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САМОВИЛА 

Имало што немало. Едно дамнешно време живеела една 
селска жена. Еден младич кој секој ден минувал пред порти-
те на таа жена, видел како таа жена  истура еден тас млеко на 
улицата и бил љубопитен.

Еден ден, пак додека поминувал младичот, видел како 
селската жена истура огромен тас со млеко и овој пат не из-
држал ѝ се обратил: 

- Што е тоа што го истурате?

Жената влегувала низ портата. Без да погледне во лицето 
на младото момче одговорила:

- Што ќе е, валканиците од рацете на мојата ќерка...

Младото момче видно изненадено од овој неочекуван 
одговор се наведнало долу на земјата и го анализирало мле-
кото насобрано во дупката. Видел дека станува збор за чисто 
млеко. Станал и со трчање отишол дома. На мајка си:

- Леле мамо, рекол,таму живее една жена од село. Секо-
гаш кога поминувам оттаму со тасови истура млеко на улица. 
Денес не ја сокрив љубопитноста и ја прашав. Ми одговори: 
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„Валканиците од рацете на мојата ќерка“. Погледнав и видов 
чисто, вистинско млеко. Ако тоа е валканицата од нејзината 
рака, тогаш девојката којзнае колку многу е убава...

На тоа мајка му рекла:

- Зарем е можна таква работа бре синко?

Младото момче инсистирало:

- Мамо знаеш дека немам навика да лажам.Тоа ти многу 
добро го знаеш. Да, навистина тоа што го видов е вистинско 
млеко.

Тогаш жената рекла: 

- Во ред, но нас тоа не нè засега, нели?

Синот веднаш одговорил:

- Како е можно да не нè засега? Зарем ти пред некое вре-
ме не ми спомна дека дојде време да се женам, рече да ме 
ожените, да создадам дом, да имам деца и дека тоа е најго-
лемата среќа? Ете сега е времето. Побарај ја ќерката на таа 
жена!

Но селската жена воопшто не била мажена и секако дека 
немала и ќерка. Се пошегувала со љубопитното момче и за-
тоа така му одговорила.

Мајката на момчето за да ја види девојката отишла во 
домот на селската жена. Селската жена без да се издаде ре-
кла:

- Ќерка ми е болна, сега лежи. Зошто сакате да ја видите? 
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Таа е ем убава ем вредна. Ако ја земете без да ја видите во 
ред, ако не, не ја покажувам! 

Мајката на младото момче поверувала дека девојката е 
болна и помислила, секако, дека девојката чија валканица е 
бела како млеко е убава и се согласила младите да се свршат. 
Се вратила дома.

Веднаш почнала со подготовките за свадба. Подготовките 
бргу завршиле. На денот на свадбата ја испратиле невестин-
ската кола пред куќата на селската жена за да ја земат невес-
тата.

Кога селската жена ја видела невестинската кола, се воз-
немирила. Што ќе прави сега? Кого ќе го качи во колата на-
местото невестата?

Додека размислувала се досетила што да направи. 
Веднаш влегла во кујната и наполнила брашно во еден казан, 
брашното го помешала со вода и направила тесто. Тестото 
го обликувала во човечка фигура и го оставила да се осуши. 
Откако ги исчистила рацете, се качила горе за да се спрема. 
Кога се подготвила и се симнала долу, селската жена видела 
дека човекот од тестото е добро исушен. Го зела и го намес-
тила во една од собите. Го облекла со невестински фустан и 
го накитила со телови. Кога видела дека невестата од тесто 
изгледа како вистинска, заедно со неа се качила на невестин-
ската кола која чекала пред нејзината порта. Колата веднаш 
тргнала. Додека се возела во колата, селската жена размис-
лувала што понатаму. Кога ќе пристигнат во куќата на зетот, 
кој ќе го фати под рака зетот наместо невестата? Овојпат по-
чувствувала дека е во безизлез и дека сè ќе се открие и дека 
ќе се посрамоти пред светот...

Додека размислувала вака селската жена, колата поми-
нувала преку едно големо езеро. Кога видела дека езерото 
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е големо и длабоко, се присетила како да се спаси од ситу-
ацијата. Ја извадила облеката од тесто-невестата и неазбе-
лежливо од возачот, ја исфрлила долу во езерото. Веднаш 
потоа извикала:

- Боже, ќерка ми падна во езерото! Извикувала.

