МУЗЕЈ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СТАРИНА НОВАК“

Библиотека НОВАКОВА РУКОВЕТ
Књига 2
1

Главни и одговорни уредник
Влада Вучинић
Уредник
Марија Марковић
Лектор-коректор
Марија Марковић
Компјутерска обрада
Драган Ђорђевић, штампарија “ПЛУС”, Београд

Предња корица
Споменик Старине Новак и Новакова кула у Клуж
(Румунија) на месту где је страдао у великим мукама
Задња корица
Биста Старине Новак у холу ОШ „Старина Новак“
Илустратори
Иван Величковић, наставник ликовне културе, и ученици
ликовне секције
2

Милош Пекић

БОЖЕ МИЛИ
ДА ЧУДНА ЈУНАКА
АНТОЛОГИЈА НАРОДНИХ ПЕСАМА О СТАРИНИ НОВАКУ
(свеске 4, 5, 8 и 13)

Н
ВАК
ДОДАТАК
Мај 2018 * број 11

3

Садржај

Историјски лик Старине Новака

Епски лик Старине Новака

10

16

Како је Новаку утекла вила његова љубовца

21

Кавга Радојица и трговац Иван

20

Невјерна љуба Грујице Новковића

26

Новак продаје Радивоја

Како се Старина Новак добавио оружја

18

23

Женидба Ђурђа Смедеревца

29

Новак на свадби своје љубе

36

Љуба Грујичина ослобађа Грују из тамнице

34

Росанда ђевојка и дели Радивој

38

Сестра остаје верна брату

41

Невјера љубе Новаковић Грује

39

Дворбу дворе два Јакшића млада

43

Грујице посестрима

51

Што је Грујо

Свој освој

45
53

Марко у ропству сарајевском

Хајдуци на мегдану добивају дјевојку за младог Грујицу
4

55
58

Женидба Грује Новаковића

Мали Радоица и зворнички диздар

61

80

Новаковић Грујо

86

Старина Новак и Танковић Осман

92

Свадили се Новак и Грујица

88

Соколпашиница и Новаковић Груја

94

Удаја ћерке Старине Новака

98

Деоба Новака и Радивоја

95

Пеливан Грујица и Турчин

102

Од Задарја бане

111

Старина Новак и делибаша Ибро
Новак укида свадбарину

106
115

Кћи Старине Новака

118

Арамбаша Радa и девет Сењана

120

Напомене

122

Литература

Речник страних, архаичних речи и појмова

5

128
129

ПРЕДГОВОР ДРУГОЈ КЊИЗИ
Након векова певања о Старини Новаку, савремене
генерације као да су занемеле. Да ли је то зато што је значај
Старине Новака нестао? Или је истина сасвим обрнута? Да ли
нам је Старина Новак потребан да бисмо из општенационалне
онемелости ипак пропевали, a своје животе, што значи
историју, испунили поезијом и финоћом наспрам понуђене и
наметнуте испразне буке, непрекидне забаве и грознице стално
новим надражајима?

Живот, срећом, помаже да одговоримо на ова питања.
Најпре да признамо и схватимо дубоку општенационалну
хибернацију, деценијама обмотавану свиленим идеологијама на
начин како сви паукови обмотавају своје омамљене жртве,
ухваћене у мрежу слаткоречивих идеологија и револуција. И да
сличност доба револуција и савременог света забаве није
случајност јер револуцију смењује забава а забаву револуција.
Без певања о Старини Новаку, онемели, остајемо отровани и
изгубљени. Старина Новак је насушна потреба националном
буђењу и здрављу. Толико је неопходан да бисмо морали да га
измислимо када га не би било. А имамо га и не треба да га
измишљамо или позајмљујемо како то морају неки други
народи који су га својим поштовањем у новијој историји скоро
и заслужили више од нас. Богу хвала, сачувана је бар једна
установа да гаји тековине Старине Новака - основна школа
„Старина Новак" у Београду, издавач књиге „Боже мили, да
чудна јунака!“, друге књиге од укупно шест планираних у
збирци „Новакова руковет“ која је први подухват ставарања
антологије песама о Старини Новаку за последњих више од
четири века српске историје, од страдања Старине Новака 1601.
године. Зар ово није најлепши весник буђења из већ описане
општенационалне хибернације?
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Није нова појава да истакнути појединци или усамњене
институције
културног и научног живота понесу терет
стварања нових вредности или очувања старих које зуб
времена и људске простоте угрожавају. Може се, без
претеривања, тврдити да у српској историји постоји традиција
да велика дела изнесу, на сопственим леђима, скоро анонимни
појединци или усамњене институције уместо званичних
институција, удобно ушуканих свим привилегијама државних
јасли, а да се пред непролазним сјајем њихових дела они тек
постхумно уваже и добију своје заслужено место у српском
пантеону. ОШ“Старина Новак“ својим активностима предузима
оно што се одавно требало предузети у српском народу, а што је
требало да учине далеко моћније институције српске државе за
последњих више стотина година – да изњедре елементарну
књигу о Старини Новаку и сачине антологију народних песама
о овом најопеванијем српском јунаку. Обична основна школа
дала се у поправљање ова два велика пропуста и поништавање
још једне врсте националне хибернације - мртвила српске
савремене просвете коју, нажалост, сведоче сви савременици.
Овим, наша школа не подиже никакву револуцију већ ради оно
што је у српској традицији да школа чини - да покреће велике
културне вредности подсећајући да је школа као феномен
одвајкада у српској историји имала највиталнији потенцијал, а
народ је, чак, стварао њен култ због чега је школа у прошлости
била слободна и самосвојна што данас није. Ипак, Старина
Новак као да је пробудио хајдучки бунт у нашој школи и
подстакао да се ОШ“Старина Новак“ тргне из мртвила српске
просвете у најлепшем духу традиционалне српске школе. Друга
књига библиотеке „Новакова руковет“ неоспоран је доказ да
школа јесте институција српског друштва неслућених
потенцијала који вапи да буде преточен у креативност, за
разлику од данашњег схватања школе као пуког извршиоца
наметнутих задатака као да школа кроз векове није
профилисала сопствени смисао и схатање шта јој је задатак.
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ОШ“Старина Новак“ стоји пред лицем свог народа и као
основна ћелија просвете чини своју примарну мисију
просвећивања. Актуелне ђаке, будућности ради у којој тек
следи пуно национално буђење и лечење од крвавих заблуда,
наставом подучава богатој српској баштини и учи како да је
наследе и сачувају. Друге ђаке, престареле за ђачку наставу,
сопственим примером опомиње и нуди слику, као лековити
јавни час за одрасле, како се негује увек осетљиво национално
биће.

Библиотека „Новакова руковет“ састоји се од шест књига
које испуњавају два основна задатка. Пружају приказак зашто је
Старина Новак важан за српску историју, описујући га не само
као епског јунака већ као стварну историјску личност. Други
задатак представља сабирање најзначајних песама о Старини
Новаку и стварање прве свеобухватне антологије песама о овом
српском јунаку. У првој књизи библиотеке „Новакова руковет“
опширно је Старина Новак приказан као историјска личност
али је дат и преглед извора песама о Старини Новаку названих
СВЕСКЕ. Аутор Милош Пекић, дефинисао је укупно 14 СВЕСАКА.

Друга књига ове библиотеке носи назив „Боже мили, да
чудна јунака!“ по стиху из песме “Кћи Старине Новака“ која је
уврштена у ову књигу. Књига обухвата одабране песме из
свесака 4, 5, 8 и 13. Из поменутих свесака одабрано је укупно 33
капиталне песме од којих се чак десет песама први пут
објављују у српској култури, односно, никада пре нису
штампане и савременој јавности се први пут представљају.
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 крај. Читаво
полуострво, од Црног и Јонског до Јадранског мора, пуно је
агената и авантуриста, сејача лажних нада, послатих са
европских дворова који сањају поделу територија.

