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ПРЕДГОВОР ТРЕЋОЈ КЊИЗИ                                          
БИБЛИОТЕКЕ  „НОВАКОВА РУКОВЕТ“ 

 Зацртани план објављивања прве српске и светске 
свеобухватне антологије народних песама о Старини Новаку у 
форми библиотеке „Новакова руковет“, досегао је прву половину 
свог испуњења објављивањем треће књиге под насловом „Кадар 
стићи и утећи“, аутора Милоша Пекића. Поменута библиотека 
попуњава велику празнину наше културе, не само зато што сабира 
све народне песме о Старини Новаку, него и зато што јој је прва 
књига посвећена искључиво лику Старине Новака, историјском и 
епском. Аутор Милош Пекић расветљава ова два виђења Старине 
Новака проучавајући их засебно и у књизи „Кадар стићи и утећи“. 
Пекић износи нове детаље о Старини Новаку, до којих је дошао 
након издања прве две књиге библиотеке „Новакова руковет“, али 
остаје доследан концепту засебног проучавања поменута два лика 
Старине Новака. 

 Нови прилози о историјском и епском лику Старине Новака, 
објављеним у трећој књизи, омогућавају и читаоцима који нису 
имали у рукама предходне две књиге, а не знају много о Старини 
Новаку, да добију неопходни минимум знања о славном Србину и 
постану способни да песме доживе на целовит начин. Трећа књига 
садржи укупно 34 народне песме о Старини Новаку, међу којима се 
налазе неке од најпознатијих песама о овом јунаку, као, на пример, 
песма „Старина Новак и кнез Богослав“ чији стихови: 

Кадар сам стићи и утећи 
И на страшном месту постојати 

Не бојим се никога до Бога 
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су послужили за именовање треће књиге. Ови стихови, због своје 
снаге и упечатљивости, налазе се великим словима истакнути код 
гипсане бисте Старине Новака у холу ОШ“Старина Новак“ и 
представљају заштитни знак школе. Трећа књига обухавата песме 
из свесака 1 и 2, извора грађе која је детаљно, да се подсетимо, 
описана у првој књизи. 
 Аутор Милош Пекић се потрудио да књигу наоружа 
инструментима који омогућава читање песама са што потпунијим 
доживљајем. У том смислу је под насловом „Напомене“ описао 
ауторе сакупљача песама свасака 1 и 2. Навео је литературу коју је 
користио при стварању треће књиге, а сачинио је и „Речник 
страних, архаичних речи и појмова“ који се налази на крају књиге. 
 Целу библиотеку „Новакова руковет“, основна школа 
„Старина Новак“ објављује као НОВАК ДОДАТАК свог школског 
листа НОВАК. Прве две књиге промовисане су на двема трибинама 
у Дому омладине Београда и на трибини у крипти Цркве Светог 
Марка на Ташмајдану. Иако су трибине биле изузетно посећене, са 
просечно више од сто посетилаца по трибини, изненађује 
изостанак интересовања књижевне и историографске струке за 
објављене књиге. Ако је чудило што се до сада нико није дохватио 
систематичног објављивања народних песама о Старини Новаку, 
нити објавио књигу о целокупном његовом животу – сасвим је 
запрепашћујуће што читава стручна и књижевна јавност, силни 
институти катедре и академије, владине и невладине организације, 
остадоше потпуно неми и без икакве реакције на овако велики 
подухват мале и, у савременом друштву, наметнуто 
маргинализоване установе, обичне основне школе. Намеће се 
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ужасно питање да ли је званични књижевни и културолошки српски 
свет занемео од изненађења подвигом мале основне школе јер је, 
бар на трен, угледао огољену сопствену запарложеност и јаловост, 
или је подвиг мале основне школе одшкринуо за сав остали народ, 
наизглед неотворива врата, иза којих су се јасно указали 
префригани каријеристи у ношњама књижевника и историчара 
помешаних, додуше, са нешто мало честитог али исцрпљеног 
књижевног и научног света? Да ли та културолошка и књижевна 
званична фела не примећује рађање трајног српског културног 
добра због исте оне анестезије због које не види нити реагује на 
убрзано претакање јавности у ријалити шоу? 
 Наведена питања нису постављена због дурења мале 
основне школе што није похваљена за подухват. Питања су 
постављена да укажу на отуђеност оних културолошких елемената 
српског друштва за чију егзистенцију од уста одвајамо не би ли 
дугорочно бринули о српској културној баштини. Ако нису ни 
приметили да се систематски, плански, рађа једно културно добро, 
значи да наша школа није погрешила што, уочи своје 
стогодишњице, није хтела још да чека на нечију свеобухватну 
историјографску и књижевну обраду важног историјског и епског 
лика, него се хајдучки и храбро, попут Старине Новака, дохватила 
посла који је целокупном српству већ 418 година изгледао 
неостварив. Хоћемо ли бити кадри стићи до краја, а утећи 
препрекама и опасностима, остаје да се види. 
 

Главни и одговорни уредник 
Влада Вучинић 
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ИСТОРИЈСКИ ЛИК СТАРИНЕ НОВАКА 

 

Крајем 16. века турско Oсманско царство најзад престаје 
успешно ширење своје власти европским просторима. Балканско 
полуострво постаје жариште побуна, устанака и војиште 
хришћанских сила против исламске царевине. Европске силе 
наивно верују да је турској царевини крај. Читаво полуострво, од 
Црног и Јонског до Јадранског мора, пуно је агената и авантуриста, 
сејача лажних нада, послатих са европских дворова који су 
заинтересовани за  поделу територија југоисточне Европе. 

Османлије нису успеле да освоје Сисак 1593. године и тиме 
започиње Дуги рат Хазбуршке монархије и Турске. Рат је трајао до 
1606. године и ускоро је показао своје безумно лице сукоба свих 
против свих, уз учешће Немаца, Турака, Мађара, Молдаваца, 
Пољака, Козака, Албанаца, Татара,  Италијана из Тоскане и 
Шпанаца и, наравно, Срба, којих је било и на страни  Свете 
хришћанске лиге и још увек у повлашћеним војним редовима 
Османлија. Српски народ, после више од пола века, излази на 
историјску сцену, нажалост, не као целина, већ подељен по многим 
удаљеним крајевима. Почело је тешко, ратно и смутно време. 

Највећи султан, Сулејман Величанствени, није више међу 
живима, а његов чувени велики везир Мехмед-паша Соколовић је 
убијен 1579. године. Човека који је обновио Пећку патријаршију и 
под чијом су владом Срби уживали повластице, заменили су 
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неспособнији и многа права почињу да се гасе. Хришћанско 
мисионарање о новим крсташким походима је позвало Србе и 
друге народе у акцију о којој се није много размишљало. 

         Уследили су многи догађаји који су узбуркали читав српски 
етнички простор. Подигнут је велики устанак у Банату, на Врачару су 
спаљене мошти Светога Саве, ускоци освајају Клис, на буну су се 
дигли Херцеговци и Кучи. Српски патријарх Јован је у 
дипломатским аранжманима чак и са удаљеним шпанским двором. 
Размишља о унији, обраћа се папи, руском цару и другим 
европским владарима. Свуда ничу хајдучке дружине. Многостраној 
господи нуђена је српска круна – Сигисмунду Баторију, угарском 
племићу, пустолову Карлу Емануелу из Савоје, аустријском цару 
Рудолфу II и другим знаним и незнаним. Српски и балкански 
устаници прилазе влашком војводи Михају. На крају рата показало 
се да су Срби добили најмање и да су сви пре свега хтели војнике за 
своје уске феудалне интересе, шпанске, ватиканске или хабзбуршке 
планове. Многи ови догађаји, услед каснијих потреса, заборављени 
су у историјском предању Срба. 

Постојала су више средишта окупљања мартолоза, харамија, 
хајдука и ускока који су се ставили у службу европских сила и 
племства. Највећи сукоби у рату су били у дунавском басену – 
Банат, Трансилванија, Влашка, Славонија и северна Бугарска. Затим, 
ту су планински предели западног Балкана и јадранско залеђе. 
Повлашћени и помоћни војни одреди Османлија нису више 
задовољни ни послушни. Траже нове господаре или лични и 
колективну слободу. Из њихових редова израстају бунџије, 
устаници, хајдуци, најамници и граничари – крајишници. 
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Наш јунак, Старина Новак, рођен је у Поречу на Дунаву 
(данашњи Доњи Милановац), негде између 1520. и 1530. године. 
Рођен је на речној граници која је од 15. века борбена крајина 
Угарске краљевине. После њене пропасти, Дунав је од Смедерева 
до Кладова и даље, средиште крајине, овога пута турске, где Срби 
обављају многе дужности у славу султана. Они су мартолози, 
шајкаши и дербенџије, ослобођени многих пореза због чувања 
утврђења, клисура и пружања помоћи у речном саобраћају. Крајем 
16. века,  много се тога изменило на штету хришћана. Смедеревски 
санџак није више био логистичка база даљих освајања и повластице 
су сужаване. Србе и друге хришћане то ће повести на стазе побуне 
против турске империје. 

Бележи се да је Старина Новак као мартолоз, влах или 
сарахор био у служби одбране и одржавања смедеревске тврђаве 
или у многобројним дужностима помоћних војних одреда  и  да је 
дошао у сукоб са Турцима те се одметнуо. Убрзо је био ухваћен. 
Живот му је поштеђен због ратничких способности. Неки историјски 
извори наводе да се Старина Новак потурчио, да је постао и 
субаша, међутим поново је дошао у сукоб са турским властима и 
одметнуо се у хајдуке. Пао је и у турско заточеништво из којег се 
избавио. По мишљењу многих, тамо је у мучењу изгубио све зубе, 
па отуда и назив Баба-Новак. Друго мишљење је да су га његови 
хајдуци из поштовања звали „баба” (отац), као и „старина”, с 
обзиром на године и углед. Хајдуковао је у Тимочкој крајини, али 
највећи део живота провео је у Босни, на Романији. Добро је 
изучио занат оружара и окупљао је и предводио многе одметнике и 
незадовољнике. Често је долазио до Београда, а врхунац његове 
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војничке каријере отпочиње када се придружује румунском 
војводи Михају Витјазулу-Храбром. 

Војвода Михај у Дугом рату борио се за ослобођење Румуна 
и уједињење њихових кнежевина. Заинтересован је и за устанак 
Срба у Банату који је брзо пропао, као и за преношење сукоба 
јужно од Дунава, у источну Србију и Бугарску, где народ ишчекује 
хришћанску силу. Највернији командант и вођа најамника је 
харамбаша Старина Новак. 

Извори га описују као старог, али смелог генерала (прешао 
већ 65. годину), велике храбрости и искуства. На челу је коњице и 
његов одред најчешће броји 700–800 бораца, међу којима су Срби, 
Власи, Сикули, Молдавци и други невољници, најамници и хајдуци. 
Памти се његов долазак у Влашку, 1594. године, преко залеђеног 
Дунава са 2000 хајдука. Херојски се држао следеће године у 
освајању Трговишта, Букурешта и Ђурђа. Смелост је показао у 
неуспешном нападу на Софију 1596. године. Поред њега, истакли су 
се и други Срби, као Дели-Марко и Ђорђе Рац, али само за Новака 
је забележено да је чувен по војничкој врлини и извежбан у ратној 
вештини. Плен његовог одреда је био огроман – стока, ратни 
провијант, заробљеници. Бунио је и одводи сељаке у борбу. 
Хиљаде дуката и талира је задобио од откупа богатих Турака и 
Јевреја у похараним градовима. Брзо ће постати омиљени 
комадант Михаја Храброг.  

Октобра месеца 1599. године војвода Михај је потписао 
примирје са Турцима. Окреће се румунским кнежевинама 
Трансилванији и Молдавији и тиме улази у комплот 
нерашчишћених односа земљишне аристократије, посебно угарске. 
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Следеће године за кратко време обнавља сукоб са Турцима у 
Банату, па шаље свог вечитог извидника, Старину Новака, у 
Молдавију. Захваљујући Новаковом успешном војевању, прогласио 
је владавину над свим кнежевинама: Влашком, Трансилванијом и 
Молдавијом. 

Ускоро долази до побуне ердељских мађарских племића, 
предвођених вероломном браћом Батори, Сигисмундом и 
кардиналом Андрејом. Придружују му се и многа саска, немачка 
господа и незадовољни најамници. Јаче су биле локалне феудалне 
борбе и традиције, него рат са иноверном империјом. До одсудне 
битке дошло је у септембру 1600. године код села Мирослава, 
недалеко од града Алба-Јулије. На страни побуњеника је аустријски 
генерал и плаћеник Ђорђе Баста, албанског порекла, рођен у 
Италији. Предводио је немачку и фламанску оклопну коњицу, 
француске и валонске мускетаре који су нанели пораз Михајевој 
војсци. 

Неки сматрају да Старина Новак није учествовао у овој бици, 
да није на време дошао са трупама Михајевог сина из Влашке. 
Опет, други извори говоре да се храбро борио на десном крилу и 
да му је изгорела коса и брада у жестини битке. После ове 
пропасти, војвода Михај се ипак одржао тражећи помоћ аустријског 
цара. Новак га није напуштао, остао је доследан и веран и, 
претпостављамо, његов последњи битни командант. Као такав, 
успешно предводи последње акције против Пољака на северу, чија 
је намера била да искористе метеж ради задобијања територија. 

По савету румунског војводе, Старина Новак је своје 
ратничке услуге понудио Аустрији, и то баш генералу Басти. Овај га 
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је оберучке примио са 1000 коњаника и 600 пешака и послао на 
службу на Липар, на немирној граници према Османлијама. 

После избора Сигисмунда Баторија за ердељског војводу, 
мађарско племство, посебно под вођством Иштвана Чакија, свети 
се Србима и Сикулима у долини реке Мориш. Новак је оптужен за 
издајство и договарање са Турцима о наводној предаји утврђења 
на граници. Сам генерал Баста је био под присмотром и није ништа 
урадио за свог новог крајишког команданта. На племићкој 
скупштини, харамбаша и православни свештеник његове војске 
осуђени су на сурову смрт. 

Варварска егзекуција Старине Новака и свештеника била је 
на тргу града Клужа 5. фебруара 1601. године у 10 часова. Џелати су 
им одрали кожу и живе пекли на ражњу. Поливани су водом да би 
се мучење што више продужило. Генерал Баста се заузима да 
страдалницима скрати муке. После више од сат времена, њихова 
тела су одвезена из града и побијена на колац. Хроничари су 
забележили стравичну гозбу гавранова и написали да овај чин 
превазилази турска зверства на срамоту хришћанске Европе. 

Војвода Михај се тада налазио у Бечу и Прагу. Када се вратио 
у Трансилванију, побио је заставу на месту погубљења Старине 
Новака и новчано оглобио град Клуж. У лето те године и он губи 
живот. Генерал Баста извршава наређење и убија Храброг по 
дворским налозима из Беча. У далеком Цариграду, пошто је 
одлучио да не пређе у ислам и стави се у турску службу, погубљен 
је и Дели-Марко. У знак одмазде, српски војвода Ђорђе Рац, у 
столном Београду, руши гробље племићке породице Батори, 
кривце за Новакову смрт. 
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Други рат није донео крупне последице. Османлијско 
царство није изгубило територије, али престала је епоха успешних 
освајања. Европски и магнатски дворови чекали су нову бољу 
прилику. Српски народ и његова прегнућа нису дала резултате. 
Покренуо се на сеобе, које скоро нису заостајале за онима сто 
година касније под Чарнојевићем. 

Старина Новак је био учен човек. Писао је и читао 
старословенски и знао је више језика својих бораца: турски, грчки, 
влашки... Румунски историчар из 19. века В. А. Урекија у 
библиотеци града Мадрида, пронашао је један спис, који је касније 
публиковао. Документ се, наводно, односи на један крајње 
инспиритиван и мотивациони говор генерала Новака пред једну 
битку у Молдавији. Имао је прави говорнички дар, а и због тога је 
био популаран код своје дружине и осталих војника. 

Крајем 16. и почетком 17. века српски народ, предвођен 
Пећком патријаршијом, коренито мења политику у Османској 
царевини. Турске власти су изненађене и огорчене. Тиме се  
завршава успон и класичан период царевине, а започиње период 
криза и предугог пропадања.  

 

 

 

 

 



16 
 

 

ЕПСКИ ЛИК СТАРИНЕ НОВАКА 

 

Наша усмена књижевност и митологија запамтиле су  ускоке 
и хајдуке, нарочито круг око харамбаше Старине Новака. Народна 
епика око нашег јунака Новака окупља и ликове брата-побратима 
дели-Радивоја, синове Татомира и дијете Грујицу. Везује га за 
планину Романију код Сарајева, од Гласинца поља широкога, на 
високој гори Романији, а историја за североисточне српске крајине 
према или у Румунији и Бугарској. Можда народни певач прави 
збрку са топографијом, мешајући планину, земљу, турску Румелију 
или Ромејско царство – Византију. 

По традицији, рођен је у околини Смедерева, тачније у 
Поречу (Доњи Милановац), а одметнуо се у хајдуке због зулума 
деспотице Јерине приликом градње чувене тврђаве. Разлог одласка 
у хајдуке сигурно није био тај, већ, највероватније, социјални терор 
турског феудализма и државе. О томе нам сведоче следећи 
стихови:  

Ора, копа, погазише Турци,                                                                                        
Чува овце, подавише Турци 

--------------------------------- 

    Узех будак, с чим сам аргатовао, 
                 Па с будаком одох у хајдуке. 
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Народни певач, опевајући Старину Новака, има магловито 
сећање на више историјских личности из различитих времена и 
крајева јужнословенских и балканских земаља. То је Новак 
Гребострек из 14. века, ратник краља Милутина; Новак Караљук из 
животописа деспота Стефана Лазаревића, кесар Новак од 
Преспанског језера, Новак Дебељак или Дебељић из пера 
путописаца 16. века или румунски Баба-Новак. О Дебељаку, 
вероватно Бугарину, кнезу из 14. или 15. века, певало се и у 
времену Новаковог живота. Наш јунак је прави прототип 
средњовековног витеза и горског хајдука. Гуслар га описује као 
турског делију и мегданџију: 

 
   На њему је страшно одијело:  
   На њему је кожух од међеда,                                                                      
   На глави му капа вучетина,   

А за капом крила од лабуда,  

Очи су ми двије купе вина,                                                                               
 Трепавице од утине крило;  
 И он носи сабљу староковку. 

Појављује се у многим поднебљима јужнословенских 
земаља, у Бугарској, Македонији, у Румунији, па и шире у 
класичним мотивима епске поезије. Налази се у свадбеним 
поворкама, другује са вилама, сећа се разлога зашто се одметнуо у 
хајдуке, свети се неверној посестрими, свађа се око деобе плена, 
саветује синове и млађе чланове дружине, бежи из заточеништва и 
оплакује смрт побратима. Хајдучки је харамбаша, понекад 
кукавица, брижни остарели јунак и родитељ, који се налази у 
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многим митским и нестварним ситуацијама. Поједине песме га 
помињу као средњовековног витеза у пантеону српских јунака. У 
многима има епизодну улогу, а појављује се и као ковач, кујунџија и 
крзнар.  

Влада мишљење да је његов лик у поезији најцеловитије 
истакнут и песнички веома осмишљен. Сједињује многе мане и 
врлине, храбар је, непоколебљив, али је често гневан и права 
прзница. Љути је мегданџија, а противници су му турски зулумћари 
и јунаци, као и непознати борци за које често каже да су бољи од 
њега. Песма воли његове двобоје и велича његову бруталност и 
умешност:  

 
Посред паса – укиде га с гласа  

                              Ни земља га жива не дочека. 

 

Добри познаваоци митологије откривају многе наслаге 
паганске традиције. Старина се намеће као бог и заштитник 
ратника, као словенски Дажбог – творац живота, родоначелник који 
непрестано штити своје потомке. Има натприродан глас, често 
суров и бруталан, као сви пагански богови:  

 
Ал повика Старина Новаче;  
Како викну као да ала рикну,                                                                                      
Све са земље трава поли,                                                                                          
А са горе лишће опадоше. 
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Народни певач ипак показује да је чувени харамбаша од 
крви и меса. За то је најбољи пример када пева о његовој смрти. 
Скрхан од бола због погибије синова и немогућности да им 
помогне, себи одузима живот: 

 
Тада маши Стари Новачина,  
Маши, каже, своју стару сабљу  
Те убоде своје живо срце:  
Да се знаде како сви јунаци  
Стари отац сас четири сина,  
Међу собом, каже, погинусмо,  
А за једну, је ли, женску главу. 

 

Уз Марка Краљевића и Светога Саву, Старина Новак је једини 
српски јунак који има своје топониме у српским земљама. 
Најпознатија је Новакова пећина на Романији, ,,Новакуша” пећина 
код Невесиња, затим,  објекти на Старој планини, Романији, у 
моравском крају, Качанику, Конавлима. У Семберији постоји 
предање да су Новак и брат Радивоје ктитори манастира Тавна. 

Увек је била танка линија између хајдука као народних 
осветника и обичних друмских разбојника. Следећи стихови 
народне песме доказују више оно друго, поред чувених речи, често 
цитираних, о способности харамбаше Новака: 

 
     Дочекујем Сарајлије младе,  
                                         Те отимам и сребро и злато                
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                          И лијепу чоху и кадифу,  
    Одијевам и себе и друштво,  
    А кадар сам стићи и утећи  
    И на страшном мјесту постојати;  
    Не бојим се никога до бога! 

 

Епске песме о Старини Новаку су веома бројне и забележене 
су код многих сакљупача у 18. и 19. веку. Представљају вероватно 
најпопуларнији циклус и лик код гусларских певача широм 
Балканског полуострва. По процени стручњака и познаваоца наше 
усмене књижевности, њих има око две стотине, убрајајући многе 
верзије и варијанте разних гуслара и приповедача из скоро свих 
јужнословенских крајева. Певају на свим дијалектима штокавског 
говора. Најпознатије и уметнички највредније су из Вукових записа 
и збирки. Познато је да Караџић пише о својим певачима и да је 
имао можда најталентованије казиваче у бурном времену Српске 
револуције. Песме о Старини Новаку и његовом хајдучком кругу 
бележио је код Старца Милије, Стојана Хајдука, Старца Рашка, 
Слепе Живане, поп Филипа, Марка Утвића, Максима Шкрљића и, 
најпознатију – „Старина Новак и кнез Богосав”, од слепог Личанина 
Гаје Балаћа. Најстарији записи из 16., 17. и 18. века долазе нам из 
Дубровника и осталог јадранског приморја и његовог залеђа. То су 
већином песме дугог стиха – бугарштице, познате више као 
хронике стварних догађаја. Међу њима јединствена је песма из 
дубровачког рукописа – „Како је Новаку утекла вила, његова 
љубовца”, сачувана од Валтазара Богишића. Песма дугог стиха пре 
свега има лирски и епски карактер. У чувеном „Ерлангенском 
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рукопису” са почетка 18. века о Новаковићима има десет песама. 
После Вукове епохе највише нам долазе забележене песме са 
подручја Херцеговине, Црне Горе и Босне. Песме са краја 19. века, 
представљају позне, лошије варијанте. У овом корпусу народних 
умотворина, достојних правог циклуса песама, треба рећи да 
постоје и десетине на македонском, бугарском и румунском језику. 

У граду Клужу, у Републици Румунији, 5. фебруара, на дан 
погубљења Старине Новака, 1976. године, подигнут је бронзани 
споменик у част Србину, Старини Новаку, најбољем команданту, 
румунског националног јунака Михаја Храброг. Музеј ОШ „Старина 
Новак” је покренуо 2017. године пројекат изградње споменика 
овом српском и балканском јунаку на локацији додира старе 
Палилуле и Хаџи-Поповца, у близини школе. 
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Старина Новак и кнез 
Богосав 

 
 
Вино пију Новак и Радивој, 
А код Босне код воде студене 
Код некога кнеза Богосава. 
А кад су се вина понапили, 
Кнез Богосав стаде бесједити: 
„Побратиме, Старина Новаче, 
Кажи право, тако био здраво, 
Са шта, брате, оде у хајдуке? 
Каква тебе оћера невоља 
Врат ломити, по гори ходити, 
По хајдуци, по лошу занату, 
А под старост, кад ти није 
 вриме?” 
Вели њему Старина Новаче: 
„Побратиме, кнеже Богосаве, 
 Кад ме питаш, право да ти  
кажем: 
Јест ми било за невољу љуту! 
Ако мореш знати и памтити 
Кад Јерина Смедерево гради, 
Па нареди мене у аргатлук, 
Аргатовах три године дана, 
И ја вукох дрвље и камење 
Све уз моја кола и волове, 
И за пуне до три годинице –  
Ја не стекох паре ни динара, 
Ни заслужих на ноге опанке! 
И то бих јој, брате, опростио! 

Кад сагради Смедерева града, 
Онда стаде па и куле зида, 
Позлаћује врата и пенџере, 
Па наметну намет на вилајет, 
Све на кућу по три литре злата  
–  
То је, брате, по триста дуката! 
Ко имаде, и предаде благо; 
Ко предаде, онај и остаде. 
Ја сам био човек сиромашан, 
Не имадох да предадем благо, 
Узех будак, с чим сам аргатово̂ 
Па с будаком, одох у хајдуке. 
Па се ниђе здржати не могох 
У држави Јерине проклете, 
Већ побјегох до студене  
Дрине, 
Па се маших Босне камените. 
А кад дођох близу Романије, 
Ту сам турске сватове сусрео;   
Они воде кадуну ђевојку. 
Сви сватови с миром  
пролазили, 
Заостало Туре младожења 
На дорату, коњу великоме; 
Онo не шће да пролази с  
миром, 
Већ потеже троструку канџију  
–  
Три су на њој луле од тумбака 
– 
Па удара мене по плећима. 
Трипут сам га богом побратио: 



23 
 

„Молим ти се, Туре  
младожења, 
А тако ти среће и јунаштва, 
И тако ти сретнога весеља, 
Прођи ме се, хајде путем с  
миром, 
Видиш да сам човек  
сиромашан.“ 
Опет Туре да с  ̓окани неће, 
Већ ме стаде већма ударати. 
Кад је мене мало забољело, 
И ја сам се врло ражљутио, 
Па потегох будак са рамена, 
Те ударих Туре на дорату. 
Како сам га лако ударио, 
Умах сам га с коња оборио 
И к њему сам онда прилетио, 
Ударих га још два и три пута, 
Док сам њега са душом  
раставио: 
Ватих му се руком у џепове, 
Код њег нађох до три кесе  
блага, 
Па их пуштам себи у њедарца; 
Отпасах му сабљу од појаса, 
Њем   отпасах, а себи  
припасах; 
Оставих му будак више главе. 
Да чим га ће закопати Турци,  
Па посједох његова дората, 
Одох право гори Романији. 
То гледају сви турски сватови,  
Не шћедоше мене ни ћерати, 

Ја не шћеше, јали не смједоше. 
Ево има четре̕ст година, 
Романију гору обикнуо 
Боље, брате, него моје дворе; 
Јер ја чувам друма кроз  
планину, 
Дочекујем Сарајлије младе, 
Те отимам и сребро и злато 
И лијепу чоху и кадифу,   
Одијевам и себе и друштво,  
А кадар сам стићи и утећи 
И на страшном мјесту  
постојати; 
Не бојим се никога до бога!”  
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Старина Новак и дели 
Радивоје 
 
 
Вино пије Старина Новаче 
У зеленој гори Романији, 
Шњиме пије брате Радивоје, 
С Радивојем дијете Грујица, 
Са Груjицом дели Татомире 
И јошт више тридесет хајдука. 
Кад с хајдуци вина напојише, 
А у вину ћеиф задобише, 
Вако рече дели Радивоје: 
„Чујеш мене, мој брате   
Новаче! 
Хоћу тебе, брате, оставити, 
Јер си, брате, остарио тешко, 
Па не можеш више да четујеш, 
Нити хоћеш на друм да идемо, 
Да чекамо поморце трговце.” 
То изрече дели Радивоје, 
Па се скочи од земље на ноге, 
А довати брешку по сриједи, 
За њим скочи тридесет хајдука. 
Оде Радe преко горе чарне, 
Новак оста под јелом зеленом, 
А са своја два нејака сина. 
Но да видиш дели Радивоја! 
Кад изађe друму на раскршће, 
Лоша му је срећа прискочила: 
Сусретне га Мехмед Арапине 
Са његових тридесет делија. 

Турчин ћера три товара блага, 
Па кад виђе тридесет хајдука, 
А он викну на своје делије, 
Те у вришко сабље повадише, 
У хајдуке јуриш учинише, 
Не даше им пушке истурити, 
Но тридесет глава одсјекоше, 
Радивоја жива у'ватише, 
Везаше му руке наопако, 
Везана га воде низ планину. 
А нагоне, те им попијева. 
Оде пјеват' дели Радивоје: 
„Бог т' убио, горо Романијо! 
 Не раниш ли у себе сокола? 
 Пролећеше јато голубова 
 И пред њима тица головране, 
 Проведоше бијела лабуда 
 И пронеше под крилима 
благо.ˮ 
Тако Раде друмом попјеваше, 
А зачу га дијете Груjица, 
Па казује Старини Новаку: 
„О мој бабо, Старина Новаче! 
 Неко пјева друмом  
широкијем, 
 А помиње гору Романију 
 И у гори сивогa сокола, 
 Баш ка' да је чича Радивоје: 
 Ја је чича задобио благо, 
 Јали нам је муке допануо; 
 Но хајдемо да му помогнемо.ˮ 
Па довати лака џевердана, 
Пође право друму у бусију, 
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А за њиме млади Татомире, 
за ђецом Новак пристајаше. 
Кад дођоше друму широкоме, 
Новак стаде друму у бусију, 
Око њега два нејака сина; 
Ал' ето ти јеке низ планину, 
Помоли се тридесет делија, 
Сваки носи ђиду на рамену 
И на џиди од хајдука главу, 
А пред њима Мехмед Арапине 
Радивоја води савезана, 
И он ћера три товара блага, 
Право иде друмом низ  
планину; 
Доке паде у бусију тврду, 
Ал' подвикну Старина Новаче 
А на своја два нејака сина, 
Па опали лака џевердана, 
Те погоди Мехмед Арапина 
Посред паса, укида га с гласа, 
Ни земља га жива не дочека. 
Арап паде у зелену траву, 
А допаде Старина Новаче, 
Сабљом ману, одсјече му 
 главу; 
Па допаде дели Радивоју, 
Пресјече му тенеф на рукама, 
А даде му сабљу Арапову. 
Мили боже, на свему ти вала! 
Кад у Турке јуриш учинише, 
Раздвојише Турке на буљуке, 
Па нагони један на другога: 
Што пропушћа дели Радивоје, 

Дочекује млади Татомире; 
Што утече младом Татомиру, 
Дочекује дијете Груjица; 
Што пропусти дијете Груjица, 
То дочека Старина Новаче. 
Исјекоше тридесет делија, 
Од Турака шићар покупише, 
Три товара блага задобише, 
Па сједоше пити рујно вино. 
Али вели Старина Новаче: 
„О мој брате, дели Радивоје, 
Што те питам, право да ми 
 кажеш: 
Ал' је боље тридесет хајдука, 
Али старац Старина Новаче?ˮ 
Њему вели дели Радивоје: 
„О, мој брате, Старина Новаче, 
Боље бјеше тридес'т добрих 
 друга, 
Али твоје среће не бијаше.ˮ 
Тешко оном свакоме јунaку 
Што не слуша свога старијега. 
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Зашто је Новак отишао у 
хајдуке 
 
 
Пита Груја старога Новака: 
„А мој бабо, Старина Новаче, 
Каква тебе невоља бијаше,  
Те ти оде силом у ајдуке?“ 
Ал' говори ајдук, Новак стари: 
„О мој Грујо, дете неразумно, 
Како м' није за невољу било – 
Ора', копа', погазише Турци, 
Чува' овце, подавише Турци. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
цртао АНДРЕЈ МИТРИЋ 
 
Кад ја видех да ту 'леба нејма, 
Ја се дигох да ти аргатујем, 
Пак ја узо̂ будак и мотику, 
Oбесио тикву о мотику. 
Аргатовах за недељу дана, 
Копао сам винограде, сине, 
Нит' промених капе ни хаљине, 
Ни у торби  проје ни сланине, 
Ни у тикви вина ни ракије. 
Кад ја видим да ту 'леба нејма, 
Ја се вратих моме белу двору. 
Кад ја дођох гори Романији, 
Ал' ја чујем гди певају Турци, 
Шенлук чине кићени сватови, 
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Шенлук чине кроз гору зелену 
–  
Женило се Туре азнадаре, 
Коња језди остраг за сватови. 
Ја се њима и уклоних с пута 
Да би Турци пројездили 
миром. 
Сви сватови пројездише 
миром, 
Ал' не хтеде Туре ђувеглија, 
Већ он узе троструку камџију, 
Па м' удари по танкој кошуљи, 
Вркнуше ми сузе из очију. 
А мени се жао учинило, 
Једно жао, а друго срамота 
Гди ме Турци по друмови туку. 
А ја скидох будак са рамена, 
Па ударих Туре ђувеглију; 
Како сам га лако ударио, 
Спаде Туре с доброг коња 
свога, 
С једне стране Туре ђувеглија, 
А на другу бисаге са благом, 
Што су зету поклониле шуре. 
Сви сватови у гори стадоше, 
А у мене редом погледаше, 
Ил' не ктеше или не смедоше, 
Ел' меника ништа не ктедоше, 
Већ говоре ти турски сватови: 
„Ко год носи будак и мотику, 
Ваља му се уклонити с пута!ˮ 
Зато сам ти от'шо̂ у ајдуке – 
Да меника не досаде Турци!ˮ 