Колата застанала. Луѓето се насобрале околу селската 
жена. Таа непрестајно плачела и тагувала. Пратиле абер на 
свадбарите дека „невестата паднала во езерото“. 

На оваа вест многу се растажил младоженецот, заедно со 
пријателите дошол до езерото. Направиле сплав од дрва. Ги 
зеле мрежите од рибарите и ги спуштиле во длабочините на 
водите од езерото. 

Во тоа време, на дното на езерото три самовили играле 
топка. Кога, ги виделе мрежите на рибарите:

- Какво место е светот, се запрашале. Наместо рибите ние 
да влетаме во мрежата, можеби ќе излеземе горе на земја-
та?

Додека вака си зборувале, мрежите многу им се прибли-
жиле.

Најмалата самовила рекла:

- Јас ќе се закачам за една од овие мрежи и ќе излезам 
горе, во светот, рекла. Ајде, вам ви велам пријатно!

Малата самовила се фатила добро за првата мрежа. Горе 
забележале дека мрежата нешто им тежи и ја повлекле. Кога 
горе се појавила девојката, селската жена извикала:
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- Ете, мојата ќерка излезе!

Тогаш ја зеле девојката и ја качиле во колата. Селската 
жена веднаш ја облекла девојката во невестинската облека 
ѝ го ставила велот и теловите. Се ослободила кога помисли-
ла дека оваа девојка што се појави од езерото ја спасила од 
голема неволја. Колата продолжила по патот и стигнала во 
домот на младоженецот. Ја пречекале невестата. Свадбата 
траела четириесет дена и четириесет ноќи по што младенци-
те се венчале.

Младичот секој ден се шегувал со жена си, нарекувајќи 
ја „селска девојко“. Самовилата се навредила што нејзиниот 
сопруг не ја вика по име, туку ја нарекува „селска девојка“. 
Почнала сè да прави што ќе посака младичот, но престанала 
да зборува. Младичот видел дека вака не ја бива работата, 
жената воопшто не зборува. Што да сторам за да прозбори? 
Еден ден во шега рекол:

- Ќе те затворам во една соба.

Самовилата тогаш прозборела:

- Ако ме затвориш ќе ме затвориш, што ќе дојде на глава 
ќе помине.

Младичот се налутил; ја фатил за рака жена си и ја затво-
рил во една одаја. Од тој ден сите домашни работи ги врше-
ла постарата сестра на младичот.

Сестрата еден ден рекла:

- Што прави селската девојка? Да одам да погледнам.
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Отишла и почнала да ја набљудува девојката од отворот 
на клучалката. Самовилата во тоа време седнала на минде-
рот:

- Гори огну, рекла.

Се слушнал некој звук внатре во собата, еден мангал полн 
со ќумур како црвена калинка сам по себе се поставил пред 
самовилата.

Додека постарата сестра на младичот зачудено гледала 
што се случува внатре во собата, самовилата:

- Дојди масло, рекла.
Овојпат се појавила тава со масло сама по себе и се на-

местила врз огнот. За кратко време маста почнала да се топи 
во тавата. Самовилата наеднаш двете раце ги ставила внатре 
во тавата:

- Десет прсти, претворете се во риби и испечете се, ре-
кла.

Внатре во тавата почнале да се печат десет риби. Откако 
се испекле рибите, самовилата ги сместила во сад рибите и 
ги испратила за ручек да ги јаде сопругот. Сестрата на мла-
дичот љубоморела на сè што успеала да стори самовилата. 
Сама со себе проговорила: „Тоа што таа го прави можам и 
јас“, и се упатила кон кујната:

- Гори оган! - рекла.

Но ниту некој се појавил, ниту пак заминал. Станала за-
палила оган. Го донела мангалот пред себе. Кога тоа заврши-
ло: 
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- Дојди масло!  - рекла.

Пак исто, ниту нешто се појавува, ниту пак, исчезнува. 
Станала и на една тава ставила масло и го ставила врз ман-
галот.

Овојпат: 

- Моите десет прсти риби, одговараат на устата на брат 
ми, рекла и ги ставила во врелото масло. Кога си ги изгорела 
прстите со викање истрчала надвор од кујната. Сите се соб-
рале околу неа. Таа им раскажала дека сакала да го стори ис-
тото што и селската девојка, но кога се обидела да го напра-
ви, изгорела. Младичот, кој многу се растажил што рацете на 
неговата сестра изгореле, па овојпат работите на куќата ѝ ги 
предал на средната сестра, таа да ги врши.