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, чак и Италијана
из Тоскане и ,наравно, Срба, којих је било и на страни
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 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 неспособнији и многа права почињу да се гасе.
Хришћанска пропаганда је позвала 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
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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. Устаници прилазе влашком
војводи Михалу. На крају рата показало се да су Срби добили
најмање и да су сви пре свега хтели војнике за своје уске
феудалне интересе. Многи ови догађаји, услед каснијих
потреса, заборављени су у историјском предању Срба.
Постојала су три 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. Из
њихових редова израстају устаници, хајдуци и најамници.

Наш јунак, Старина Новак, рођен је у Поречу код
Смедерева (данашњи Доњи Милановац), негде између 1520. и
1530. године. Рођен је на дунавској граници која је од XV 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, тачније 1586.
године, много се тога изменило на штету хришћана, што ће их и
повести на стазе побуне против турске империје.
Бележи се да је Старина Новак као сарахор био у служби
одржавања смедеревске тврђаве, да је дошао у сукоб са
Турцима и да се одметнуо. Убрзо је био ухваћен. Живот му је
поштеђен због ратничких способности. Неки историјски извори
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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. 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 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 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.
Октобра месеца 1599. године војвода Михај је потписао
примирје са Турцима. Окреће се румунским кнежевинама
Трансилванији и Молдавији и тиме улази у комплот
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нерашчишћених односа земљишне аристократије. 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 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 је оберучке примио са 1000 коњаника и 600 пешака и
послао на службу на Липар, на немирној граници.
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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. 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. 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.

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
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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 Османсој
царевини. Турске власти су изненађене и огорчене. Тиме се и
завршава успон и класичан период царевине.
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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 братапобратима 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, 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:
Узех будак, с чим сам аргатовао,
Па са будаком одох у хајдуке.

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 Баба16

Новак. 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 му двије купе вина,
Трепавице од утине крило;
И он носи сабљу староковку.

Појављује се у многим поднебљим 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 љуби и посестрими, свађа
се око деобе плена, бежи из заточеништва и оплакује смрт
побратима. Хајдучки је харамбаша, понекад кукавица, брижни
остарели јунак и родитељ, у 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:
17

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 полијеће,
А са горе лишће опадоше.

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.
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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
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
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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 има пре свега има лирски и епски
карактер. У чувеном Ерлангенском рукопису са почетака 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.
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Како је Новаку утекла вила његова љубовца
Три весеља чињаше Новаче у б`јелу двору:
Једно чини весеље, селу своју удаваше;
Друго чини весеље Грујици,сину својему;
Треће чини весеље,ер је дворе оградио.
И свак ми се весели у његову б`јелу двору,
Ма се само не весели л`јепа љуба Новакова.
Пође ми још говорит` млада селе Новакова:
„Свак се данас весели у весељу браца мога,
А ти му се не веселиш,ни Грујици, сину твому?“
Али њоме љубовца Новакова одговара:
„Како ћу се веселит` у весељу браца твога?
Кад ме Новак ухитио, б`јелу вилу, на Дунају,
Он је мени уграбио брза крила и оглавља,
Да ми хоће он вратити брза крила и оглавља,
Л`јеп би танац извела прид дворовима његовијем,
И у танцу скупила дванес млад`јех дјевојчица,
Све би биле млађахне једне слике и прилике.“
Кад је бјеше разумјела л`јепа селе Новакова,
Она млада отиде брацу своме говорити:
„Свак се теби весели у б`јелому двору твому,
Само ти се не весели б`јела вила,љуби твоја,
Нег је мени овако љуба твоја говорила:
Откад је си ухитио на тихом, Подунају,
Да си њоме уграбио брза крила и оглавља.
Кад би јом их хотио, брате драги, повратити,
Л`јеп би танац извела прид твојијем б`јелијем дворим.
И у њему скупила дванес младијех дјевојчица,
Све би биле млађахне једне слике и прилике.
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Бјеше ти га Новака научила худа срећа,
Љуби својој повратио брза крила и оглавља.
Она му је извела л`јепи танац прид дворовим,
И у њему бијаху дванес младијех дјевојчица,
Све су младе дјевојке једне слике и прилике.
Па се с крилим завила у висину ведра неба,
И за њоме Новаче на својему добром коњу.
Пође љуби дозиват` из својега танка грла:
„Поврати се, поврати, б`јела вило, љуби моја!
Кому љуби остављаш твоје л`јепе перивоје?
А кому ли остављаш Грујицу, сина твојега?“
А Новаку овако б`јела вила одговара:
„Не бих ти се повратила за моје црне очи;
Ја ти веће не хајем за моје л`јепе перивоје,
А Грујицу, сина мога, често ћу га походити,
Кад га будем походит`, ти ме нећеш ни видјети.“
Кад је Новак разумио б`јелу вилу, љуби своју,
Жалостан се он нађе у својему срцу живу,
Зловољно се поврати ка својему б`јелу двору.

22

Новак продаје Радивоја

Кавга Радојица и трговац
Иван

У планини Новак и Радивој
Да поруше смизи (?) све
планине,
И говори Новак Радивоју:
„А што ћемо, богом
побратиме!
Умријесмо од глад и од жеђе.
А ведимо(?) , драги Радивоју,
Ка Мостару граду бијеломе,
Прода`мо га за које пинезе.“
И недјеља јутром осванула,
Ето води Новак Радивоја,
Намјери се турска кириџија,
Гдје га води јунак по пазару.
За њ давају три хиљаде
јаспри,
Нико ми се наћи не могаше,
Већ излази једна Отманица,
А даваше була удовица,
Матан ага и трећу хиљаду.
И на були био остануо,
И храни га була у ахару,
И чеше јој коње у ахару;
И Турци у ловак отишли,
И она га у ловак послала.
Ловак Турци покрај поља
лове,
И побјеже, и веће не дође.
Изгуби га була удовица,
Како пође, тако и не дође.
23

Пије вино Новак и Радивој,
Говори им Старина Новаче:
„Пијте вино, дружинице моја!
Пијте вино, ма се не опијте...“
Собом води два товара блага,
И он гони два коња витеза,
Која ваљаду два бијела града.
При бедри` му корда окована,
И при корди два гајтана
златна,
Сваки гајтан од товара блага.
Иштом они и били у р`јечи,
У то доба трговац Иване;
Напе пушку Старина Новаче,
Пуче пушка, остала му пуста,
И удари трговца Ивана.
На зло га је мјесто ударио
Међу пуца, гдје му душа куца.
Отидоше, под`јелити благо:
Кавга узме два коња витеза,
А Радивој два товара блага,
Новак узме корду оковану,
И при корди два гајтана
златна.
То се њему криво учинило,
И он иде питати Ивана
Јесу ли право дијелили благо.
Али Иво њима одговара
Да су право дијелили благо.
На Ивану танахна кошуља,