Старина Новак и Приморац 
Алекса 
 
 
Вино пију шездесет хајдука 
У планини под јелом зеленом, 
Међу њима до два побратима, 
Једно јесте Старина Новаче, 
А друго је Приморац Алекса. 
А пошто се напојише вина, 
Но да рече Приморац Алекса: 
„Побратиме, Старина Новаче, 
Оволико доба и годинах 
Откад смо се дали у хајдуштво, 
Робисмо буле, а сјекосмо 
Турке, 
Не знадосмо ко је бољи јунак, 
Ну изљези мало из дружине 
Да на сабље живот дијелимо!ˮ 
Но му рече Старина Новаче: 
„Немо', побро, да се сијечемо, 
Но кад ти је Новак омрзнуо, 
Ходи, Алекса, да се раздвојимо 
– 
За ким пође повеће хајдука, 
Та' ће бити боље од бољега!ˮ 
Па скочише, те се раздвојише: 
За Алексом шездесет хајдука, 
За Новаком нико до Грујице. 
Новак пође Клису крвавоме, 
А Алекса у Јасен планину. 
Кад је био Новак уз планину, 
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Стаде цика Новаков Грујице. 
Но га пита Старина Новаче: 
„А што ти је, мој Грујице 
 синко?ˮ 
Грујица му момче бесједило: 
„Тебе јесте младост оставила, 
Са мном немам друга  
никаквога, 
Алекса ће погубити Турке, 
Прекорен ћу бити од хајдука!ˮ 
Но му Новак стари бесједио: 
„О, Грујица, мој бестијо луда, 
Ако ме је младост оставила, 
Није срећа ни нафака стара!ˮ 
У ријечи у које бијаху, 
Ал' у Јасен пушке запуцаше, 
Ту попуца један гром пушаках. 
Мало било, ништа не стануло, 
Стаде цика зеленом планином 
По имену стари Радивоје, 
Но он вика Новаков Грујицу: 
„Хај, ђе си ми, мој синко  
Грујица, 
Да ако отмеш из поробства  
стрица, 
'Ер га Турци поведоше жива?!ˮ 
Оно чује Новак и Грујица, 
Па Грујици Новак говорио: 
„Чека', ђе си, мој Грујице синко, 
Ка' кукаше, синко, без јунаштва 
–  
Нећеш ли отет` Радивоја  
стрица!ˮ 

Кад погледа Новаков Грујица, 
Али испаде Туре буљумбаша 
На црвена коња големога, 
Туре носи од Алексе главу. 
Тад повика Старина Новаче: 
„Чека',  ђе си, мој синко  
Грујица, 
Ти удари на тога Турчина!ˮ 
Грујица му ударит' хоћаше 
Ал' Турчину дођоше дружина 
А пунано шездесет Тураках, 
Тридес'т носи глава од 'ајдука, 
Ево тридесет воде спућени. 
Но Грујица удари Турчину; 
На шездесет удари Новаче. 
Вика соко Старина Новаче, 
Колико ли вика полагано, 
Стаде гора одбачиват` лишће. 
Док Грујица Туре изгубио, 
Стари Новак двадесет четири, 
Посјекоше шездесет Турака. 
Виђи жалост Старине Новака 
Кад дофати од Алексе главу, 
Умио је па је целунуо 
И с мртвом је главом говорио:  
„О, манита Алексина главо, 
Да нијеси преманита била, 
Ти би данас на Алекси била!ˮ 
Па с' одонле бјеху подигнули, 
Понесоше главе на трупове; 
Укопаше тридесет хајдуках 
И пустише крвцу од образах. 
То је било кад се и чинило. 
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Са шта Новак оде у хајдуке 
 
 

Вино пију три добра јунака 
У пространу гору Романију, 
Једно јесте Старина Новаче, 
А друго је дели-Радивоје, 
А треће је Новаковић Грујо. 
Кад се рујна вина напојише, 
О свачему ријеч бесједише. 
Радивоје поче бесједити: 
„О мој брате, Старина Новаче, 
Шта отера тебе у планину, 
Те си своју кућу оставио?ˮ 
Онда Новак поче бесједити: 
„О мој брате, дели-Радивоје 
Кад ме питаш, да ти право 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
цртао ИВАН ВЕЛИЧКОВИЋ 
 
 
кажем, 
Кака мене нужда отерала 
У пространу гору Романију, 
У широку Босну поноситу: 
Немаштина и сиромаштина, 
И бабова рђава баштина; 
Ора', копа', не дадоше Турци, 
Овце пасо', поклаше их вуци. 
И те би ти јаде опростио, 
Тек ми седам баша додијаше, 
Зулум мени тежак учинише, 
Једну ноћцу све седам  
дођоше, 
Ја их добро јесам дочекао, 
Сиромашку совру поставио. 
На то баше нису задовољне, 
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Но скочише, па ме уфатише, 
Бијеле ми савезаше руке, 
Што имаде добра, покупише, 
Моју кућу празну оставише, 
Свезана ме собом поведоше, 
Са ногу ми обућу скидоше, 
Па ме боса воде по камену, 
Одведоше у Обаја града. 
И ту ноћцу преноћисмо тамну, 
А на јутро добро поранише, 
Па ме воде бијелу Травнику. 
Тамо мисле мене објесити, 
И чудну ми ријеч бесједише: 
„Ти се,влаше, јеси осилило, 
У Гласинцу кућу направило, 
Па ти Турке из потаје тучеш, 
Млоге су ти баше долазиле, 
Долазиле, ође одлазиле. 
Наше баше иду по тимаре, 
Који дође Новаковој кули, 
Више њега и не грије сунце, 
А ти, влаше, турска крвопијо, 
Казаћеш нам шта си учинио, 
Док на колац тебе ударимо, 
Све ћеш нама по истини  казат'.ˮ 
Кад дођоше Босни води  
'ладној, 
Ту све седам коње одсједоше, 
Потегоше жежену ракију, 
Па се Турци добро накитише, 
И ту мене притегоше тврдо, 
Па легоше санак боравити. 
Тада,брате дели-Радивоје. 

 Ја помену' Бога истинога, 
 Па дријешим руке савезате. 
 А да ти је, брате, погледати, 
 Ту не могох одријешити руке. 
 Све ја мисли, па на једно  
смисли, 
 примакох се до баше једнога, 
 Па му вадим ножа од појаса, 
 Мили брате, на бијеле зубе. 
 Бог ми даде и срећа јуначка, 
 Те извадих пламена 'анџара, 
 А какав је, да га јади нађу, 
 Сав је 'анџар у крв огрезнуо, 
 Све од браће нашије' Србаља. 
 О мој брате, дели-Радивоје, 
 Ја исјекох по прстима руке, 
 Док пресјекох везе на рукама. 
 Кад ја моје одријеших руке, 
 Ту потегох пламена 'анџара, 
 Све избодох седам пашалија, 
 Њине главе турих на комаде, 
 Па им узех рухо и оружје, 
 Па побјегох, брате, у 'ајдуке. 
 То је мене, брате, отерало 
 У зелену гору и планине. 
 А до сад сам доста учинио, 
 Сто и трин'ес' Новак погубио, 
 И млоге сам Србе осветио. 
 Још се Турка оканути нећу, 
 Док је моја на рамену глава. 
 Сад је лако сјећ' Турке Новаку, 
 Док имаде брата Радивоја, 
 И Грујицу нејакога сина.ˮ 
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Јунаштво Старине Новака  
 
 
Вино пије Старина Новаче 
У пространу гору Романију 
A са својим братом Радивојем, 
Служи вино Новаковић Грујо. 
Кад с' јунаци вина напојише, 
Онда вели дели-Радивоје: 
„Ђе гођ који мејдан  
задобисмо, 
 Свак бесједи: задоби Новаче, 
 Не задоби дели-Радивоје. 
 То ја, брате, трпљети не могу. 
 Но изљези мени на мејдана, 
 Да видимо, брате од матере, 
 Ко је бољи јунак на мејдану.ˮ 
А бесједи Старина Новаче: 
„О мој брате, дели-Радивоје, 
 Изашо̂ би тебе на мејдана, 
 Ал' од Бога велика гре'ота 
 Да брат брату на мејдан  
изађе, 
 А од људи покор и срамота. 
 Но сам чуо Дрину валовиту, 
 Покрај Дрине Звијезду  
планину 
 У Србији земљи поноситој, 
 На планини несито језеро, 
 У језеру троглава аждаја, 
 Она ждере коње оседлане 
 И јунаке младе оружане. 
 Да идемо, брате Радивоје, 

 Да чекамо неситу аждају, 
 А у земљу ноге закопамо, 
 Закопамо ноге до кољена, 
 Како, брате, побјећ' не  
моремо 
 Крај језера до воде студене.ˮ 
То рекоше, на ноге скочише, 
Пријеђоше брда и долине, 
Док дођоше Дрини валовитој, 
Пријеђоше Дрину воду 'ладну 
На Звијезду високу планину. 
Кад дођоше до језера тија, 
Код језера ноге укопаше, 
Укопаше ноге до кољена, 
А Грујица стoји иза леђа, 
Па чикнуше неситу аждају. 
Када зачу несита аждаја, 
Љуто жвижди несита аждаја, 
Сво језеро собом замутила, 
Помоли се сила стрековита. 
Кад је виђе дели-Радивоје, 
Он не гледа да чека аждају, 
Него вади ноге обадвије, 
Па побјеже у гору зелену, 
И за њиме дијете Грујица. 
На Новака удари аждаја, 
Дочека је Старина Новаче, 
Па је нагло сабљом ударио, 
Сломи сабљу на две половине, 
А аждаја у'вати Новака 
По до'вати и свилен' појасу. 
Новак виче дијете Грујицу: 
„Ђе си, сине, дијете Грујица, 
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 Прождрије ме несита аждаја, 
 У'вати ме, сине, по појасу, 
 Но ми тури твоји сабљу наглу.“ 
Поврати се дијете Грујица, 
Вади сабљу, тура је Новаку, 
Момак тура, добро не дотура, 
Прије сабљу вода уграбила. 
Опет виче Старина Новаче: 
„Мили сине, дијете Грујица, 
 Баци стара мача зеленога, 
 У'вати ме несита аждаја, 
 У'вати ме, сине, до пазуха.ˮ 
Грујо тура мача зеленога, 
Уграби га Старина Новаче, 
Па удара неситу аждају, 
Док јој двије одсијече главе. 
Сад да видиш муке и невоље, 
Ону трећу посјећи не може, 
Јербо га је тврдо у'ватила, 
По до'вати и свилен појасу, 
У чељусти рухо замотано, 
Не море је погубит' Новаче, 
Него пара неситу аждају, 
У зло доба одсјече јој главу. 
'Оће Новак, весела му мајка, 
Њему мајка, а мене дружина, 
Ко је писо̂ о том, добро знаде, 
Јоште ближе он кућу имаде, 
Код Звијезде високе планине, 
Све по њојзи дивокозе скачу, 
Ту језеро и сада имаде. 
 

 

Кћи Старине Новака  
 
 
Мили Боже чуда големога 
Гди дјевојка сама гору пређе, 
Гору пређе, у клисуру уђе, 
Кроз клисуру пјевати зачела. 
То зачуо Старина Новаче, 
Па он шаље два Новаковића: 
„Дјецо моја, два Новаковића, 
Ви идите у клисуру долом, 
Ви видите тко пјева клисуром! 
Ако буде који од јунака, 
Бацајте га у то море сиње; 
Ако буде вила загоркиња,       
Пуштајте је у гору зелену; 
Ако ли је љепота дјевојка, 
Довед'те је под шатор  
меника!ˮ 
Брзо језде два Новаковића, 
Брзо језде, у гору одјезде 
И из горе у клисуру долом, 
У клисури дјевојку затекли 
Која пјева гласом умиљатим. 
Ватају је два Новаковића; 
Њима вели лепота дјевојка: 
„Прођ'те ме се, ајдуци  
загорски, 
Та ја нисам вила загоркиња, 
Већ сам главом лепота  
дјевојка!ˮ 
Беседила два Новаковића: 
„Тебе стари под шатор 
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дозива!ˮ 
Опет вели лепота дјевојка: 
„Који стари под шатор  
дозива?ˮ 
Њојзи веле два Новаковића: 
„Зашто, секо, ти за име питаш, 
Ти му ниси на бабиња била?ˮ 
Па узеше дјевојку за руку, 
Одведоше под шаторе баби. 
Па беседи Старина Новаче, 
Беседио сину Оливеру: 
„Оливеру, мој рођени сине, 
Да узмемо за Грују дјевојку, 
Грујиног је лика и облика, 
Грујиног је стаса и одраста, 
Грујиног је ока и наопака!ˮ 
Што рекоше то и свероваше, 
Па узеше за Грују дјевојку, 
И одоше у бијелу цркву 
Те стадоше млади на венчање. 
Ал' се чудо њима појавило: 
Мали ђаци муком занемише, 
Китни вјенци с главе  
попадаше, 
Ванђеље се у камен претвори, 
Чаше златне крви напунише, 
Свуд је ведро, над црквом  
облачно. 
Ал' беседи стари свештениче: 
„Бога теби, Старина Новаче, 
Јеси л' пито̂ ког рода дјевојка, 
Ког је рода, кога ли порода, 
Откуда је, из земље које је, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
цртао АНДРЕЈ МИТРИЋ 
 
 
 
Није л' откуд баш од рода  
твога?ˮ 
Узимао Старина Новаче, 
Узимао лепоту дјевојку, 
Узимао за десницу руку, 
Па је води на црквена врата 
И вако је беседио старче: 
„Бога теби, лепото дјевојко, 
Ког си рода, кога ли порода, 
Откуда си, из земље које си, 
Ниси л' откуд баш од рода 
 мога?ˮ 
Беседила љепота дјевојка: 
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„Нејаку ме заробили Турци, 
Та нејаку од седам година, 
Па сам чула ди диване Турци, 
Ди диване на турском дивану –  
Имам бабу Старину Новака 
И два брата два Новаковића, 
Једно Груја, други Оливеру.ˮ 
Удари се Старина Новаче, 
Удари се руком по кољену, 
Скерлет му је пук'о напетеро, 
Па говори у бијелој цркви: 
„Авај мени и до Бога мога, 
Мал' је данас не огрјеших  
душу, 
Мал' не венчах брата са 
сестрицом!ˮ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новак и Радивој продају  
Грујицу 

 
Вино пије Новак и Радивој 
У зеленој гори Романији. 
Служи њима дијете Грујица. 
А кад су се понапили вина, 
Онда рече дели Радивоје: 
„Хеј, мој брате, Старина  
Новаче, 
 Ни имамо вина, ни дувана, 
 Нит' имамо паре, ни динаре.ˮ 
Ал' говори Старина Новаче: 
„Не бој ми се, дели Радивоје, 
 Ако нема вина ни дувана, 
 И ако је благо нестануло, 
 Ми имамо дијете Грујицу, 
 Којино је љепши од ђевојке; 
 Обућ' ћемо рухо трговачко, 
 На Грујицу рухо сиротињско, 
 Водићемо дијете Грујицу, 
 Да продамо у шер-Сарајеву, 
 Па нек бјежи, кад је њему 
 драго, 
 Само ми да блага добијемо; 
 Па ће бити вина и дувана.ˮ 
Томе Раде врло каил био; 
Па скочише на ноге лагане, 
Обукоше рухо трговачко, 
На Грујицу рухо сиротињско; 
Отидоше шехер-Сарајеву, 
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Да продају дијете Грујицу. 
Купује га Туркиња ђевојка, 
Даје за њ'га два товара блага. 
Она оде да донесе благо, 
Враг донесе булу удовицу, 
Удовицу, Џафербеговицу, 
Даде за њ'га три товара блага, 
И три коња, што ће носит'  
благо. 
Љуто куне Туркиња ђевојка: 
„Води роба, Џафербеговице, 
 Не био ти дуго ни за млого, 
 Већ за ноћцу, или ноћи двије!ˮ 
Була води роба Драгокупа, 
Води њега двору бијеломе, 
Пак донесе воде и сапуна, 
Те окупа дијете Грујицу, 
Пак удари на њ'га одијело, 
И донесе господску вечеру. 
Сједе Грујо вечер вечерати, 
Ал' не може була да вечера, 
Већ све гледа дијете Грујицу. 
А када је по вечери било, 
Она простре мекану постељу; 
Леже Грујо с булом у душеке. 
Кад ујутро јутро освануло, 
Уранила Џафербеговица, 
Те износи дивно одијело, 
И облачи дијете Грујицу: 
На плећи му удара кошуљу 
До појаса од чистога злата, 
Од појаса од бијеле свиле; 
По кошуљи зелену доламу, 

На којој је тридесет путаца, 
Свако пуце од по литру злата, 
Под грлом је од три литра 
злата, 
И оно се на бурму отвара, 
Те се носи за јутра ракија; 
По долами токе и ђечерме, 
Златне токе од четири оке; 
А на ноге ковче од чакшире, 
Жуте му се ноге до кољена, 
Побратиме, као у сокола; 
А на главу калпак и челенке, 
Један калпак, девет челенака, 
И десето крило оковано, 
А из њега до три пера златна, 
Што куцају Груја под плећима, 
Ваља крило хиљаду дуката; 
Донесе му свилена појаса, 
И за појас двије Даницкиње, 
Обадвије у чистоме злату, 
А покрај њих ножа пламенита, 
Међ' камзама алем драги 
 камен; 
Даде њему сабљу оковану, 
На којој су три балчака златна, 
На свакоме алем драги камен, 
Ваља сабља три царева града. 
Тад' пошета дијете Грујица, 
Он сашета низ танану кулу, 
Па се шета по бј'елој авлији, 
Подметнуо руке под пазуха. 
Гледа њега Џафербеговица 
Кроз пенџере са бијеле куле, 
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Пак дозивље дијете Грујицу: 
„Господару, робе Драгокупе, 
 Што ми шеташ тако невесео? 
 Ал' ти жалиш големога блага, 
 Што сам за те три товара 
дала? 
 Али коње, што су га однели? 
 Ја имадем пуну кулу блага, 
 А имадем пуне аре коња: 
 Тридес'т ата, а тридес'т 
 парипа; 
 Све мојега старог Џафер-бега, 
 А данас је твоје, Драгокупе!ˮ 
Тада рече дијете Грујица: 
„Ој, госпођо Џафербеговице, 
 Ништа мене тога жао није, 
 Већ ја жалим, Џафербеговице, 
 Кад сам био код двора мојега, 
 Ишао сам у лов у планину, 
 А сад овђе никог не познајем.ˮ 
Њему вели Џафербеговица: 
„Не бој ми се, робе Драгокупе, 
 Ја имам тридесет Сарајлија, 
 Што су ишли с бегом Џафер-
бегом; 
 Ја ћу рећи Ибрахиму слуги, 
 Нек отиде у б`јелу чаршију, 
 Нека зовне тридес'т Сарајлија, 
 Нека пођу с тобом у планину 
 Лов ловити по гори зеленој, 
 Тамо има гора Романија, 
 А у њојзи кошут` и јелена. 
 А рећи ћу слуги Хусеину, 

 Нек опреми два коња витеза.ˮ 
 Док Хусеин два коња опреми, 
 Дотле паде тридес'т Сарајлија. 
 Була гледа роба Драгокупа, 
 Опрема га на бијелој кули, 
 Пак је њему била бесједила: 
„Чујеш мене, робе Драгокупе, 
 Ти отиди у ризницу б'јелу, 
 Те ти узми жутијех дуката, 
 Даји бакшиш младим  
Сарајлијам' 
 Када стану лова доносити.ˮ 
 Оде Грујо у ризницу бј'елу; 
 Лаком хајдук бјеше на дукате: 
 Накупио жутијех дуката 
 У џепове и у чизме жуте. 
 Удовица рече Сарајлијам`: 
„Чујете ли, тридес'т Сарајлија, 
 Пазите ми роба Драгокупа 
 Боље него Џафер-бега старог.ˮ 
Сиђе Грујо низ танану кулу, 
Дохвати се помамна ђогата, 
Па ишћера њега на чаршију; 
Да је коме погледати било, 
Кад усједе ђаво на ђавола: 
Горски хајдук на б'јесна ђогата; 
Испод ногу камен излијеће, 
Те он туче хане и дућане. 
Говориле младе Сарајлије: 
„Боже мили, чуда великога! 
 Сретна ти је Џафербеговица, 
 Ђе задоби бољег господара, 
 Бољег него старог Џафер- 
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бега.ˮ 
Отидоше гори Романији. 
Кад су били близу Романије, 
Рикну јелен, а рикну кошута, 
Проговори тридес'т Сарајлија: 
„Господару, робе Драгокупе, 
 Ето рикну јелен и кошута.ˮ 
Ал' говори дијете Грујица: 
„Не лудајте, младе Сарајлије, 
 Није оно јелен и кошута, 
 Већ је оно Новак и Радивој, 
 А ово је дијете Грујица.ˮ 
Пак удари ђога бакрачлијом, 
Скочи ђогат преко поља равна, 
Остадоше младе Сарајлије, 
Али не шће слуга Хусеине, 
Већ повика из грла бијела: 
„Стани курво, дијете Грујица, 
 Нећеш утећ',  ни одвест'  
ђогата, 
 Ни однијет' рухо Џафер-бега.ˮ 
А потеже сабљу оковану; 
Доиста га достигнути шћаше, 
Ал' му Грујо ни бјежат' не 
 шћеде, 
Већ поврати бијеснога ђогата, 
А потеже сабљу Џафер-бега, 
Пак дочека Хусеина слугу, 
Удари га по десном рамену, 
Раздвоји га на седлу бојноме, 
Бојно седло на коњу дорату, 
А дората на земљици црној, 
И још земље мало заватио. 

Јавну му се Старина Новаче: 
„Бе аферим, дијете Грујица, 
 Док сам и ја твога доба био, 
 Могао сам тако ударити.ˮ 
Оста Хусо ногом копајући, 
Оде Грујо брдом пјевајући, 
И он дође својему Новаку; 
Са стрицем се у образ пољуби, 
А свог оца у бијелу руку: 
Ђога пусти у гору зелену, 
Узе пушку у десницу руку, 
Па отиде у гору зелену. 
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Грујица и Арапи 
 
 
Вино пију Новак и Радивој 
У горици под јелом зеленом, 
Служи вино дијете Татомире, 
А Грујица дијете чува стражу; 
Вели Новак брату Радивоју: 
„Радивоје, мој рођени брате, 
Све зулуме земљи укидосмо, 
Не могосмо црног Арапина, 
Који иде на друм пред  
сватове, 
Те отимље кићене ђевојке, 
Па их љуби за недјељу дана, 
Па их онда за благо продаје; 
Што би саде, брате, учинили, 
Да господу свате сакупимо, 
И Грујицу млада превјесимо, 
Под пријевјес сабљу опашемо, 
Да јездимо друмом јуначкијем 
Крајем двора црног Арапина 
Не би л' Грујо курву преварио, 
Преварио, курву посјекао?ˮ 
Том Радивој врло каил био, 
Па господу свате сакупише, 
И Грујицу млада превјесише, 
Под пријевјес сабљу  
припасаше, 
Паке језде друмом јуначкијем 
Крајем двора црног Арапина; 
Ал' Арапа дома не бијеше, 
Већ пијаше вино на механи, 

А сестра му дворе надгледаше, 
Паке лети брату у механу: 
„А, мој брате, црни Арапине, 
Од како си дворе саградио 
Украј пута друма јуначкога, 
Љепши свати нису пројездили 
Нити љепше провели ђевојке, 
Него данас свати пројездише 
Одведоше најљепшу ђевојку.ˮ 
А кад чуо црни Арапине, 
Он поскочи од земље на ноге, 
Од наглости на гола коњица, 
Па он ћера господу сватове. 
Како стиже господу сватове, 
Под ђевојком коња уфатио, 
Фати јој се руком у њедарца, 
Али нема дојка ниједнога, 
Али вели црни Арапине: 
„Хај, ђевојко, жалосна ти  
мајка, 
Младу ли те мајка удавала, 
Ти не имаш дојка ниједнога!ˮ 
Али вели дијете Грујица: 
„Туђа мене мајка удавала: 
Нигда своје боље не удала!ˮ 
Ал' повикну Дебелић Новаче: 
„Удри, Грујо, усахла ти рука!ˮ 
Сину сабља испод пријевјеса, 
И Арапу полећела глава; 
Друмом јашу господа сватови, 
Попијева Дебелић Новаче: 
„О, јунаци млади нежењени, 
 Ви се женте откуд вама драго, 
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 Не бојте се црног Арапина, 
 Јер је данас Арап погинуо, 
 Посјече га Новаковић Грујо.ˮ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Грујица и паша од Загорја 
 
Књигу пише паша од Загорја, 
Те је шаље на Грахово равно, 
А на руке Милутину кнезу: 
„Милутине, од Грахова кнеже! 
Готови ми господског конака, 
Очисти ми тридесет одаја 
За мојијех тридесет делија, 
Набави ми тридес'т ђевојака 
У твојијех тридесет одаја, 
А на мојих тридесет делија; 
Мени простри на бијелој кули, 
Ту нек буде твоја мила ћерка, 
Мила ћерка дилбер Иконија, 
Да је љуби паша са Загорја.ˮ 
Оде књига од руке до руке 
Докле дође на Грахово равно, 
А на руке Милутину кнезу; 
Када кнеже књигу проучио, 
Удр'ише му сузе од очију. 
А гледа га ћерка Иконија, 
Па му оде смјерно говорити: 
„О мој бабо, Милутине кнеже, 
Откуд књига, огњем изгорела, 
Те је учиш, а сузе прољеваш? 
Што л' ти тако жалостиво  
пише?ˮ 
Ал' говори кнеже Милутине: 
„Ћери моја, дилбер Иконија, 
Књига јеста са Загорја равна 
Од проклетог паше са Загорја, 
Хоће паша нама на конака, 



40 
 

 Па ми иште тридесет одаја 
 И у њима тридес'т ђевојака 
 На његових тридесет делија, 
 Тебе иште на бијелу кулу, 
 Да те љуби за живота мога; 
 Зато плачем и сузе  
прољевам.ˮ 
Али вели дилбер Иконија: 
„О, мој бабо, Милутине кнеже, 
 Ти очисти тридесет одаја. 
 И готови господску вечеру, 
 Не брини се за моје ђевојке, 
 Набавићу тридес'т другарица; 
 Ја ћу бити на бијелој кули.ˮ 
Кад ђевојка баба научила, 
Она узе дивит и хартију, 
Те написа књигу на кољену 
Побратиму Новаковић Грују: 
„Побратиме, Новаковић Грујо! 
 Како тебе ситна књига дође, 
 Одмах избер' из ваше  
дружине, 
 Побратиме, тридес'т младих 
 друга, 
 Којино су као и ђевојке, 
 Хајде шњима на Грахово  
равно 
 А нашему пребијелу двору.ˮ 
Кад ђевојка књигу написала, 
На вришко је Грују оправила. 
Кад хајдуку ситна књига дође, 
Намах викну у своју дружину; 
Скупи му се тридес'т младих 

 друга, 
Сваки бјеше љепши од 
 ђевојке; 
А поскочи челебија Грујо, 
Па довати лака џевердана, 
Оде право на Грахово равно, 
По акшаму стиже у Грахово, 
А пред кулу Милутина кнеза; 
Дочека га дилбер Иконија, 
Руке шири те г' у лице љуби, 
А дружину у бијелу руку. 
Одведе их на бијелу кулу, 
Па отвори попете сепете, 
Те извади рухо ђевојачко, 
Те обуче тридесет хајдука, 
 Па их води у тридес'т одаја. 
 Али вели дијете Грујица: 
„Браћо моја, тридес'т мојих  
друга, 
 Свако сједи у својој одаји, 
 Па кад дођу пашине делије, 
 Љубите их у скут и у  руку, 
 Отпаш'те им свијетло оружје, 
 А служите вино и ракију, 
 А слушајте моје Даницкиње: 
 Када пукну на бијелој кули, 
 Ја ћу онда пашу погубити, 
 А сви сваки свога погубите, 
 Па хајдете на бијелу кулу, 
 Да видете што ј' од паше  
било.ˮ 
Одведе их дилбер Иконија, 
Растури их у тридесет одаја, 
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Па се врати на бијелу кулу, 
Те извади своје рухо дивно, 
Те облачи дијете Грујицу: 
Обуче му танану кошуљу 
Са сувијем извезену златом, 
А на ноге гаће сандалије, 
А на плећи три кавада жута, 
А по њима три ћемера златна, 
Око грла три ситна ђердана 
И четврту мрежу од бисера, 
А на ноге местве и папуче, 
Па су местве златом шиковане, 
А папуче сребром потковане; 
Кад обуче дијете Грујицу, 
Тад га покри златали  
тулбенгом, 
Па се у њ'га млада загледала, 
Па ми оде млада говорити: 
„Лијеп ти си, мио побратиме, 
Та љепши си од мене ђевојке.ˮ 
Тек што они у ријечи бијеху, 
Стаде звека мермерли  
калдрме, 
Ето иде паша са Загорја; 
Кад опази дилбер Иконија, 
Затвори се млада у ризницу, 
Грујо оста на бијелој кули, 
Чекајући пашу Брђанина. 
Мало било, за дуго не било, 
Ето паше уз бијелу кулу. 
Пред њим иде Милутине  
кнеже, 
И он носи и вењер и свијећу. 

А за пашом тридесет делија: 
Присрете их Новаковић Грујо, 
Љуби пашу у скут и у руку, 
Он Грујицу међу очи чарне, 
Па говори Милутину кнезу: 
„Врат' се, кнеже, с мојим 
делијама, 
Те им подај господску вечеру; 
Ја ти нећу ништа вечерати.ˮ 
Тад се кнеже натраг повратио, 
Он растури тридесет делија 
У његових тридесет одаја, 
А даде им господску вечеру. 
Но да видиш паше Брђанина! 
Оде скидат' господске хаљине, 
А Грујица намештат' душеке: 
Кад се паша с рухом одлакшао, 
А он паде на меке душеке, 
Па говори Новаковић Грују: 
„Сједи доље, дилбер Иконија, 
 Да преноћиш са мном у  
душеку, 
 Па ћеш бити млада  
пашиница.ˮ 
Сједе Грујо на меке душеке. 
Но да видиш паше Брђанина! 
Одмах Груја задиркиват' пође, 
Завлачит' му руке у пазуке; 
Но се хајдук није научио, 
Па се скочи на ноге лагане, 
Узе пашу за бијелу браду, 
А поче му тихо говорити: 
„Стани, курво, пашо са Загорја, 
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 Није ово дилбер Иконија, 
Већ је ово Новаковић Грујо!ˮ 
Па потрже пињал од појаса, 
Закла пашу на бијелој кули, 
Па истрча кули на пенџере, 
Те опали двије Даницкиње, 
Хабар даде у своју дружину. 
А кад чуло тридесет хајдука, 
За бритке се сабље до'ватише, 
Погубише тридесет делија, 
Од њих пусто одузеше благо, 
Па одоше своме харамбаши, 
Да га виде на бијелој кули, 
Што је њима с пашом учинио; 
Али Грујо пашу погубио, 
Па он сједи на бијелој кули, 
Те он пије црвенику вино, 
А служи му дилбер Иконија. 
Када дође тридесет хајдука, 
Поскидаше рухо ђевојачко, 
У своје се рухо обукоше, 
Па сједоше за софру готову, 
Вечераше господску вечеру; 
Ал' ето ти Милутина кнеза, 
И он носи шест стотин' дуката, 
Те их даде челебији Грују: 
„Нај то тебе, мој посинче Грујо, 
 Пола тебе, а пола дружини, 
 Што сте мене у невољи били!ˮ 
За њим иде дилбер Иконија, 
Она носи тридесет кошуља, 
Те дарива тридесет хајдука; 
Побратиму Новаковић Грују, 

Њему даде златна бошчалука, 
И даде му од злата челенку, 
Па их здраво натраг повратила 
Поочиму Старини Новаку; 
Њему млада бјеше оправила 
У јабуци стотину дуката, 
А сувише чичи Радивоју, 
Оправи му сабљу бабајкову, 
Па овако млада говорила: 
„Ето, побро, дара свакојака, 
 Што си мене био у невољи.ˮ 
Па се с Грујом у образ пољуби; 
Грујо оде гори Романији, 
А ђевојка на бијелу кулу. 
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Невјера љубе Грујичине 
 
 
Шатор пење Новаковић Груја 
У планини више Дренопоља, 
Под шатором седе пити вино, 
Вино служи нејаки Стеване, 
Максимија пред шатором  
везе, 
Златом везе све по чистој  
свили; 
Па беседи Новаковић Груја: 
„Максимија, моја вјерна љубо, 
 Почувај ми пред шатором  
стражу, 
 Оћу лећи мало да поспавам.ˮ 
Леже Грујо санак боравити, 
Максимија пред шатором  
везе, 
Ал' ето ти три Турчина млада. 
А беседи нејаки Стеване: 
„О чујеш ли, Максимија мајко, 
 Ено иду три Турчина млада, 
 Оћу ићи бабу да пробудим.ˮ 
А беседи Максимија млада: 
„Нису, сине, три Турчина  
млада, 
 Већ су оно три млада трговца, 
 Носе откуп твојему бабајку.ˮ 
Ал' то дете не слушало мајку, 
Него пође да пробуди бабу; 
За њим трчи Максимија мајка, 
Достиже га шатору на врати, 

Удари га руком у образе, 
Како га је лако ударила, 
Три пута се дете преметнуло, 
Три му здрава искочила зуба, 
А четири с места с' померила. 
Утом дошла три Турчина  
млада, 
Максимији бога називају: 
„Божја т' помоћ, госпођо 
невесто, 
Чија с' љуба, кога си витеза? 
Који те је витез накитио?ˮ 
„А бога ми, три Турчина млада, 
Ја сам љуба Новаковић Грује, 
Витез ме је накитио Груја.ˮ 
А беседе три Турчина млада: 
„О госпођо, Грујичина љубо, 
Издај нама Новаковић-Грују; 
Код Грујице носиш чисту  
свилу, 
А код нас ћеш шетати по  
свили, 
А носити и сребро и злато, 
И бити ћеш кадунџика млада, 
И често ћеш на теферич ићи 
С кадунама од петка до петка.ˮ 
Два Tурчина коње одседоше 
Трећи Турчин поче беседити: 
„Нете, Турци, жалосна вам  
мајка! 
Ви Грујице ни видели нисте, 
Камо ли му на бој изодили; 
А ја знадем Новаковић Грују: 
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 Кад је био од петнаест лета, 
 Па ја туда кроз планину 
 прођох, 
 Он сеђаше, те благо бројаше, 
 Ја повиках туда кроз планину, 
 Не би ли се дете уплашило, 
 И не би ли у гору забегло, 
 Не би л' мене остануло благо, 
 Ал' је дете срца јуначкога, 
 Јуначкога срца слободнога, 
 Скупи благо, спусти у џепове, 
 Па потера мене кроз планину, 
 Ја на коњу, Грујица пешице, 
 Да не беше гране вите јеле, 
 Те му калпак са главе скинула, 
 Доиста ме уватити ћаше, 
 Већ док узе калпак те устаче, 
 Ја забегох у гору зелену; 
 Потеже се Грујо буздованом, 
 Пустимице добро нештедице, 
 Да удари менека на коњу; 
 Не погоди менека на коњу, 
 Већ удари у ту виту јелу, 
 Колико је лако ударио, 
 Виту јелу из корена крену, 
 И гране јој на земљу падоше.ˮ 
Не смеш' Турци под шатор да 
иду, 
Док не оде Максимија млада, 
Те је Груји савезала руке, 
И замаче сунџир око врата, 
Три'ест алки, четрдесет ока, 
Онда њега притискоше Турци. 

