
Приредила
Маја Михајловић



Copyright © 2021 овог издања, Делфи књижаре





Садржај

МИТОЛОШКЕ ПЕСМЕ                                   9

ОБРЕДНЕ ПЕСМЕ                                       19
Коледарске песме                                     21
Водичарске песме                                     30
Божићне песме                                        34
Славске песме                                         42
Вучарске песме                                        45
Ђурђевске песме                                      48
Лазаричке песме                                      53
Спасовске песме                                       59
Краљичке песме                                       64
Ивањске песме                                         69
Додолске песме                                       72
Крстоношке песме                                    78



8 ЛИРСКЕ НАРОДНЕ ПЕСМЕ

ОБИЧАЈНЕ ПЕСМЕ                                     81
Сватовске песме                                       83
Почашнице                                             90
Успаванке                                              95
Тужбалице                                            100

ПОСЛЕНИЧКЕ ПЕСМЕ                               103

ЉУБАВНЕ ПЕСМЕ                                     113

ПОРОДИЧНЕ ПЕСМЕ                                 175

ШАЉИВЕ ПЕСМЕ                                      193



МИТОЛОШКЕ ПЕСМЕ

Митолошке песме су најстарије лирске народне песме  
Наши преци су певали о небеским телима (о Сунцу, 
Месецу и звездама), о природним појавама (о громо-
вима и муњама) или о митолошким бићима (о вилама, 
аждајама, анђелима), покушавајући да се на тај начин 
умиле овим свемогућим силама 



11МИТОЛОШКЕ ПЕСМЕ

Дјевојка је сунцу говорила:
„Јарко сунце, љепша сам од тебе!
Ако ли се томе не вјерујеш,
ти изађи на то равно небо,
ја ћу изаћ за гору на воду “
Када јутро ведро освануло,
излазило на небо сунашце,
а дјевојка за гору на воду 
Угледа је лијепо сунашце,
угледа је кроз јелово грање:
кол’ко се је ашик учинило,
трипут је се сунце заиграло,
па одвуче лијепу дјевојку,
да је узме себи за љубовцу,
од ње поста звијезда Даница 
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Јарко Сунце на пут полазаше,
За њим мила мајка пристајаше:
„Јарко Сунце, куд ћеш на конаке,
Ко ће теби вечерицу дати,
Ко ће теби ложницу стерати,
Ко ће тебе рано пробудити
Да огријеш земљу и градове,
А и ону малу сиротињу,
Голу, босу и неопасану “
„Не брини се, моја мила мајко,
У Бога ћу бити на конаку 
Божја мати, вечерицу дати,
Божја мати, ложницу стерати,
Божја мати, рано пробудити
Да огријем земљу и градове;
А и ону млогу сиротињу,
Голу, босу и неопасану “
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Три су цвета у гори цветала,
До два сјајна, трећи потавнио 
Што цветаше до два сјајна цвета,
Оно јесу два брата рођена;
Што међ њима трећи потавнио,
Оно јесте сеја међ браћама,
Потавнила од млоги сватова –
Проси Месец за свог месечића,
Проси Сунце за свог сунчевића,
Проси Муња за се из облака 
Мислила су два брата рођена
За кога би сестрицу удали  
Ако ће је дати за Месеца,
Он се мења за годину дана
Пуно право до дванаест пута,
Дванајст пута сестра удовица;
Ако ће је удати за Сунце,
И Сунце је нагло и жестоко,
Припалиће сеји нашој лице –
Даћемо је Муњи из облака,
Кад загрми, далеко се чује,
А кад пукне, свак се боји за се 
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Фалила се звијезда Даница:
„Оженићу сјајнога Мјесеца
Испросићу муњу од облака,
Окумићу Бога јединога,
Дјеверићу и Петра и Павла,
Старог свата Светога Јована,
Војеводу Светога Николу,
Кочијаша Светога Илију “
Што се фали звијезда Даница,
Што се фали, то јој и Бог дао:
Оженила сјајнога Мјесеца,
Окумила Бога јединога,
Одјевери и Петра и Павла,
Старог свата Светога Јована,
Војеводу Светога Николу,
Кочијаша Светога Илију 
Стаде муња даре дијелити:
Даде Богу небесне висине,
Светом Петру петровске врућине,
А Јовану леда и снијега,
А Николи на води слободу,
А Илији муње и стријеле 
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Ај ђевојко, душо моја!
Што си тако једнолика
И у пасу танковита?
Кан’ да с’ сунцу косе плела,
А мјесецу дворе мела 