Како се Старина Новак
добавио оружја

Више златна нег` бијела
платна;
Ал` је хајдук Иву говорио:
„Свуци, Иво, танахну
кошуљу!“
Ал` је Иво њему говорио:
„Не свлачи ми танахне
кошуље,
И не вређај моје љуте ране!“
За то јунак ништа не хајаше,
Него свлачи танахну кошуљу,
А кад му је рану повр`једио,
И повади ноже иза паса,
И удари кавга Радојицу;
У зло га је мјесто ударио
Међу пуца, гдје му душа куца,
Мртав пане на зелену траву.
Вила њему дружбу дозиваше:
,,Погибле нам кавга
Радојица!“
Али дружба вили говораху:
„Нека гине, да би погинуо,
И нама се с њиме додијало!“
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Подига` се Старина Новаче,
Подига` се гори у `ајдуке;
Јунак ништа од оружја нема,
Само носи будак о рамену.
Намјера га намјерила била,
А ономе кнезу Мираскоме.
Пита њега од Мирасе кнеже:
„Шта је теби, Старина
Новаче,
Када си се тако подигао
У невр`јеме, у старе године
„Врат ломити по гори
ходити?
„Каква ј` теби б`једа
додијала?“
Одговара Старина Новаче:
„Поглавицо, од Мираса
кнеже,
Јако ј` мени б`једа додијала“
Та знадеш ли, од Мираса
кнеже,
Кад Јерина зида Смедерево,
А на народ налог наложила;
Град зидасмо три године
дана,
Све потрашмо коње и
волове;
Кад краљици блага
повалило,
Од народа хараче запита:
Од дјевојке све по оку злата,

Од јунака по три оке злата.
То давашмо четири године.
Кад у мене понестало блага,
Није о`кле давати хараче,
Постави ме Јерина краљица,
Постави ме у тавницу тавну.
Много н`јесам био у тавници,
Много није, те четири дана,
Извади се богу на поруке,
Те ја поче` по гори ходити;
Од оружја ниђе ништа немам,
Него овај будак о рамену.“
Кад све каза Старина Новаче,
Опрости се с кнезом од
Мираса,
Иде гором нујан и зловољан,
Гладан врло љеба бијелога,
Зажелио меса дебелога.
Јако жедан вина црљенога.
Све он не зна-што ће
учинити,
Па он сједе путу на расркшће.
Ђе несреће, бог даде и среће.
Бег Ибрајим жени сина свога
И шњиме је стотину сватова
Воде л`јепу кићену дјевојку.
Кад с Новаком они
поредише,
Он запита љеба бијелога.
Бег Ибраијим на ноге скочио,
Бије њега плетеном
канџијом,
Јако њега бије по плећима.
Кад се јунак у невољи виђе,

Он потеже будак са рамена,
Те погуби бега Ибрајима,
И разби му на путу сватове,
И зароби кићену дјевојку,
И дјевојку прода за дукате,
И задоби коња и оружје.
О Новаче, на твоје поштење,
А народу од бога проштење!
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И Грујици савезује руке
Од лаката до б`јели ноката.
Онда млада Анђелија љуба

цртао АНДРЕЈ МИТРИЋ

Невјерна љуба Грујице
Новковића
Пије вино Новковић Грујица,
Не пије га с ким га браћа
пију,
Ван са невјерном Анђелијом
љубом.
Кад се Груја вина понапио,
Леже Грујо санак боравити...
Све му глава без узглавја
спава.
Кад то виђе Анђелија љуба,
Сађе брзо у доње подруме
И до`вати танане конопе
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Дозиваше пашу господина:
„О, богом ти, паша
господине!
Лега` Грујо санак боравити,
Све му глава без узглавља
спава,
`Ајде њему одсијеци главу;
Ја сам њему савезала руке,
Бићу теби за вијерну љубу.“
Ал` јој паша тога не верује,
Него паша `вако одговара:
„Не будали, Анђелијо љубо!

Не би Грује виле уватиле,
Нити би га цареве делије,
Ко л` би њему савезао руке?“
Али љуба `вако проговара:
„А, богом ти, пашо
господине!
Лако сам му савезала руке,
Јер се Грујо вина накитио,
Па је лега` санак боравити;
Све му глава без узглавља
спава;
`Ајде, паша, одс`јеци му
главу!“
Устаде се паша господине,
Собом води тридесет делија;
Уђе паша у дворе Грујине,
Туче Грују плетеном
канџијом:
„Устај, Грујо, да вина пијемо!“
Устаде се Новковић Грујица,
У`вати му паша господине,
Невијерну Анђелију љубу,
Обљуби је на очи Грујине.
Још је паша Груји говорио:
„Богом ти је, Новковић
Грујица!
Ђе најволиш сада погинути,
Али оћеш у двору б`јеломе,
Ал` ти драго насред поља
равна,
Али, Грујо, у гори зеленој?“
Али тужан Грујо проговара:
„Богом ти је, паша господине!
Погинућу у гори зеленој;
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Ал` ми дајте Јову нејакога
Нек он види ђе ћу погинути!“
И то паша Грују послушао,
Па му даде Јову нејакога.
Узе паша тридесет делија
Још невјерну Анђелију љубу
И дођоше у сред горе црне,
Вежу Грују за јелу зелену,
Посједоше Турци ужинати.
Када јесу Турци ужинали,
Сви легоше санак боравити,
Још најпрвији паша
господине;
Али неће Анђелија љуба.
Љуби својој говорио Грујо:
„Ма бога ти, љубо драга моја!
Одвежи ми б`јеле руке моје,
Ево теби тврду вјеру давам,
Да ти ништа учинит нећу!“
Анђелија страшно одговара:
„Мучи, Грујо, ајдучко кољено!
Мучи, Грујо, да би замукао!
Ка и оћеш замукнути брзо.
Сад ћу свога пашу
пробудити,
Па ће твоју главу одсјећи.“
Ђе несреће, Бог даде и среће,
Љуба леже санак боравити,
Малом Јови говори Грујица:
,,Драго д`јете, мој нејаки Јово!
Привуци се паши господину,
Укради му ноже од појаса,
И укради сабљу саковату;

Не би л` нами бог и срећа
дала,
Да би моје опростили руке,
Да у гори сасјечемо Турке!“
Мален Јово мудро учинио
И свог бабу радо послушао,
Привуче се паши господину,
Украде му и сабље и ноже,
Своме их је баби доносио,
Па му реже на руке конопе,
Пореза га по десници руци,
Трже крвца из деснице руке;
Ал` се д`јете крвце
препануло,
Поче б`јежат у гору зелену,
Понојлак га Грујо дозивао:
„Немој ми се, д`јете,
препадати,
Није крвца од деснице руке,
Ово крвца из конопа иде.“
Ал` се срећом Јово повратио,
На руку му резао конопе,
Колико их д`јете пререзује,
Још Грујица више претргује.
Кад је Грујо опростио руке,
Он се бритке сабље доватио,
Он у гори сасијече Турке.
Тридесет је Турак` посјекао,
Господина пашу оставио
И невјеру Анђелију љубу.
Стаде Грујо уз јелу зелену,
Ђе` но њега савезали Турци.
Још ће Грујо опробати љубу,
Пробуди је, те јој говорио:
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„А, богом ти, драга љубо моја!
Опрости ми б`јеле руке моје,
Ево теби тврду вјеру давам,
Да ти ништа учинити нећу.“
А невјерна Анђелија љуба,
Она за то ништа и не хаје
Брзо буди пашу господина:
„Устај море, паша господине!
Посијеци ајдучко кољено
Ево мени спавати не даде,
Вајве теби о невјери ради!“
Устаде се паша господине,
Ал` ето му јада изненада,
Уза њ нема ни сабље ни
ножа.
Шеће паша од јеле до јеле,
Свим` Турцима главе
одсјечене;
Дође паша Новковић
Грујици,
Па му љуби скуте и кољена
И моли га по два, по три
пута:
„Господару, Новковић
Грујица!
Не одс`јеци моје русе главе,
Ево теби пашилука мога
И ево ти обадвије љубе.“
За то Грујо ништа и не хаје,
Ван пос`јече пашу господина
Па га вуче путу на раскршће,
Па га с`јече на четири стране,
Те га вјеша на четири гране.