А кад скочи Новаковић Груја, 
Три Турчина на себе понесе, 
И четврту Максимију љубу, 
И ћаше се отет од Турака, 
Ал' се сети нејака Стевана: 
„Тешко мени до Бога вишњега! 
 Турци ће ми дете заробити, 
 Турци ће ми дете потурчити, 
 Па куда ће моја грешна  
душа?ˮ 
Кроз дете се предаје Турцима. 
Кад Грујицу савладаше Турци, 
Љуби даше кићена зеленка, 
Па их воде месту Дренопољу. 
А када су на по пута били, 
Ал' запишта нејаки Стеване: 
„Красни бабо, Новаковић  
Грујо, 
 Нејаке су ноге у Стевана, 
 Већ не могу с коњма путовати. 
 Турци у гори остати не даду, 
 Камџијама бију по очију.ˮ 
Просу сузе Новаковић Груја: 
„О, Стеване, моје чедо драго! 
 А шта ће ти баба учинити? 
 Кад су баби савезане руке; 
 Иди моли Максимију мајку, 
 Е да би те приватила мајка, 
 На бабина кићена зеленка.ˮ 
 Моли дете Максимију мајку: 
„Максимија, моја мила мајко, 
 Привати ме на коња витеза, 
 Нејаке су ноге у Стевана, 
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 Те не могу с коњ'ма да путују.ˮ 
 Ал' орјатка орјатско колено, 
 Са коња га удара камџијом: 
„Ид' од мене,орјатско колено! 
 Да сам хтела на коња  
примати, 
 Те вас не би предала у Турке.“ 
Кад дођоше месту Дренопољу, 
Турци пењу два свил'на  
шатора, 
Један шатор Груји и Стевану, 
Други шатор Максимији 
 младој. 
Два Турчина очли Дренопољу. 
Трећи оста чувајући стражу. 
Кад су дошли паши 
 Дренопољском, 
Они кажу паши Дренопољцу: 
„Господине,пашо 
Дренопољски, 
 Лепога смо роба задобили, 
 Лепа роба, Новаковић Грују, 
 И Грујина нејака Стевана, 
 И Његову Максимију љубу; 
 Каква ј' красна госпођа 
 невеста, 
 Лепоте јој на крај ни нема, 
 Лице јој је вредно Цариграда.” 
А паша се маши у џепове, 
Те им даде стотину дуката. 
„Ево, Турци стотина дуката, 
 Једт'е, пијте, до ујутру,Турци! 
 Кад ујутру робље доведете, 

 Башка ћу вам бакшиш 
 поклонити, 
 Ком агалук, коме ли  
спахилук.” 
 Узеш' Турци стотину дуката, 
Па пођоше по свем  
Дренопољу, 
Они траже слатке медовине, 
Ал' не могу медовине наћи, 
До у неке крчмарице Маре, 
У Грујине Богом посестриме: 
„Снашо Маро, дај нам  
медовине, 
 Лепога смо роба задобили, 
 Лепа роба, Новаковић Грују, 
 И Грујина нејака Стевана, 
 И Грујину Максимију љубу, 
 Каква ј' красна госпођа 
 невеста! 
 Што је лепа,то је одевена.” 
Кад је чула крчмарица Мара, 
Она стаде сузе просипати, 
Од Турака заклања рукавом: 
„Јао, Грујо, Богом побратиме! 
 Трипут си ми био на невољи, 
 Трипут си ме ропства  
опростио, 
 А јако си у ропство запао!” 
Она Турком медовину даје, 
А баш полак насу бенђелука, 
А на тврди санак намењује, 
Нек спавају три Турчина млада 
Док се Груји не опросте руке. 
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Пак одоше два Турчина млада, 
Однесоше слатку медовину. 
А кад Турци под шатор  
дођоше, 
Ев' седоше пити медовину, 
Максимија медовину служи, 
Како коме чаше додаваше, 
Онако је сваки и пољуби, 
Сваки јој се под грлце маша. 
Опише се три Турчина млада, 
Опише се како земља црна, 
Па поспаше, како да помреше. 
А стала је Максимија млада, 
Она стала, пак мисли 
 размишља: 
„Те ако ћу код двојице лећи, 
Трећему ћу жао учинити.“ 
Све је мисли на једно 
 смислила, 
Сави скуте и бијеле руке, 
Свој тројици леже чело главе. 
А када је у по̂ ноћи било, 
Заплака се нејаки Стеване: 
„Јао, бабо, тешко сам ти  
гладан!“ 
А беседи Новаковић Груја: 
„О, Стеване, моје чедо драго! 
 А шта ће ти учинити бабо? 
 Кад су баби савезане руке; 
 Иди, сине, под шатора мајци, 
 Те укради ноже од матере, 
 Те пресеци на руке конопце, 
 Онда ће те наранити бабо.“ 

Ал' је дете колена ајдучка, 
А јуначка срца слободнога, 
Те отиде под шатора мајки, 
И украде ноже од матере. 
Ал' детету невоља голема: 
Ножи тешки, а дете нејако, 
Једва ноже довуче до бабе, 
Оберучке једва подигнуо, 
Те наслони ноже на конопце, 
Па повуче ноже по конопцу, 
Те пресече на руку конопце, 
Посеч' Грују по десници руци, 
Из руке му црна крвца пође; 
Писну дете, кано гуја љута: 
„Јао бабо, посекох ти руку!” 
А беседи Новаковић Груја: 
„А не бој се, Стево, чедо моје! 
 Крв не иде из бабине руке, 
 Него иде крвца из конопца.” 
Кад се Груји опростише руке, 
Онда Грујо на ноге устаде, 
Па се часном крсту прекрстио, 
Поменуо оца Николаја, 
И недељу и васкрсеније, 
И велико часно ванђелије, 
Па он узе сабљу оковану, 
Па отиде под шатора Турком, 
С њи узгрте свилена јоргана, 
Не сече их по грлу бијелу, 
Већ их сече по свиленом пасу, 
Од тројице прави шесторицу. 
Па отиде шеру Дренопољу, 
Посестрими крчмарици Мари, 
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Те донесе вина и ракије, 
И донесе леба бијелога, 
И дебела меса овнујскога, 
Па он седе под шатора свил'на 
Те нарани себе и Стевана, 
Па запева танко гласовито. 
Пробуди се Максимија млада, 
Она буди три Турчина млада: 
„Дижт' с',  Турци, жалосна вам 
мајка! 
 Ено Груја и везан попева.” 
А кад диже свилена јоргана, 
И кад види исечене Турке, 
Она стала, па мисли  
размишља: 
„Мили Боже, шта ћу и како ћу? 
 Тако ћу јадна бијежати, 
 Груји нису коњи утецали, 
 А камо ли једна женска глава!” 
Сави скуте и бијеле руке, 
Оде сама Груји под шатора, 
Паде њему преко свил'на  
крила, 
Љуби Грују по недри свилени: 
„Господару, Новаковић Грујо, 
 Турци су ме опчинили младу.” 
А беседи Новаковић Груја: 
Максимија, колено неверно! 
 Та живи те опчинили Турци, 
 А мртви те к мене  
приволише.” 
Па устаде на ноге јуначке, 
Те подиже свилена шатора, 

Па отиде горе у планину, 
А на своје шаториште старо, 
Разапео свилена шатора. 
Максимији поче беседити: 
„Максимија, колено неверно, 
 Или волиш свећом свијетлити, 
 Или волиш сабљу целивати?” 
А беседи Максимија млада: 
„Господару, Новаковић Грујо, 
 Не могу ти сабље целивати, 
 Сабља ти је од свашта 
 скрвнана, 
 Него ћу ти свећом свијетлити, 
 Ако јадна нећу ни спавати.” 
Онда уста Новаковић Груја, 
Па је узме за десницу руку, 
Са ње скиде свилу и кадиву, 
И скиде јој копрену са главе, 
И скиде јој шердан испод грла, 
Остави је у самом ћенару, 
Намаза је воском и катраном 
И сумпором и брзијем праом, 
Па је уви меканим памуком, 
Па је поли жестоком ракијом, 
Укопа је земљи до појаса, 
Па запали косу навр' главе, 
А он седе пити вино ладно, 
А љуба му јасно свећом  
светли. 
Кад догоре до чарни очију, 
Максимија поче бесједити: 
„Господару, Новаковић Грујо, 
Кад не жалиш моје русе косе, 
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Доста су ти руку претиштале, 
За шт' не жалиш моје очи  
чарне? 
Доста си их  јунак пољубио.” 
Кад догоре до бијела лица, 
Максимија поче беседити: 
„Господару, Новаковић Грујо, 
Кад не жалиш моје очи чарне, 
За шт' не жалиш моје лице  
бело?  
 Мога лица у крајини нема, 
 Млого ти је бабо потрошио 
Моје бело гледајући лице.” 
Онда Груја поче беседити: 
„Максимија, колено неверно, 
 Истина је, то ја добро знадем, 
 Да ти лица у крајини нема, 
 Да је баба млого дао блага 
 А на твоје лице гледајући; 
 Али волим да у огњу гори, 
 Него да ме предаје у Турке.“ 
 Кад догоре до бијелих дојки, 
 Заплака се нејаки Стеване: 
„Красни бабо, Новаковић  
Грујо, 
 Изгореше мојој мајци дојке, 
 Које су ме одраниле, бабо, 
 Које су ме на ноге подигле.” 
 Ражали се Новаковић Груји 
 Гледајући нејаког Стевана, 
 И он стаде сузе просипати; 
 Што остаде, то је угасио, 
 И оно је са'ранио лепо. 

Погибија око дјевојке 
 
Подранио јунак низ планину 
Низ зелену гору Буковицу 
На студену воду Чобаницу; 
А кад води Чобаници дође, 
Туна киту и сватове нађе, 
Добре коње и добре јунаке, 
А остала на коњу ђевојка, 
Не би добра пушка дотурила. 
Јунак прође, оде до ђевојке, 
Па ђевојци Божју помоћ виче, 
А цура му добро одазива: 
„Божји да си, незнани јуначе!” 
Још јој јунак 'вако проговара: 
„О ђевојко, да те Бог убије! 
„Што си тако лоше среће била, 
„И што су ти свати изгинули?” 
Проговара са коња ђевојка: 
„Не куни ме, незнани јуначе! 
 Не куни ме, нит' ме имаш  
рашта, 
 Јер ја томе ништа крива  
нисам. 
 Бог убио моју моју стару мајку, 
 Зашто мене обећа тројици: 
 Најпрвоме деспоту Јовану 
 Од питоме земље Смедерева, 
 А другоме банову Секулу 
 Од Сибиња града бијелога, 
 А трећему Новаковић Грују 
 Од зелене горе Романије. 
 Тако мало вријеме потрајало, 
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 Док ето ти ките и сватова, 
 И пред њима деспота Јована. 
 У Јована калабалук свата, 
 Три хиљаде и седам стотина, 
 И та кита под Прибиње сиде 
 А под кулу мила баба мога. 
 Мој их бабо добро дочекао, 
 Све по пољу јасле поправише, 
 А за јасле добре коње вежу, 
 Све сватове на росну ливаду, 
 Ђувегију на бијелу кулу. 
 Тек сједоше и отпоничуше, 
 Док се просу огањ из пушака, 
 Ал' ето ти ките и сватова, 
 А пред њима Бановић-Секула. 
 У Секуле хиљаду сватова, 
 И та кита под Прибиње сиде 
 И под кулу мила баба мога. 
 Мој их бабо добро дочекао, 
 Све по пољу јасле поградише, 
 А за јасле добре коње вежу, 
 Све сватове на росну ливаду, 
 Ђувегију на бијелу кулу. 
 Тек сједоше и отпочинуше, 
 Ал' се огањ просу из пушака, 
 Док ето ти ките и сватова, 
 А пред њима Новаковић-Грујо 
 Од зелене горе Романије. 
 У хајдука понајмање свата, 
 Пет стотина од горе хајдука. 
 И та кита под Прибиње сиде 
 И под кулу мила баба мога. 
 Мој их бабо добро дочекао, 

 Све по пољу јасле поправише, 
 А за јасле добре коње вежу, 
 А сватове на росну ливаду, 
 А Грујицу на бијелу кулу. 
 Још ту тавну заноћише ноћцу, 
 А кад свану и огрија сунце, 
 Онда веле три добра јунака: 
 „Дај, Јоване, изведи ђевојку. ” 
 Па бацише троје обиљежје, 
 Нека бира које њојзи драго.  
 А то слуша моја стара мајка, 
 Ондер мене у одају дође, 
 Па овако мене бесјеђеше: 
 „Јефимија, тако сретна била! 
 Послушај ме, моја шћери  
мила! 
 Немој узет` банова Секулу; 
 Ако узмеш банова Секулу, 
 Секул' иде свуда по свијету 
 Као чела љети по цвијету, 
 Да те вуче, шћери, по свијету, 
 Туна, синко, поживљења  
нема; 
 Немој узет' Новаковић-Груја, 
 Да ти љети по планини вуче,  
 А да зими на јатаку зими; 
 Туна, шћерко, поживљења  
нема; 
 Веће узми деспота Јована 
 Од питоме земље 
 Смедерева,” 
 Туна можеш, синко, царовати. 
 Ја послушах моју стару мајку. 
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 Кад изидох на бијелу кулу, 
 Редом сједе три добра јунака: 
 Да какав је Новаковић Грујо! 
 Љепши момак од сваке 
 ђевојке, 
 А до њега Бановић Секула, 
 И он момак стасан и  
прикладан, 
 А до њега деспоте Јоване, 
 Превалио, да га Бог убио! 
 Још му пали на рамена брци. 
 Ја послушах стару моју мајку, 
 Па пољубих два добра јунака, 
 А ја узех бурме Јованове. 
 Кад виђаше два добра јунака, 
 Згледаше се један на другога, 
 Још ту шћаху затурити кавгу, 
 Ал` не даде да мој мио бабо, 
 Но Грујици даде 
 побратимство, 
 А Секулу момка окумио. 
 Још их бабо добро даривао: 
 Грују дада пушку мљетачкињу, 
 Што је пушка у Мљетку  
кована, 
 У Леђану граду оправљена, 
 Сва у срми и у сувом злату, 
 Још му даје токе позлаћене, 
 Искићене ситнијим бисером, 
 Попуњене драгијем камењем, 
 С којима се види путовати, 
 Каде хајдук иде кроз планину 
 Да му грање не разбије главе; 

 Јоште даде банова Секули, 
 Њему даде ђога од мегдана, 
 И даде му сабљу оковану, 
 Сва у сребру и у сувом злату, 
 Што је пешкеш добар за 
 путника.. 
 Ту их бабо добро насулио, 
 Да заједно сви свати свадбују, 
 И да иду Смедереву граду. 
 Чауш виче, дабулана риче, 
 Повикују кићени чауши: 
„Дај, Јоване, изведи ђевојку.” 
 Онда ме је бабо опремио, 
 И изведе мене у сватове. 
 Турише ме на коња дорина, 
 Појездише кита и сватови. 
 Боже мили чуда великога! 
 Да је коме стати погледати 
 Када пође кита и сватови: 
 Коњ до коња, јунак до јунака, 
 А барјаци како и облаци, 
 Погазише по пољу пшеницу, 
 И све поље здраво прегазише. 
 А кад бише у гору зелену, 
 Де мал' по мал' док се 
 завадише, 
 Пуца пушка сата неколика, 
 Док се добре пушке утрнуше, 
„Оштри ножи док се 
 повадише. 
 Нож сијева, крв се пролијева; 
 Неко виче: куку мене, бабо! 
 Неки виче: куку мене, мајко! 
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 Ту му ништа не помаже мајка, 
 Но Бог јаки и добра дружина; 
 Ту погибе Новаковић Грујо, 
 А рани се Бановић Секула, 
 Тек утече на коњу ђогату 
 Што му га је поклонио бабо.” 
 Кад то зачу Старина Новаче, 
 Проли сузе низ бијело лице: 
„Ако мене болан не вјерујеш,  
  Хајде иди води Чобаници, 
 Ти ћеш виђет' деспота Јована, 
 На Јована рухо Грујичино, 
 На глави му капа Грујичина, 
 Око капе девет челемака, 
 Све се девет на чекрк окреће, 
 Све се знаде који вјетар пуше, 
 Али сјевер, али југовина, 
 Ал' устока, вјетар од истока; 
 На плећима токе позлаћене, 
 Што му их је поклонио бабо; 
 Јаше вранца дијете-Грујице.” 
А кад зачу Старина Новаче, 
Сиде Новак води Чобаници, 
А угледа деспота Јована, 
На Јовану рухо Грујичино, 
За појасом двије даничкиње, 
А на глави капа и челенка, 
Под Јованом вранца Грујичина, 
Троструке га сузе пропадоше, 
Па се старац уз планину врати, 
Нађе друштво ђе је оставио, 
Па дозива дели-Радивоја:  
„О мој брате, дели-Радивоје! 

 Зло ти пиво, а горе ти било! 
 Погибе нам дијете Грујица.” 
А бесједи дели-Радивоје: 
„Муч', Новаче, замуко се 
 муком!” 
Новак сузе проли низ образе. 
А бесједи дели-Радивоје: 
„Зар је мене погинуо Грујо? 
 Авај мене до бога милога! 
 Јер сам јунак добро остарио, 
 Остарио и обневидео, 
 Сад ме нема нико љебом 
 ранит'.” 
А бесједи Старина Новаче: 
„Браћо моја, тридесет хајдука, 
 Притежите на ноге опанке, 
 Препашујте бистре џефердане, 
 Да идемо у тијесне кланце, 
 Не би л' нашег осветили 
 Груја.” 
Ко је јунак, ради о оружју, 
Ко је сташив, притеже опанке, 
Па скочише на ноге лагане, 
Па одоше у тијесне кланце. 
Кад дођоше у тијесне кланце, 
Сваки себи метеризе гради, 
Радивоје насред друма сједе, 
Па дружини ријеч говораше: 
„Браћо моја, тридесет хајдука, 
 Ви немојте пушке избацити, 
 Док не гађам деспота Јована. 
 Јер сам пушку добро напунио 
 За Јована, мога душманина.” 
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Ту чекају деспота Јована. 
Док ето ти уз планину свата, 
Најнапријед деспоте Јоване. 
А кад дође у тијесне кланце, 
Угледа га дели-Радивоје, 
Рони сузе низ бијело лице, 
Пушку куми, по табану љуби: 
„Немој мене ватром  
преварити, 
 За очи те још молити нећу.” 
На Јована ватру оборио, 
Лоше гађа, ал' добро погађа: 
На прсима токе проломио, 
На плећима јелек поштетио, 
Јован паде, а старац допаде, 
Те Јовану одсијече главу; 
Одмах пуче тридесет пушака. 
Тек по једну пушку истурише, 
За оштре се ноже доватише, 
У сватове јуриш учинише; 
Хајдуци су чилни и одморни, 
А сватови грдни и рањави, 
Рашћераше свате по планини, 
А остаде на коњу ђевојка. 
Новак дође до ђевојке младе, 
Па ђевојци ријеч проговара: 
„О ђевојко, жалосна ти мајка, 
 Али ћеш се у дом повратити, 
 Ал' ћеш са мном ићи у  
планину, 
 Да те вјенчам за дијете младо, 
 За мог сина дели-Татомира?” 
А ђевојка ријеч одговара: 

„Волим сада у воду скочити, 
 Него се натраг саде 
 повратити.” 
Узе Новак лијепу ђевојку, 
Па одведе гори Романији, 
За дијете цуру привјенчаше. 
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Двоје свати, а једна 
дјевојка 
 
 
Јошт ни зоре ни бијела дана, 
Док протрча јунак низ планину, 
Низ планину низ Омановицу 
На студену воду Чобаницу; 
Докле води Чобаници дође, 
У том свану и огрија сунце. 
Нешто му се даде погледати 
Покрај воде под јелу зелену, 
Виђе јунак коња и ђевојку, 
Ту стојаше под јелу зелену. 
И каква је лијепа ђевојка, 
Сав јој дувак крвца  
пошкропала, 
Под ђевојком дорат од  
мејдана, 
Сав је дорат у крв огрезнуо, 
Ђогат био па се обојио, 
Од ђога се дорат направио. 
А јунак се ближе примицаше, 
Докле коњу и ђевојци дође, 
Па ђевојци божју помоћ виче. 
Ђевојка му помоћ приватила: 
„Да си здраво, незнана  
делијо!” 
Па јој јунак поче беседити: 
„О ђевојко, божја несретнице, 
Што си тако у крв огрезнула? 
Камо тебе кићени сватови? 

Од кога су свати изгинули?” 
Ђевојка му на то одговара: 
„О јуначе, који мене питаш, 
Кад ме питаш, да ти право 
кажем, 
Ја нијесам божја несретница, 
Но је моја несретница мајка, 
Која мене за двојицу дава. 
Ја сам ћерка од будима бана, 
Мене проси Деспотов Јоване, 
Мајка не да, а отац ме дава. 
Таман оде Деспотов Јоване, 
Док ето ти Новаковић-Груја 
Од простране горе Романије. 
Запроси ме Новаковић Грујо, 
Бане не да ,а мајка ме дава, 
Јер се мати ашик учинила 
На сокола Новаковић-Груја. 
Висок Грујо, да га вишег нема, 
А лепши је од сваке девојке, 
На јунаку одијело дивно, 
На прси му токе позлаћене, 
А на главу калпак и челенке, 
Сав у срми и у чисту злату. 
Дарова ме Новаковић Грујо, 
Даде мени бурме позлаћене, 
И даде ми три стотин' дуката. 
Мало стаде земан по земану, 
Књигу пише од Будима бане, 
Баш јунаку Деспотов Јовану: 
„Мио зете, Деспотов-Јоване, 
 Купи свате, 'ајде по ђевојку!” 
Кад је ситну књигу оправио, 
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Онда мати другу накитила, 
Па је шаље гори Романији, 
Милу зету Новаковић-Грују: 
„Мили зете, Новаковић-Грујо, 
 Купи свате, 'ајде по ђевојку!” 
Мало стало, задуго не било, 
Док ето ти Деспотов-Јована, 
Води Јован три стотин' сватова; 
Сватове су добро дочекали, 
Разредише свате на конака, 
А Јована на бијелу кулу. 
Мало сјели, те се одморили, 
Док ето ти Новаковић-Грује, 
Води Грујо четерес' коњика 
Из планине љута убојника; 
Ту сватове добро дочекаше, 
Разредише свате на конаке, 
А Грујицу на бијелу кулу. 
Кад ујутру јутро освануло, 
Чауш виче, далбуана риче: 
„Азур,свати, извед'те девојку!” 
А да видиш јада изненада. 
Састаше се двије ђувегије, 
Двоји свати,а једна девојка! 
Кад то виђе Новаковић Грујо, 
Ћаше Грујо затурити кавгу 
На банову пребијелу кулу, 
Не даде му од Будима бане, 
Но састави двије ђувегије, 
Па им узе од злата јабуке, 
Обје тури на синију златну, 
Уведоше мене у одају. 
Ту гледају обје ђувегије 

Да избирам од злата јабуку, 
Коме срећа пане и девојка, 
Они други за зло да не прими, 
Но да девер буде уз девојку. 
Ја б' волела Новаковић-Груја, 
Него моје обје оке црне. 
Не погоди Грујову јабуку, 
Но јабуку Деспотов-Јована. 
Тада бане дарива Јована, 
Даде Јову од злата синију, 
Наоколо оплетена гујом, 
Повисоко главу издигнула, 
На глави јој алер-камен драги, 
Те се види са њом вечерати 
У по ноћи баш к'о у сред дана. 
И Грујицу бане дариваше, 
Даде Грују сабљу оковану, 
На сабљи су три балчака  
златна 
И на њима три камена драга, 
Ваља сабља царевога града; 
Дариваше свате обадвоје. 
Отале се свати подигоше, 
Пријеђоше поља и планине, 
Док стигоше на Дугу Пољану. 
Не да Грују ђаво сиђет' с  
миром, 
Но потеже сабљу позлаћену, 
Па у свате коња нагоњаше,  
Јованове свате сијецаше 
И разгони свате на буљуке 
Како вуче пребијеле јанце. 
Кад то види Деспотов Јоване, 
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До Грујице коња догоњаше 
И овако њему говораше: 
„Не, Грујица, изгубио главу, 
Не замећи у сватове кавгу!” 
То Грујица ништа не слушаше, 
Но на Јова коња нагоњаше, 
Па га бритком сабљом ударио 
По довату и мукадем пасу. 
Ту Јовану добра срећа била, 
На јунаку оклоп гвожђе тешко, 
Сасу ватру низ добра јунака, 
Сломи сабљу на три половине. 
Разљути се Деспотов Јоване, 
Па на Груја коња нагоњаше, 
Од себе га сабљом ударио, 
Посече му са рамена главу 
Па му главу у зобницу баци, 
Алабанда, затури се кавга. 
О, јуначе из горе зелене, 
Шта ћу теби јаде казивати, 
Пода мном се ђогат поплашио, 
Код ове ме воде износио!” 
А кад јунак саслуша ријечи, 
Проли сузе низ бијело лице - 
То је био Старина Новаче; 
Па довати пушку џевердара, 
А потрча уз гору зелену 
Милу брату дели-Радивоју, 
Све му јаде за Грујицу каже. 
Оба брата на ноге скочила, 
Поведоше тридесет ајдука, 
По'иташе у крваве кланце, 
Па бусију тврду уватише. 

У том стиже Деспотов Јоване, 
Поред њега на коњу девојка 
И са њиме шездесет сватова, 
Што грдније, а што рањеније. 
Овако им Новак беседио: 
„Браћо моја и дружино драга, 
 Немој који пушку истурити 
 Док не пукне пушка џевердару 
 На јунака Деспотов  Јована!” 
Док се Јован ближе  
примакнуо, 
Новак љуби пушку џевердара: 
„О за Бога,пушко џевердару, 
 Немој мене ватром  
преварити, 
 За очи те ни молити нећу!” 
Па му даде огањ, ватру живу; 
Добра пушка ватру приватила 
И Јована добро погодила, 
Међу токе у прси широке. 
При Јовану добра срећа била, 
Олово га приватити неће. 
Све остале пушке запуцаше, 
Нека бије, а нека рањава, 
Тек ни једна узалуд не пуца. 
Кад то виђе Деспотов Јоване, 
У ајдуке коња нагоњаше; 
Ђе год кога Јован достизаше, 
Од једнога по двојицу гради, 
Млоге јаде гради од ајдука. 
Кад се Новак на невољу нађе, 
Виче Новак грлом бијелијем: 
„Браћо моја, од горе јунаци, 
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 Побацајте свијетло оружје, 
 Па узмите дрвље и камење, 
 А удрите Деспотов Јована, 
 Видите ли да смо изгинули!” 
Ту Новака послуша дружина, 
Потурише свијетло оружје, 
А узеше дрвље и камење, 
Одвојише коња и јунака, 
Па Јовану савезаше руке. 
Беседи му Деспотов Јоване: 
„Богом брате, Старина Новаче, 
 Поклони ми живот на мејдану, 
 Прије мене ударио Грујо 
 И сватове моје разгонио!” 
Новак поче беседит' Јовану: 
„Зашто бих ти живот поклонио 
 Да ми ниси Груја погубио, 
 Знаш, Јоване, немала те мајка, 
 У Новака више сина нема 
 Но јединца, дијете Грујицу. 
 Грдне си ми ране учинио 
 Што си Груја мога погубио, 
 Не могу ти опростит', Јоване!” 
Сабљом ману, посјече му  
главу. 
Од сватова руха покупише, 
Понесоше Грујичину главу, 
Поведоше Будимку ђевојку, 
Оженише дијете Стевана, 
Мила сина дели-Радивоја; 
Није Стеван гори од Грујице. 
 
 

Маргита дјевојка и Рајко 
војвода 
 
 
Још зорица не забијелила, 
ни Даница лица помолила, 
а од дана ни помена нема, 
пошетала Маргита ђевојка 
у Сријему по Сланом Камену. 
Рано шета боса по камену, 
рано шета, танко попијева, 
а у пјесми кунијаше Рајка: 
„Бог т' убио, Рајко војевода! 
Чим ти наста на Сријем  
војвода, 
тако нама Турци додијаше; 
а док бјеше војевода Мирко, 
ми Турчина нигђе не чујасмо, 
а камоли очима виђасмо; 
а данас нам додијаше Турци, 
турски коњи ноге искидаше, 
шетајући јутром и вечером, 
на плочама поље разнијеше, 
мећући се џиде и лобуда.” 
Тако пјева Сријемка ђевојка; 
она мисли нико је не слуша, 
ал' то Рајко и слуша и гледа, 
па дозива Маргиту ђевојку: 
„Селе моја, Маргита ђевојко, 
немој клети војеводу Рајка! 
Шта ће коме учинити Рајко? 
Шта ће себе, шта ли ће  
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Сријему, 
а шта ли ће у Срј'ему Турцима? 
Докле бјеше војевода Мирко, 
бјеше тада млого војевода 
по нашијем редом градовима; 
па ме чекај, Маргита ђевојко, 
стани мало на Камену Слану, 
стани мало да ти кажем право 
све војводе и градове редом: 
на бијелом граду Дмитровици, 
онђе бјеше старац Кузун-Јањо, 
бјеше њему триста и три љета; 
на Поцерју покрај воде Саве, 
онђе бјеше Обилић Милошу, 
везир бјеше славноме Лазару; 
на ономе Биограду Стојну, 
онђе бјеху два Јакшића млада  
– 
Јакшић Дмитар с војводом  
Стјепаном; 
На бијелу  граду Смедереву, 
онђе бјеше стари деспот Ђурђе 
са његова два вриједна сина – 
са Стјепаном, а и са Гргуром; 
а на оној, на равној Ресави , 
онђе бјеше војвода Стеване; 
на Сталаћу, на високој кули, 
онђе бјеше војвода Тодоре; 
на Крушевцу, граду бијеломе, 
онђе бјеше славни кнез  
Лазаре, 
а са сином Високим Стеваном; 
на Прокупљу, граду бијеломе, 

онђе бјеше стари Југ Богдане 
с девет сина, с девет Југовића; 
на бијелом граду Куршумлији, 
онђе бјеше Бановић Страхиња; 
на Топлици, на води студеној, 
онђе бјеше Топлица Милане; 
а на оној равној Косајници, 
онђе бјеше Косанчић Иване; 
а на Нишу, граду бијеломе, 
онђе бјеше војвода Станиша; 
на Тимоку, златноме потоку, 
ту бијаху двије војеводе –  
једно Бјелић, друго 
 Златнокосић; 
на Видину, граду бијеломе, 
онђе бјеше старац Владисаве; 
а на равној земљи 
 Каравлашкој, 
онђе бјеше Каравлах Радуле; 
на Букрешу, граду бијеломе, 
онђе бјеше бего Радул-бего 
с својим братом Мирком  
војеводом; 
на нашему простарну Сријему, 
овђе бјеше Мирко војевода; 
на бијелом граду Вучитрну, 
онђе бјеше војвода Војине 
са три сина, три Војиновића; 
на Загорју, мјесту питомоме, 
онђе бјеше Љутица Богдане; 
на Пазару, граду бијеломе, 
онђе бјеше Реља Крилатовић; 
на Сјеници, на равној паланци, 



58 
 

онђе бјеше војвода Стеване; 
а оној на Босни поноситој, 
онђе бјеше Бошко  
Бошњанине; 
на Травнику, граду бијеломе, 
онђе бјеше Бранковићу Вуче, 
везир бјеше славноме Лазару; 
а на ломној на Херцеговини, 
онђе бјеше Херцеже Стјапане; 
на бијелом граду Пирлитору, 
онђе бјеше Момчило војвода 
с девет браће, с девет 
 војевода; 
на Цетињи, на  води дебелој, 
онђе бјеху два бега голема, 
Иван-бего и с њим Обрен-бего, 
обадва су Турци потурчили; 
на ономе ломном Шекулару, 
онђе бјеше Петар Шекуларац; 
а на Скадру на води Бојани, 
онђе бјеше Вукашине краљу, 
а са братом војводом 
 Угљешом 
и са братом Гојком војеводом; 
на Призрену, мјесту питомоме, 
онђе бјеше српски цар 
 Стјепане 
и са сином нејаким Урошем; 
на ономе равном Дукађину, 
онђе бјеше Лека капетане; 
а на оном на Косову равну, 
онђе бјеше војвода Мијајло; 
а на оној на планини Старој, 

онђе бјеше Старина Новаче, 
а са братом дели Радивојем, 
с Татомиром и с Грујицом  
младим; 
на Софији, граду бијеломе, 
онђе бјеше Грчићу Манојло; 
на Кратову, граду бијеломе, 
онђе бјеше Кратовац Радоња; 
на бијелу граду Куманову, 
онђе бјеше Костадине бего; 
на Солуну, граду бијеломе, 
онђе бјеше војвода Дојчине; 
на Прилипу, граду бијеломе, 
онђе бјеше Краљевићу Марко. 
Па чу л' селе, Маргита ђевојко, 
Све то бјеху наше војеводе, 
сви су били, па су преминули –  
који, селе, они починуше, 
а који ли они изгинуше; 
данас тога нема ниједнога, 
сам остаде у Сријему Рајко 
као суво дрво у планини. 
Шта ће себе, шта ли ће 
 Сријему, 
а  шта ли ли ће у Срј'ему 
 Турцима?” 
Па извади ноже од појаса, 
удари се поред срца жива, 
мртав паде на земљицу црну. 
Рајко паде, Маргита допаде, 
пишти љуто како змија љута: 
„Браћо моја, српске војеводе, 
како бисте, како преминусте, 
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а како ли робље остависте! 
Робље ваше – све турско 
 подножје, 
намастири – турске потпрдице. 
Па до'вати Рајкове ножеве, 
удари се посред срца жива, 
мртва тужна поред Рајка паде.     
 