Самовилата еден ден вадела вода од бунарот во гради-
ната. Сестрата на младичот ја посматрала од прозорецот. 
Девојката ја испуштила кофата од раце. Но воопшто не се 
вознемирила. Искинала едно влакно од косата и го пуштила 
долу во бунарот. Влакното се раздолжило, раздолжило, и го 
дофатило дното на бунарот. Потоа самовилата почнала да го 
влече и кофата излегла горе.

Средната сестра на младичот ѝ љубоморела на самови-
лата за стореното. Сама со себе прозборела и си рекла - ова 
можам и јас да го направам, и се симнала долу во градина-
та. Отишла пред бунарот и ја пуштила кофата. Потоа скинала 
едно влакно од косата и го пуштила во бунарот за да ја извле-
че со него кофата. Но нејзината коса не се издолжила. Потоа 
ја ставила главата во бунарот и ја растресла косата во него. За 
да допре до дното на бунарот, прилично се издолжила. Нозе-
те провиснати, без да може да се задржи на нешто, паднала 
внатре во бунарот и се удавила.
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 Кога истата судбина се повторила и со средната му сес-
тра, мажот отишол кај жена си:

- Поради тебе прстите на најстарата ми сестра ѝ изгореа, 
рекол. Овојпат средната ми сестра се удави. Што правиш? 
Ако сакаш кажи, во спротивно нема да ти дозволам никаде 
да излегуваш!

Самовилата прозборела:
- Ти си знаеш! - рекла.
Младото момче заминало откај жена му кога таа повеќе 

ништо друго не прозборела. Но растела лутината во него 
спрема жена му. Овојпат сите домашни работи ѝ преостана-
ле на најмладата сестра на младото момче.

Еден ден дома снемало леб. Малата сестра сама во себе 
си рекла:

- Што да се стори, како дома да се донесе леб? Си разми-
слувала гласно и така шетала. Самовилата од нејзиното збо-
рување дознала дека дома снемало леб. Веднаш ги засукала 
ракавите:

- Појави се фурно! - извикала.
По еден тропот, по една врева, среде собата се појавила 

една огромна фурна. Малата сестра кога ја слушнала врева-
та, љубопитно заминала да види што се случува и почнала да 
ја посматра самовилата.

Самовилата овојпат:
- Огну запали се! - рекла.
За кратко време фурната почнала да гори со пламени. Са-

мовилата погледнала во огнот и потоа:
- Дојди ваму тесто во садот, рекла.
Се слушнал мал звук. Огромен сад со тесто пристигнал до 

фурната и застанал пред неа. Самовилата веднаш се соблек-
ла и влегла внатре во фурната. Косата ја претворила во метла 
и пепелта ја оставила на една, а огнот на друга страна и потоа 
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излегла од фурната. Од садот зела тесто, го замесила лебот 
и го ставила во фурната. Така, од еден сад со тесто испекла 
многу лебови. Лебовите ги испратила такви испечени кај ма-
жот.

Малата сестра која од клучалката успеала да види сè што 
прави самовилата, многу љубоморела. Самата во себе си 
проговорила:  

- Ако брат ми сега дознае деке овие лебови таа ги созда-
де, сè ќе заборави. Ќе се смири со неа. Но сè само по себе се 
створи. И јас можам истото да го направам...

Право истрчувајќи кон огништето:

- Фурно запали се, тесто измеси се! - рекла.

Но ниту фурна се запалила, ниту тесто се измесило. Оти-
шла го запалила огнот. Во еден сад сипала вода и замеси-
ла тесто. Потоа, со косата за да го  замети и оддели огнот и 
пепелта, влегла внатре во фурната. Само што влегла внатре, 
изгорела, се јагленосала.

Младото момче кое ја изгубило и најмалата сестра многу 
се растажило. Помислил дека и малата сестра умрела пора-
ди неговата жена и веднаш отидол кај самовилата и ѝ рекол:

- Ти беше причина за смртта на моите сестри, што бараш 
од нив?