Ženidba Đurđa
Smederevca

Ко је страшљив, да не смије
проћи,
Ко ј` слободан, нека чудо
гледа.
Кад то вид`ла Анђелија љуба,
Поче бјежат` кроз гору
зелену;
Ал` је Грујо `вако говорио:
„Бре, невјеро, утећи ми
нећеш.“
Ал` је Грујо љубу уватио,
Обадва јој ока ископао
И б`јеле јој дојке прорезао,
Те кроз дојке промеће јој
руке;
И туче је плетеном канџијом:
„Бјеж`, невјеро, у гору зелену,
Те се рани и од зла се брани,
Нек ти буде травица за рану,
А росица нек ти је водица!
Кад запјева славуљ, тица
мала,
Ти ћеш знати да је данак
б`јели;
Кад завије у планини вуци,
Ти ћеш знати, да је ноћца
тавна.“
Ој, невјеро, да те бог убио,
Добра да си, не би те ни
било!
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Kad se ženi Smederevac Đuro,
Nadaleko zaprosi djevojku,
U lijepom gradu Dubrovniku,
U onoga kralja Mihaila,
Po imenu Jerinu djevojku.
Đuro prosi, kralju mu je daje.
Dok isprosi lijepu djevojku,
Stroši Đuro tri tovara blaga;
Dok dariva svasti I punice,
On potroši hiljadu dukata.
Kada stade svadbu ugovarat,
Onda kralju govorio Đuru:
“Čuješ mene, Smederevče
Đuro!
Kada dođeš Smederevu tvome
Te ti staneš kupiti svatove,
Ti ne zovi Srba u svatove,
Jer su Srbi teške pijanice,
A u kavzi ljute kavgadžije,
Opit će se, zametnut će kavgu,
Nećeš kavzi dževap učiniti,
A kamoli odvesti djevojku;
Već ti zovi Grke I Bugare,
Kupi svata, koliko ti drago,
Po djevojku, kad je tebi drago.”
Kad to začu Smederevac Đuro,
Oprema se dvoru bijelome,
Pa on ode Smederevu gradu.
U putu ga sitna knjiga stiže
Od Jerine lijepe djevojke:

“Čuješ mene, Smederevče
Đuro!
Kad ti dođeš bijelom
Smederevu,
Te ti staneš kupiti svatove,
Ti ne slušaj starca baba moga:
Ti ne zovi Grke ni Bugare,
Nećeš izić ni iznijet glave
Iz našega grada Dubrovnika,
Ja nekmoli izvesti djevojke;
Veće zovi Srbe u svatove:
Kuma kumi Debelić-Novaka,
A prikumka Novaković-Gruja,
Starog svata Sibinjanin-Janka,
A čauša Relju Krilaticu,
A djevera Kraljevića Marka,
A vojvodu Obilić-Miloša,
Barjaktara Toplicu Milana,
A privenca Kosančić-Ivana,
A ostale, koje tebi drago;
Kupi, Đuro, hiljadu svatova,
Pa ti hajde, kada tebi drago.”
Kada Đuro knjigu razgledao,
Ne bješe mu milo nikoliko,
On u misli Smederevu dođe.
Daleko ga mati ugledala,
Malo bliže pred njega išetala.
Ruke šire, u lice se ljube,
Đuro majku u bijelu ruku.
Uzeše se za bijele ruke
I odoše na bijelu kulu
Pa sjedoše za sofru gotovu.
Pita majka Smederevca Đura:
“A, moj sine, Smederevče Đuro!
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Jesi li mi putovao mirno?
Jesi l’meni snahu isprosio,
Meni snahu, tebi vjernu ljubu?”
Veli njojzi Smederevac Đuro:
“Oj Boga mi , moja stara majko!
Ja sam tebi putovao mirno
I tebi sam snahu isprosio,
Tebi snahu, meni vjernu ljubu,
U lijepu gradu Dubrovniku
U onoga kralja Mihaila,
Po imenu Jerinu djevojku.
Dok isprosih Jerinu djevojku,
Ja potroših hiljadu dukata;
A kad stadoh svadbu ugovarat,
Onda meni kralju besjedio,
Kada stanem kupiti svatove,
Da ne zovem Srba u svatove:
U piću su teške pijanice,
A u kavzi ljute kavgadžije,
Opit će se, zametnut će kavgu,
Nećeš kavzi dževap učiniti,
A kamoli odvesti djevojku;
Veće zovi Grke I Bugare,
Pa ih kupi, koliko ti drago,
Po djevojku, kada tebi drago.
Ja otale pođoh, stara majko!
U putu mi sitna knjiga stiže
Od Jerine, od moje djevojke.
Čuješ mene, Smederevče Đuro!
Kad ti dođeš bijelu Smederevu
Te ti staneš kupiti svatove,
Ti ne slušj starca baba moga:
Ti ne zovi Grka ni Bugara,
Nećeš izić ni iznijeti glave

Iz našega grada Dubrovnika,
Ja nekmoli izvesti djevojke;
Veće zovi Srbe u svatove:
Kuma kumi Debelić-Novaka,
A prikumka Novakova Gruja,
Staroga svata Sibinjanin-Janka,
A djevera Kraljevića Marka,
A čauša Relju Krilaticu,
A vojvodu Obilić-Miloša,
Barjaktara Toplicu Milana,
A privenca Kosančić-Ivana,
A ostale, koje tebi drago:
Kupi, Đuro, hiljadu svatova,
Pa ti hajde, kada tebi drago.
Sad me svjetuj, moja stara
majko!
Al’ ću slušat kralja, tasta moga,
Al’Jerinu, lijepu djevojku?”
Veli njemu ostarjela majka.
“O moj sinko, Smederevče
Đuro!
Latini su varalice stare,
Hoće tebe, sinko, prevariti;
Ti ne slušaj kralja, tasta svoga,
Već poslušaj Jerinu djevojku,
Pa ti zovi Srbe u svatove,
Ako tebi bude do nevolje,
Oni će ti biti u nevolji.”
Kad to začu Smederevac Đuro,
Sjede pisat knjige na koljenu,
Rasturi ih na četiri strane,
Pa počinu nekoliko dana,
Al‘ eto ti Staroga Novaka
I sa njime dijete Grujica;
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Malo zatim postojalo vrijeme,
Ali eto od Sibinja Janka,
Vodi Janko stotinu svatova!
Ode Janko na bijelu kulu,
Pomoli se niz poljice Marko,
A za Markom Relja od Pazara,
A za Reljom vojvoda Milošu,
Za Milošem Toplica Milane,
Za Milanom Kosančić Ivane.
Sastaše se srpske vojevode
I hiljadu kićenih svatova.
Lijepo ih dočekao Đuro
Pa je njima tiho besjedio:
“Braćo moja, hiljadu svatova!
Ja ne idem sada Dubrovniku,
Veće šaljem pobratima Marka;
Lijepo mi poslušajte Marka
I mog kuma Starinu Novaka.”
Odatle se svati podigoše,
Dubrovniku putovaše mirno.
Kad su došli Dubrovniku gradu,
Onda reče Kraljeviću Marko:
“Braćo moja, hiljadu svatova!
Sada ćemo na kapiju doći,
Valja proći, moja braćo draga!
Sedamdeset i sedam kapija,
Dok se dođe pod bijelu kulu;
Pod kulom su sofre
postavljene,
Na soframa vino i rakija
I ostale svake đakonije;
Oko sofri sluge i sluškinje,
Da primaju konje i oružje;
Konje dajte, oružje ne dajte,