 
 
   
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Женидба Огњанина Вука 
 
 
Пошетао Огњанине Вуко 
Под Будимом бијелијем  
градом, 
Ал' му сабља позвекује често, 
Па се Вуче сабљом разговара: 
„О, сабљице, моја узданице, 
Што ми тако позвекујеш често, 
Али ти је за невољу љуту? 
Ево има три године дана, 
Од кад сам те с мајстора 
донио, 
Нијесам те крвце напојио, 
Ама 'оћу, рече, ако Бог да 
Истом главом од Будима краља, 
Који ми је све моје узео: 
Ђурђевину и Смедеревину.” 
Вуко мисли нико га не чује, 
Ал' га слуша од Будима краљу. 
На живу се муку нагоњаше, 
Како ће се умирити са Вуком, 
Па сазива своје витезове, 
И све њима право казиваше: 
„Витезови, браћо моја драга, 
Бисте ли ме како сјетовали, 
Како би се умирио са Вуком?” 
Ал' господа краљу бесједила: 
„Господаре, од Будима краље, 
Ми ћемо те дивно сјетовати, 
Ти парићај господска обједа, 
 И на објед сазови господу, 
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Међу њима зови Огњен-Вука. 
Још да чујеш, краље, господаре, 
Када буде у највише пиће, 
Ти изведи милу шћерцу твоју, 
Одјени је што можеш 
 најљепше 
Пак јој пружи један пехар  
вина, 
А на пехар од злата јабуку, 
Нек је даде Вуку Огњеноме.”  
Тадер краље послуша господу, 
И начиње господска обједа, 
На објед је господу сазвао, 
Међу њима дозва Огњен-Вука. 
Кад бјеше у највеће пиће, 
Таде краље шћерцу изводио, 
Мили своју шћерцу Кадијану. 
Дивна ти је, дуг је јад убио! 
На цури је дивно одијело, 
А гуја је и  од себе дивна. 
Већ су на њу три дивна кавада, 
Два од свиле, трећи од  
кадифе, 
А на руке бурме и прстење, 
А под грло три жута ђердана: 
Један ђердан под грло  
спучила, 
Ђердан беше од скерли  
мерџана, 
Ђердан црвен, а грло бијело, 
То ђевојку подносило дивно; 
А други је ниже посклонила, 
Тај је ђердан по дојкама тиче, 

Ђердан бјеше ситнога бисера, 
Бисер ситан, а дојке су крупне, 
Ни то није видијети ружно; 
Трећи ђердан од сувога злата, 
Тере цури до појаса тиче, 
Ђе се злато у злата куцаше, 
Ни то није видијети ружно; 
А на ноге од  злата пашмаге, 
Одоздол су сребром  
потковане, 
А одозгор златом нажикане, 
Пак јој даде један пехар вина, 
А на пехар злаћану јабуку, 
Да је даде Вуку Огњеноме. 
Тада цура полећела трком, 
Пружи Вуку златан пехар вина. 
Ал' је Вуче цури бесједио: 
„Прођи ме се, лијепа ђевојко, 
 Прођ' се мене, 'ајде на 
 другога, 
 Јер ја куће ни баштине немам; 
 Кућа ми је камена пећина, 
 А поље ми зелена ливада, 
 Него ми је у баба твојега, 
 Ма ће ми платити, ако Бог да!” 
Тад господа Вуку бесједила: 
„Узми чашу, Вуко Огњанине, 
 Узми чашу и дивну ђевојку.” 
Када Вуко ријечи саслушао, 
Брже узе пехар и јабуку, 
И на цуру стави обиљежје, 
И са краљем свадбу углавио: 
„Ова свадба за годину дана, 
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 Доклен пођем моме  
Смедереву, 
 И окупим кићене сватове.” 
Ријеч рече, на ноге устаде, 
Па отиде на своје дворове. 
Када приспје двору бијеломе, 
Брже купи кићене сватове, 
Сакупио три стотине свата. 
Ал' се Вуко на муку нагнао 
Нема брата, нема братучеда, 
Ни својега, мила побратима, 
Да му буде ђевер уз ђевојку, 
До једнога циглог побратима, 
Надалеко у земљи Турскојзи, 
Побратима бега Подунавца. 
Тадер Вуче књигу направио 
Одасла је милом побратиму: 
„Поздрављам те, драги  
побратиме, 
 Јеси л' чуо, ал' ти ко казива 
 Да се скоро хоћу оженити 
 Из Будима града бијелога  
 Милом шћери од Будима 
 краља, 
 Него хајде к мен' у Смедерево, 
 Да ми будеш ђевер уз 
 ђевојку.” 
Када бегу ситна књига дође, 
Када виђе ситно што му пише, 
Ону чита, другу Вуку пише, 
Одасла је милу побратиму: 
„Да ме чујеш, побратиме Вуче, 
 Не могу ти у сватове доћи, 

 Е ме десна нога забољела, 
 Десна нога у десно кољено, 
 Но ти шаљем двије буле моје, 
 Да ти буду уз дивну ђевојку.” 
Када Вуку ситна књига дође, 
И дођоше двије буле младе, 
Дивно их је Вуче дочекао. 
Фала Богу да је великоме! 
У двор чини велико весеље, 
Све играју и попијевају. 
Ма да видиш двије буле 
 младе,  
Ни играју ни попијевају, 
Него су се шјетно ошјетиле. 
Тада Вуче њима бесједио: 
„А тако ви, двије снахе моје, 
 Зашто данас ви не попијевате? 
 А кунем се, те ви вјеру дајем, 
 Док је моја на рамену глава 
 Вама, рече, зулум бити неће.” 
Али буле Вуку бесједиле:  
„Да нас чујеш, наш ђевере  
Вуче, 
 Ако ћеш нам дати вјере тврде, 
 Да ти нама зулум чинит' 
 нећеш, 
 Ми ћемо ти право каживати.” 
Тад им Вуче даде вјеру тврду, 
Да је вјера тврђа од камена. 
Тадер буле Вуку бесједише: 
„Наш ђевере, да нас чујеш 
 дивно, 
 Није бега нога забољела, 
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 Десна нога, као што ти пише, 
 Но је осто да окупља Турке, 
 Да причека тебе и сватове, 
 Кад се вратиш из Будима  
града 
 Када дођеш у Дунава близу, 
 Он ће тебе уд'рит' изненада. 
 И разгнати кићене сватове, 
 И отети лијепу ђевојку.  
 А чујеш ли, наш ђевере Вуче, 
 Ти не имаш доброга јунака, 
 Који би му поплашио Турке: 
 Овде нема Краљевића Марка, 
 Нит' је овде војеводе Јанка, 
 Ни Секуле, Јанкова сестрића, 
 Овде није старога Новака, 
 Ни Грујице синовца његова, 
 Овде није два Подреновића, 
 Оба сина Подреновић Рада, 
 Који беху поплашили Турке. 
 Но да чујеш, наш ђевере Вуче, 
 Ти окупи Србе свеколике.” 
Тадер Вуче буле послушао, 
Намах многе књиге разаслао, 
Скупише се Србљи свеколики; 
Кад се Вуку у двор саставише, 
Отален се свати окренуше: 
За ђевера Краљевића Марка, 
Ако буде до невоље љуте, 
Неће Марко пуштити ђевојку; 
Старога свата Старину Новака, 
А за кума Сибињанин Јанка, 
За војводе два Подреновића, 

Барјактара Бановић Секулу, 
Уз барјака Грујицу Новака. 
Тадар Вуко Марку бесједио: 
„Побратиме, да ме чујеш,  
Марко, 
 Кад се вратиш из Будима  
града, 
 Када дођеш у Дунаво равно, 
 Удариће Подунавац бего, 
 И отети лијепу ђевојку.” 
Тадер Марко Вуку бесједио: 
„Да ли чујеш, Вуко побратиме, 
 Ако би ми Бог и срећа дала, 
 Да би мене бего ударио, 
 Кунем ти се, а вјеру ти давам, 
 Ја га 'оћу жива уфатити, 
 Довести га у твоје дворове.” 
Па се отлен свати окренуше. 
Фала да је Богу великоме! 
Ево крену сила и сватови, 
Пјевајући и лубардујући, 
Док дођоше до Будима града. 
Ту их краље дочекао дивно, 
Пију вино за неђељу дана. 
Кад неђеља на пунано дође, 
Тадар се је Марко устануо, 
Па дозива од Будима краља: 
„А на ноге, од Будима краљу, 
 Вријеме је дома да идемо, 
 Износ' даре, изводи ђевојку.” 
Тада краље Марка послушао, 
Он изнесе даре на сватове, 
И изведе лијепу ђевојку. 
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Свакога је свата даровао; 
Неком перо, неком перјаницу, 
Свакојега ко је зашто био, 
Ђеверима коња и ђевојку. 
Отолен се свати покренуше, 
Ево путем пјевајућ' пођоше. 
Кад дођоше у ћесаровину, 
Ал' повикну Марко Краљевићу: 
„Стан', Секула, драги  
побратиме, 
„Стан', Секула устави сватове.” 
Тад Секула Марка послушао, 
Стаде Секул', стадоше сватови, 
Тадер им је Марко казивао. 
Још им Марко ријеч бесједио: 
„Слушајте ме, свати, браћо 
 драга, 
 'Оће бего послат' нам уходу, 
 Да уходи свате свеколике, 
 Кад ухода уходи сватове, 
 Страх ме љуто ударити неће.” 
Ондар вране коње мијењаху. 
Тадар Марко зове побратима, 
Побратима Грујицу Новака: 
„Побратиме, да чу ли ме 
 дивно, 
 Дај ти мене вранчића твојега, 
 Ја ћу тебе Шарца коња мога.” 
Тад је Грујо Марка послушао. 
Тада зове Старина Новаче, 
Зове Новак војеводу Јанка: 
„Дај ти мене дорина твојега, 
 Ја ћу тебе башута мојега.” 

Зове Секул два Подреновића: 
„Ха, на ноге, два Подреновића, 
 Да ми наше коње мијењамо, 
 И остали свати сваколики.” 
Када свати коње мијењаше, 
Отален се свати подигоше. 
Ма ни бего залуд не стојаше, 
Него шаље момке у уходу. 
Ухода је уходила дивно, 
Таки опет бегу повратила, 
И бегу је право казивала: 
„Господару, бего Подунавче, 
 Ми смо свате уходили дивно, 
„Када бјеше Краљевића  
Марка, 
 Ма не бјеше коња Марковога; 
 Ка да бјеше војевода Јанко, 
 Ма не бјеше коња Јанковога; 
 Ка да бјеше Старина Новаче, 
 Ма не бјеше коња Новакова; 
 Ка да бјеху два Подреновића, 
 Ма немаше коња њиховијех; 
 Ка да бјеше Бановић Секула, 
 Ма немаше коња Секулова; 
 Ка да бјеше дијете Грујица, 
 Ма немаше коња Грујичина.” 
Ал' се бего чуду овизао 
Да су вране коње мијењали, 
Па овако бего бесједио: 
„Не бојте се, Турци, браћо 
моја, 
 Него 'ајте да ми ударимо.”  
 Тад за кланац бего запануо, 
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Докле на њи свати нагазише. 
Кад на Турке свати наступише, 
Фала да је Богу милосноме! 
Колико им ласно ударише, 
Свеколике свате разагнаше. 
По планини свате растурише, 
Сам остаде Краљевићу Марко 
Са ђевојком усред друма пута, 
Око њега Турци насрнуше; 
Марко мучи, ништа не говори, 
На њих Марко мрко погледује. 
Фала да је Богу великоме! 
Из горе се свати повратише, 
И на Турке снажно ударише: 
Од сприједа Секул са Грујицом, 
А од зада два Подреновића, 
С десне банде Старина Новаче, 
Од лијеве војевода Јанко, 
Из сватова Марко искочио, 
Фала да је Богу великоме! 
Тад брицкиње ђорде  
повадише, 
А у свате јуриш учинише, 
Погубише Турке свеколике, 
Ниједнога жива не пустише, 
Ни да кажу како им је било. 
Утече им бего Подунавац, 
За њим Марко напушта  
кулаша, 
Ма га никад стићи не могаше, 
Под Турчином бјеху ноге брзе, 
Ал' га ћера по планини Марко. 
Тадаре се свати окупише, 

Тере Новак изброја сватове, 
Ал' му није свата најбољега, 
Најбољега Краљевића Марка. 
Јекну Новак како мрчни вуче: 
„Јао њему јутрос па довијек, 
 Нема мене свата најбољега!” 
Оно зачу Подунавац бего, 
Ал' се чуду авизао бего, 
Да је са њим кроз планину  
Марко, 
Па још боље бјежи уз планину. 
Ками мајци да утећ' могаше, 
Јере га је пристигнуо Марко, 
И бега је жива уфатио, 
Па му свеза на плећима руке, 
Па га води међу сватовима. 
Кад у свате долазио Марко, 
Тад Новаку Марко бесједио: 
„Да ме чујеш, Старина  Новаче, 
 Моли Бога јер си остарио, 
 Данас бих ти укинуо главу, 
 Да ли теби данас не говорих, 
 Ђе је пити, или сјећи Турке, 
 Није треба кликовати Марка.” 
Отолен се свати покренуше, 
Пјевајући и пушкам' мећући, 
На дворове док Вуку дођоше. 
Води Марко бега Подунавца, 
Свезаније' руку наопако, 
Па га даде Вуку побратиму: 
„На ти, Вуче, душманина  
твога.” 
Када Вуко бега дохватио, 
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Лијепо је даровао Марка. 
Отлена се свати покренуше, 
Те сви свати на дворе пођоше, 
Вуко рани бега Подунавца, 
Држао га седам-осам дана, 
Пак му зоби и сијена даје, 
Ал' за бега дође откуп дивни, 
Дивни откуп, седам ћеса блага. 
Тадер Вуко бега отпуштао 
Из синџира гвожђа жестокога, 
Дарова му двије буле младе, 
Здраво с њима на дворове 
пође. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

Женидба од Леђана бана 
 
 
Запросио од Леђана бане 
Чак далеко лијепу ђевојку 
У Јаноку бијеломе граду, 
Ћерцу драгу од Јанока бана, 
По имену Љубицу ђевојку. 
Бан је проси, бане се поноси, 
Ђе за добра цуру обећао. 
Силно бане потрошио благо 
Док удари прстен на ђевојку, 
Покројио дибе и кадифе, 
Даровао свасти и пунице. 
Бан уз прстен свадбу уговара: 
„Ова свадба до године дана, 
 Док ја сађем у моме Леђану, 
 А ђевојка приправи дарове.” 
Бана прати тасте и пуница, 
Све од куле до росне ливаде, 
Те говоре бану, зету своме: 
„О, наш зете, од Леђана бане, 
 Колико ћеш довести сватова, 
 Да ја могу приправљат'  
дарова?”   
„О, мој тасте, од Јанока бане, 
 Довешћу ти до триста сватова, 
 Више нећу, а мање не могу, 
 Бан се жени, а бане удава, 
 Није шала двије земље главе.” 
Отоле се бане подигнуо, 
Па отиде двору бијеломе. 
Здраво дође у поље Крушево, 
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Када виђе чудо изненада: 
Све му поље пунано чадора, 
Под чадор'ма до триста Арапа, 
А пред њима троглави Арапе. 
Сусрете га српско момче 
младо, 
Те се бану смјерно поклонио. 
Бане њега плаховито пита: 
„Казуј, брате, ако Бога знадеш, 
 Откуд она војска у Крушеву, 
 Кад је дошла и чему је  
дошла?” 
Вели бану српско момче 
младо: 
„Добар Србе, добар господаре, 
 Оно ти је троглав Арапине 
 Су његова триста Арапина, 
 У Крушево табор учинио, 
 Те на рају порез ударио: 
 Сваку ноћцу по јалову овцу, 
 И три пећи крува шеничкога, 
 И барио вина црвенога, 
 И по једну лијепу ђевојку, 
 Да му обдан рујно вино служи, 
 А по ноћи да јој лице љуби, 
 Кад обљуби да је дома врати. 
 Јошт је чуо троглав Арапине, 
 Да се жени од Леђана бане, 
 Да ћ' овуда провести сватове, 
 Па да удри на банске сватове, 
 Да на силу преотме ђевојку, 
 И богато рухо уз ђевојку;  
 Кад обљуби банову ђевојку 

 Да је бану на трагове врати, 
 Без дарова што се уз њу  
нађе.” 
Кад то зачу од Леђана бане, 
Од страха га уфати грозница, 
Коса му се на глави скостреши, 
Са главе му калпак полетио, 
Прифати га српско момче  
младо 
Те га дава од Леђана бану, 
Бане њему дванаест дуката: 
„На ти, синко, па се напиј  
вина.” 
Па отоле оде бјелу двору, 
Обиграва изнада чадоре 
Да га Арап не би увидио. 
Ал' га виђе троглави Арапе, 
Па овако бану говорио: 
„Ајде збогом, од Леђана бане, 
 Мислиш, ђидо, да те не  
познавам, 
 Лако ти је саму пролазити, 
 Али неће твоји свати проћи, 
 Ни провести лијепу ђевојку.” 
Слуша бане, ал' неће да чује, 
Без обзира двору напредује, 
Ето ти га на бијелу кулу. 
Љуто бане, сјетан невесео, 
Питала га своја стара мајка: 
„Што је, бане, моје миловање, 
 Кад гођ си ми с пута долазио, 
 Вазда си ми весео дошао, 
 А данас си љуто невесео. 
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 Зар нијеси цуру испросио?” 
Бане мајци тијо проговара: 
„Прођи ми се, моја мила мајко, 
 Ја сам, мајко, цуру испросио, 
 Даривао и прстеновао, 
 Али сам је залуд испросио 
 Кад ће ми је други обљубити. 
 Да би когођ не би ни жалио, 
 Него један црни Арапине.” 
Што гођ иде, то долази брзо, 
Брзо прође и годину дана, 
Неће бане да купи сватове; 
Тако прође и друга година, 
Неће бане да купи сватове; 
Нити смије ићи по ђевојку 
Све од страха црна Арапина. 
Кад се трећа напуни година, 
Бана кори остарела мајка: 
„Сине бане, моје миловање, 
 Што не купиш кићене сватове, 
 Што не идеш по твоју  
ђевојку?” 
Слуша бане, ал' неће да чује. 
То вријеме мало постојало, 
Ето бану књига на кољено 
Од својега таста и пунице, 
Овако му у њој ситно пише: 
„О наш зете, од Леђана бане, 
 Знаш ли, бане, и ако је давно, 
 Кад си нашу ћерцу испросио, 
 Испросио и прстеновао, 
 За годину свадбу урочисмо, 
 Ево прође и до три пунане, 

 Да нам стоји цура неудата. 
 Врснице се њене поудаше, 
 А врсници давно поженише, 
 А Љубица труне под 
 прстеном: 
 Док мирише, свак је  
бегенише. 
 Кад остари, нико ни не гледа, 
 Но је води, или је отпусти, 
 А бићемо исти пријатељи.” 
Када бану ситна књига дође 
И видио што се у њој пише, 
Ону учи, другу брже пише: 
„Бане тасте, нови пријатељу, 
 Чудо јесте, ал' се чудит' немој 
 Што ти у двор остаде ђевојка, 
 ' Оћах доћи, како смо рочили, 
 Ал' се љута  гуја натурила 
 У Крушеву пољу широкоме, 
 Љута гуја троглав Арапине 
 Су његова триста Арапина, 
 ' Оће Арап да свате дочека, 
 Да ми отме цуру на срамоту, 
 Да ј' обљуби, па да ми је 
врати. 
 Зато не смјех доћи по ђевојку, 
 Јер ја немам у моме Леђану 
 Добра момка нити заточника, 
 Ко б' Арапа смио дочекати, 
 На мегдану дијелити 
 јунаштво.” 
Када књига у Јаноку дође 
На рукама од Јанока бану, 
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Учи књигу од Јанока бане, 
Уз књигу се грохотом насмија, 
Па он брже другу зету пише: 
„Мио зете, од Леђана бане, 
 Зете бане, луде ли си главе! 
 Ако немаш у земљи јунака, 
 Оно има туда наоколо 
 Биранијех српских соколова, 
 Да би један десет погубио, 
 А камоли црног Арапина. 
 Два ћу теби по имену казат', 
 Ти их знадеш, а ја их  
познавам: 
 Једно ти је од Прилипа Марко, 
 А друго је Реља Бошњанине. 
 Нек је Марко сватски  
старешина, 
 А Бошњанин за вјенчана кума. 
 Ако теби до невоље буде 
 Они ће ти погубит' Арапа.” 
Када бане књигу написао, 
Оде књига у Леђану граду. 
Бан Леђански књигу проучио, 
Ону учи, друге двије пише. 
Једну шаље у Прилипу Марку: 
„Побратиме, од Прилика 
 Марко, 
 Зовем тебе у моје сватове 
 Да ми будеш сватски  
старјешина, 
 Е се женим до петнаест дана, 
 Ако Бог да, и буде суђено.” 
Ову шаље, другу начинио, 

Те је шаље Рељи Бошњанину: 
„Побратиме, Реља Крилатица, 
 Зовем тебе у моје сватове, 
 Да ми будеш за вјенчана кума, 
 Е се женим до петнаест дана, 
 Ако Бог да, и буде суђено.” 
Иду књиге земљом и  
крајином. 
Мало било, дуго не чамало, 
Ево бану абер из Прилипа: 
„Господару од Леђана бане, 
 Ја ћу доћи тебе у сватове, 
 Ама нећу поћи по ђевојку, 
 Е сам чуо, казују ми људи, 
 Да је дошо̂ троглави Арапе 
 У Крушево са триста Арапа, 
 Чека твоје свате и ђевојку 
 Ево пуне три године дана. 
 Давно сам се прошао мегдана, 
 Живот ми је давно поклекнуо 
 Од мегдана и јуначких рана. 
 Него, чуј ме, бане господаре, 
 Ако 'оћеш да по цуру идем, 
 Ти напиши лист књиге бијеле, 
 Те је шаљи гори Романији 
 На рукама Старини Новаку 
 Нек ти пошаље дијете Грујицу. 
 Чудно момче, кажу, за 
 мегдана, 
 Није Грујо покорио баба. 
 Онда ћу ти доћи у сватове, 
 Нек је Грујо ђевер уз ђевојку.” 
Када бану глас и књига дође, 
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Књигу пише Старини Новаку: 
„О, Новаче, од горе 'ајдуче, 
 Пошљи мене твог сина 
 Грујицу, 
 Да ми буде ђевер уз ђевојку, 
 Е се женим у прву неђељу, 
Ако Бог да и буде суђено.” 
Па уфати сивога сокола, 
Под крило му књигу намјестио, 
Одлеће му соко планинама, 
Прелетио брда и планине, 
Све градове села и вароше, 
Док долеће гори Романији 
И у гори каменој пећини. 
Ту на'оди Старину Новака, 
Над њим трепти, па на раме 
 паде, 
Испод крила књигу испустио. 
Учи књигу Старина Новаче, 
А кад виђе што се у њој каже, 
А Грујице у пећини нема, 
Но одвео чету по крајини, 
Па довати калем и 'артију, 
Ал' немаше црна мурећефа, 
Те извади фишек из долафа, 
Од барута гради мурећефа, 
Те је ситну књигу накитио: 
„О, Грујица, моја измјеница, 
 Да си мене брже Романији, 
 Да отидеш, сине, у сватове 
 За ђевера од Леђана бана.” 
Па соколу Новак говорио: 
„На ти писмо, банови соколе, 

 Те прелети гору Романију. 
 Ако не би у планини Груја, 
 Прелећећеш у турску Удбињу, 
 И пребери оком по Удбињи, 
 И крваву сву Кунар планину. 
 Ако л' Грујо ни ту не би био, 
 Ти полети у турску Крајину, 
 Биће тамо с четом окренуо.” 
Кад се соко књиге добавио, 
Он одлеће небу под облаке. 
Гледа соко горе и планине, 
Гледа соко сву турску Удбињу, 
И пребира сву турску Крајину, 
Док упази чету и Грујицу 
У Кунару високу планину, 
Ђено чудан шићар дијељаху. 
Слеће соко у оку тренутка, 
Паде Грују на десно кољено, 
Испод крила књигу испустио. 
Учи Грујо, те је проучио, 
Па дружини својој бесједио: 
„Брже, браћо, ако Бога знате, 
 Да идемо гори Романији, 
 Бабо ми је књигу опремио.” 
Отолен се чета повратила, 
Отиште се гором и ћенаром 
Брдимичке бутун стрампутичке 
Здраво сишли каменој пећини, 
Немаше се кад за здравље 
 питат', 
Но му вели Старина Новаче:  
„Брже, сине, себе азуравај, 
 Нек ти други коња отимари.” 
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Грујо момче једва дочекало, 
Удри на се господско одело, 
Златне ките, сребрне челенке, 
И оклопи од љута челика, 
И оружје што је за јунака, 
И узима копље убојито, 
Па посједе помамна лабуда. 
Боже мили, виђе ли га дивна! 
За њим бабо старац 
 пристајаше, 
Те му дава стотину дуката 
И овако Грују говораше: 
„О, Грујица, баба перјаница, 
 Бржај, сине, што се боље 
може, 
 Два конака у један састављај. 
 Ђе гођ сретеш у путу сирака, 
 Ил' на коњу цуре и невјесте 
 Даривај их, не чувај ми благо, 
 Него чувај душу и поштење. 
 Сине Грујо, не покори баба, 
 Тако ти је и баба чинио, 
 Док у свијет име распросуо. 
 Јошт ме почуј, мој Грујице 
 сине, 
 Ја сам чуо, казивали су ми, 
 Да је пао у поље Крушево 
 Силно Туре троглав Арапине, 
 Чека Арап свате и ђевојку. 
 Немој ми се, сине, препанути 
 Ни упустит банове ђевојке, 
 Док је тебе на рамену главе. 
 Ак' не хтио, ти ми жив не 

 био!” 
Мудро момче, баба сјета 
прима, 
Поклони се бабу до јабуке, 
Па ободе претила лабуда. 
Куд гођ иде Новаков Грујица, 
Пут се сјаје, а гора весели, 
Чудило се мало и велико 
Зорну коњу и добром јунаку. 
Ђе гођ Грујо сусрета сирака, 
Кљаста, хрома, стара и саката, 
Сваком дава златнога дуката, 
На конаке младе и ђевојке, 
Што га буде да не би приспао. 
Ево ти га у Леђану граду, 
Куца бану алком на вратима. 
Питала га банова Марија: 
„Ко то куца авлији на врата?” 
Грујо јој се по имену каже, 
Слеће Мара, отвори му врата. 
Пита Грујо са коња лабуда: 
 О Бога ти, банова Марија, 
 Ђе је бане, ђе ли су сватови?” 
А Марија њему прво каже: 
„Отишли су свати по ђевојку 
 Јутрос рано у цик зоре сјајне, 
 И аманет мени оставили 
 Ако дођеш, бржај за сватове.” 
Кад то зачу Новаков Грујица, 
Он лабуда ободе мамузом, 
А ошину по сапима лаба, 
Те полеће ка' да има крила. 
Брже сиђе сред поља Крушева, 
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Те сусретне момче и ђевојку, 
Обоје се сузам' убрљало. 
Питао их са коња Грујица: 
„О Бога ви, момче и ђевојко, 
 Која ви је голема невоља, 
 Те роните сузе од очију?” 
Проговара момче и ђевојка: 
„Чујеш мене, незнана делијо, 
 Ми смо двоје братац и  
сестрица, 
 Водим сестру црном Арапину, 
 Да је љуби, и да је обљуби, 
 А ујутру поврати ђевојку.” 
 Вели с коња дијете Грујица: 
 Врат' се натраг, момче и  
ђевојче, 
 Ако ли се повратит' нећете, 
 Кунем вам се, па вам вјеру  
давам, 
 Мојом сабљом одјесећ' ћу вам 
главу, 
 Но немојте да гријешим  
душе.” 
Јошт овако са коња говори: 
„Чуј ме, момче, од земље  
незнане, 
 ' Вако реци црну Арапину: 
„' Оћах тебе довести ђевојку, 
Ма не даде Новаков Грујица.”  
Од мене му селам понесите.” 
То изриче, скочи са лабуда 
Те одмори себе и коњица, 
Да заложи љеба бијелога, 

А напије лозове ракије. 
Оде момче те Арапу каже, 
А ђевојка оста крај Грујице, 
Те се свија, кољена му љуби, 
Благосиља и сузе утира. 
Кад се Грујо мало поправио, 
Отиште се пољем Крушевијем, 
Ето ти га до самих чадора. 
Боже мили, чуда и знамења! 
Како му се лабуд посилио, 
Како скаче небу у висине, 
Ушим' стриже, а копа ногама. 
То гледало триста Арапина, 
Виде добра коња под јунаком, 
Поскочише, те га околише, 
Да му отму коња на срамоту. 
Али Грујо, тићу од сокола, 
Коња игра, а из грла виче: 
„Даље, Турци, чините ми пута, 
 Лабуд ми се махом помамио, 
 Да вам не би учинио квара, 
 Видите ли, дизгин не помага, 
Устежући забоље ме рука.” 
Кад Арапи чуше и виђеше 
Зорна момка, манита лабуда, 
Побјегоше Турци на буљуке, 
Као овце у тор пред курјаком. 
У то доба Арап излетио 
Пред својијем од свиле  
чадором, 
Па овако Грују проговара: 
„Лакше, ђидо, од Влаиње  
Грујо, 
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 Мање силе, помање јунаштва, 
 Не штркај ми по Крушеву  
друштво, 
 Вјера моја и мога ми дина, 
 Да не знадем куд си наумио, 
 И чију ћеш провести ђевојку, 
 Пустио бих силу из три главе, 
 С твога бих те коња истурио 
 Да ја моју не поганим ћорду. 
 Него 'ајде куд си наумио, 
 Шјутра ћемо за здравље се  
питат.” 
Разљути се Новаков Грујица, 
Па се пљесну рукам' по  
задњици: 
„Држ',  Арапе, до конта  
ђумрука, 
 Немој рећи: прођох без  
'арача.” 
Па ободе својега лабуда, 
За сватов'ма погна у трагове. 
Кад сватови сишли у Јаноку, 
Груја игра коња пред Јаноком. 
Гледао га од Јанока бане, 
Па говори бану зету своме: 
„О мој зете, од Леђана бане, 
 Који онај јунак пред капијом, 
 Те се под њим лабуд  
помамио. 
 Да га јунак силом не притеже, 
 Скочио би граду на бедеме.” 
Кад погледа од Леђана бане, 
Чим га виђе, бирдем га  

познаде: 
„Оно ти је Новаков Грујица, 
 Благо, рече, мени до вијека.” 
Оба бана у сусрет му пошла, 
С њима Реља и Краљевић  
Марко, 
Руке шире, у лице се љубе, 
Изведоше на бијелу кулу, 
Угостише пивом и јестивом. 
Ту сватови два, три дана били, 
Док завика сватски  
старјешина: 
„Господине  од Јанока бане, 
 Доста било пива и јестива, 
 Него нама изведи ђевојку. 
 А ви, браћо свати, на ногама.” 
У то доба ево и ђевојке, 
Азур цура, азур и сватови. 
Изнијеше господске дарове, 
Дариваше што је за којега, 
А ђеверу коња и ђевојку. 
Када свати на упућу били, 
За ђевојком бане пристајаше, 
Груја моли, овако говори: 
„Ђевербашо, Новаков Грујица, 
 На тешком ти божјем аманету 
 Моја ћерца, а твоја невјеста, 
 Не пусти је црном Арапину, 
 Проведи је здраво кроз  
Крушево, 
 Кунем ти се, а вјеру ти давам, 
 Честита ћу тебе учинити.” 
Зорно момче аманет прихвати, 
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А за руку лијепу ђевојку: 
„Не бој ми се, душо, ако Бог  
да. 
 Док је мене на рамену главе, 
 Не дам тебе црном Арапину.” 
Отолен се свати упутише 
Пјевајући и пушке мећући. 
Кад су сљегли у поље Крушево, 
Рече Марко, сватски  
старјешина: 
„Ја бих, браћо, да се  
послушамо, 
 Прођимо се пјесме и пушака, 
 Окренимо путем станпутице, 
 Да се црна не прољева крвца.” 
Сви сватови томе каил били, 
Али није Реља Бошњанине, 
Нит је каил ђевербаша Грујо, 
Оба чуше, обадва рекоше: 
„Куд би наша брука и срамота, 
 Да се триста од триста бојимо, 
 Но удримо таман крај чадора, 
 Па шта коме Бог и срећа 
 даде.” 
Још да вели Новаков Грујица: 
„Чујте, свати, браћо и  
дружино, 
 Волите ли на сама Арапа, 
 Ил' на триста његове  
дружине?” 
Марко грдно ријеч пресјекао: 
„Ја волеђа на триста са Рељом, 
 Него оба на Арапа сама, 