Младото момче не било свесно дека неговите сестри на-
страдале само поради нивната љубомора. Кога видел дека 
самовилата ништо не му одговара, се одалечил од местото и 
излегол надвор на улица.

Самовилата кога мажот ѝ излегол, проговорила:
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- Дојдете тука ќупови со масло и со мед!
- Мои мали ќупови сега ќе одите в чаршија, од масларот 

ќе земете масло, од медарот мед и така заедно братски ќе си 
дојдете! Ајде со здравје...

Двата мали ќупови, цупа-цуп излегле од собата. Излегле 
од отворената надворешна порта и зачекориле по патот кон 
чаршијата. Го поминале младото момче кое било пред нив и 
продолжиле по патот.

Младото момче многу се зачудило кога видело дека ќу-
повите шетаат како луѓе, љубопитно почнало да ги следи.

Ќуповите оделе и тој по нив одел - ќуповите одат и тој оди. 
Конечно во чаршијата застанале пред еден дуќан. Масларот 
ставил масло во еден од ќуповите. Тие продолжиле во еден 
друг дуќан и отишле кај медарот. Медарот ставил мед во ќу-
пот. Кога завршиле со таа работа, ќуповите се вратиле назад. 
Младото момче исто продолжило да оди по нив... Ќуповите 
цупа-цуп, пешачејќи стигнале дома. Кога влегувале дома низ 
портата, ќупот со маслото чукнал на ќупот со медот и му ја 
скршил устата. Ќупот со мед се растажил и почнал да плаче.

- Ти се допадна ова што го стори, рекол, да ѝ кажам на 
госпоѓата, па и таа да ја скрши твојата уста...

Ќупот со масло рекол:
- Брате тоа беше само несреќа. Ако госпоѓата земе стап 

в раце, јас ќе ѝ речам: „Те молам не ме удирај жити татко ти 
Месечина, жити мајка ти Сонце, жити браќата ѕвезди“, и таа 
нема ни да ме допре.

Пак цупа-цуп продолжиле да одат и стигнале пред врата-
та на собата во која престојувала девојката. Младото момче 
продолжило да ги следи. Ќупот со мед влегол внатре, пла-
чејќи:

- Госпоѓо, овој ми ја скрши устата. 
Самовилата нашла еден стап и тргнала врз ќупот со мас-

ло. Токму во моментот кога сакала да го удри, ќупот со мас-
лото почнал да ја моли:



17

- Самовило не ме тепај! Жити татко ти Месечина, жити 
мајка ти Сонце, жити браќата ѕвезди не удирај по мене, се 
случи незгода...

Самовилата кога слушнала, веднаш го исфрлила стапот од 
раката. Младото момче во тој миг влегло и рекло:

- Жити татко ти Месечина, жити мајка ти Сонце, жити 
браќата ѕвезди, те молам прозбори!

Тогаш самовилата почнала да зборува. Му одговорила на 
мажот ѝ:

- Ти ме праша ли од каде сум, која сум? Се шегуваше со 
мене нарекувајќи ме „селска мома“. И да бев селска мома, 
зарем требаше да се шегуваш со мене? Бидејќи ништо не ме 
прашуваше, ти се налутив и затоа не ти зборував.

Младото момче:
- Во право си, рекол, тој што е крив секогаш плаќа за тоа. 

Јас до денес ја платив мојата казна. Сега веќе сè е средено. 
Сега кажи ми те молам, која си, од каде дојде?

Самовилата почнала да раскажува:
- Ние сме три сестри самовили. Еден ден во дното на езе-

рото си игравме топка. Одгоре почнаа да се спуштаат мрежи 
за риболов. Си рековме да се закачиме на овие мрежи и да 
излеземе горе, во светот, да видиме какво место е, дали све-
тот е убаво место, помисливме. Јас се оддалечив од моите 
постари сестри и се закачив за мрежата и излегов горе. Една 
жена извика: „Ете ќерка ми испадна“. Ме зедовте и тука ме 
донесовте. Направи свадба и се ожени со мене. Потоа поса-
ка да се пошегуваш со мене, нарекувајќи ме „селска мома“! 
Тоа многу ме навреди и повеќе не ти прозборев. Згора на сè 
многу неправедно ме заклучи во собата!

Мажот и жената се смириле. Од тој ден живееле многу 
среќно. Тие ја постигнале среќата, сега, ви посакуваме среќа 
вам.