Pod oružjem na sofre sjedajte,
Prek‘ oružja mrko vino pijte;
Kada dođe dubrovački kralju,
Vi šutite, ja ću govoriti.”
U riječi pod kulu padoše.
Sluge njima konje prihvatiše,
A sluškinje svijetlo oružje;
Konje daše, oružje ne daju,
Pod oružjem za sofre sjedaju,
Prek oružja mrko piju vino.
Al eto ti dubrovačkog kralja
Pa je njima tiho govorio:
“O moj kume, Starina Novače!
I dosat su svati dolazili,
Pod oružjem nisu pili vina.”
Novak ćuti, ništa ne govori;
Progovori Kraljeviću Marko:
“Prijatelju, dubrovački kralju!
Ovaki je adet u Srbalja:
Prek’oružja piju mrko vino,
Pod oružjem i sanak borave.”
Kralj se vrati i ode na kulu.
Tu su noćcu tamnu prenoćili,
Kad ujutru jutro osvanulo,
Al’ povika s bedema Latinče:
“Čuješ, kume, Debelić-Novače!
Eto gore na bijeloj kuli,
Ondje ima dvoje Latinčadi,
Zovu tebe na mejdan junački,
Valja njima na mejdan izaći
Pa odvesti Jerinu djevojku,”
Kad to začu Starina Novače,
On pogleda na Grujicu svoga,
A Grujica ne htje ni na koga,
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Veće skoči na noge lagane
Pa on ode uz bijelu kulu;
Kad izađe na kulu tanahnu,
Srete njega dvoje Latinčadi
S dvije oštre sablje u rukama,
Na Grujicu juriš učiniše.
Pade Grujo po zemljici crnoj,
Mahne rukom i mačem
zelenim,
Od dvojce načini četiri
Pa on pođe niz bijelu kulu;
Javi mu se Jerina djevojka:
“Stani malo, dijete Grujica!”
Pa mu baci jabuku od zlata:
“Naj to tebi, dijete Grujica;
Ako tebi do nevolje bude,
Neka znadeš, gdje Jerina sjedi.”
Siđe Grujo Starini Novaku
I donese glave od Latina.
Istom Grujo sjede za trpezu,
A povika s bedena Latinče:
“Čuješ, kume, Starina Novače!
Evo dolje pod bijelom kulom
Tu imaju tri konja viteza,
U sedlima do tri bojna koplja,
Vrhovi im nebu okrenuti,
Da preskočiš tri konja viteza,
Pa da vodiš Jerinu djevojku.”
Kad to začu Starina Novače,
On pogleda Kraljevića Marka,
Marko gleda od Sibinja Janka,
Janko gleda Relju Bošnjanina,
Relja skoči na noge lagane,
Pa on ode pod bijelu kulu

I preskoči tri konja viteza
I na njima do tri koplja bojna,
Pa poteže sablju okovanu,
Oko konja dvanaest katana,
Sve dvanaest Relja pogubio,
Pa uzima tri konja viteza,
Odvede ih Starini Novaku.
Istom Relja sjede za trpezu.
Ali viče sa bedena Latinče:
“Hajde, kume, Starina Novače!
Te strijeljaj na kuli jabuku.”
Gleda Novak vojvodu Miloša,
Miloš skoči na noge lagane.
Uze strijelu za zlatnu tetivu,
Ustrijeli na kuli jabuku
Pa donese Starini Novaku.
Razljuti se Kraljeviću Marko
Pa govori Starini Novaku:
“Da ja znadem, gdje sjedi
Jerina,
Ja ih ne bih više ni molio.”
Veli njemu dijete Grujica:
“Hajde za mnom, Kraljeviću
Marko,
Vidio sam, gdje sjedi Jerina.”
Izađoše na kulu tanahnu
I nađoše Jerinu djevojku,
Svedoše je niz tanahnu kulu,
Al’ povika s bedena Latinče:
“Čuješ, kume, Starina Novače,
Pred vama je sada zatvoreno
Sedamdeset i sedam kapija.”
Progovori Kraljeviću Marko:

33

“Daj mi, Grujo, Šarca od
mejdana,
Na njemu su ključi od kapija.”
Grujo njemu dovede Šarina;
Kad se Marko dohvati Šarina,
Pa poteže tešku topuzinu;
Koliko se Marko razljutio,
Kako vrata koja udaraše,
Na četiri pole odlijeću,
Dok on dođe na gradsku kapiju,
Tvrda biješe, da je bog ubije!
Kad udara teškom topuzinom,
Sve se ljulja iz temelja kula,
I prosu se iz kule kamenje;
Al povika dubrovački kralju
(na kuli se onoj dogodilo):
“Nemoj više udarati, Marko.”
Pa doletje I donese ključe
I otvori od kapije vrata.
Stade Marko kapiji na vrata,
Broji svojih hiljadu svatova,
Svatovi mu na broj iziđoše.
Onda reče Kraljeviću Marko:
“Hodi amo, prijatelju kralju,
Hodi, kralju, da se darujemo,
Darujemo, i da s’ oprostimo,
Što je koji učinio kvara.”
Dođe njemu dubrovački kralju,
On smišljaše i očekivaše,
Da će njega darivati Marko;
Mahnu Marko topuzinom
teškom,
Mrtav kralju pade na kapiju,
A otide hiljadu svatova,

Ljuba Grujičina oslobađa
Gruju iz tamnice

Prav’ odoše Smederevu gradu.
Kad su došli gradu Smederevu,
Lijepo ih je Đuro dočekao
I drža ih petnaest danaka;
Ode Đuro s Jerinom na kulu,
A ostali svaki dvoru svome.
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Izašla je ta zvezda Danica,
izašla je iza Carigrada.
Vidila ju j’ ljuba Grujičina,
vidila ju j’ ter joj govorila:
“Aj, ti moja presvitla Danice,
gdi si bila tri škure nojčice?”
Govori joj presvitla Danica:
“Bora tebi, ljubi Grujičina,
ja san bila iza Carigrada.”
A govori ljubi Grujičina:
“Kaži meni, presvitla Danice,
kad si bila iza Carigrada,
si l’vidila Grujicu mojega?”
Govori joj presvitla Danica:
“Sinoć ti je s carem divanio
da ga pusti bilon dvoru svome,
ali mu je care govorio:
Ne pustin te bilon dvoru tvome
dok ne vidim Šarca konja tvoga
i na konju virnu ljubu tvoju.
A govori mlajahan Grujica:
Već se j’moja ljubi preodala
i moga je konjića prodala.”
Kad to čula ljubi Grujičina,
opravi se kano i delija
i britku je sablju pripasala,
na Šarca je konja uzjahala,
ide trčeć gradu Carigradu.
Kad je došla ispod Carigrada
na široko polje carigradsko,
pak je mlada polje optrčala

i sve se je polje zasvitlilo
kano dag a j’sunce opsinulo.
Gljedali ju careve delije
ter dozivlju cara gospodina:
“Aj čestiti care gospodine,
od pokli je polje carigradsko
nij takova momka na njen bilo
kot je jutros, mili gospodare.”
A govori care gospodine:
“Ote doli na široko polje
pa ga živa meni dopeljajte.”
Lipo su ga sluge poslušale,
oni gredu na široko polje,
al’se ona ne da ufatiti.
Ko god momče do nje
doskačuje,
strmoglavo na zemljicu pade,
pa njin veli ljubi Grujičina:
“Bora vami, careve delije,
nećete me živa ufatiti,
ja ću caru sam na dvore doći,
ništo iman s njime besiditi.”
Ona ide caru na dvorove
i jošće je caru besidila:
“Čuo jesam,moj čestiti care,
da j’kod tebe Grujo u
sužanjstvu,
duguje mi devet godin dana,
ne moren se duga ufatiti.
Već te molim, moj čestiti care,
da ga pustiš iz tamnice tamne
pak ti gljedaš s pendžera zelena
kako ću ga na sabljah razniti.”