 А ти Грујо, удри на Арапа, 
 Чувај само на коњу ђевојку.” 
У то доба до'ше у Крушево. 
Кад у пољу насред друма пута 
Троглав Арап ноге прекрстио, 
У ледини копље забусао, 
А за копље свезо̂ бедевију, 
Преко крила држи голу ћорду; 
Око њега два грдна Арапа, 
Голе сабље држе у рукама, 
Страшно их је у очим' виђети, 
А камо ли на њих ударити. 
Како који од свата наљезе, 
Иште Арап свакоме дарове: 
„Бацај, Марко, сватовске  
дарове.” 
Баци Марко, не рече ријечи. 
За њим дође Реља  
Бошњанине. 
„Бацај, Реља, сватовске  
дарове.” 
Даде Реља не рече ријечи. 
Тако дају сви сватови редом, 
Сви дадоше, ријеч не писнуше. 
Док ево ти на коњу ђевојке, 
Уз ђевојку Груја не бијаше, 
Но по пољу коња разиграва, 
Да га боље жести и помами. 
Ал' завика са коња ђевојка: 
„Ђе си, Грујо, мој ручни  
ђевере, 
 У зо час га коња поиграо, 
 А у девет вјеру обећао 
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 Да ме нећеш пустит' Арапину, 
 Ев' Арапа ђе ме држи живу.” 
Поврати се Грујо на лабуда, 
Те долеће с плећа Арапину 
Изненада, а Бог му помага, 
Те завика грлом јуначкијем: 
„Стан', Арапе, турски  
копилане, 
 Чију мислиш водити ђевојку 
 Без крвава поља и мегдана?” 
Па заману сабљом и 
 мишицом; 
Тако га је срећа послужила, 
Божја воља и јуначка рука, 
Двије му је главе одсјекао. 
Обрну се црни Арапине, 
Из треће је огањ попустио, 
На јунаку токе изгорјеше, 
Преметну се двапут са лабуда, 
Ал' се јунак брже поправио, 
Хватише се за прси јуначке, 
Гонише се пуна два сахата, 
Један другог оборит' не може, 
Но се кољу вучки зубовима, 
Један другом љуте рана дава. 
Лоша Грују срећа прискочила, 
Клону момку од умора снага, 
Па завика и Рељу и Марка: 
„Ђе сте данас, црн ви образ  
био, 
 Видите ли ђе сам погинуо?” 
Ал' не чују ни Реља ни Марко, 
Но се кољу с Турцима по  

пољани, 
А сви други побјегли сватови. 
Кад се Грујо на невољу нађе, 
Проговори лијепој ђевојци: 
„А ђевојко, шинула те гуја, 
 Зар не видиш, с њима не  
виђела, 
 Ђе сам јунак данас погинуо? 
 Узми мога од паса ханџара, 
 Те помози мене ил' Арапу.” 
Ражали се лијепој ђевојци, 
И од страха срце препукнуло. 
Па са коња на земљу скочила, 
Те Грујова извади ханџара, 
Забоде га у гркљан Арапу. 
Клону Арап, а преметнуо Грујо, 
Те му трећу одсијече главу. 
Све три главе баци у зобницу, 
Па поскочи на коња лабуда, 
А ђевојка за њим сустопице. 
Кад угледа и Рељу и Марка, 
Оба Срба у крв огрезнула, 
И љутије допанули рана, 
Све побили до триста Арапа. 
Кад се браћа сва три  
састадоше, 
Цура вади везене мараме, 
Јунацима ране завијала, 
Па одоше право у Леђану. 
Када их је бане упазио 
Су његово до триста сватова, 
Чудан шенлук бане учинио, 
Са убојним од града лубарда, 
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Шенлук чини за недељу дана, 
Љуби Груја међу очи црне. 
Ту вјенчаше за бана Љубицу. 
Ова пјесма за нашег Грујицу 
Да му никад име не умира.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кад се препануо Марко 
 

 
Краљић Марко ладно пије  
вино 
У Прилипу граду бијеломе 
Са старицом на вечери мајком. 
Кад се Марко напојио с  
мајком, 
Па га поче запитиват' мајка: 
„А мој синко, Краљевићу 
 Марко, 
 Јеси ли се игда препануо, 
 Игда, синко, у земану твоме?” 
А Краљић је погледао Марко, 
Па се старој насмијао мајци: 
„Луда ти си, моја стара мајко! 
 Ко се није препануо, мајко, 
 Ко ли није, ко ли неће, мајко? 
 Доста сам се пута препануо, 
 Доста пута у мало земана; 
 Но што сам се једном  
препануо 
 Таман добро, моја стара  
мајко. 
 Кад с' ожени бан војвода 
 Јанко 
 Од Сибиња града бијелога 
 Из Будима лијепом ђевојком. 
 Моја мајко, да ти јаде кажем, 
 Истаче се силна потурица, 
 Белил-ага с Бишћа бијелога, 
 И за њиме триста јањичара, 
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 Зарече се дину и аману, 
 И својему посту рамазану, 
 Да ће чекат бан-војводу Јанка 
 И његова свата пет стотина 
 У Ситницу зелену планину: 
„Ту ћу њему,богме,ударити, 
 И отет' му Будимку ђевојку, 
 И дарове у пет стотин' свата 
 На срамоту, а не воље драге, 
 А све Србе гором рашћерати.ˮ 
 Кад ти гласи допадоше Јанку, 
 Па све Србе позва у сватове: 
 Од Косова војводу Милоша, 
 А из Босне Рељу полетара; 
 Од зелене горе Романије 
 Зове Јанко Старину Новака 
 И Грујицу Новакова сина 
 И његова Богом побратима, 
 Облак-Рада од Новог Пазара, 
 А за кума Ердељића бана. 
 И ја дођок у сватове, мајко. 
 Кад с' окупи пет стотина свата, 
 Све разреди бан војвода  
Јанко: 
 За првијенца Новаковић-Груја, 
 Барјактара Рељу полетара, 
 Старог свата старога Новака, 
 За војводе војводу Милоша, 
 За чауша Облачића Рада, 
 Даше њему седепли тамбуре 
 И наџаке од сувога злата, 
 А за кума Ердељића бана; 
 Мене, јадна, у ђеверство,  

мајко. 
Отолен се подигосмо, мајко, 
Од конака, па хајд' до конака, 
Док дођосмо до Будима града. 
Ту нас дивно дочекаше мајко: 
Добре коње у нове подруме, 
А сватове на бијелу кулу. 
За готову совру засједосмо, 
Пили вина, разговарасмо се, 
Док питоме птице запјеваше, 
Тада викну од Будима краљу: 
„А сватови, моја браћо драга! 
Ко је ђевер бан-војводи Јанку, 
Ко ће њему пазити ђевојку 
Од Будима до Сибиња свога?ˮ 
Ја устадох, моја стара мајко, 
Па ја прођох кроз бијелу кулу 
Док сађасмо у шикли одају, 
Дочека ме лијепа ђевојка, 
Пољуби ми руку и кољено, 
Ја је привих под своје пазуво, 
Обукох јој свилу и кадифу, 
Па саших јој свилене мараме, 
Прихватих је под бијелу руку. 
У то свану и ограну сунце. 
Сватовима објед донијеше; 
Обједује свата пет стотина, 
А на башка мени и ђевојци. 
Док завика чауш од сватови, 
Чауш викну,а тамбура рикну, 
Ударише седепли тамбуре: 
„Ко је коњик, коње азурајте, 
Ко ли пјешак, притежи опанке, 
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 Да ранимо, да не примрчемо 
 Да раније конак ухватимо, 
 Туђи људи, не знамо им ћуди, 
 Земља туђа, калауза нема, 
 Да идемо ка Сибињу своме. 
 Ђевербаша, изводи ђевојку.ˮ 
 Ја изведох под руку ђевојку, 
 Узеше је два банова сина, 
 Узјаше је на лабуда свога, 
 Предаше ми коња и ђевојку, 
 Па с' отоле подигосмо, мајко, 
 Пјевајући и лумбардајући, 
 Док дођосмо на врата Будима. 
 Кад, ево ти краља и краљице 
 А ђе носе господске дарове 
 Те дарују кићене сватове, 
 Сваком дају шта је за којега; 
 На коњика срмајли јаглука, 
 На пјешака златне бокчалуке, 
 Барјактару на барјак јабуку, 
 А првљенцу Новаковом Груји, 
 Даше њему колаићаине, 
 Све од срме и од сува злата; 
 Милу куму, Ердељевићу бану, 
 Њему даше седло на ђогина 
 Све од срме па од сува злата, 
 У јабуку алем камен драги, 
 Он му ваља по Будима града; 
 А Новаку сребрну синију, 
 На синији два од злата сан, 
 А у  њима дванаест ожица 
 Све од чистог млетачкога  
злата, 

А око  њих оплетену гују 
Од петоро и од деветоро 
Све од чиста млетачкога злата, 
У глави јој алем камен драги: 
„На то тебе, Старина Новаче, 
Ти кад дођеш гори Романији 
У студену камену пећину,    
Ту вењера ни свијеће нема, 
Ни у мраку видиш вечерати, 
У по ноћи као усред подне, 
Код гује ти не требује сунце.ˮ 
Богме  дивна и бијаше, мајко! 
А војводи Обилић-Милошу, 
Њему даше бедевију суру 
Оракћену и опусаћену, 
Па отолен пољем  
Будимскијем. 
Сви сватови шемни и весели, 
А ја, мајко, јадан невесео: 
Сви сватови, мајко, даровани, 
Мене ништа нема до камена. 
С нама иде од Будима краљу, 
Добро прати кићене сватове, 
А сјетује лијепу ђевојку. 
А ја мислим, моја стара мајко: 
„Богме ћу ти посијећи главу!ˮ 
Док ево ти Будимскога бана, 
Он пода ме ухвати Шарина, 
А извади посјеклицу ћорду. 
А каква је, стара моја мајко, 
Таква може, а љепша не може; 
 Сва у срми и у чистом злату, 
Из балчака три синџира златна, 
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А у њима три камена драга, 
А ваљају три царева града, 
Два на мору, а један на суву, 
Па овако мени проговара: 
„Ђевербаша, Краљевићу  
Марко, 
На аманет предавам ти ћерцу, 
Пази ми је као сестру своју, 
Тамо кажу агу Белил-агу, 
Су његова триста јаничара, 
Да ти отму лијепу ђевојку, 
Да је узме себи за љубовцу; 
Ево има три године дана 
Од како је ага на Ситницу, 
Отео је тридес'т ђевојака, 
И разбио тридес'т ђувегија, 
Оженио тридес'т пашајлија, 
И он чека моју ћерцу драгу; 
Он се куне дину и аману 
И његовом посту рамазану, 
Да се хоће оженити њоме, 
Ал' Ситницом, зеленом  
планином; 
Него, Марко, аманет ти давам, 
Не пушти ми ћерцу у Турака, 
И ево ти даровница ћорда, 
Удри њоме, Краљевићу Марко, 
Она може посјећи Турчина 
Под оклопом и под  
панцијером.ˮ 
Па се с њиме раздвојисмо,  
мајко, 
Ми одосмо гором кроз  

планину, 
А све гледам даровницу ћорду,  
Мила ми је како десна рука. 
А кад бисмо Ситницом  
планином, 
Понајпрви Новаковић Грујо 
На дебелу цингалију вранцу. 
Дочека га ага Белил-ага; 
Крајем друма распео шатора, 
Под њим Турчин ноге  
прекрстио, 
Испод њега ријеч бесједио: 
„А, хајдуче, Новаковић Грујо, 
Дану остав' господске дарове, 
Али сврћи да их дијелимо.ˮ 
А кад чуо и видио Грујо, 
Од њега се добро препануо, 
Па он даде колаићаине, 
А побјеже гором проз планину; 
Ал', ево ти Реље под барјаком. 
А завика ага Белил-ага: 
„А, Рељице, Босанско копиле, 
Дај дарове од Будима града, 
Али сврћи да их дијелимо.ˮ 
Даде Реља с барјака јабуку, 
А побјеже трагом за Грујицом; 
А наљезе бане Радивоје. 
А завика ага Белил-ага: 
„Дај дарове, бане Радивоје.ˮ 
Даје Раде од злата наџака, 
А побјеже трагом за Рељицом. 
А наљезе Старина Новаче. 
 А завика ага Белил-ага: 
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„Дај дарове, Старина Новаче, 
 Али сврћи да их дијелимо.ˮ 
 Ја погледах, моја стара мајко, 
 Е се ками уздах у Новака. 
 Новак даде сребрну синију 
 И на њојзи два од злата сана 
 И у њима дванаест ожица 
 И сву гују од сувога злата 
 И око ње алем камен драги, 
 Па побјеже Новак за сватима. 
 Ту ме, мајко, јади задесише; 
  Ал' ево ти Милоша војводе. 
 А завика  ага Белил-ага: 
„А војвода, Обилић-Милошу, 
 Дај дарове из Будима града, 
 Али сврћи да их дијелимо. 
 Ма не сврћи, но давај дарове, 
 Немој с ништа изгубити  
главу.ˮ 
 Кад га виђе војвода Милошу, 
 Па му даде бедевију суру 
 Оракћену и опусаћену. 
 Кад ја виђех, моја стара мајко, 
 Те ме виши јади задесише. 
 Ја се уздах у Милоша, мајко, 
 А побјеже трагом за Новаком. 
 Кад ево ти Ердељића бана. 
 А завика ага Белил-ага: 
„Дај де дара, Ердељевићу  
бане, 
 Што су ти га у Будиму дали, 
 Али сврћи да га дијелимо.ˮ 
 Бан му даде седло оковато, 

А побјеже за Милошем трагом. 
У то, мајко, свати пет стотина 
Сваки даде господске дарове, 
А све бјеже један за другијем, 
Ја најстражњи уз ђевојку,  
мајко. 
Кад наљегох путем широкијем, 
А завика ага Белили-ага: 
„Ђевербаша, Краљевићу  
Марко, 
Дај дарове из Будима града, 
Али сврћи да их дијелимо, 
За ђевојку ни питат' те нећу.ˮ 
Ја завиках, стара моја мајко: 
„Ласно ћемо, драги господару, 
Дара мало, а ђевојка туђа, 
Нећу с њега заметати кавге, 
Него аго, драги господару: 
Добро ми је жеђа додијала, 
Готово сам Шарцу кидисати, 
Да му пијем крви испод грла, 
Но не знаш ли ђегођ воде  
ладне, 
Да отпојим себе и Шарина? 
Па ћемо се ласно насулити.ˮ 
Ага ђипи на ђогина, мајко, 
А завика грлом бијелијем: 
„За мном, Марко, пси ти твоју  
мајку, 
Има овђе доста воде ладне.ˮ 
Па обрну путем широкијем 
Да ми каже ђе је вода ладна. 
Ја погледах на ђевојку, мајко, 
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 Кад ђевојка грозне сузе пушта, 
 Све мараме сузам' поквасила, 
 Стакају се ђогу низ копита. 
 Кад ја виђех, моја стара мајко, 
 А тако ми Бога праведнога, 
 Све ми срце пуче за ђевојком, 
 Па помислих, стара моја  
мајко, 
 Боље ми је погинути ође,  
 Но срамотно дома долазити; 
 Па потегох даровницу ћорду, 
 Њом ударих Белил-агу страга 
 По рамену и по десној руци, 
 А зажмурих очи обадвије, 
 Да не виђу кад ћу погинути. 
 Кад погледах на Турчина,  
мајко, 
 Кад ту аге Белил-ага нема, 
 Но му стоје бакрачлије празне. 
 На лабуду нема господара, 
 Него двије поле око коња. 
 Кад ја виђох, моја стара мајко, 
 Тада ђипих од Шарина мога, 
 Силну аги те посјекох главу, 
 А узех му свијетло оружје, 
 А свукох му панцир и кошуљу, 
 Па завиках лијепу ђевојку: 
„А, Будимко, моја снахо драга, 
 А ну сјаши бијесна ђогина, 
 Те искупи господске дарове, 
 Е ћу мало поћерати Турке.ˮ 
 Па посједох бијесна Шарина, 
 А потегох племениту ћорду, 

 Те рашћерах јаничаре Турке. 
 Ту посјекох стотину Турака, 
 Отех њима стотину хатова, 
 А остало гором побјегнуло. 
 Ја се, мајко, опет натраг 
вратих, 
 Док ја дођох Будимци  
ђевојци. 
 Кад ђевојка скупила дарове, 
 А свезала коње витезове. 
 Ми с' отоле подигосмо, мајко, 
 Понијесмо господске дарове, 
 Поведосмо стотину парипа 
 И стотину глава од Турака, 
 Да тражимо киту и сватове.  
 Ниђе, мајко, свата ђавољега, 
 Но Сибињу прије долазили, 
 И казали бан-војводи Јанку, 
 Ђе су Турци изгубили Марка 
 И отели лијепу ђевојку. 
 Ту се црне пјесме запјавале, 
 А барјаци стрмо обрнули, 
 Жале, мајко, мене и ђевојку, 
 Више мене него ли ђевојку: 
„Куд ће наша брука до вијека!ˮ 
 Кад виђоше мене и ђевојку, 
 Ђе водимо стотину парипа, 
 И стотину глава од Турака, 
 И лабуда аге Белил-аге, 
 И на њему Белил-бега глава, 
 Ту се шенлук тежак учинио, 
 Три велика кола заиграла, 
 И велике пјесме запјевале. 
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 Ту вјенчасмо Јанка и ђевојку, 
 Свадбовали за неђељу дана, 
 И дадох им господске дарове, 
 Сваком, мајко, што је кога  
било, 
 Они мене афериме празне, 
 Што никоме ништа не требује, 
 А ја узех шићар од Турака, 
 Тијем сам се добро помогао. 
 Тада сам се, мајко, препануо 
 Што нијесам у вијеку своме.ˮ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Женидба Груице 
Новаковића  
 
 
Вино пије Старина Новаче  
И са њиме дели Радивоје,  
Међу њима дели Татомире,  
Служи вино Новаковић Грујо;  
Како коме чашу додаваше,  
Тако њему дослужује вином,  
А кад бабу чашу додаваше,  
Тако чашу вином преслужује,  
Са чаше се вино просипаше,  
Посипаше свилу и кадиву.  
Пита њега Старина Новаче:  
„Мили сине, дијете Груица, 
Што ми чашу вином 
преслужујеш, 
Те посипаш свилу и кадиву?  
 Кажи, сине, кака т’ је невоља? 
Каку сам ти жалост учинио?”  
Рече таде Новаковић Грујо: 
„А, мој бабо, Старина Новаче! 
Мене јесте голема невоља: 
Ти си, бабо, друштво иженио, 
Иженио млађе и старије,  
Мене, бабо, не шће оженити  
Ни ђевојком ни пак удовицом; 
То је мене данас најжалије.”  
Тад говори Старина Новаче: 
„У з’о час те оженио, сине! 
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Ето данас три године дана,  
Како тражим за тебе ђевојку 
И за мене добра пријатеља, 
С ким се могу ладна напит’ 
вина: 
Ђегођ нађох за тебе ђевојку, 
Ту не нађох за ме пријатеља; 
А ђе нађох за ме пријатеља, 
Ту не нађох за тебе ђевојку; 
Но чу л’, сине, Новаковић-
Грујо, 
Ђе ја нађох за тебе ђевојку 
И за мене добра пријатеља: 
У Пладину граду бијеломе, 
У онога краља Пладинскога; 
Што је вајда, е добра ђевојка, 
Кад је гуја јесте запросила, 
Љута гуја Грчићу Манојло 
Од Софије града бијелога. 
Но чу л’, сине, Груица дијете! 
Свуци, сине, господске 
хаљине, 
Па обуци бугарске хаљине, 
И понеси будак на рамену, 
Па ти иди у Софију равну, 
Те уводи Гркове сватове, 
Како свате Грчићу сабира; 
Ако бере Грке и Бугаре, 
И терзије своје руветлије, 
Који носе свилу и кадиву, 
И џепове с обадвије стране, 
У џепове све жуте дукате, 
Ту ће бити шићар за хајдуке; 

Ако л’ бере љуте Мартолозе, 
Који носе струке на рамену, 
О појасу маче оковане, 
Ту ће бити мука за хајдуке.”  
Кад то зачу Новаковић Грујо,  
Једнак свлачи свилу и кадиву,  
А облачи бугарске хаљине,  
Па понесе будак на рамену,  
Учини се голема сирота,  
Право оде у Софију града,  
Да уводи Гркове сватове.  
Ал’ не бере Грчићу Манојло,  
Он не бере љуте Мартолозе,  
Који носе струке на рамену,  
О појасу маче оковане,  
Већ он бере Грке и Бугаре,  
И терзије своје руветлије,  
Који носе свилу и кадиву,  
И џепове с обадвије стране,  
У џепове све жуте дукате.  
Тад’ се врну Новаковић Грујо,  
па отиде у Стару планину,  
Те казује Старини Новаку  
Како Грче сабира сватове.  
Таде бере Старина Новаче,  
Бере Новак кићене сватове,  
Све сватове из горе хајдуке:  
Кума куми Бороја хајдука,  
Старосвати Средоја хајдука,  
А ђевери дели Радивоја.  
Све сватове редом покупио,  
Па отиде у Клисуру тврду,  
У Клисуру тврда Качаника,  
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Куд ће проћи Грчићу Манојло  
И провести кићене сватове.  
Ал’ ето ти Грчића Манојла,  
И он води кићене сватове.  
Понајпрви иде пред 
дружином  
На вранчићу коњу косатоме,  
Буздована покрај себе њија,  
Па га баца јунак под облаке,  
А у десну дочекује руку.  
И овако танко попијева: 
„Млав-планино и планино 
Стара! 
 Млав-планино, крвава 
крајино! 
 Чудно ли си у крв огрезнула, 
 Млоге ли си мајке ојадила, 
 Млоге сестре у црно завила, 
 Удовице у род оправила! 
 Да л’ ћеш данас мој’ ојадит’ 
мајку? 
 Да ли сестру у црно завити? 
 Да ли дати моју заручницу 
 За Груицу сина Новакова?”  
Тако пјева Грчићу Манојло,  
Гледају га из горе хајдуци,  
Гледају га, но им није мило.  
Оде Грче за добру ђевојку,  
А осташе у гори хајдуци.  
Било тако за неђељу дана,  
Ал’ ето ти Грчића Манојла,  
Води свате и носи ђевојку,  
Те он зађе у Клисуру тврду,  

У Клисуру тврда Качаника.  
Понајпрви иде пред друђином  
На вранчићу коњу косатоме,  
На вранцу је ноге прекрстио,  
Па удара у ситну тамбуру,  
Уз тамбуру танко попијева: 
„Млав-планино и планино 
Стара! 
 Млав-планино, крвава 
крајино! 
 Чудно ли си у крв огрезнула! 
 Млоге ли си мајке ојадила! 
 Млоге сестре у црно завила, 
 Удовице у род оправила! 
 Да од кога, веће ни од кога, 
 Од Новака и од Радивоја; 
 Да л’ ћеш данас мој’ ојадит’ 
мајку? 
 Да л’ ми сестру у црно завити? 
 Да ли дати моју заручницу 
 За Груицу сина Новакова?”  
Тако пјева Грчићу Манојло,  
Гледају га из горе хајдуци,  
Гледају га, но им није драго.  
Тад говори Старина Новаче: 
„Чујете ли, сва моја дружино, 
 Удри сваки на друга својега: 
 Кум Бороје нек иде на кума, 
 А старојко нека на старојка, 
 Радивоје нека на ђевера, 
 А ја хоћу баш на домаћина, 
 А Груица нека на Манојла, 
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 Сви сватови редом на 
сватове.”  
Све Новака друштво 
послушало,  
И у свате јуриш учинили:  
Кум Бороје погубио кума,  
И старојко погуби старојка,  
Радивоје погуби ђевера,  
И он узе лијепу ђевојку,  
Одведе је у гору зелену;  
Домаћина Новак погубио,  
Све сватови свате разагнали.  
Сам остаде Грчићу Манојло,  
К њему иде Новаковић Грујо,  
Голу сабљу носи у рукама  
Па дозива Грчића Манојла: 
”Стани, курво, Грчићу Манојло, 
Чију носиш лијепу ђевојку? 
Причекај ме, да мејдан 
дјелимо, 
Да видимо чија је ђевојка.”  
Кад то виђе Грчићу Манојло,  
Обје ноге низ вранца опружи,  
Те у златне врже бакарлије,  
А из руку тамбуру одбаци,  
Па десницом за мач приватио,  
А љеваком вранцу за дизгене,  
Па говори новаковић Грују: 
„Ближе к мене, Новаковић 
Грујо, 
Ближе к мене, да се ударимо, 
Каио сам мејдан дијелити, 

И ђевојку сабљом одвојити.”  
Ту допаде Новаковић Грујо,  
Удари га сабљом по рамену,  
Ал’ се Грче штитом заштитило,  
На двоје му сабљу саломио,  
На штиту се ништа не познаде.  
Кад то виђе Грчићу Манојло,  
Он потеже мача зеленога: 
„Стани курво, Новаковић-Грујо, 
С том ли сабљом идеш у 
хајдуке! 
А да видиш мача зеленога, 
Што би добар био за хајдуке!”  
Па га мало мачем за'ватио,  
Али га је љуто обранио,  
Лијеву му руку осјекао,  
Клону рука низ чошну доламу;  
Но су лаке ноге под хајдуком  
У гору га ноге занијеше;  
Виком виче Новаковић Грујо,  
Виком виче по гори зеленој: 
„Ђе си, брате, дели Татомире? 
 Изгуби ме Грче на мејдану.”  
Ту допаде дели Татомире,  
Носи голу сабљу у рукама: 
„Стан’, курвићу, Грчићу 
Манојло, 
Ласно ј’ с Грујом мејдан 
дијелити, 
Но причекај дели Татомира.”  
Рече њему Грчићу Манојло: 
„Ближе к мене, дели 
Татомире, 
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Ближе к мене, да се ударимо, 
Каио сам мејдан дијелити.”  
Ту допаде дели Татомире,  
Удари га сабљом по рамену,  
Ал’ се Грче штитом заштитило,  
По штиту га сабљом ударио,  
На двоје му сабљу саломио,  
На штиту се ништа не познаде.  
Грче маче мача зеленога: 
„Стан’, курвићу, дели 
Татомире, 
 С том ли сабљом идеш у 
хајдуке? 
 А да видиш мача зеленога, 
 Што би добар био за хајдуке!”  
Па га мало мачем захватио,  
Десну му је руку одсјекао.  
Клону рука низ чошну доламу;  
Но су лаке ноге под хајдуком,  
У гору га ноге занијеше;  
Виком виче по гори зеленој: 
„А ђе си ми, чича Радивоје? 
 Изгуби ме Грче на мејдану.”  
Но ето ти дели Радивоја,  
Голу сабљу носи у рукама,  
Право иде Грчићу Манојлу: 
„Стан’, курвићу, Грчићу 
Манојло! 
 Ласно ј’ с ђецом мејдан 
дијелити, 
 Но причекај дели Радивоја, 
 Да јуначки мејдан дијелимо.”  
Рече њему Грчићу Манојло: 

„Ближе к мене, чича Радивоје, 
 Ближе к мене да се ударимо.”  
Ту допаде дели Радивоје,  
Удари га сабљом по рамену,  
Ал’ се Грче штитом заштитило,  
По штиту га сабљом ударио,  
На троје је сабљу саломио,  
На штиту се ништа не познаде.  
Таде рече Грчићу Манојло: 
„Бре, курвићу, чича Радивоје, 
 С том ли сабљом идеш у 
хајдуке? 
 Ал’ да видиш мача зеленога 
 Што би добар био за хајдуке!”  
Па га мало мачем захватио,  
Два му вита ребра пресјекао,  
Виде му се џигерице црне,  
Виде му се и црне и бјеле;  
Но су лаке ноге под хајдуком,  
У гору га ноге занијеше;  
Виком виче по гори зеленој: 
„Ђе си, брате, Старино Новаче? 
 Изгуби ме Грче на мејдану!”  
Но ето ти Старога Новака,  
На њему је страшно одијело:  
На њему је кожух од међеда,  
На глави му капа вучетина,  
И за капом крило од лабуда;  
Очи су му двије купе вина,  
Трепавице од утине крило;  
И он носи сабљу староковку,  
Па повика Грчића Манојла: 
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„Стан’, курвићу, Грчићу 
Манојло! 
 Ласно ј’ с ђецом мејдан 
дијелити, 
 Но причекај Старога Новака.”  
Рече њему Грчићу Манојло: 
„Ближе к мене, Старино 
Новаче! 
 Не би бахом из Клисуре тврде: 
 Виђео сам и жива међеда, 
 А камоли кожу од међеда; 
 Виђео сам и живога вука, 
 А камо ли мртву вучетину; 
 Виђео сам и живога орла, 
 А камо ли орлу перушину.”  
Ту допаде Старина Новаче,  
Удари га сабљом по рамену,  
Ал’ се Грче штитом заштитило,  
По штиту га сабљом ударио,  
На двоје му штита пресјекао,  
И десну му руку одсјекао,  
Ал’ на троје сабљу саломио.  
Наљути се Грчићу Манојло,  
Шчепа мача у лијеву руку,  
Па поћера Старога Новака.  
Мили Боже, чуда великога!  
Да је коме стати, па гледати  
Како кроји капу вучетину,  
Како цјепа суру међедину,  
А растура орлу перушину!  
Бјежи јадан Старина Новаче,  
Бјежи Новак у гору зелену. 
Нешто мало два пуна сахата,  

Подвикује из грла бијела,  
Бре колико Новак подвикује,  
Све са горе лишће отпадаше,  
А са земље трава полијеће;  
Он дозивље посестриму вилу: 
„Бог т’ убио, вило посестримо, 
 Нијеси л’ ми Божју вјеру дала, 
 Кад ми буде највећа невоља, 
 Да се мене на невољи 
нађеш?”  
Ал’ ето ти бјелогрле виле  
У сусрећу Староме Новаку.  
Тако њему вила говорила: 
„Побратиме, Старино Новаче, 
 Да л’ шта ћераш, да ли од шта 
бјежиш?”  
Проговара Старина Новаче: 
„Вјеро моја, посестримо вило, 
 Ја не ћерам, већ ја јадан 
бјежим; 
 Погуби ме Грче на мејдану.”  
Таде њему вила говорила: 
„Врн’ се натраг, Богом 
побратиме, 
 Чинићу се лијепа ђевојка, 
 Савићу се Грки око грла, 
 Па ћу њему очи засјенити, 
 Ти погуби слијепа јунака.”  
Тад се Новак натраг поврнуо, 
Оде с вилом до близу 
Манојла,  
Па остаде у гори зеленој;  
А вила се начини ђевојка,  
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Па се вије Грку око грла,  
И тура му руке у њедарца,  
Док је Грку очи засјенила,  
Па позивље Старину Новака: 
„Побратиме, Старино Новаче, 
 Сад погуби слијепа јунака.”  
Ал’ се Новак тешко поплашио,  
Те не смије приступити близу, 
Већ се баца перним 
буздованом,  
Те удара Грчића Манојла,  
Удари га међу очи чарне,  
Паде Грче у зелену траву,  
Грче паде, а Новак допаде,  
Те Гркову одсијече главу,  
Па отиде у гору зелену;  
Тражи Новак по гори дружину.  
Докле су се били састанули,  
Цијепаше кићене дарове,  
Завијаше своје ране грдне. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кад Новака уфатише Турци 

 

Кад Новака ухватише Турци, 
Везана га цару доведоше. 
Ал' га пита царе господине: 
 „О, Новаче, мој стари 'ајдуче, 
Доста ти си по гори ходио, 
По бусија Турке разбијао, 
Мртве турске главе преносио, 
Продавао живе у Латине. 
Ал' си јако допаднуо хака 
У Цариград, цару господину. 
Што ћеш јако, 'ајдуче Новаче, 
Или хоћеш да те коњм'а тргам, 
Или хоћеш да т' на ватру 
мећем?ˮ 
Али вели 'ајдуче Новаче: 
 „На милост ти, царе 
господине, 
Нисам курва да ме коњ'ма 
тргаш, 
Ни хрсузин да мећеш на ватру, 
Већ сам јунак, под мач главу 
дајем! 
Ал' Бога ти, царе господине, 
Немој мене, царе, уморити, 
Веће дај ми коња изјахана, 
Дај, ми, царе, сабљу изношену, 
Паке дај ми копље изломљено, 
Пак ми вежи ноге испод коња, 
А и б'јеле наопако руке. 