Нисам сунцу косе плела,
Нит мјесецу дворе мела,
Ван стајала, те гледала,
Ђе се муња с громом игра:
Муња грома надиграла
Двјема-трима јабукама
И четирма наранчама 
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Град градила б’јела вила
Ни на небо, ни на земљи,
Но на грану од облака;
На град гради троје врата:
Једна врата сва од злата,
Друга врата од бисера,
Трећа врата од шкерлета 
Што су врата суха злата,
На њих вила сина жени;
Што су врата од бисера,
На њих вила кћер удава;
Што су врата од шкерлета,
На њих вила сама сједи,
Сама сједи, погледује,
Ђе се муња с громом игра,
Мила сестра су два брата,
А невјеста с два ђевера;
Муња грома надиграла,
Мила сестра оба брата,
А невјеста два ђевера 
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Што се оно на истоку сјаше?
Ја л’ је сунце, ја л’ је јасан мјесец;
Ја л’ Даница међу звјездицама,
Ја л’ су виле Мару уграбиле?
Нит је сунце, нит јасан мјесец,
Нит Даница међу звјездицама,
Већ су виле Мару уграбиле 
Бабо Мару на откупе иште,
Ал’ су виле бабу говориле:
„Да су виле откуп узимале,
Сву би гору златом позлатиле,
А коње би сребром потковале “



ОБРЕДНЕ ПЕСМЕ

Да би умилостивили богове да им дају родну годину, 
људи су изводили обредне ритуале и певали песме 
одређеног дана или у одређено доба године  Зими су 
се изводиле коледарске, водичарске или богојављен-
ске, божићне, славске и вучарске песме, на пролеће 
ђурђевске, лазаричке, спасовске и краљичке песме, 
а лети ивањске, додолске и крстоношке песме  Иако 
се неке певају на хришћанске празнике, сачувале су у 
основи пагански карактер  
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Коледарске песме

Коледа је обредна народна песма коју су коледари пе-
вали уочи Божића  Група младића, понегде и девојака, 
обилазила би куће у селу и певајући песме пожелела 
домаћину и укућанима здравље и родну годину 
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Војевао бели Виде, коледо!
Три године с клети Турци,
А четири с црни Угри 
Када Виде с војске дође,
Седе Виде да вечера,
Стаде громот, стаде тропот
Око двора Видојева 
Ал’ говори бели Виде:
„Изиђ, љубо, те погледај
Шта је громот, шта је тропот
Око двора Видојева “
Кад изиђе верна љуба,
Коњи му се копитају,
Радују се господару
Да је скоро с војске дошô;
И голуби с крил’ма бију
Радују се господару
Да је скоро с војске дошô 
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Колеђани коло граде,
Коледо, коледо!
Шта ћемо им даровати?
Весело, весело!
Тораљицу, бокарицу,
Коледо, коледо!
И два овна виторога,
Весело, весело!
Једну краву трећакињу,
Коледо, коледо!
Једну козу лежакињу,
Весело, весело!
И ђевојку уходницу,
Коледо, коледо!
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„Ој дјевојко бледолико, коледо!
Што си тако бледолика?
Је л’ си сунцу дворе мела,
Је л’ мјесецу коњ’ седлала?“
„Нисам сунцу дворе мела,
Ни мјесецу коњ’ седлала,
Тек стојала те гледала,
Де се виле с громом биле,
Виле грома надољеше,
Сестре брата надиграше “
Слава и част да је на час
Дјевојчици 