Već se caru s manjin ne
mogaše,
pusti Gruju iz tamnice tamne.
Ali uzme neznana delija,
uzme Gruju za bijelu ruku
pa ga void ispod Carigrada
pa ga meće sprid na konja
svoga,
ide trčeć ispod Carigrada.
Malo jesu puta učinili
a govori ljubi Grujičina:
“Bora tebi, mlajahan Grujica,
biš li poznal Šarca konja tvoga
i biš poznal virnu ljubu tvoju?”
A govori mlahajan Grujica:
“Ne pitaj me, neznana delijo,
bil san sužanj devet godin
dana,
već se j’moja ljubi preudala
i moga je konjića prodala.”
Ona mu je govorila mlada:
“Ala beno, mlahajan Grujica,
što ne poznaš Šarca konja
tvoga
i na konju virnu ljubu tvoju.?
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da već evo devet godin dana

цртала МАША МАРКОВИЋ

Novak na svadbi svoje
ljubе
Protužil se Novak dobar junak:
“Da već ovo devet godin dana,
kaj sam junak poslužio kralja,
da me nikad ne zaboli glava,
sad me boli glava i srdašce.
Jer mi stara na umoru majka,
al’ mi stari na pokopu ćaćko,
al’ mi ljuba za drugoga šeće.”
To začuje najvjerniji sluga,
kako čuje, tako caru kaže:
“Boga ti ga, care gospodine,
protužil se Novak dobar junak
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kaj je junak poslužio kralja
pa ga nikad ne zaboli glava,
sad ga boli glava I srdašce,
al’ mu stara na umoru majka,
al’mu stari na pokopu ćaćko,
al’ mu ljuba za drugoga šeće.”
Još govori care gospodine:
“Naj si sedla konja Lastavicu,
pak naj jaše svojoj kući doma,
da on vidi kaj mu doma rade.”
I un jaše svojoj kući doma,
kada jaše čez ‘no polje ravno,
a un najde drobane rataje,

se oreju, ništa ne kričiju.
“Već van boga, drobani rataji,
kako vas je volja I nevolja
tak orati, ništa ne kričati?”
“Bog te primi, delija neznani,
tako nas je volja I nevolja,
tak orati, ništa ne kričati:
imali smo brata jedinoga,
već je evo devet godin dana
kaj naš bratec poslužio kralja,
ne znamo mu žitka ni umritka,
je li umril, al‘ se oženio.
Kuliko nam za brata jedina,
tuliko nam neviste ugodne ,
cijel dan danas belo ruho kreće,
jutra `oće za drugoga šetat!”
Lastavica sagradila gnizdo,
došal orle, razmetal je gnizdo,
dojt će junak razmetat će pire!
A on ide čez ‘nu vodu ravnu
i un najde dvi neviste mlade,
kako vas je volja I nevolja,
ruho peru, suzice roniju,
“Bog vam ga, dvi neviste mlade,
kako vas je volja I nevolja
ruho prati, suzice roniti?”
“Bog te primi, delija neznani,
tako nas je volja I nevolja
ruho prati, suzice roniti.
Imale smo divera jedina,
već je evo devet godin danov
kaj naš diver poslužio kralja,
ne znamo mu žitka ni umritka,
al’ je umril, al’ se oženio.

37

Kuliko nam divera jedina,
Još nan više neviste ugodne,
cijel dan danas belo ruho kreće,
jutri ‘oće za drogoga šetat!”
Lastavica sagradila gnizdo,
dojt će orle, razmetat će
gnizdo,
dojt će junak, razmetaće pire!
A on ide črez ‘nu goru črnu
I on najde stara svoga ćaćka
Vino toči I suzice roni.
“Oj moj stari, oj moj tuji ćaćko,
kako vas je volja il nevolja
vince točit I suzice ronit?”
“Bog te primi, delija naznani,
imal jesam sina jedinoga,
već je ovo devet godin danov
kaj moj sinak poslužio kralja,
da mu ne znam žitka ni
umritka,
jel‘ je umril, al‘ se oženio,
kulliko mi za sina jedina,
tuliko mi za snahu ugodnu,
cijel dan danas belim ruhom
kreće,
da će jutri za drugoga šetat!”
Lastavica sagradila gnizdo
došao orle, razmetal je gnizdo,
dojt će junak razmetat će pire!
Kad se mrka zamrknila nojca,
došal junak konaka prositi.
“Boga van ga, oj moj stari
ćaćko,
Pustite me sebi na konaka!”

Росанда ђевојка и дели
Радивој

“Bog te primi, delija neznani,
ne morem te na konak primiti,
dojt će simo gizdavi svatovi!”
Si su svati oko stola seli
i med njimi njegva virna ljuba.
Još zapiva deluja neznani:
“Pite, jite, gizdavi svatovi,
Moje ljube vodili ne bute!
Evo, ljuba, zlatega prstenka,
kega si mi na poruki dala.
Ovo ti je tanjena košulja
koju si mi prvo jutro dala.“
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Гором шета дели Радивоје,
Гором шета, с гором
разговара:
„Још се, горо, оженио нисам.
Ја се јадан ни женити нећу,
Док не узмем Росанду
ђевојку.“
Он мишљаше, нико не
чујаше.
То зачула браћа Росандина,
Од камена начињаше кулу
И на кули деветера врата
И десета од челика љута,
Затворише Росанду ђевојку.
Бога моли Росанда ђевојка:
„Дај ми, Боже, илинске
громове,
Да разломим од камена кулу
И на кули деветеро врата
И десета од челика љута,
Да ја виђу дели Радивоја,
Да л` и сада добра коња вода,
Да ли носи везено јаглуче,
Везла сам га три године дана,
У њему ми очи остануле.“
Молила се и умолила се,
Бог јој даде илински громове,
Разломише од камена кулу,
То изађе Росанда ђевојка,
Одведе је дели Радивоје.

Невјера љубе Новаковић
Грује
Шатор пење Новаковић Грујо
на лијепу пољу Дренопољу,
сам са својом љубом
Анђелијом
и са нејаким сином
Стипаном.
Кад је Грујо разапео шатор,
сиде Грујо под бијели шатор,
те се мало понапио вина.
Пак говори Новаковић Грујо:
„Анђелијо, моја вјерна љубо,
ево ме је санак саломио.
Ти ми мало попричувај
страже,
хоћу лећи мало поспавати,
бог ће дати да ће добро
бити.“
То је њега љуба послушала.
Леже Грујо посповати мало.
Мало затим, постојало
вр'јеме,
али иду три млада Турчина
од лијепа места Дренопоља.
Углед'о их дијете Стипане,
те говори својој милој мајки:
„Буди, мајко, Грујицу бабајка,
ено иду три Турчина млада.“
Онда вели љуба Грујичина:
„Не будали, дијете Стипане,
нису оно млада три Турчина
већ су оно твоја три ујака,
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три ујака три Новаковића.“
Кад дођоше Турци до
шатора,
говорили Турци
Дренопољци:
„Божја т` помоћ, Анђелија
љубо,
Анђелија љубо Грујичина,
камо теби дијете Грујица?“
Онда вели љуба Анђелија:
„Ево, спава Грујо под
шатором.
Ход'те те му савежите руке.
Волим љубит Турке
Дренопољце
нег' ајдука по гори зеленој.“
Онда веле три Турчина
млада:
„Не смијемо, љубо Грујичина,
не смијемо ми прићи
Грујици,
Грујица је љута аџамија,
ти Грујици сама вежи руке.“
То је љуба једва дочекала.
Пак узима канап и литара
те Грујици руке савезала.
Дођоше јој Турци
Дренопољци,
дођоше јој под шатор бијели,
они Груји већма руке вежу,
они вежу троструким
литаром.
Паке онда Грују пробудише,
пак сидоше пити ладно вино.