88 
 

Пак ме пуштај покрај 
Цариграда. 
За мном, царе, три хиљаде 
војске, 
Три хиљаде дјеце јаничара, 
Пак се попни граду на бедеме, 
Гледај, царе, чуда големога 

Где Новака дијеле на сабље.ˮ 
Али цару зла срећа прискочи, 
Даде царе коња изјахана, 
Веже хитре испод коња ноге, 
А и б'јеле наопако руке, 
Пак га посла покрај Цариграда, 
И за њиме три хиљаде војске, 
Три хиљаде дјеце јаничара. 
Попе с' царе граду на бедеме 
Да погледа чуда големога, 
Где Новака дијеле на сабље. 
Кад се Новак натраг обазрио, 
Ал' за њиме три хиљаде војске, 
Три хиљаде дјеце јаничара. 
Онда викну 'ајдуче Новаче: 
 „Гди си, сестро, из горице 
вило? 
Гди си, брате, дели Радивоју? 
Ево ћу вам данас погинути 
Под бијелим градом 
Цариградом!ˮ 
А кад чула из горице вила, 
Те долети из горице вила, 
Те му б'јеле одријеши руке, 
Паке хитре одвеза ноге. 

Новак викну канда громак 
пуче! 
Сину сабља као жарко сунце, 
А коњ скочи како б'јела вила! 
Двије војске сабљом исијече, 
Tрећу војску на море потјера: 
Сва се војска махом потопила! 
Гледа царе чуда великога, 
Гледа царе, пак себе 
проклиње: 
 „Нуто мене, луда господина, 
Те ја 'раним три хиљаде војске. 
Ал' не 'раним хајдука Новака!ˮ 
Пак Новака л'јепо дозиваше: 
 „Врат' се натраг, 'ајдуче 
Новаче! 
На част теби полак Цариграда, 
И на част ти полак царевине!ˮ 
Али Новак ништа и не мари, 
Већ oн иде у гору зелену. 
Далеко се гора зеленила, 
А наша се браћа веселила, 
Сунце сјало, а цвијеће цвало! 
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Ђерђелез Алија и Старина 
Новак 

 

Вино пију три горска хајдука 
У зеленој гори Романији. 
Прво беше Старина Новаче, 
А  друго је дели Радивоје, 
А треће је Новаковић Грујо. 
Кад с' ајдуци напојише вина, 
Проговара Старина Новаче: 
„О мој брате, дели Радивоје, 
Ми немамо вина ни дувана, 
Ни симита, леба бијелога, 
А немамо праха и олова, 
Поцепали на ноге опанке!  
Кога ћемо, брате, оправити, 
Оправити у турску Удбину, 
Да донесе праха и олова, 
И симита леба бијелога, 
И на ноге по једне опанке?ˮ 
Онда рече дели Радивоје: 
„О, мој брате, Старина Новаче, 
Ми имамо дијете Грујицу, 
Наш је Грујо лепши од девојке, 
Њега Турци познати не могу. 
Да пратимо Грују у Удбину, 
Нек донесе праха и олова. 

 

 

 

 

 

 

 
И симита леба бијелога, 
И на ноге по једне опанке!ˮ 
 

 

цртао ИВАН ВЕЛИЧКОВИЋ 

 

То рекоше па се послушаше, 
Па пратише Грују у Удбину. 
Сиђе Грујо низ гору зелену, 
До'вати се поља и равнице. 

Кад је био на сред поља Груја, 
Сврати Грујо до нове ме'ане, 
До ме'ане крчмарице Маре, 
Да с' одмори и напије вина. 
Седе Грујо те се напи вина. 
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Кад се Грујо напојио вина, 
Он изађе пред нову ме'ану 

Па погледа друмом у Удбину; 
Кад с' помоли један прамен 
магле, 
У тој магли један добар јунак 
На вранчићу коњу ватреноме, 
На вранчићу ноге прекрстио, 

Лулу пије, у тамбуру бије, 
Пева Туре танко, гласовито, 
Тера вранца пред нову ме'ану; 
Кад дође пред нову меану, 
Пред ме'аном одседнуо 
вранца, 
Дизгине му на јабуку меће, 
Вранац му се по авлији вода: 
Главом беше Ђерђелез Алија! 
Седе Туре пити рујно вино, 
Вино пије, а вранчића гледи 
И овако вранцу проговара: 
„Дура, вранче, дура, добро 
моје, 
Сутра ћемо горе уз Котаре, 
Ударити преко Романије, 
Романије, сам је Бог убио! 
У њој кажу три горска 'ајдука: 
Прво јесте Старина Новаче, 
Друго јесте дели Радивоје, 
А треће је Новаковић Грујо; 
Е, њих хвале, а мене не куде. 
Сва три хоћу данас похватати, 

Наопако руке повезати 
Па их теби дати у теркије!ˮ 
А то Грујо и слуша и гледа, 
Па кад зачу дијете Грујица, 
Плати вино крчмарици Мари, 
Оде Грујо у турску Удбину, 
Оде Грујо што год брже може. 
Купи Грујо праха и олова, 
И симита 'леба бијелога, 
И на друге по једне опанке, 
Па отиде гори Романији. 
А кад гори Романији дође, 
Он казује Старини Новаку 
И свом стрицу, дели Радивоју: 
„О, мој бабо, Старина Новаче, 
И мој стриче дели Радивоје, 
Кад ја јутрос пођох у Удбину, 
А ја свратих у нову ме'ану, 
До ме'ане крчмарице Маре, 
Да с' одморим и напијем вина. 
Лепо ме је Мара дочекала! 
Одморих се и напих се вина, 
Па изиђох пред нову ме'ану, 
Па погледах друмом у Удбину; 
Помоли се један прамен 
магле, 
У тој магли један добар јунак 
На вранчићу ка на горској 
вили; 
На вранчићу ноге прекрстио, 
Лулу пије, уз тамбуру бије, 
Танко пева, јасно подвикује, 
И проклиње гору Романију. 
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То је главом Ђерђелез Алија! 
Догна вранца пред нову 
ме'ану, 
Пред ме'аном оседну 
вранчића, 
Дизгине му на јабуку меће, 
Сам се вранац по авлији шеће. 
Седе Туре пити рујно вино, 
Вино пије, вранчића погледа, 
И овако вранцу проговара: 
„Дура, вранче, дура, добро 
моје, 
Сутра ћемо горе у Котаре, 
Удрићемо преко Романије, 
Романије, сам је Бог убио.     
У њој кажу три горска 'ајдука: 
Прво јесте Старина Новаче, 
Друго јесте дели Радивоје, 
А треће је дијете Грујица! 
Сва три хоћу похватати, 
вранче, 
Наопако руке повезати, 
Па их теби дати у теркије!ˮ 
Кад ја зачух што Туре говори, 
Ја отидох у турску Удбину, 
Те ја купих праха и олова, 
И симита 'леба бијелога, 
И на друга по једне опанке, 
Па је дођох к вама у планину!ˮ 
Онда рече Старина Новаче: 
„Добро знадеш Ђерђелез 
Алију, 
Алија је јунак на мегдану!  

Но, мој брате, дели Радивоје, 
И ти, сине, Грујица дијете, 
'Ајте, браћо, пушке напуните, 
Ваља нама причекат Турчина!ˮ 
Па 'ајдуци пушке напунише, 
Наместише по гори бусије: 
На дну горе Грујица дијете, 
Насред горе дели Радивоје, 
На врх горе Старина Новаче. 
А ујутру кад је освануло, 
- Јошт не беше сунце огрејало 
Кроз зелену гору Романију -  
Друмом иде Ђерђелез Алија, 
Друмом иде, танко попијева, 
И у песми проклиње Новака: 
„Курјачино, Старина Новаче, 
Тебе хвале, а мене не куде, 
Ајд' изиђи, мегдан да 
делимо!ˮ 
То не чуо Старина Новаче, 
Но га зачу дијете Грујица. 
Скочи Грујо, канда се помами, 
Те потегну бистра џевердана, 
Те он гађа Ђерђелез Алију: 
На згодно га место погодио 
У ковију међу очи двије. 
Но Турчину Бог и срећа даде, 
Не прима га барут и олово; 
По планини потера Грујицу, 
И ухвати Грујицу дијете, 
Наопако савеза му руке, 
На вранчићу о ункаш обеси. 
Опет оде друмом уз планину. 
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Пева Туре танко гласовито, 
И Новака на мегдан позива. 
Не чује га Старина Новаче, 
Но га зачу дели Радивоје; 
Па кад виде везаног Грујицу, 
Обешана вранцу о ункашу, 
'Ајдук скочи ко̂ да се помами, 
Па довати бистра џевердана, 
Па он гађа Ђерђелез Алију; 
На добро га место погодио, 
Погоди га по свиленом пасу! 
Но Турчину Бог и срећа даде 
Те га барут и олово неће. 
Он вранчићу покупи дизгине, 
Те по гори потера 'ајдуке, 
Он ухвати дели Радивоја, 
Па он њему савезао руке, 
С друге стане о ункаш обеси. 
Опет оде друмом уз планину, 
Танко пева, јасно подвикјуе, 
И дозива Старину Новака: 
„Кучко једна, Старина Новаче, 
Излаз', курво, мегдан да 
делимо!ˮ 
Угледа га Старина Новаче, 
Па кад виде брата савезана, 
И свог сина, Грујицу дијете, 
Обешена вранцу о ункашу,  
Трчи Новак низ гору зелену, 
Трчи Новак, а из грла виче: 
„Стани, курво, Ђерђелез Алија! 
Лако ти је ђецу вријеђати 
И на њиме руке везивати, 

'Ајде амо на чичу старога!ˮ 
Па потегне бистра џевердана, 
Те он гађа Ђерђелез Алију. 
На добро га место погодио, 
Међу пуца ђе му срце куца! 
А Турчину Бог и срећа даје, 
Те га барут и олово неће, 
Но потеже тешку топузину, 
По планини потера Новака, 
Удари га тешком топузином, 
Новак паде, а Турчин допаде, 
И Новаку руке савезао, 
Па га свеза вранцу у теркије. 
А кад Турчин повеза 'ајдуке, 
Он се натраг низ планину 
врати; 
Па кад пређе гору Романију, 
И кад пређе поље и равнине, 
Отера их ка новој ме'ани, 
Ка ме'ани крчмарице Маре. 
Далеко их Мара угледала, 
Па познаде три горска 'ајдука 
Ђе им Турчин повезао руке. 
Пред Турчином Мара 
истрчала, 
Па Турчину Мара проговара: 
„Бре, аферим, Ђерђелез Алија, 
Кад си мени уловио вука, 
Е три вука, три горска 'ајдука! 
Много су ми потрошили вина, 
Вино пили, а платили нису, 
Сад ћу им се с главом 
наплатити.ˮ 
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То Турчину врло мило било; 
Догна вранца пред нову 
ме'ану, 
Пред ме'аном одседа 
вранчића, 
Па вранчића пусти у авлију, 
Три 'ајдука за дирек савеза; 
Седе Туре пити рујно вино. 
Тад је Мара пред њ' излазила, 
Сестрими је Старина Новаче: 
„Богом сестро, крчмарице 
Маро, 
На Турчина навалићеш вино 
И у вину биље свакојако, 
Не би ли га вино освојило, 
Не би л' како њега савезали!ˮ 
А то Мара за Бога примила, 
На чаброве навалила вино, 
И у вино биље свакојако, 
Понајвише биље од спавања;  
Док Турчина вино освојило, 
Леже Туре санак боравити. 
Тада Мара пред крчму изиђе, 
И одреши три горска хајдука. 
У ме'ану 'ајдуци уђоше, 
Па Турчина дирати не смеше 
Док му бритку сабљу не узеше; 
Радивоје сабљу му одузе, 
А Новак му руке савезује, 
А на ноге троје букагије, 
А на руке троје белензуке, 
А на грло синџир гвожђе 
тешко, 

Тешко гвожђе, деведесет оке, 
Тврдо су му руке савезали. 
Па кад Новак савеза Турчина, 
Удари га чизмом и мамузом: 
„Устај, курво, Ђређелез Алија, 
О(д), Турчине, да пијемо 
вина!ˮ 
Скочи Туре ка да се помами, 
Па прекиде троје букагије, 
И прекиде троје белензуке, 
И прекиде синџир гвожђе 
тешко, 
Па и' живе похватати шћаше! 
Сабљом ману, дели Радивоје, 
Сабљом ману, одсече му главу. 
Мртва глава са земље говори: 
„Богом брате, дели Радивоје, 
Немојте ме више ударати, 
Чини ми се, могу преболити!ˮ 
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Сабљу паше стар Новаче 

 

Сабљу паше стар Новаче 
По Мисиру бијеломе, 
Ниско сабљу припасао, 
А срете га турско момче, 
Тер Новаку бесједило: 
„Окле теби сабља моја, 
Сабља моја, баба мога?ˮ 
А Новак му бесјађаше: 
„Није ово сабља твоја, 
Нег' је ово сабља моја! 
И оштра је и ево је, 
А ја сам је саковао 
У Николе кујунџије; 
Ако ли ми не вјерујеш, 
Извешћу ти три свједока: 
Радојицу и Грујицу, 
И Николу кујунџију 
Што је сабљу саковао.ˮ 
Сви Новака Турци чуше, 
Па будали вјеровали 
И сабљу му оставили. 
Удри тко ће, неста веће...! 
Скочи коло да скочимо! 
Ко ли море, ко л' не море: 
А ја знадем ко не море: 
Тко се скоро оженио, 
Сваког добра пожелио, 
Лијепе душе ђевојачке...! 
Коловођо, дико наша, 

До тебе је лијепа снаша 
Што ти је коло задријемало, 
Што скакало посустало? 
Оком трени, колом крени, 
Нек је коло сво весело! 
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Шетао се ј' Новак јунак 
 

Шетао се ј' Новак јунак 
По јуначком шеталишћу. 
Он је јунак нашетао 
Једну киту Нијемаца 
Ди јунаци скоком скачу 
И с каменом одмећују. 
А говори Новак јунак: 
„Је ли цестир скоком скочит 
И с каменом одметнути?ˮ 
Вели њему краљ  нимачки: 
„Цестир ти је, Новак јунак, 
Цестир ти је скоком скочит 
И с каменом одметнути!ˮ 
Једном скочи Новак јунак, 
Једном скочи, не доскочи; 
Другом скочи и доскочи, 
Трећем скочи и прискочи. 
Једном баци Новак јунак, 
Једном баци, не добаци; 
Другом баци и добаци, 
Трећем баци и пребаци. 

 

 

 

Гором језде два 
Новаковића 

 

Гором језде два Новаковића, 
Братац Грујо с брацом 
Татомиром. 
A говори дијете Грујица: 
„Татомире, мој драги браине, 
Даље јаши од мен' добра 
коња, 
На те ми се сама сабља вади 
Јер ми љубиш моју вјерну 
љубу!ˮ 
Говорио братац Татомире: 
„Нисам, брацо, ни пожалио те! 
Ја не љубим твоју вјерну љубу, 
Твоју љубу, а снашицу моју!ˮ 
Не вјерује дијете Грујица, 
Трже сабљу, одсјече му главу. 
Мало затим постајало вријеме, 
Али гоне два сокола орла, 
Пребили му крило у рамену. 
Тужи љуто сура орле птица: 
„Бог т' убио, стара мајко моја, 
Јер ми ниси браца преродила, 
Како мајка два сива сокола!ˮ 
То слушао дијете Грујица 
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Што говори птица сура орле. 
Кад је Грујо промислио ријечи, 
Онда вели дијете Новаково: 
„Јао, тужан и жалостан био, 
Те погуби браца рођенога 
Ради курве једне женске 
главе.ˮ 
Паке трже ноже од појаса, 
Те удари себе у срдашце, 
Мртав Грујо паде на земљицу. 
Онди бише до два нова гроба, 
До два гроба, два Новаковића, 
Грујичина и Татомирова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смрт Перле Радислава 

 

Три су друга вирно друговала: 
Једно ј' Новак, а друго Радивој, 
А треће је Перла Радиславе. 
У горици разбише трговца 
Тер његово подијелише благо: 
Перли даше два гојтана злата, 
Радивоју оба коња врана, 
А Новаку све остало благо. 
Још се Перли крив делак 
виђаше, 
Тер он иде у горицу црну, 
У горицу рањеном трговцу: 
„Ој Бога ти, рањени трговче, 
Јесмо ли подијелили благо? 
Мени даше два гојтана злата, 
Радивоју оба коња врана, 
А Новаку све остало благо.ˮ 
Говори му рањени трговче: 
„Ид' отале, Перле Радиславе, 
Волио би два гојтана злата 
Него моја оба коња врана 
И то моје све остало благо.ˮ 
За то Перла хаје и не хаје. 
На трговцу свилена кошуља, 
Поче тргат с трговца кошуљу. 
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Говори му рањени трговче: 
„Не кидај ми кошуљице моје, 
Кошуља ми ј' ранам 
прираштена!ˮ 
Под кошуљом бритки ножи 
бише - 
Довати се бритких својих ножа 
Тер удара Перлу у срдашце: 
„Сада буди милом Богу хвала! 
Страх ме било у горици сама, 
Сад сам јунак задобио друга!ˮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свадише се у гори ајдуци 

 

Свадише се у гори 'ајдуци 
Тко ће њима бити 'арамбаша: 
Једно Новак, а друго Радивој, 
А треће је Приморац Алекса. 
Онда вели дели Радивоју: 
„Ах, дружино, драга браћо 
моја, 
Да идемо у гору зелену, 
Да ударим' барјак на 
раскршће! 
Пак ти, брате, 'ајдуче Новаче, 
Иди, брате, друмом од запада, 
А Алекса друмом од истока. 
Са ким, брате, отиде дружина 
Он ће бити чете 'арамбаша!ˮ 
Сви јунаци тому каил бише, 
Пак одоше у гору зелену, 
Ударише барјак на раскршћу. 
Новак оде друмом од запада, 
А Алекса друмом од истока. 
Са Алексом дружина одоше, 
Са Алексом оде и Радивој, 
Са Алексом и барјак однеше. 
Са Новаком нитко не отиде, 
Веће једино то дете Грујица. 
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На њега се Новак обзираше: 
„Што ћеш са мном, моје дете 
драго? 
Мени, синко, дружба 
одбегоше; 
Не могу их по гори водити.ˮ 
Али му вели дете Грујица: 
„Мучи, бабо, моја мила рано, 
Живо ти било дете Грујица! 
Ако си ми, бабо, остарио врло, 
Твоја срећа није остарила!ˮ 
Јоште Грујо у речи беше, 
Ал' пуцају пушке Алексине! 
Паке Турчин пође попевати: 
„Благо мени и теби, горице, 
Кад у теби неста арамије! 
Ми Алекси главу одсекосмо, 
Радивоју  руке савезасмо!ˮ 
Пак то слуша из горе Новаче, 
Паке Новак говорити пође: 
„О, Грујица, моје лепо дете, 
Хајде, синко, пред њих у 
бусију!ˮ 
Кад дођоше у бусију Турци, 
Новак викну, Грујо сабљом 
сече, 
Алексину однесоше главу, 
Радивоју опростише руке. 

Ал' узима 'ајдуче Новаче 
Покрваву  главу Алексину, 
Пак преврће главу и обрће: 
„Давори, луда главо, 
Алексина! 
Да си мало још с Новаком 
ишла, 
Још би глава на Алекси била!ˮ 
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Проклињаше гора Романија 

 

Проклињаше гора Романија: 
„Бог т' убио, Старина Новаче! 
Орлови ми омлатише лисје, 
Гавранови оломише гране 
Падајући на мртве јунаке.ˮ 
А у гори нигди никог нејма, 
Разма један рањен Радоване. 
К њему дојде Јелица сестрица. 
Она круни бисер са гроца, 
Тере братцу ране завијаше. 
Бојно копље чело главе поби. 
Покрила га зеленом доламом, 
И још братца слатко питоваше: 
„Ех, мој брајко, рањен 
Радоване, 
Можеш ли ми преболити ране?ˮ 
Одговара рањен Радоване: 
„Ех, Јелице, рођена сестрице, 
Не круни бисер, не квари 
ђердана, 
И не цепај свилене кошуље,  
Братац неће друге ти донети. 
Веће вежи мога добра коња 
Више главе за то бојно копље, 
И покриј ме зеленом доламом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

цртао ИВАН ВЕЛИЧКОВИЋ 

 
Паке реци моме добром коњу 
Нека гризе траву до колена 
И нек жали свога господара. 
А ти иди двору Бјелавића 
Те ти кажи мојој старој мајци: 
„Синак ти је у гори остао, 
Чувајући стражу у горици 
Брез промене докле је Крајине.ˮ 
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Откуд је Гергелез 

 

Два јунака снијег запануо 
У Роман'ји више Сарајева, 
У пећини, студеној стијени, 
О Митрову данку бијеломе, 
Баш Новака и ш њим Радивоја. 
Али Новак Раду бесједио: 
„Сад што ћемо, брате, од 
живота? 
Не имамо за хашлука блага 
Су чим бисмо зимовали зиму; 
Нег' ме води шехер-Срајеву, 
Не би л' мноме преварио 
Турке 
И у Турак` измамио благо 
Су чим бисмо зиму изимили.ˮ 
Али му је Раде бесједио: 
„Досад сам те трипут 
продавао, 
Познаће те Сарајлије Турци, 
Па ће згубит и мене и тебе; 
Нег', Новаче, мој рођени брате, 
Обриј мене што мореш 
најљепше, 
А ођени што мореш најбоље, 
Па ти мене води Сарајеву, 

Те ти мене продај на телала.ˮ 
Мили боже, чуда великога! 
Чудила се и гора и трава 
Ђе продава Новак Радивоја 
У лијепу шехер-Сарајеву, 
У Турака, на турског телала. 
Добра му се муштерија нађе: 
Турска млада, Ирама ђевојка, 
За њег' дава два товара блага; 
Враг донесе булу удовицу 
Те ђевојку благом надметнула, 
За њег' дава три товара блага 
И сувише три коља витеза 
На чиме ће благо пођерати. 
Кад се Ново блага дохватио, 
С њиме бјежи гори Романији, 
У пећину, студену стијену. 
Рада була узима за руку 
Па га води у бијеле дворе, 
Једва чека док до двора дође, 
Млого јој се лијеп учинио. 
А кад дође у бијеле дворе, 
Даде Раду вина и ракије 
И даде му лулу и тамбуру, 
Нека пјева те се разговара. 
Вечеру је була приправила 
У свем двору што има 
најљепше. 
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Једва чека була удовица 
Док јој, брате, мукла ноћца 
дође, 
Па прострије мекахну постељу, 
Стере була душек врх душека, 
Меће свилен јорган сврх 
јоргана, 
Леже, брате, с Радом у 
постељу, 
С њим се љуби од ноћи до 
дана. 
А кад сјутра понеђељник 
свану, 
Ма се диже бане Радивоје 
Те излази на пенџер од куле, 
На десну се поднимио руку, 
А у себи невесело љуто. 
Ма га була грли и целива: 
„А, мој мио, што си невесео? 
Ол' ги није угодна вечера, 
Ол' ги није мекахна постеља, 
Ол' у вољу није тебе була, 
Млада була, турска удовица, 
Оли сам ти лоша вина дала, 
Оли мислиш да ја нејмам 
блага, 
Него да сам све за тебе дала? 
Имам, душо, живота ми твога, 

Трипут више нег' сам за те 
дала!ˮ 
Ма је њојзи Раде бесједио: 
„Све ј' увољно мени и погодно, 
А по вољи була удовица. 
И ја знадем да још имаш блага, 
Нег' сам јунак ловац од 
планине, 
Који сам се често научио 
Лов ловити по гори зеленој, 
А сад ловци иду у планину 
Те да лове лова свакојака, 
То је мене, кадо, необично 
Овђе сједећ у дворе код тебе. 
Ја сам зато невесело љуто, 
Јер ме могу ловци прекорити.ˮ 
То кад чула була удовица, 
Том се була обрадова тешко, 
Ђе је була и ловца добила, 
А не знаде, жалосна јој мајка, 
Да ј' купила из горе хајдука 
По имену дели-Радивоја. 
Пак се скочи од земље на ноге, 
Најбољега коња оправила, 
Ођеде га што може најљепше, 
Њему даде свијетло оружје 
У свем двору што има најбоље, 
А насу му пуне џепе блага, 
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И даје му на руку сокола. 
До врата га була испратила: 
„' Ајде збогом, моје мило 
драго! 
Потежи се те ми брзо дођи, 
Немој ми се млого утрудити 
Ако нећеш ни уловит лова.ˮ 
Кад се Раде коња добавио, 
Добра коња, а бољег оружја, 
За Турцима иде назорице. 
Док се Раде горе дофатио, 
Сокола је о ками удрио, 
А коњу је главу одсјекао, 
Па из горе Турке дозиваше: 
„' Ајте збогом, Сарајлије Турци, 

Поздрав'те ми булу удовицу, 
Ја ћу њојзи брзо тамо доћи, 
Кад јој врба ситно грожђе 
роди, 
Љута драча зелене јабуке.ˮ 
Па заграја како црни вране; 
Зачуо га брате из пећине, 
Те завија како мрки вуче. 
По томе се гласу састадоше 
Зимоваше у пећини стијени. 
И то вријеме за друго не било, 
Али була чедо породила, 
Лудо чедо, него мушка глава, 

Лијепо  му име изабрала 
По имену Гергелез-Алија. 
Колико 'но чедо омрцаше, 
Трипут више јутром освиташе; 

Кад нарасте од двадесет 
годинах, 
Поче пити по механи вино 
И с Турцима игре заметати -  
Свакога је игром надиграо; 
Пак их поче звати на мејдане, 
Млоге Турке брзо исјекао. 
Ал' бесједе Сарајлије младе: 
„Ну погледај курве копиљана 
Што је нама млого дојадио, 
А њему се ни бабо не знаде!ˮ 
То је чуо Ђерђелез Алија, 
Зао бјеше јунак од укора, 
Брже трчи свом бијелу двору, 
Па је бритку сабљу извадио: 
„Кажи, мајко, ђе ми је бабајко, 
Зашто мене зову копиљаном, 
Јали ћу ти сад одсјећи главу!ˮ 
Кад се була на невољи нађе, 
Све му право каза по истини. 
То кад чуо Ђерђелез-Алија, 
То је њему млого мило било: 
„Та ја нисам курвин копиљане, 
Баба имам бана Радивоја! 
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Кухај, мајко, лахке 
брашненице, 
Ја оправљам себе и дората, 
Идем тражит свога родитеља.ˮ 
Ођеде што може најљепше, 
Сину  јунак као жарко сунце, 
Метну  на се чудо и знамење, 
А о коњу топуз објесио, 
И на бедро сабљу припасао, 

Још у руку троструку канџију. 
Ћера коња гори Романији. 
А кад био близу Романије, 
Јунак, брате, пјева иза гласа: 
„Ха, дорате, врло добро моје,  
Сад идемо у гору зелену, 
Тамо кажу три горска хајдука, 
Баш Новака и с њим Радивоја, 
Још и с њима Грујица дијете, 
Сва три ваља нам` свезати 
жива.ˮ 
А Грујица на стражи бијаше, 
Па отрча те Новаку каже 
И свом стрицу дели-Радивоју: 
„Ев' одовуд голема јунака, 
Од како смо пошли у хајдуке 
Оваки нас није  налазио, 
Вас се сија ко на гори сунце; 
Још се јунак с коњем разговара 

Да ће наске сва три савезати.ˮ 
Али Новак љута змија бјеше, 
Овако је њима бесједио: 
„Није лахко таком ударити, 
Нег' витешки да га дочекамо, 
Ти, Грујица, надно Романије, 
Ја ћу чекат накрај Романије, 
А  ти, Раде, насред Романије.ˮ 
Лијепо је разредио друштво; 
У то доба Туре на Грујицу: 
„Веж' се, Туре, жалосна ти 
мајка!ˮ 
Ал' Алија наћера дората, 
Удари га троструком канџијом, 
Па му свеза и ноге и руке, 
Објеси га коњу о ункашу. 
А кад било насред Романије 
Дочека га бане Радивоје: 
„Стан' , Турчине, твоју ли ти 
нену, 
Лахко ти је лудо везат дијете!ˮ 
На њ Алија наћера дората, 
Удара га троструком канџијом, 
Савеза му и ноге и руке, 
Обеси га коњу о ункашу, 
С друге стране да седло не 
крива. 
Кад изиђе накрај Романије, 
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Дочека га Старина Новаче.  
Виче, брате, Новак у планини, 
А колико лахко виче Ново 
С буковине полијеће лишће: 
„Стан', Турчине, кукала ти 
мајка, 
Лахко ти је везат луду ђецу, 
Лахко ђецу, ал' им ево бабо, 
Што ће данас ђецу осветити!ˮ 
Бре ни Али мило не бијаше, 
Па дорату дизгин прикупио, 
А у руку зграби топузину, 
Удари га неколико пута 
И једва га бјеше освојио, 
Па му свеза и ноге и руке, 
Ал' с' Алија тешко узмучио, 
Нејма о шта објесит Новака; 
Док је њему доцне на ум пало, 
Те Новака у теркију веже 
Ђе му стоји диван-кабаница, 
Пак се врати к шехер-Сарајеву. 
А кад дође више Сарајева 
Завикао Новак из теркијах: 
„Богом брате, незнана делијо, 
Кажи ми  се тко си и окле си, 
Кога ли си рода јуначкога, 
Којим ли ћеш уморит нас 
мукам?” 

