ) између Хотскога 
хума и Језера скадарскога појавио тако велики блор, да 
је друмом, који је онуда ишао, караван прекинут док 
се није некакав Турчин зарекао и отишао те га убио; 
али ни он кажу да га на ату није смио ишчекати, него 
кад му се поприкучи, опали на њ двије пушке мале, у 
којима су биле синџирлије, па окрене ата и побјегне 
без обзира не знајући је ли га погодио или није; потом 
нико није смио онамо отићи док нијесу чобани из 
планина по смраду препознали да је убијен 