Пију вино а љубу му љубе,
баш на очи Новаковић Грује,
а он седи везан под шатором.
Напише се Турци
Дренопољци,
и опише к'о да помамише,
а поспаше к'о да помријеше.
Онда вели Новаковић Грујо:
„О, мој синко, нејаки Стипане,
ти укради ноже од матере
од њенога свиленог појаса,
те ти режи на баби литаре.“
И отиде дијете Стипане,
оде својој драгој мајки
те он вади ноже од појаса,
ал' не може руком да извади.
Онда вели Новаковић Грујо:
„Узми, синко, зубом
нејакијем.“
То је њега Стипан послушао
И он узе ножа својим зубом.
И он би ножа извадио,
паке дојде својему бабајку.
Пак му реже на руке литаре.
И он бабу био порезао,
порезао по десници руци.
Онда црна крвца ударила.
Препаде се нејаки Стипане
кад је црну крвцу угледао,
баци ножа у траву зелену.
Онда вели Новаковић Грујо:
„Не бој ми се, дијете Стипане,
ниси, синко, мене порезао,
из литара црна крвца цури.“
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Онда узе дијете Стипане,
узе ножа из траве зелене,
пак реже на баби литаре.
Кол`ко реже дијете Стипане,
тол`ко Грујо снагом
растргује.
А кад баби опростио руке,
онда узе Новаковић Грујо
онда узе своју бритку сабљу
те посјече три млада Турчина
од лијепа поља Дренопоља.
Пак пробуди љубу Анђелију:
„Камо теби Турци
Дренопољци,
који су те данас обљубили
а на очи Новаковић Груја?
Или волиш, моја вјерна љубо,
Ил' ми волиш св'јећом
свијетлити
од свечера до бијела свјетла?
Или волиш служит рујним
вином
од свечера до бијела
свјетла?“
Одговара љуба Анђелија:
„Не волим ти, Грујо
господаре,
не волим ти служит вином,
веће да ти св'јећом свјетлим
од свечера до бијела данка.“
И отиде Новаковић Грујо,
он отиде у гору зелену,
и он бије љубу Анђелију.

Сестра остаје верна брату

Он ју бије камџијом
двоструком.
Сусрео га бабајко Новаче
с својим побром дели
Радивојем.
Вели њему Старина Новаче:
„О, мој синко, дијете Грујица,
тако ли се бије вјерна љуба?“
Онда вели дијете Грујица:
„Не будали, мој старче
Новаче,
Јоште није боја ни видила.“
Пак отиде у гору зелену.
Пак разапе бијела шатора.
И кад њему зађе жарко сунце,
он ископа јаму до појаса,
онди меће љубу Анђелију,
намаза је прахом и сумпором,
пак ужеже косе наврх главе.
Пак он седи пити ладно вино.
Од свечера до бијела свјетла.
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Грујо мајки потихо говорио:
„Меси, мајко, те вите колаче
и виј, мајко, те зелене венце,
ја ћу седлат два најбољих
коњах,
да ја идем сестрици у поде.“
Скочила је Грујичина мајка
и месила те вите колаче,
и извила те зелене венце.
Грујо седла два најбољих
коњах:
Једнога је чохом порезао,
а другога оном чистом
свилом.
Кога коња свилом порезао,
тога води зету да поклони,
кога коња чохом порезао,
тога коња под себека Грујо.
Оде Грујо сестрици у поде.
Опази га Радуле Влашићу
и код њега сестра Радулова.
Говорила сестра Радулова:
„Хе, Радуле, мој рођени
брај'не,
Погледај дер низ поље равно,
какав јунак прико поља
језди,
баш је оно Груја, шура твој.
Да радимо Грују погубити,
да би му коња освојили.“
У том Грујо под дворове
стиже.

Изашао Радуле Влашићу,
те под Грујом добре коње
прима,
сестра прими сабљу
Грујичину.
Изашла је сестра Грујичина,
с Грујицом се у лице целива
и грозном се сузом умивала.
И уђоше у б'јеле дворове,
И сједоше на златну трпезу.
Вино носи сестра Радулова
И у вино бенђулак метала.
Вино краде сестра Грујичина,
Те пролива, а друго налива.
Пили вино за недиљу данах,
Нису могли Грују да опоје,
Да опију Грују и погубе.
Молила се сестра Грујичина,
молила се сестри Радуловој:
„Заовице, сестро Радулова,
изнеси ми сабљу Грујичину,
да се, сестром, сабље
намилујем,
јер је пуно девет месеци
како нисам ја брата видила.“
Сажали се сестра Радулова,
те јој даде сабљу Грујичину.
Љуби сабљу сестра
Грујичина,
она љуби сабљу и милова,
пак истрже сабљу из цагрија,
те однесе сабљу на трпезу,
пак је даде Груји брацу
своме:

„Узми сабљу, Грујо, мили
брајко,
узми сабљу у десницу руку,
мудру памет у јуначку главу,
ево, брајко, хошећ да
погинеш.“
Трже сабљу војвода Грујица,
те Радулу одсјекао главу.
Када види сестра Радулова,
да побиже у горње чардаке,
а за њоме Грујица војвода:
„Стан, почекај, мила пријо
моја,
да се, пријо, л'ијепо дарујемо,
и твога сам браца даровао.“
Пак одсјече њене б'јеле руке,
пак изведе два најбоља коња,
једног себи, а другога сестри,
пак одоше својој милој мајки.
И л'јепо и` дочекала мајка:
„Ао, Грујо, моје мило д'јете,
је л'те зете л'јепо дочекао,
јесте ли се л'јепо даровали?“
„Дао сам му скерлетну
доламу,
мојој прији златне
наруквице,
а мене је сестра даровала
мојом главом и мојим
животом.“
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Дворбу дворе два Јакшића
млада
Дворбу дворе два Јакшића
млада,
једно Нинко, а друго Никола,
у некога бега Осман-бега.
Служили га девет годин'
данах
нит имају плаће ни одиће.
Осман-бег се оправља на
војску
у двор' стају два Јакшића
млада,
два Јакшића, *- два братца
драга.
Онда Нинко говорио братцу:
„О, Никола, мој драги брајане,
ево сада девет годин' данах
как' служимо бега Османбега,
нит имамо плаће ни одиће.
Ти си, брацо, коњски
имрахоре,
ја сам, брате, благу азнадаре.
Ти укради два коња најбоља,
једно вранца, а друго
зеленка,
ја ћу красти гроше и дукате,
да бежимо прико турске
земље,
прико турске земље у
Латине.“
То Никола радо дочекао.
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Како сунце зађе и мрак паде,
отиде он доле у подруме
те изводе два коња најбоља,
једно вранца, а друго
зеленка,
једног себи, а другога братцу.
Онај граби гроше и дукате.
Онда добре коње уседоше,
отидоше преко турске земље,
прико турске земље у
Латине.
А кад бише у гори зеленој,
у горици камена пивница,
у подруму крчмарице Маре.
Божју помоћ они називали:
„Божја помоћ, крчмарице
Маро,
Имаш вина у подруму свому?
Ево нам је додијала жеђа.“
Онда вели крчмарица Мара:
„Имам вина, Нинко и
Никола.“
Онда добре коње одсједоше.
Коње воде доле у подруме,
паке иду у бијеле дворе,
тере онди сиду за астале.
Њима носи Мара добро вино.
Исто мало постајало врнјеме,
али иде беже Осман-беже
у потјеру Нинка и Николе.
Пак је Мари помоћ називао:
„Божја помоћ, крчмарице
Маро,