Ал' му вели Гергелез-Алија: 
„Да л', Новаче, не познаваш 
мене? 
Ја нијесам незнана делија 
Него главом Ђерђелез-Алија; 
Бабо ми је бане Радивоје, 
А мој стриче Старина Новаче, 
Мој рођаче дијете Грујица. 
Знаш ли, бабо, јеси л' запазио, 
Кад те моја мајка куповала 
У телала насред Сарајева, 
За те дала три товара блага, 
Исувише три коња витеза, 
Теб' одвела свом бијелу двору. 
С њом си једну ноћцу 
преноћио, 
А сјутрадан мајку м' оставио, 
Утекао у гору зелену. 
Сад  ме Турци зову 
копиљаном! 
Ако ћете мени дати вјеру, 
Прођите се врага и хајдуштва,  
У хајдуку нигде господара; 
А ја ћу вам живот опростити 
И довест вас шехер-Сарајеву, 
Нека виде Сарајлије младе 
Ја јесам ли курвин копиљане.” 
Они њему тврду вјеру даше, 
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Пак Алија свог осједе коња, 
Свој тројици одријеши руке 
И води их шехер Сарајеву. 
Кад Алија Сарајеву дође, 
Ондај виче иза свега гласа: 
„Сад виђите, Сарајлије младе, 
Је л' Алија курвин копиљане? 
Ев' ми баба, дели-Радивоја, 
Ево брата, нејака Грујице, 
Сад ми рец'те, ја ви вашу нену, 
Је л' Алија курвин копиљане?!” 
Тад их води к двору бијеломе, 
Ту  живјеше док и помријеше. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Два калуђера 

 

Пију вино до три побратима 
У посавском лугу зеленоме, 
О честиту дану Митровоме: 
А једно је Приморац Алекса, 
А друго је Старина Новаче 
И треће је 'ајдук Радивоје; 
Служи им га Новаков Грујица. 
Па кад су се напојили вина, 
Но то вели Старина Новаче: 
„О, 'ајдуци, моја браћо драга, 
Јесен прође, дуга зима дође, 
Западоше локве у лугове, 
А бијели снијег у врхове, 
Хајдуцима указује траге, 
По данаске четовања нејма, 
Но да ђе ће који зимовати?” 
На то вели 'ајдук-Радивоје: 
„Ја ћу зимјет у ледну пећину.” 
На то рече Старина Новаче 
Да ће и он ходит с Радивојем 
Да зимују у ледну пећину. 
На то вели Приморац Алекса: 
„О, хајдуци, моја браћо драга, 
Ја ћу ходит у приморске стране, 
Ту ја имам пребијелу кулу 
И у кули мајку и љубовцу; 
Чујте мене, моја браћо драга! 
Када дође честит данак 
Ђурђев, 
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Те се гора преобуче листом, 
А рудина ђетелином травом, 
За заклање те приспије јање, 
Да се ођен опет искупимо. 
Кога не би за неђељу данах, 
Да идемо у потребу њему.” 
Па скочише од земље на ноге 
Те се грле и у лице љубе. 
' Ајдуци се тада раздвојише, 
Сваки пође к зимовишту своме. 
Што гођ иде, све ће брзо доћи;  
Зима прође, а прољеће дође, 
Ево дође честит данак Ђурђев, 
Хајдуци се на рок искупише. 
Дође Новак, с њиме Радивоје, 
Но не дође Приморац Алекса. 
Чекају га за неђељу данах; 
Кад виђеше да им наде нема, 
Добријех се коњах дохватише, 
Па одоше на своје дворове; 
Ођеше се што могли најљепше: 
Обукоше танахне кошуље, 
Врх кошуље токе с обје банде, 
А врх токах црвене доламе; 
Учине се до два калуђера, 
Па одоше друмом и планином, 
Собом воде Новаков' Грујицу 
Те им служи по конаках вино, 
Док дођоше у приморске 
стране 
Пред дворове Алексе 
Приморца. 
Ту нађоше Алексину мајку, 

Находе је сужну и крваву;  
Калуђери помоћ јој назвали, 
А она им помоћ прихватила: 
„Бог дај вама, оци калуђери!” 
На то веле до два калуђера: 
„А тако ти, баба остарела! 
Која ти је од бога невоља 
Да ти сузе ваљаш низ образе?” 
На то вели Алексина мајка: 
„А тако ми, оче калуђере, 
Јесте мене од бога невоља, 
Имала сам сина јединога, 
Јединога, Приморац Алексу, 
Па су ми га ухватили Турци, 
Ево има и неђеља данах 
Кад су ми га ухватили Турци, 
Ухватило тридес'т јањичарах, 
Ето пију вино у дворове, 
Код њих свезан стоји ми 
Алекса,  
Служи вино Алексина љуба.” 
А кад чуше до два калуђера, 
Пред  дворове коње одјахаше; 
Уљегоше у дворе бијеле. 
А кад бише на врата од куле, 
Послушаше што говоре Турци. 
Али Турци вино испијају, 
Служи им га љуба Алексина; 
Како коме чашу додаваше 
Сваки јој  се руке дохваташе 
И сваки јој ријеч бесјеђаше: 
„А тако ти, Алексина љубо, 
Да заједно ноћцу боравимо.” 
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На то вели Алексина љуба: 
„Ајд', ђаволе, тридес'т 
јањичарах, 
Ако могу свима бити слуга, 
Ја не могу бити свима љуба.” 
У то доба они уљегоше, 
Уљегао Новак с Радивојем 
И Турцима божју помоћ зваху. 
Турци су им помоћ 
прихватили, 
А дивно им мјесто направили 
У најгорње чело од трпезе. 
А кад су се напојили винца, 
Тада веле до два калуђера: 
„А тако ви, тридес'т јањичарах, 

Је ли тестир ситно поиграти, 
Поиграти ситно калуђерски 
По бијелој кули Алексиној?” 
Но Алекса свезан бесједио: 
„А, ђаволе, триде'ст јањичарах, 
Све тридесет да сам ухватио, 
Ухватио, 'вако савезао, 
Доста бих ве напојио вина, 
А ви мене не можете сама.” 
Дохватише једну чашу с вином, 
Малу чашу од дванаест оках, 
Дадоше је Приморац Алекси - 
Попио је, не сквасио брка. 
Опет веле до два калуђера: 
„А тако ви, тридес'т јањичарах, 
Није л' тестир мало поиграти, 
Поиграти ситно калуђерски, 

А по пустој Алексиној кули?” 
На то вели тридес'т јањичарах: 
„А јест тестир, до два 
калуђера!” 
То кад чуше оба калуђера, 
За бјеле се руке уграбише, 
Поскочише по бијелој кули, 
А  колико лахко поиграше, 
Сва се кула из темеља љуља. 
На то тридес'т веле јањичарах: 
„Сјед'те, јадни, до два 
калуђера, 
Јер се хоће искрљати кула. 
Но кад чуо Старина Новаче, 
Деснијем је оком намигнуо 
На ђетета Новаков' Грујицу 
Те од куле затворише врата, 
Па три нагле извадили ћорде 
Су три краја удрише Турке. 
Шта остаде Старини Новаку 
То посјече Новаков Грујица, 
Што остаде Новаков' Грујици, 
То посјече дели-Радивоје. 
Од њих ока не утече жива 
Ни да каже ка' су погинули. 
Са Тураках скидају ођело, 
А и њихно свијетло оружје, 
Те хајдуци дијељаху благо, 
И Алекси руке одвезаше, 
Па у чету текар отидоше, 
Те се Турцим' освети Алекса. 
Што бивало, вазда се пјевало. 
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Види чудо прије невиђено 

 

Види чудо прије невиђено 
Гди девојка братила Новака: 
„Приведи ме прико црне горе 
Без срамоте и моје и твоје.” 
То је Новак примио за Бога, 
И за Бога и за посестриму, 
Он ју води прико горе црне. 
А кад били насред црне горе, 
Насред горе, код воде студене, 
Седи Новак почивати трудан, 
И напи се студене водице. 
А девојка не хте пити воде, 
Већ је бело лице умивала. 
Кад је бела лица умивала, 
И девојка мало починула. 
Онда вели лепа девојка: 
„Побратиме, Старина Новаче, 
Ти ниси срца јуначкога 
Јер не љубиш овакве девојке, 
А девојке, злата материна, 
Која јоште није обљубљена 
Од како је од мајке рођена!” 
То Новаку врло мучно било 
Јере му је Богом посестрима. 
Оде Новак натраг прико горе, 
А девојка оде у напридак. 
Куда пројде гиздава девојка, 
И зелена гора посахнула, 
Од страха од Бога великога, 

Од срамоте од лепе девојке, 
Јер побрати Старина Новака 
Пак хтејаше Новака љубити. 
А куд пројде Старина Новаче, 
Она суха гора пролистала, 
И суха се трава подмладила 
Од  правде од Старине Новака, 
Јер не љуби Богом посестриме. 
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Два су брата од мајке 
рођена 

 

Два су брата од мајке рођена: 
Како су се на свит породили, 
Никад с' нису именом зовнули, 
Него: „Брате, мило добро 
моје!” 
А када су браћа понарасла, 
Брат је брату тихо говорио: 
„Ах, мој брате, мило добро моје, 

Нарасли смо, а ништа не 
добисмо. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

цртао АНДРЕЈ МИТРИЋ 

 
' Ајмо, брате, штогод 
трговати.” 
Једва тога брат је дочекао. 
Кад свануло и сунце грануло, 
Оседлаше два коња голема 
И пођоше у гору зелену. 
Кад су били срид горе зелене, 
Од мила се прико коња љубе. 
Гледала их вила планинкиња, 
Пак је вила тихо говорила: 
„Мили боже, чуда големога, 
Тко би ону браћу омразио, 
Дала бих му благо небројено 
И дала би ђердан испод 
врата!” 
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То њу чује цура Мандалина, 
Пак је вили тихо бесидила:  
„Дај ми, вило, стотину дуката 
И дај мени ђердан испод врата, 
Ја ћу ону браћу завадити.” 
Што је годи мома упитала, 
То је била вила даровала. 
Оде Манда двору бијеломе, 
Облачи се у липе хаљине, 
Она иђе путу на раскрижје 
Те ти сиде на стину студену. 
Отуд иђу два мила брајана, 
Грујо једно, Татомире друго. 
Угледаше љепоту дјевојку 
У горици на стини студеној, 
Пак овако браћа диванише: 
„Ево нама трга најбољега, 
Најбољега, љепота дјевојка.” 
Грујо вели: „Моја је дјевојка!” 
Татомире: „Није, него моја!” 
На то се је Грујо наљутио, 
Извадио ноже од појаса, 
Ударио брата у срдашце, 
Мртав братац на земљицу паде. 
То ми братац Грујо и не гледа, 
Веће хвата дивојку за руку, 
И меће је за седло коњицу, 
С њоме иђе натраг низ горицу. 
Кад је било насрид горе црне, 
Гди су се преко коња љубили, 
Ал' ти лете два орла крсташа, 
Потираше сивог сокола, 
Утираше Груји под коњица. 

Испод коња соко проговара: 
„Пројте ме се, два орла 
крсташа, 
Да ја имам брата рођенога, 
Не би мене под коња стирали, 
Ван би данас мегдан 
подилили!” 
Кад је Грујо њега разумио, 
Брат је њему на ум пануо, 
Па остави коња и дивојку 
И врати се натраг на трагове, 
Пак он дође своме милом 
брату. 
Татомире јошт у ричи бијаше. 
Кад је Грујо брацу погледао, 
Стаде ризат кошуље рукаве 
Да завија брату грдне ране. 
Татомир је њему говорио: 
„Немој ризат танане рукаве, 
Карат ће те цура Мандалина.” 
Још Татомир њему говорио: 
„Ах, мој Грујо, мој мили 
браине, 
Кад ти гдигод до потрибе дође, 
Немој звати брата ни рођака, 
Него зови липу Мандалину!” 
То изусти, а душу испусти. 
Кад је Грујо брата разгрлио, 
Он извади ноже од запаса 
И удари себе у срдашце. 
Погибоше, жалосна им мајка. 
Бог убио и старо и младо, 
Кад омрази и мило и драго. 
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Новаковић Грујо и 
делибаша Ибро 

 

Свадила се два у гори вука, 
То не била два у гори вука, 
Но то била два горска хајдука, 
Оба да ти по имену кажем: 
Једно ми је Старина Новаче, 
А друго је дијете Грујица. 
Да око шта, ама ни око шта, 
Око једног кутњег 
старјешинства. 
Грујо вели: „Бићу старјешина!” 
А вели му Старина Новаче: 
„Не, Грујице за живота мога!” 
То рекоше па се посвадише 
И од земље на ноге скочише, 
За оштра се гвожђа дохватише. 
Да Бог знаше, исјећ' се хоћаху, 
Ал' не даде тридесет хајдука: 
„Не Новаче, наша харамбашо, 
 Немој убит свог сина Грујицу, 
 Немој себи очи извадити; 
 Ако нећеш пустити Грујицу, 
 Да Грујица буде старјешина, 
 Одијели дијете Грујицу.” 
То рекоше, тако учинише. 

Међу њима дио учињеше, 
Даде њему два товара блага 
И два коња што ћерају благо. 
Отале се Грујо подигао 
И остави ледену пећину, 
Па он оде Јадици планини 
И оћера два товара блага 
И поведе Видосаву младу 
И малога сина Милована. 
А кад Грујо у Јадику дође, 
Ту га бијел данак оставио, 
А тамна га ноћца прихватила. 
Ту је Грујо ноћцу коначио, 
Од четине кућу направио, 
Утурио два товара блага 
И увео жену и дијете. 
Ту ноћцу лијепо му било. 
Кад ујутро јутро освануло, 
Подранио дијете Грујица, 
Па он оде у лов у планину, 
Да он лови лова по планини, 
Да он храни жену и дијете.   
Намјера га нанијела била, 
Те нагази дрвене мајсторе, 
Они беру по гори јапију, 
Па им Грујо добро јутро виче. 
Они су му прихватили 
здравље: 
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„Да си здраво, од горе 
хајдуче.” 
 Ал' им Грујо оде беседити: 
„Дај, мајстори, да се погодимо, 
 Да ми дрвен чардак 
направите, 
 У Јадику високу планину, 
 Добро ћу вам замедију  
платит'.” 
То рекоше, па се погодише, 
Отале се Грујо поврнуо 
И поведе дрвене мајсторе, 
Те му дрвен чардак направише 
У Јадику високу планину. 
То се чудо чуло у далеко, 
Ђе је Грујо чардак направио. 
То зачули у Удбињи Турци, 
Па се једна чета подигнула, 
Чета мала, тридесет Турака 
И пред њима делибаша Ибро. 
Иде чета прво уз планину, 
Да потраже Грујова чардака. 
А да видиш дијете Грујице, 
Кад је Грујо џардак направио 
И мајсторе своје отпратио, 
Па је Грујо једном поранио, 
Оде Грујо у лов у планину, 
А на чардак љубу оставио. 

А турска се чета примакнула, 
Сакрила се у јелово грање, 
До чардака дијете Грујице, 
Привуче се Делибаша Ибро 
На чардака дијете Грујице,  
Кад Грујица дома не бијаше, 
Сем његова Видосава љуба 
И малога сина Милована, 
Па јој Ибро помоћ називаше, 
А она му приватила здравље 
И широко мјесто начињела. 
Сједе Ибро на чардака њена, 
Па јој оде 'вако бесидити: 
„Видосава, Грујичина љубо, 
 Ђе је тебе дијете Грујица?” 
А она му по истини каже: 
„Отишо̂ је у лов у планину.” 
А  вели јој делибаша Ибро: 
„Мореш ли се обикнути вође, 
 У Јадици високој планини, 
 Ђе никога угледат' не можеш, 
 Осим ведро небо више себе? 
 Но чу ли ме, Видосава млада, 
 Дај ми издај дијете Грујицу, 
 Да те водим у турску Удбињу, 
 Држаћу те ка и своју главу, 
 Свилу прести на свили сиђети, 
 Сиђећеш ми под демир 



113 
 

пенџера, 
 Као патка врелу на извору.” 
А кад зачу Видосава млада, 
Она Ибру оде говорити: 
„Чу ли мене делибаша Ибро, 
 Издаћу ти дијете Грујицу, 
 Но ти 'ајде са чардака мога, 
 Па се сакриј у јелово грање. 
 Кад Грујица из планине дође, 
 Заискаће црвенога вина, 
 Јер ће бити трудан и уморан, 
 Ја ћу њему отровати вино.” 
Све то слуша мали Миловане. 
Отале се поврнуо Ибро 
И он оде у своју дружину, 
Сакрише се у јелово грање. 
Мало било, дуго не трајало, 
Док ево ти дијете Грујице 
На дорату коњу дебеломе 
И он носи лова свакојака. 
Продрије се дијете Грујица: 
„Јеси л' дома, Видосава љубо, 
' Ајд изиди пред мога чардака, 
 Те прихвати лова великога.” 
Скочи млада на ноге лагане, 
Па сусрете дијете Грујицу 
И прихвати лова великога, 
Па одоше на чардака свога. 

Сједе Грујо на свога чардака, 
Видосави љуби говораше: 
„Видосава, моја вјерна љубо, 
 Донеси ми црвенога вина, 
 Јер сам в'ома трудан и 
уморан.” 
А да видиш Видосаве љубе, 
Донесе му једну купу вина, 
У њу меће биља свакојака, 
А највише овијуна траве, 
Од шта боли и срце и глава, 
Додаде је дијете Грујици. 
Кад Грујица прихватио вина, 
Све то гледа мали Миловане, 
Дијете лудо, ал' одвише 
мудро, 
Примаче се дијете Грујици, 
Па овако оде говорити: 
„О, мој бабо, дијете Грујица, 
 Немој пити црвенога вина, 
 То је, бабо, отровано вино, 
 Јер су данас долазили Турци, 
 Издаће те Видосава млада.” 
А кад зачу Видосава љуба, 
Овако му ријеч говораше: 
„Чуј штенета, не живјело 
мајци!” 
Од себе га шаком ударила: 
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„А нијесу, очињег ми вида, 
 Но чобани најавише овце, 
 Заискаше лађене водице, 
 Ја им дадох црвенога вина.” 
Превари га, уједе га гуја, 
Попи Грујо ону купу вина, 
Како попи црвенога вина, 
Леже јадан стрмо без 
узглавља. 
А да видиш Видосаве младе, 
Па истрча пред свога чардака, 
Она ману руком и јаглуком, 
Те дођоше на чардака Турци, 
Најпрви је делибаша Ибро; 
Кад уљезе Ибро у чардака, 
Он Грујици савезао руке, 
Па овако оде бесједити: 
„Устај, курво, дијете Грујица, 
 Да пијемо на чардаку вино!” 
Јадан Грујо лежи на чардаку, 
Турци сједе на чардаку редом, 
Пију вино, разговарају се, 
Служи вино Видосава млада, 
Ту су били све до тамне ноћи. 
Отале се Турци подигоше 
И одоше Турци уз планину, 
Одведоше Грујичину љубу, 
Оста Грујо на свога чардака 

И код њега луди Миловане. 
А да видиш луда Милована, 
Пишти дијете као змија љута, 
А све тегли дијете Грујицу: 
„Устај, Грујо, дај да вечерамо!” 
Ал' Грујица ништа не чујаше. 
Пишти дијете вазда без 
престанка, 
Докле га је санак оборио, 
Оно леже код Грујице баба. 
Кад ујутру јутро освануло, 
Пробуди се дијете Грујица; 
Кад он виђе шта се учињело, 
Виђе Грујо да је погинуо, 
Обје њему савезане руке, 
Па дијете своје дозиваше: 
„Миловане, моја змијо љута, 
 Донеси ми с чивилука ћорду, 
 Пресијеци свезе на рукама.” 
А дијете дохватило ћорду. 
Која вајда што је дохватило, 
Кад не море сабљу извадити. 
Али Грујо њему говораше: 
„Дај ми сабљу у бијеле зубе, 
 А ти тегли с обадвије руке.” 
Док Грујову сабљу извадише, 
Па дијете сабљом удараше, 
Да прекине свезе на рукама. 
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Не пресјече свезе на рукама, 
Но Грујицу по десници руци, 
Све низа њ'га бојатише крвца, 
Стоји писка лудог Милована, 
А вели му дијете Грујица: 
„А не бој се, моја змијо љута, 
 То удара крвца из конопца, 
 Удри боље, отпале ти обје.” 
А дијете боље удараше 
И пресјече свезе на рукама. 
Кад се Грују опростише руке, 
Скочи Грујо на ноге лагане 
Па дијете своје нахранио, 
Па му онда 'вако говораше: 
„Миловане, моја змијо љута, 
 Кад ти Турци мајку одведоше, 
 Којијем су окренули путем?” 
А он њему по истини каже. 
Отале се Грујо подигао 
И припаса уз бедрицу ћорду 
И поведе луда Милована, 
Па га ето право уз планину. 
Кад је био на врх од планине, 
Ту је Грујо налазио Турке, 
Почивају под зелене јеле, 
Сви поспали, ко̂ да су поклани. 
Међу њима делибаша Ибро, 
А пред њиме Видосава млада. 

Кад их виђе дијете Грујица, 
Бога ми му добро мило било, 
Ма он мисли шта ће и како ће, 
Од својега лудог Милована. 
Па се Грујо натраг поврнуо, 
Док се од њих добро 
одмакнуо, 
Па дијете у грану сакрио 
И тако му Грујо наредио: 
„Чујеш мене, сине Миловане, 
 Ти се отле немој помицати, 
 Да те не би опазили Турци, 
 Одмах ћу се тебе поврнути. 
 И ако бих сине погинуо, 
 Ти се немој њима указати, 
 Нити ићи нашему чардаку, 
 Но ти бјежи низ гору зелену, 
 Право 'ајде гори Романији, 
 Твоме ђеду Старини Новаку, 
 Па му  кажи што је и како је, 
 Ђе је њему остануо Грујо.” 
Кад дијете тако научио, 
Отале се Грујо поврнуо, 
Привуче се Грујо до Турака, 
Па он мисли ште ће и како ће: 
Да сијече делибаша Ибра, 
Утече му тридесет Турака, 
Да сијече тридесет Турака, 
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Утећи ће делибаша Ибро. 
Ама Грујо на једно смислио, 
Па га ето делибаши Ибру, 
Једном га је сабљом ударио 
И русу му главу погубио, 
Три-четири уби око Ибра. 
Пробуди се Видосава млада 
И познаде дијете Грујицу, 
Плећи даде, а бјежати стаде, 
Сви се Турци редом 
пробудише, 
Па кроз гору бјежати почеше; 
Још их Грујо посјећи могаше, 
Ал' му жао Видосаве младе, 
Е ће њему побјегнути млада. 
За њоме се натурио Грујо 
И ухвати вјереницу љубу, 
Кроз гору се разбјежаше 
Турци. 
Отале је Грујо обрнуо 
И ево га сину Миловану 
И поведе вјереницу љубу, 
Па он нађе сина Милована 
И дијете своје прихватио, 
Па он оде својему чардаку. 
Мисли Грујо шта ће и како ће, 
Каквом ће је смрти уморити. 
Па на њојзи овошти кошуљу, 

Запали јој косу на врх главе, 
Стаде писка Видосаве младе: 
„Не дај, Грујо, драги 
господаре,  
 Сагореше моје очи црне, 
 Доста су те погледале пута!” 
А вели јој дијете Грујица: 
„Јесу доста, Видосава љубо, 
 Ама више делибашу Ибра.” 
Кад јој ватра до образа дође, 
Она куми дијете Грујицу: 
„Не дај, Грујо, драги 
господаре, 
 Сагореше моја медна уста, 
 Доста су те пољубила пута!” 
А  вели јој дијете Грујица: 
„Јесу доста, Видосава љубо, 
 Али више делибаша Ибра!” 
Она више говорит' не море, 
Но сагоре на чардаку своме. 
Отале се Грујо подигнуо, 
Не шће сиђет' на своме 
чардаку 
У Јадици високој планини, 
Но он оде гори Романији,  
Своме бабу Старини Новаку, 
У његову ледену пећину. 
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Ђерђелез Алија 

 

Поранио Ђерђелез Алија 
У Сарај'ву граду бијеломе; 
Тек попио на јутру ракију 
По ракији каву шећерлију, 
Па бојали чибук запалио. 
Кад свануло и сунце грануло, 
До дората у подруме сађе 
Па опреми косата дората, 
Те дората води на ковача 
Да поткује косата дората. 
Кад Алија међ' коваче дође, 
Ја да видиш Ђерђелез Алије! 
Не кује га, ко̂ се коњи кују. 
Сам га кује, сам му ноге држи, 
Рукама му чавле удараше, 
А ноктима врхе одврташе; 
Још дорату коњу бесједио: 
„Давор, доро, давор, добро 
старо, 
 Сјутра ћемо преко Романије, 
 Да ухватим до три харамбаше: 
 Понајприје Грујицу дијете, 
 Па другога Старину Новака, 
 И трећега Саву од Посавља, 
 Да их водим шехер Сарајеву, 
 Да их метнем у моју одају 
 Да их 'раним 'љебом 
бијелијем 
 И дебелим месом овнускијем, 

 Да их појим шербет 
медовином, 
 И шећерли вином и ракијом, 
 Да се имам похвалити чиме 
 У механи међу јаранима!” 
Мисли Алил нико га не чује, 
Ал' га слуша Грујица дијете. 
Дошо̂ Грујо у шер-Сарајево, 
Хајдуцима купује опанке, 
Да им купи праха и олова 
И кремења за пушке камења. 
Па кад Грујо зачу лакрдију, 
Опреми се брзо у Сарај'ву, 
Па ето га гори Романији. 
Како дође у своју дружину, 
Како дође, бога називаше 
И овако њима говораше: 
„Дружинице, моја браћо мила, 
 Кад сам данас био у Сарај'ву, 
 Да вам чудо невиђено кажем, 
 Невиђено, ни приповиђено, 
 Виђох браћо, што видио 
нијесам 
 Ђе 'но један грдни потурица 
 На чаршији коља поткиваше. 
 Не кује га ко̂ се коњи кују. 
 Сам га држи, сам му ноге кује, 
 Рукама му чавле удараше 
 А ноктима врхе одврташе 
 Па дорату коњу говораше: 
„Давор, доро, давор, добро 
старо, 
 Сјутра ћемо преко Романије 



118 
 

Да ухватимо до три харамбаше 
Понајприје Грујицу дијете, 
Па другога Старину Новака 
И трећега Саву од Посавља.” 
Но, дружино, моја браћо 
драга, 
Паз'те добро пута чавленика, 
А ја одох преко Романије 
Па да кажем Староме Новаку 
И да кажем Сави од Посавља, 
Нек с' и они спреме за 
мејдана, 
Сјутра ће нас Алил полазити!” 
Т о им рече, остај збогом, 
викну, 
Па ето га преко Романије. 
А кад био насред Романије, 
Нађе Грујо старога Новака 
И са њиме тридесет хајдука, 
Па им свима бога називао, 
А они му прихватише здравље. 
Тада Грујо полети Новаку, 
Родитеља пољуби у руку, 
Па му онда говорити пође, 
Све му редом по истини каза 
Што је чуо у шер-Сарајеву, 
Шта је чуо и очим' видио, 
Па овако оцу говорио: 
„Родитељу, Старина Новаче, 
Добро пази пута чавленика, 
А ја одох преко Романије,  
Те да кажем Сави од Посавља 
Нек се и он за мејадна 

спрема.” 
Па га ето преко Романије; 
А кад био на крај Романије, 
Нађе Грујо Саву од Посавља 
Па све њему по истини каза 
Шта је чуо у шер-Сарајеву, 
Шта је чуо и очим' видио; 
Па овако Сави проговара: 
„Побратиме, Саво од Посавља, 
 Добро пази пута чавленика!” 
Па он Сави остај збогом викну 
Па га ето натраг у дружину. 
У лијепо доба долазио 
По акшаму у јације прве, 
Јер га бјеше данак оставио, 
А тавна га ноћца прихватила. 
А кад сјутра јутро освануло, 
Још не бјеше ни сунце грануло, 
Стаде јека горе Романије. 
Ал' ето ти Ђерђелез Алије 
На дорату ко̂ на горској вили, 
На дорату ноге прекрстио 
Па узео седелфи тамбуру, 
Ситно куца, јасно попијева, 
А уз сваку ријеч припијева: 
„Гдје си, курво Новаковић 
Грујо? 
 Данас ћу те ухватити жива, 
 Бијеле ти савезати руке,  
 Везаћу те коњу у терћију 
 Као путник диван-кабаницу!” 
Мисли Алил нико га не чује, 
Ал' га Грујо и слуша и гледа, 
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Па на друштво ршум учинио, 
Опалише тридесет пушака 
На Алила у прси јуначке. 
Но Алилу срећа добра бјеше, 
Не море га куршум да пробије. 
Кад се Алил у чуду видио, 
Он потеже сабљу димишћију 
Па разгони по гори хајдуке 
И ухвати Грујицу дијете, 
Те му обје савезао руке 
Па га коњу у терћију веже 
Као путник диван-кабаницу. 
Па га ето преко Романије, 
Опет узо̂ седелфи тамбуру, 
Ситно куца, јасно попијева, 
А уз сваку ријеч припијева: 
„Гдје си сада, Старино Новаче, 
 Стари вуче, из горе хајдуче? 
 Десно сам ти саломио крило, 
 Грујицу сам ухватио твога, 
 Бијеле му савезао руке, 
 Још и тебе мислим ухватити!” 
Мисли Алил нико га не чује,  
Ал' га Новак и слуша и гледа 
Па на друштво ршум учинио: 
„Дружинице, моја браћо 
драга, 
 Потпрашите пушке гарабине, 
 Па гађајте Ђерђелез Алију 
 И његово тридесет Турака; 
 Ал' пазите, не убијте Грују, 
 Јер је Грујо везан међу њима!” 
Дружина га хитро послушала, 

Опалише тридесет пушака 
На Алила у прси јуначке; 
Но Алилу срећа добра ти је, 
Не море га куршум да пробије. 
Кад се Алил у чуду видио, 
Он потеже сабљу димишћију 
Па с Турцима разгони хајдуке 
И  ухвати Старога Новака, 
Те му обје савезао руке, 
Везана га гони са Турцима, 
Па ето га преко Романије. 
Опет узо̂ седелфи тамбуру,  
Ситно куца, јасно попијева, 
А уз сваку ријеч припијева: 
„Гдје си, курво, Саво од 
Посавља? 
 Оба сам ти саломио крила 
 Ухватио Грују и Новака, 
 Везане их гоним кроз планину, 
 Још и тебе мислим ухватити 
 Бијеле ти савезати руке, 
 Да вас водим шехер-Срајеву, 
 Да вас метнем у моју одају, 
 Да се имам похвалити чиме 
 У механи међу јаранима!” 
Мисли Алил нико га не чује, 
Ал' га слуша Сава од Посавља 
Па дружини својој говорио: 
„Дружинице, моја браћо 
драга,  
 Немојте се који преварити, 
 На Алила пушку истурити, 
 Јер Алила куршум не пробија. 
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 Да га море куршум и олово, 
 Не би Алил Грују пролазио, 
 А камоли њега ухватио, 
 Нит  би прошо̂ старога Новака,  
 А још мање њега ухватио!  
 Но бацајте пушке у јелике, 
 А држите дрвље и камење, 
 На Алила јуриш учините. 
 Алилу је друштво изгинуло, 
 Гонећи се по гори с хајдуци`, 
 Нема Алил до петнаест друга, 
 Све рањено и искрвављено!” 
Кад дружина Саву саслушала, 
Побацаше пушке у јелике, 
А узеше дрвље и камење, 
На Алила јуриш учинише, 
Те Алила с коња оборише, 
Паде Алил у траву на главу, 
Алил паде, а Сава допаде 
Бијеле му савезао руке. 
Па кад Сава савеза Алила, 
Онда дријеши Грују и Новака, 
А дружина похватала Турке, 
Ни једнога поштедит' не 
шћеше, 
Но свакоме главу одсјекоше. 
И Алила погубит' шћедоше, 
Али не да Сава од Посавља: 
„Немојте га, браћо, погубити, 
 Жива ћу га слати у Сарај'во, 
 Нека виде аге Сарајлије, 
 Шта ј' добио у гори с 
хајдуцим', 

 Нек се има похвалити чиме 
 У  механи, међу јаранима!” 
Па му ноге испод коња веже, 
А свеза му руке наопако, 
Везана га посла у Сарај'во; 
Још уз њега књигу оправио 
Да га нико одријешит' не смије 
Док не дође шехер Сарајеву. 
Онда рече Грујица дијете: 
„Побратиме, Саво од Посавља, 
 Добра није, нити му се надај; 
 Почеше нас по гори везати, 
 Ја ти више харамбаша 
нијесам!” 
И Новак му исто проговара: 
„Ни ја више хармбаша 
нијесам!” 
Па довикну из грла бијела: 
„Весели се, горо Романијо, 
 Новак ти се покалуђерио!” 
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Напомене  

Вук Стефановић Караџић (Тршић, Османско царство, 1787–Беч, 
Аустријско царство, 1864), признати је реформатор српског језика, 
писма и правописа. Сведок, хроничар, етнолог и историк Првог и 
Другог српског устанка. Неуморни и поуздани сакупљач и записивач 
свих врста народних умотворина. Увео је српску народну 
књижевност на велика врата европске књижевности. Као самоуки 
балканолог није се само интересовао за језик и обичаје ,,Срба сва 
три закона“. Проучавао је бугарски и албански језик и њихову 
усмену књижевност. Био је заинтересован за живот и обичаје Грка 
и Цинцара у Мореји и Епиру. Записао је многе песме 
лимитрофичке, прелазне зоне, између српског и бугарског језика 
(Шоплук). Вук уводи народни језик у књижевност, представља 
симбол културног вида Српске револуције, епохалног времена 
обнове српске државности. Сакупљачки рад народних умотворина 
било је сјајно средство за реформу српског књижевног језика. Већ 
два века његова дела се објављују у многобројним издањима. У 
класичним бечким издањима из средине 19. века Вук успоставља 
историјску и културну вертикалу, високе естетске стандарде и 
представу о жанровском систему усмене поезије. Песме о Старини 
Новаку и његовом хајдучком кругу он назива јуначким песмама 
,,средњијих времена”. Његови записи представљају највеће домете 
народне усмене књижевности. Вероватно због тога што је имао 
прилику да сретне најдаровитије народне певаче, гусларе попут 
Тешана Подруговића и Филипа Вишњића у романтично и сурово 
време националног буђења српског народа. У класичним Вуковим 
збиркама песме су величине око 200 стихова, а оне понајбоље око 
150. Само ускочке песме у његовим записима прелазе број од 200 
стихова. У нашој трећој књизи у свесци 1, преузели смо из његових 
сабраних дела 17 песама. У садржају, од најпознатије „Старина 
Новак и кнез Богосав“ до песме „Кад се препануо Марко“. 
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Бошко Сувајџић, рођен 1965. у Драгињу, код Шапца. Основне, 
магистарске и докторске студије завршио је на Филолошком 
факултету Београдског универзитета. Професор је на предмету 
Народна књижевност. Докторирао је на теми „Српска хајдучка 
поезија у јужнословенском контексту”. Преседник је Удружења 
фоклориста Србије. Уредник је и сарадник многобројних стручних 
часописа. Познат је у међународним славистичким круговима. 
Аутор је више научно-истраживачких пројеката у доменима 
књижевности и уметности. За другу свеску песама хајдучке 
фамилије Новаковић из његове антологије изабрали смо 12 песама, 
у садржају од  песме „Ђерђелез Алија и Старина Новак“ до „Два су 
брата од мајке рођена”. Песме воде порекло из необјављиваних 
списа Вука Караџића. 

Новица Шаулић, живи и ствара крајем 19. и у првој половини 20. 
века. Писац је једне монографије о историји Црне Горе. Бавио се 
етнографијом и сакупљањем народних умотворина на подручју 
Црне Горе и јадранске обале. Посебно је радио на издавању 
народних тужбалица. Као записивач народне епске поезије није до 
краја поуздан, по оцени многих стручњака. Ипак, за другу свеску 
издвојили смо песму „Новаковић Грујо и делибаша Ибро“. 

Никола Кашиковић (1861–1927), српски публициста, оснивач и 
сувласник књижевног листа „Босанска вила”. Чувени часопис је 
излазио од 1885. до 1914. године. Био је учитељ, члан „Српског 
новинарског удружења” и преседник Српског пјевачког друштва 
„Слога”. Један је од утемељивача сарајевске „Просвјете”, културног 
друштва Срба Босне и Херцеговине. Био је вредни сакупљач 
народних предања, веровања и поезије. Одабрали смо чувену 
песму о муслиманском јунаку, познату по многим варијантама и 
везама са Старином Новаком и његовом хајдучком четом,  
„Ђерђелез Алија”. 
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РЕЧНИК 
страних, архаичних речи и појмова 
 

азнадар (хазнадар) – 
благајник, ризничар... 

азур (хазур) – спреман, готов 

акшам – вече 

аргатовати – радити у најму, за 
надницу, кулучити... 

аферим – браво, врло добро... 

ашик – љубавник, драган, 
заљубљени... 

банда – страна 

бошчалук – дар састављен од 
кошуље, веша и чарапа 

будак – мотика, трнокоп... 

була – муслиманска жена 

буљук – чета војника, стадо, 
мноштво... 

 буљумбаша (буљубаша) – 
војни старешина, капетан 

 бусија – заседа 

 

вилајет – покрајина, 
провинција 

даницкиња – мала пушка 
израђена у Гдањску (Пољска) 

далбулана – велики бубањ 

демир пенџер – прозор са 
железним решеткама 

делибаша – првак међу 
делијама, најбољи јунак, 
заповедник одреда делија... 

 диванити – разговарати 

 диван кабаница – дуга црвена 
кабаница од јаког дебелог 
сукна 

 дилбер – леп, мио 

 димискија (димишћија) – 
сабља кована у Дамаску 

 дин – вера, закон 

 долама –дуга горња хаљина 
преко које се паше појас 
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ђечерме (јелек) – врста одеће 
без рукава 

ђувејглија (ђувегија) – 
младожења, момак за 
женидбу 

земан – време 

зулум – насиље, тиранија 

јаглук – марамица, рубац... 

јапија – дрвени грађевински 
материјал, телесна грађа... 

кавада – женска горња хаљина 

кадуна – госпођа, угледна 
жена 

каил (био) – бити радан, вољан 

калабалук – мноштво, бројно, 
пуно... 

калпак – висока капа са 
крзном, свилом и кадифом 

кужна – тужна, жалосна 

лубарда – стари ратнички топ, 
кумбара... 

лобуд – кратко копље, 
буздован 

 лула – мала чаша 

 лула од тумбака – повелики 
напрстак од месинга (на 
узенгијама) 

 мартолоз – припадник 
помоћних војних одреда у 
османској војсци; сачињавали 
су их припадници хришћанских 
народа 

мерџан – корал 

местве – кожне чарапе 

метериз – шанац, оклоп, 
заклон... 

Мисир – Египат 

мукадем – господски, 
старешински... 

мурећеф – мастило 

нафака – судбина, усуд, коб, 
несрећа 

наџак – убојна секира, чекић 

орјатка  (орјатско колено) – 
проста жена, води порекло од 
простакуше 

пашмаге –папуче, лака ципела 
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пињал – бодеж, оштар са обе 
стране 

руветлија – занатлија 

седелфи тамбура – тамбура 
украшена седефом 
(унутрашња страна бисерне 
шкољке) 

селам – поздрав 

синија – низак сто за јело, 
велики дрвени суд 

скерлет – квалитетно сукно, 
тканина у отвореноцрвеној 
боји 

Слан Камен – Сланкамен 

софра (совра) – трпеза, 
поставља се у изузетним 
приликама 

сунџир (синџир) – ланац 

тенеф – конопац, уже 

телал – оглашивач, добошар... 

теферич – летњиковац, забава 
у природи... 

теркије – завежљај јахачеве 
опреме; каишевима повезан 
на задњем делу седла 

тестир (цестир) –одобрење, 
допуштење 

токе – сребрни или месингани 
оклоп у облику дугмета, 
спреда пришивен на доламу, 
јелек 

ћеиф – добро расположење, 
радост, весеље... 

ћемер – појас 

ћорда (корда) – сабља 

ункаш – предњи, уздигнути 
део седла 

хак (хака) – право, правда, 
заслуга... 

ханџар – двосекли 
оријентални нож 

харамија – разбојник, 
зликовац 

хашлук – трошак, новац за 
трошење 

хрсузин (хрсуз) – лопов, 
крадљивац 
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чавленика – врста пута 

чардак – лепа, двоспратна 
кућа окружена баштама 
приземље је од камена, а 
спрат од дрвета,  дворац, 
летњиковац... 

чауш – стражар, пандур, 
наредник... 

челебија – господин, 
господар... 

челенка – сребрно или златно 
перо, одликовање за јунаштво 

џида – танко и дугачко копље 

џефердар (џевердар) – дуга 
пушка, кремењача из 18. и 19. 
века; кундак и цев се 
украшавају седефом. По 
чувеном путописцу Челебији 
уметничка обрада седефа на 
Балкану била је веома 
развијенена од 15. века. Сви 
ратници, а посебно хајдуци 
обожавали су овако украшено 
оружје. 

шенлук – весеље, радост, 
празновање... 

шехер – варош, град 

шићар – лака зарада, добит, 
корист 

шикли – нацифран             
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	Ал' устока, вјетар од истока;
	На плећима токе позлаћене,
	Што му их је поклонио бабо;
	Јаше вранца дијете-Грујице.”
	А кад зачу Старина Новаче,
	Сиде Новак води Чобаници,
	А угледа деспота Јована,
	На Јовану рухо Грујичино,
	За појасом двије даничкиње,
	А на глави капа и челенка,
	Под Јованом вранца Грујичина,
	Троструке га сузе пропадоше,
	Па се старац уз планину врати,
	Нађе друштво ђе је оставио,
	Па дозива дели-Радивоја:
	„О мој брате, дели-Радивоје!
	Зло ти пиво, а горе ти било!
	Погибе нам дијете Грујица.”
	А бесједи дели-Радивоје:
	„Муч', Новаче, замуко се
	муком!”
	Новак сузе проли низ образе.
	А бесједи дели-Радивоје:
	„Зар је мене погинуо Грујо?
	Авај мене до бога милога!
	Јер сам јунак добро остарио,
	Остарио и обневидео,
	Сад ме нема нико љебом
	ранит'.”
	А бесједи Старина Новаче:
	„Браћо моја, тридесет хајдука,
	Притежите на ноге опанке,
	Препашујте бистре џефердане,
	Да идемо у тијесне кланце,
	Не би л' нашег осветили
	Груја.”
	Ко је јунак, ради о оружју,
	Ко је сташив, притеже опанке,
	Па скочише на ноге лагане,
	Па одоше у тијесне кланце.
	Кад дођоше у тијесне кланце,
	Сваки себи метеризе гради,
	Радивоје насред друма сједе,
	Па дружини ријеч говораше:
	„Браћо моја, тридесет хајдука,
	Ви немојте пушке избацити,
	Док не гађам деспота Јована.
	Јер сам пушку добро напунио
	За Јована, мога душманина.”
	Ту чекају деспота Јована.
	Док ето ти уз планину свата,
	Најнапријед деспоте Јоване.
	А кад дође у тијесне кланце,
	Угледа га дели-Радивоје,
	Рони сузе низ бијело лице,
	Пушку куми, по табану љуби:
	„Немој мене ватром
	преварити,
	За очи те још молити нећу.”
	На Јована ватру оборио,
	Лоше гађа, ал' добро погађа:
	На прсима токе проломио,
	На плећима јелек поштетио,
	Јован паде, а старац допаде,
	Те Јовану одсијече главу;
	Одмах пуче тридесет пушака.
	Тек по једну пушку истурише,
	За оштре се ноже доватише,
	У сватове јуриш учинише;
	Хајдуци су чилни и одморни,
	А сватови грдни и рањави,
	Рашћераше свате по планини,
	А остаде на коњу ђевојка.
	Новак дође до ђевојке младе,
	Па ђевојци ријеч проговара:
	„О ђевојко, жалосна ти мајка,
	Али ћеш се у дом повратити,
	Ал' ћеш са мном ићи у
	планину,
	Да те вјенчам за дијете младо,
	За мог сина дели-Татомира?”
	А ђевојка ријеч одговара:
	„Волим сада у воду скочити,
	Него се натраг саде
	повратити.”
	Узе Новак лијепу ђевојку,
	Па одведе гори Романији,
	За дијете цуру привјенчаше.
	Двоје свати, а једна дјевојка
	Јошт ни зоре ни бијела дана,
	Док протрча јунак низ планину,
	Низ планину низ Омановицу
	На студену воду Чобаницу;
	Докле води Чобаници дође,
	У том свану и огрија сунце.
	Нешто му се даде погледати
	Покрај воде под јелу зелену,
	Виђе јунак коња и ђевојку,
	Ту стојаше под јелу зелену.
	И каква је лијепа ђевојка,
	Сав јој дувак крвца
	пошкропала,
	Под ђевојком дорат од
	мејдана,
	Сав је дорат у крв огрезнуо,
	Ђогат био па се обојио,
	Од ђога се дорат направио.
	А јунак се ближе примицаше,
	Докле коњу и ђевојци дође,
	Па ђевојци божју помоћ виче.
	Ђевојка му помоћ приватила:
	„Да си здраво, незнана
	делијо!”
	Па јој јунак поче беседити:
	„О ђевојко, божја несретнице,
	Што си тако у крв огрезнула?
	Камо тебе кићени сватови?
	Од кога су свати изгинули?”
	Ђевојка му на то одговара:
	„О јуначе, који мене питаш,
	Кад ме питаш, да ти право кажем,
	Ја нијесам божја несретница,
	Но је моја несретница мајка,
	Која мене за двојицу дава.
	Ја сам ћерка од будима бана,
	Мене проси Деспотов Јоване,
	Мајка не да, а отац ме дава.
	Таман оде Деспотов Јоване,
	Док ето ти Новаковић-Груја
	Од простране горе Романије.
	Запроси ме Новаковић Грујо,
	Бане не да ,а мајка ме дава,
	Јер се мати ашик учинила
	На сокола Новаковић-Груја.
	Висок Грујо, да га вишег нема,
	А лепши је од сваке девојке,
	На јунаку одијело дивно,
	На прси му токе позлаћене,
	А на главу калпак и челенке,
	Сав у срми и у чисту злату.
	Дарова ме Новаковић Грујо,
	Даде мени бурме позлаћене,
	И даде ми три стотин' дуката.
	Мало стаде земан по земану,
	Књигу пише од Будима бане,
	Баш јунаку Деспотов Јовану:
	„Мио зете, Деспотов-Јоване,
	Купи свате, 'ајде по ђевојку!”
	Кад је ситну књигу оправио,
	Онда мати другу накитила,
	Па је шаље гори Романији,
	Милу зету Новаковић-Грују:
	„Мили зете, Новаковић-Грујо,
	Купи свате, 'ајде по ђевојку!”
	Мало стало, задуго не било,
	Док ето ти Деспотов-Јована,
	Води Јован три стотин' сватова;
	Сватове су добро дочекали,
	Разредише свате на конака,
	А Јована на бијелу кулу.
	Мало сјели, те се одморили,
	Док ето ти Новаковић-Грује,
	Води Грујо четерес' коњика
	Из планине љута убојника;
	Ту сватове добро дочекаше,
	Разредише свате на конаке,
	А Грујицу на бијелу кулу.
	Кад ујутру јутро освануло,
	Чауш виче, далбуана риче:
	„Азур,свати, извед'те девојку!”
	А да видиш јада изненада.
	Састаше се двије ђувегије,
	Двоји свати,а једна девојка!
	Кад то виђе Новаковић Грујо,
	Ћаше Грујо затурити кавгу
	На банову пребијелу кулу,
	Не даде му од Будима бане,
	Но састави двије ђувегије,
	Па им узе од злата јабуке,
	Обје тури на синију златну,
	Уведоше мене у одају.
	Ту гледају обје ђувегије
	Да избирам од злата јабуку,
	Коме срећа пане и девојка,
	Они други за зло да не прими,
	Но да девер буде уз девојку.
	Ја б' волела Новаковић-Груја,
	Него моје обје оке црне.
	Не погоди Грујову јабуку,
	Но јабуку Деспотов-Јована.
	Тада бане дарива Јована,
	Даде Јову од злата синију,
	Наоколо оплетена гујом,
	Повисоко главу издигнула,
	На глави јој алер-камен драги,
	Те се види са њом вечерати
	У по ноћи баш к'о у сред дана.
	И Грујицу бане дариваше,
	Даде Грују сабљу оковану,
	На сабљи су три балчака
	златна
	И на њима три камена драга,
	Ваља сабља царевога града;
	Дариваше свате обадвоје.
	Отале се свати подигоше,
	Пријеђоше поља и планине,
	Док стигоше на Дугу Пољану.
	Не да Грују ђаво сиђет' с
	миром,
	Но потеже сабљу позлаћену,
	Па у свате коња нагоњаше,
	Јованове свате сијецаше
	И разгони свате на буљуке
	Како вуче пребијеле јанце.
	Кад то види Деспотов Јоване,
	До Грујице коња догоњаше
	И овако њему говораше:
	„Не, Грујица, изгубио главу,
	Не замећи у сватове кавгу!”
	То Грујица ништа не слушаше,
	Но на Јова коња нагоњаше,
	Па га бритком сабљом ударио
	По довату и мукадем пасу.
	Ту Јовану добра срећа била,
	На јунаку оклоп гвожђе тешко,
	Сасу ватру низ добра јунака,
	Сломи сабљу на три половине.
	Разљути се Деспотов Јоване,
	Па на Груја коња нагоњаше,
	Од себе га сабљом ударио,
	Посече му са рамена главу
	Па му главу у зобницу баци,
	Алабанда, затури се кавга.
	О, јуначе из горе зелене,
	Шта ћу теби јаде казивати,
	Пода мном се ђогат поплашио,
	Код ове ме воде износио!”
	А кад јунак саслуша ријечи,
	Проли сузе низ бијело лице -
	То је био Старина Новаче;
	Па довати пушку џевердара,
	А потрча уз гору зелену
	Милу брату дели-Радивоју,
	Све му јаде за Грујицу каже.
	Оба брата на ноге скочила,
	Поведоше тридесет ајдука,
	По'иташе у крваве кланце,
	Па бусију тврду уватише.
	У том стиже Деспотов Јоване,
	Поред њега на коњу девојка
	И са њиме шездесет сватова,
	Што грдније, а што рањеније.
	Овако им Новак беседио:
	„Браћо моја и дружино драга,
	Немој који пушку истурити
	Док не пукне пушка џевердару
	На јунака Деспотов  Јована!”
	Док се Јован ближе
	примакнуо,
	Новак љуби пушку џевердара:
	„О за Бога,пушко џевердару,
	Немој мене ватром
	преварити,
	За очи те ни молити нећу!”
	Па му даде огањ, ватру живу;
	Добра пушка ватру приватила
	И Јована добро погодила,
	Међу токе у прси широке.
	При Јовану добра срећа била,
	Олово га приватити неће.
	Све остале пушке запуцаше,
	Нека бије, а нека рањава,
	Тек ни једна узалуд не пуца.
	Кад то виђе Деспотов Јоване,
	У ајдуке коња нагоњаше;
	Ђе год кога Јован достизаше,
	Од једнога по двојицу гради,
	Млоге јаде гради од ајдука.
	Кад се Новак на невољу нађе,
	Виче Новак грлом бијелијем:
	„Браћо моја, од горе јунаци,
	Побацајте свијетло оружје,
	Па узмите дрвље и камење,
	А удрите Деспотов Јована,
	Видите ли да смо изгинули!”
	Ту Новака послуша дружина,
	Потурише свијетло оружје,
	А узеше дрвље и камење,
	Одвојише коња и јунака,
	Па Јовану савезаше руке.
	Беседи му Деспотов Јоване:
	„Богом брате, Старина Новаче,
	Поклони ми живот на мејдану,
	Прије мене ударио Грујо
	И сватове моје разгонио!”
	Новак поче беседит' Јовану:
	„Зашто бих ти живот поклонио
	Да ми ниси Груја погубио,
	Знаш, Јоване, немала те мајка,
	У Новака више сина нема
	Но јединца, дијете Грујицу.
	Грдне си ми ране учинио
	Што си Груја мога погубио,
	Не могу ти опростит', Јоване!”
	Сабљом ману, посјече му
	главу.
	Од сватова руха покупише,
	Понесоше Грујичину главу,
	Поведоше Будимку ђевојку,
	Оженише дијете Стевана,
	Мила сина дели-Радивоја;
	Није Стеван гори од Грујице.
	Маргита дјевојка и Рајко војвода
	Још зорица не забијелила,
	ни Даница лица помолила,
	а од дана ни помена нема,
	пошетала Маргита ђевојка
	у Сријему по Сланом Камену.
	Рано шета боса по камену,
	рано шета, танко попијева,
	а у пјесми кунијаше Рајка:
	„Бог т' убио, Рајко војевода!
	Чим ти наста на Сријем
	војвода,
	тако нама Турци додијаше;
	а док бјеше војевода Мирко,
	ми Турчина нигђе не чујасмо,
	а камоли очима виђасмо;
	а данас нам додијаше Турци,
	турски коњи ноге искидаше,
	шетајући јутром и вечером,
	на плочама поље разнијеше,
	мећући се џиде и лобуда.”
	Тако пјева Сријемка ђевојка;
	она мисли нико је не слуша,
	ал' то Рајко и слуша и гледа,
	па дозива Маргиту ђевојку:
	„Селе моја, Маргита ђевојко,
	немој клети војеводу Рајка!
	Шта ће коме учинити Рајко?
	Шта ће себе, шта ли ће
	Сријему,
	а шта ли ће у Срј'ему Турцима?
	Докле бјеше војевода Мирко,
	бјеше тада млого војевода
	по нашијем редом градовима;
	па ме чекај, Маргита ђевојко,
	стани мало на Камену Слану,
	стани мало да ти кажем право
	све војводе и градове редом:
	на бијелом граду Дмитровици,
	онђе бјеше старац Кузун-Јањо,
	бјеше њему триста и три љета;
	на Поцерју покрај воде Саве,
	онђе бјеше Обилић Милошу,
	везир бјеше славноме Лазару;
	на ономе Биограду Стојну,
	онђе бјеху два Јакшића млада
	–
	Јакшић Дмитар с војводом
	Стјепаном;
	На бијелу  граду Смедереву,
	онђе бјеше стари деспот Ђурђе
	са његова два вриједна сина –
	са Стјепаном, а и са Гргуром;
	а на оној, на равној Ресави ,
	онђе бјеше војвода Стеване;
	на Сталаћу, на високој кули,
	онђе бјеше војвода Тодоре;
	на Крушевцу, граду бијеломе,
	онђе бјеше славни кнез
	Лазаре,
	а са сином Високим Стеваном;
	на Прокупљу, граду бијеломе,
	онђе бјеше стари Југ Богдане
	с девет сина, с девет Југовића;
	на бијелом граду Куршумлији,
	онђе бјеше Бановић Страхиња;
	на Топлици, на води студеној,
	онђе бјеше Топлица Милане;
	а на оној равној Косајници,
	онђе бјеше Косанчић Иване;
	а на Нишу, граду бијеломе,
	онђе бјеше војвода Станиша;
	на Тимоку, златноме потоку,
	ту бијаху двије војеводе –
	једно Бјелић, друго
	Златнокосић;
	на Видину, граду бијеломе,
	онђе бјеше старац Владисаве;
	а на равној земљи
	Каравлашкој,
	онђе бјеше Каравлах Радуле;
	на Букрешу, граду бијеломе,
	онђе бјеше бего Радул-бего
	с својим братом Мирком
	војеводом;
	на нашему простарну Сријему,
	овђе бјеше Мирко војевода;
	на бијелом граду Вучитрну,
	онђе бјеше војвода Војине
	са три сина, три Војиновића;
	на Загорју, мјесту питомоме,
	онђе бјеше Љутица Богдане;
	на Пазару, граду бијеломе,
	онђе бјеше Реља Крилатовић;
	на Сјеници, на равној паланци,
	онђе бјеше војвода Стеване;
	а оној на Босни поноситој,
	онђе бјеше Бошко
	Бошњанине;
	на Травнику, граду бијеломе,
	онђе бјеше Бранковићу Вуче,
	везир бјеше славноме Лазару;
	а на ломној на Херцеговини,
	онђе бјеше Херцеже Стјапане;
	на бијелом граду Пирлитору,
	онђе бјеше Момчило војвода
	с девет браће, с девет
	војевода;
	на Цетињи, на  води дебелој,
	онђе бјеху два бега голема,
	Иван-бего и с њим Обрен-бего,
	обадва су Турци потурчили;
	на ономе ломном Шекулару,
	онђе бјеше Петар Шекуларац;
	а на Скадру на води Бојани,
	онђе бјеше Вукашине краљу,
	а са братом војводом
	Угљешом
	и са братом Гојком војеводом;
	на Призрену, мјесту питомоме,
	онђе бјеше српски цар
	Стјепане
	и са сином нејаким Урошем;
	на ономе равном Дукађину,
	онђе бјеше Лека капетане;
	а на оном на Косову равну,
	онђе бјеше војвода Мијајло;
	а на оној на планини Старој,
	онђе бјеше Старина Новаче,
	а са братом дели Радивојем,
	с Татомиром и с Грујицом
	младим;
	на Софији, граду бијеломе,
	онђе бјеше Грчићу Манојло;
	на Кратову, граду бијеломе,
	онђе бјеше Кратовац Радоња;
	на бијелу граду Куманову,
	онђе бјеше Костадине бего;
	на Солуну, граду бијеломе,
	онђе бјеше војвода Дојчине;
	на Прилипу, граду бијеломе,
	онђе бјеше Краљевићу Марко.
	Па чу л' селе, Маргита ђевојко,
	Све то бјеху наше војеводе,
	сви су били, па су преминули –
	који, селе, они починуше,
	а који ли они изгинуше;
	данас тога нема ниједнога,
	сам остаде у Сријему Рајко
	као суво дрво у планини.
	Шта ће себе, шта ли ће
	Сријему,
	а  шта ли ли ће у Срј'ему
	Турцима?”
	Па извади ноже од појаса,
	удари се поред срца жива,
	мртав паде на земљицу црну.
	Рајко паде, Маргита допаде,
	пишти љуто како змија љута:
	„Браћо моја, српске војеводе,
	како бисте, како преминусте,
	а како ли робље остависте!
	Робље ваше – све турско
	подножје,
	намастири – турске потпрдице.
	Па до'вати Рајкове ножеве,
	удари се посред срца жива,
	мртва тужна поред Рајка паде.
	Женидба Огњанина Вука
	Пошетао Огњанине Вуко
	Под Будимом бијелијем
	градом,
	Ал' му сабља позвекује често,
	Па се Вуче сабљом разговара:
	„О, сабљице, моја узданице,
	Што ми тако позвекујеш често,
	Али ти је за невољу љуту?
	Ево има три године дана,
	Од кад сам те с мајстора
	донио,
	Нијесам те крвце напојио,
	Ама 'оћу, рече, ако Бог да
	Истом главом од Будима краља,
	Који ми је све моје узео:
	Ђурђевину и Смедеревину.”
	Вуко мисли нико га не чује,
	Ал' га слуша од Будима краљу.
	На живу се муку нагоњаше,
	Како ће се умирити са Вуком,
	Па сазива своје витезове,
	И све њима право казиваше:
	„Витезови, браћо моја драга,
	Бисте ли ме како сјетовали,
	Како би се умирио са Вуком?”
	Ал' господа краљу бесједила:
	„Господаре, од Будима краље,
	Ми ћемо те дивно сјетовати,
	Ти парићај господска обједа,
	И на објед сазови господу,
	Међу њима зови Огњен-Вука.
	Још да чујеш, краље, господаре,
	Када буде у највише пиће,
	Ти изведи милу шћерцу твоју,
	Одјени је што можеш
	најљепше
	Пак јој пружи један пехар
	вина,
	А на пехар од злата јабуку,
	Нек је даде Вуку Огњеноме.”
	Тадер краље послуша господу,
	И начиње господска обједа,
	На објед је господу сазвао,
	Међу њима дозва Огњен-Вука.
	Кад бјеше у највеће пиће,
	Таде краље шћерцу изводио,
	Мили своју шћерцу Кадијану.
	Дивна ти је, дуг је јад убио!
	На цури је дивно одијело,
	А гуја је и  од себе дивна.
	Већ су на њу три дивна кавада,
	Два од свиле, трећи од
	кадифе,
	А на руке бурме и прстење,
	А под грло три жута ђердана:
	Један ђердан под грло
	спучила,
	Ђердан беше од скерли
	мерџана,
	Ђердан црвен, а грло бијело,
	То ђевојку подносило дивно;
	А други је ниже посклонила,
	Тај је ђердан по дојкама тиче,
	Ђердан бјеше ситнога бисера,
	Бисер ситан, а дојке су крупне,
	Ни то није видијети ружно;
	Трећи ђердан од сувога злата,
	Тере цури до појаса тиче,
	Ђе се злато у злата куцаше,
	Ни то није видијети ружно;
	А на ноге од  злата пашмаге,
	Одоздол су сребром
	потковане,
	А одозгор златом нажикане,
	Пак јој даде један пехар вина,
	А на пехар злаћану јабуку,
	Да је даде Вуку Огњеноме.
	Тада цура полећела трком,
	Пружи Вуку златан пехар вина.
	Ал' је Вуче цури бесједио:
	„Прођи ме се, лијепа ђевојко,
	Прођ' се мене, 'ајде на
	другога,
	Јер ја куће ни баштине немам;
	Кућа ми је камена пећина,
	А поље ми зелена ливада,
	Него ми је у баба твојега,
	Ма ће ми платити, ако Бог да!”
	Тад господа Вуку бесједила:
	„Узми чашу, Вуко Огњанине,
	Узми чашу и дивну ђевојку.”
	Када Вуко ријечи саслушао,
	Брже узе пехар и јабуку,
	И на цуру стави обиљежје,
	И са краљем свадбу углавио:
	„Ова свадба за годину дана,
	Доклен пођем моме
	Смедереву,
	И окупим кићене сватове.”
	Ријеч рече, на ноге устаде,
	Па отиде на своје дворове.
	Када приспје двору бијеломе,
	Брже купи кићене сватове,
	Сакупио три стотине свата.
	Ал' се Вуко на муку нагнао
	Нема брата, нема братучеда,
	Ни својега, мила побратима,
	Да му буде ђевер уз ђевојку,
	До једнога циглог побратима,
	Надалеко у земљи Турскојзи,
	Побратима бега Подунавца.
	Тадер Вуче књигу направио
	Одасла је милом побратиму:
	„Поздрављам те, драги
	побратиме,
	Јеси л' чуо, ал' ти ко казива
	Да се скоро хоћу оженити
	Из Будима града бијелога
	Милом шћери од Будима
	краља,
	Него хајде к мен' у Смедерево,
	Да ми будеш ђевер уз
	ђевојку.”
	Када бегу ситна књига дође,
	Када виђе ситно што му пише,
	Ону чита, другу Вуку пише,
	Одасла је милу побратиму:
	„Да ме чујеш, побратиме Вуче,
	Не могу ти у сватове доћи,
	Е ме десна нога забољела,
	Десна нога у десно кољено,
	Но ти шаљем двије буле моје,
	Да ти буду уз дивну ђевојку.”
	Када Вуку ситна књига дође,
	И дођоше двије буле младе,
	Дивно их је Вуче дочекао.
	Фала Богу да је великоме!
	У двор чини велико весеље,
	Све играју и попијевају.
	Ма да видиш двије буле
	младе,
	Ни играју ни попијевају,
	Него су се шјетно ошјетиле.
	Тада Вуче њима бесједио:
	„А тако ви, двије снахе моје,
	Зашто данас ви не попијевате?
	А кунем се, те ви вјеру дајем,
	Док је моја на рамену глава
	Вама, рече, зулум бити неће.”
	Али буле Вуку бесједиле:
	„Да нас чујеш, наш ђевере
	Вуче,
	Ако ћеш нам дати вјере тврде,
	Да ти нама зулум чинит'
	нећеш,
	Ми ћемо ти право каживати.”
	Тад им Вуче даде вјеру тврду,
	Да је вјера тврђа од камена.
	Тадер буле Вуку бесједише:
	„Наш ђевере, да нас чујеш
	дивно,
	Није бега нога забољела,
	Десна нога, као што ти пише,
	Но је осто да окупља Турке,
	Да причека тебе и сватове,
	Кад се вратиш из Будима
	града
	Када дођеш у Дунава близу,
	Он ће тебе уд'рит' изненада.
	И разгнати кићене сватове,
	И отети лијепу ђевојку.
	А чујеш ли, наш ђевере Вуче,
	Ти не имаш доброга јунака,
	Који би му поплашио Турке:
	Овде нема Краљевића Марка,
	Нит' је овде војеводе Јанка,
	Ни Секуле, Јанкова сестрића,
	Овде није старога Новака,
	Ни Грујице синовца његова,
	Овде није два Подреновића,
	Оба сина Подреновић Рада,
	Који беху поплашили Турке.
	Но да чујеш, наш ђевере Вуче,
	Ти окупи Србе свеколике.”
	Тадер Вуче буле послушао,
	Намах многе књиге разаслао,
	Скупише се Србљи свеколики;
	Кад се Вуку у двор саставише,
	Отален се свати окренуше:
	За ђевера Краљевића Марка,
	Ако буде до невоље љуте,
	Неће Марко пуштити ђевојку;
	Старога свата Старину Новака,
	А за кума Сибињанин Јанка,
	За војводе два Подреновића,
	Барјактара Бановић Секулу,
	Уз барјака Грујицу Новака.
	Тадар Вуко Марку бесједио:
	„Побратиме, да ме чујеш,
	Марко,
	Кад се вратиш из Будима
	града,
	Када дођеш у Дунаво равно,
	Удариће Подунавац бего,
	И отети лијепу ђевојку.”
	Тадер Марко Вуку бесједио:
	„Да ли чујеш, Вуко побратиме,
	Ако би ми Бог и срећа дала,
	Да би мене бего ударио,
	Кунем ти се, а вјеру ти давам,
	Ја га 'оћу жива уфатити,
	Довести га у твоје дворове.”
	Па се отлен свати окренуше.
	Фала да је Богу великоме!
	Ево крену сила и сватови,
	Пјевајући и лубардујући,
	Док дођоше до Будима града.
	Ту их краље дочекао дивно,
	Пију вино за неђељу дана.
	Кад неђеља на пунано дође,
	Тадар се је Марко устануо,
	Па дозива од Будима краља:
	„А на ноге, од Будима краљу,
	Вријеме је дома да идемо,
	Износ' даре, изводи ђевојку.”
	Тада краље Марка послушао,
	Он изнесе даре на сватове,
	И изведе лијепу ђевојку.
	Свакога је свата даровао;
	Неком перо, неком перјаницу,
	Свакојега ко је зашто био,
	Ђеверима коња и ђевојку.
	Отолен се свати покренуше,
	Ево путем пјевајућ' пођоше.
	Кад дођоше у ћесаровину,
	Ал' повикну Марко Краљевићу:
	„Стан', Секула, драги
	побратиме,
	„Стан', Секула устави сватове.”
	Тад Секула Марка послушао,
	Стаде Секул', стадоше сватови,
	Тадер им је Марко казивао.
	Још им Марко ријеч бесједио:
	„Слушајте ме, свати, браћо
	драга,
	'Оће бего послат' нам уходу,
	Да уходи свате свеколике,
	Кад ухода уходи сватове,
	Страх ме љуто ударити неће.”
	Ондар вране коње мијењаху.
	Тадар Марко зове побратима,
	Побратима Грујицу Новака:
	„Побратиме, да чу ли ме
	дивно,
	Дај ти мене вранчића твојега,
	Ја ћу тебе Шарца коња мога.”
	Тад је Грујо Марка послушао.
	Тада зове Старина Новаче,
	Зове Новак војеводу Јанка:
	„Дај ти мене дорина твојега,
	Ја ћу тебе башута мојега.”
	Зове Секул два Подреновића:
	„Ха, на ноге, два Подреновића,
	Да ми наше коње мијењамо,
	И остали свати сваколики.”
	Када свати коње мијењаше,
	Отален се свати подигоше.
	Ма ни бего залуд не стојаше,
	Него шаље момке у уходу.
	Ухода је уходила дивно,
	Таки опет бегу повратила,
	И бегу је право казивала:
	„Господару, бего Подунавче,
	Ми смо свате уходили дивно,
	„Када бјеше Краљевића
	Марка,
	Ма не бјеше коња Марковога;
	Ка да бјеше војевода Јанко,
	Ма не бјеше коња Јанковога;
	Ка да бјеше Старина Новаче,
	Ма не бјеше коња Новакова;
	Ка да бјеху два Подреновића,
	Ма немаше коња њиховијех;
	Ка да бјеше Бановић Секула,
	Ма немаше коња Секулова;
	Ка да бјеше дијете Грујица,
	Ма немаше коња Грујичина.”
	Ал' се бего чуду овизао
	Да су вране коње мијењали,
	Па овако бего бесједио:
	„Не бојте се, Турци, браћо
	моја,
	Него 'ајте да ми ударимо.”
	Тад за кланац бего запануо,
	Докле на њи свати нагазише.
	Кад на Турке свати наступише,
	Фала да је Богу милосноме!
	Колико им ласно ударише,
	Свеколике свате разагнаше.
	По планини свате растурише,
	Сам остаде Краљевићу Марко
	Са ђевојком усред друма пута,
	Око њега Турци насрнуше;
	Марко мучи, ништа не говори,
	На њих Марко мрко погледује.
	Фала да је Богу великоме!
	Из горе се свати повратише,
	И на Турке снажно ударише:
	Од сприједа Секул са Грујицом,
	А од зада два Подреновића,
	С десне банде Старина Новаче,
	Од лијеве војевода Јанко,
	Из сватова Марко искочио,
	Фала да је Богу великоме!
	Тад брицкиње ђорде
	повадише,
	А у свате јуриш учинише,
	Погубише Турке свеколике,
	Ниједнога жива не пустише,
	Ни да кажу како им је било.
	Утече им бего Подунавац,
	За њим Марко напушта
	кулаша,
	Ма га никад стићи не могаше,
	Под Турчином бјеху ноге брзе,
	Ал' га ћера по планини Марко.
	Тадаре се свати окупише,
	Тере Новак изброја сватове,
	Ал' му није свата најбољега,
	Најбољега Краљевића Марка.
	Јекну Новак како мрчни вуче:
	„Јао њему јутрос па довијек,
	Нема мене свата најбољега!”
	Оно зачу Подунавац бего,
	Ал' се чуду авизао бего,
	Да је са њим кроз планину
	Марко,
	Па још боље бјежи уз планину.
	Ками мајци да утећ' могаше,
	Јере га је пристигнуо Марко,
	И бега је жива уфатио,
	Па му свеза на плећима руке,
	Па га води међу сватовима.
	Кад у свате долазио Марко,
	Тад Новаку Марко бесједио:
	„Да ме чујеш, Старина  Новаче,
	Моли Бога јер си остарио,
	Данас бих ти укинуо главу,
	Да ли теби данас не говорих,
	Ђе је пити, или сјећи Турке,
	Није треба кликовати Марка.”
	Отолен се свати покренуше,
	Пјевајући и пушкам' мећући,
	На дворове док Вуку дођоше.
	Води Марко бега Подунавца,
	Свезаније' руку наопако,
	Па га даде Вуку побратиму:
	„На ти, Вуче, душманина
	твога.”
	Када Вуко бега дохватио,
	Лијепо је даровао Марка.
	Отлена се свати покренуше,
	Те сви свати на дворе пођоше,
	Вуко рани бега Подунавца,
	Држао га седам-осам дана,
	Пак му зоби и сијена даје,
	Ал' за бега дође откуп дивни,
	Дивни откуп, седам ћеса блага.
	Тадер Вуко бега отпуштао
	Из синџира гвожђа жестокога,
	Дарова му двије буле младе,
	Здраво с њима на дворове пође.
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