Јесу л' прошли моје двије
слуге?“
Онда вели Мара крчмарица:
„Осман-беже, драги
господине,
нисам твоје ни видила
слуге.“
То је чуо вранац и зеленко,
Вранац рже а зеленко
вришти.
Онда вели беже господине:
„Кучко Маро, да те бог убије,
видиш мога вранца у
подруму:
вранац рже, а зеленко
вришти.“
Онда вели крчмарица Мара:
„Зли ти вранац, а гори
зеленко.
У подруму Новак и Радивој
и са шњима тридесет
`ајдуках,
и они се понапили вина,
Новак хрче, Раде поврискује.“
Кад то чуо беже господине,
Онда бежи беже уз натраге.
Напи с' вина Нинко и Никола.
Пију вино, Мару л'јепо љубе.
Кад се добро понапили вина,
онда добре коње узјахаше,
јоште Мару л'јепо дароваше:
Дадоше јој тридесет дуката.
Па одоше прико турске
земље,

прико турске земље у
Латине.
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Што је Грујо
Вино пије Новак и Грујица
а у чарној гори Романији,
ама рече Новаковић Грујо:
„Остарјесмо, ништа не
виђесмо,
ни војводе српског
ниједнога,
нити виђех Марка
Краљевића.“
„Мој Грујице, да ти отац
каже,
Подиг'о се од Леђана краље
преко Љечке и преко
Пољачке,
преко Турске и преко
Каурске,
и преш'о је на води на
Ситници,
и отиш'о кроз земљу
Арапску,
изиш'о је у земљу Ђурђију,
запросио у краља ђевојку,
запросио и краљ му је дао,
и дош'о је бијелу Леђану,
велике га мисли допануле,
Арапи ће њега дочекати,
те му исјећ' кићене сватове,
зове Рељу и зове Милоша,
зове, рече, из Прилипа
Марка,
са Сјенице Мусића Стевана,
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из Косова, из крај
Митровице,
отле зове Иван' Косанчића,
од лијепа Стојна Биограда
зове краље два сина Јакшина,
оба брата, Митра и Шћепана,
из Топлице војводу Милана,
и два брата два Бојиновића,
оба брата Мића и Шћепана,
и силнога од Сријема Вука,
од Сибиња Јанка и Секула,
осталијех хиљаду сватовах,
па да пођеш, сине, до Леђана,
штогођ добра има у Србаљах
ту ће краљу бити у
сватов'ма.“
Још стар Новак на ноге ђипио
па довати бошчу из пенџера,
у њој свила и у њој кадифа,
у њој токе, а у њој доламе,
у њој копче, а у њој чакшире,
у њој крила, а у њој челенке,
па кад Новак ођеде Грујицу,
ни сам га се нагледат не
мог'о,
а изведе дора из пећине,
оседлана, уздом зауздана.
Кад Грујица посједе дората,
сјетује га Старина Новаче:
„Хајде мудро, не погини лудо,
а ка' будеш пре'о Сарајева,
махати ће буле јаглуцима:
„Јабанлија, окрени се амо!“

Немој гледат, немој
погинути,
а клеће те Туркиње ђевојке:
„Своја тебе кућа не виђела!“
Ти ћеш пријећ' Босну земљу
равну
па ћеш проћи шехер Бања
Луку,
фатићеш се Сплета
каурскога,
сић'еш, Грујо, у влашке
Котаре,
тражи кули Бијелић-Јована,
Јован ми је богом побратиме,
одвешће те бијелом Леђану,
ти се кажи чиј си и како си,
прибраће те све српске
војводе.“
Оде Грујо гором Романијом,
Новак њега оч'ма испратио,
А низ образ сузам` оборио:
„Како спремих лудога
јунака!“
Замче Грујо, оде Сарајеву,
гледају га кићене ђевојке,
а махају од злата махраме,
ама Грујо ни хабера нејма,
једном гледну, наћера
дората,
врисну цуре ка и змије љуте
те Грујицу сагледат не могле,
сву пројежђе Босну земљу
равну,
и он прође шехер Бања-Луку,
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фатио се Брода каурскога,
сиде Грујо у влашке Котаре,
обзире се десно и лијево,
ђе ће Грујо конак учинити,
виђе кулу о' девет таванах
а пред кулом лијепа невјеста,
до два држи у наручју сина,
Грујо њојзи божју помоћ
дава:
„Чија ј' ово кула и авлија?“
А невјеста сузе оборила:
„Ничија је, незнана делијо,
ова кула нејма сахибије,
а невјеста нејма господара,
ово ти је Бијелића кула,
а ја јесам Бијелића љуба,
ја сам чула ђе говоре људи,
да се Јован тешко осужњио
у некаква од Ђурђија краља
ево има три година данах.“
Каже Грујо куд се замучио
и како ће краљу у сватове.
Тад' невјеста приступа му
руци,
закуми га богом истинијем,
и `ришћанским златнијим
Јованом:
„Прими кумчад, Новаковић
Грујо!“
Грујица је кумчад приватио,
ал' му кума даје аманете:
„Ако здраво сидеш у Ђурђију,
наслони се на тавницу Јову,
и поздрави мога господара.

Љуба ти је останула трудна,
ено у ње два близанца сина,
у хајдука мало готовине,
оће ли ти отрханит` синове,
хоће л` продат кулу и
авлију?“
Њојзи Грујо божу вјеру дава:
„Ја ћу кума избавити мога,
ја л' на благо, ја ли на
јунаштво,
ја л' оставит главе у
Ђурђију!“
Па ту Грујо ноћцу преноћио,
а ујутру добро уранио,
шћера коња бијелом Леђану.
Зачуди се од Леђана краље
какав бахну јунак у авлију.
Оде Грујо питат` за сватове,
а вели му од Леђана краље:
„Серхатлијо, те одвише
дивна!
отишли су има по године
па их не би од земље
Ђурђије,
ниједан ми доћи никад неће.“
„Дај ми, краље, добра
калауза,
за њима ћу поћи у Ђурђију.“
А краљ њему нађе калауза,
и пођоше пут земље Ђурђије,
пријеђоше Љечку и Пољачку,
прејездише Турску и
Каурску.
Дође Грујо на воду Ситницу,
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ал' ево ти шичели кочијах
а у њима бијело Латинче,
голо, босо, тужно, распасано,
њега пита Новаков Грујица:
„Кочијару, чије су кочије?“
„Ничије су, драги господару!
Носим књиге из земље
Ђурђије,
послало ме дванаест
војводах,
остадоше свати у Ђурђији,
веће, брате, куд си накастио,
на води је хиљаду Арапах,
проћ' не мореш ти да имаш
крила,
сад од мене што су учинили.“
Шједе Грујо мислит и
размишљат,
утече му момче калаушче,
а напријед никуд не умије:
„Фала богу, чуда великога,
ђе ћу своје кости оставити?!“
Па срдито исћера дората,
а кад био на воду Ситницу,
ал'на води хиљаду Арапах.
У Ситницу наћера дората,
и по воде сабљу извадио,
и стотине посијече главах
и проћера здраво и весело,
он оћера право пут Ђурђије.
А кад био у поље ђурђинско,
углада га дванаест војводах.
Узе Марко дурбин од биљура
па га тури на девет канатах,

што њим види дванаест
сахатах.
Марко пита дванаест
војводах:
„Можеш ли га познавати,
Марко?“
„Не знам, браћо, не знали ме
јади!
По прилици како кажу људи,
ако није Новаков Грујица,
а из чарне горе Романије,
како ли је преш'о на
Ситници,
вас се Грујо у крв замотао.“
У то Грујо и под кулу дође,
а млађи му прифатише дора,
иде Грујо кули у шкалине,
све војводе на ноге ђипише
док му божју помоћ
прифатише,
а сваки му пружи купу вина:
„Добро дош'о, незнани
јуначе!
И како си преш`о на
Ситници?
Срамота је упут упитати,
ма окле си и од које земље?“
„Ја сам главом Новаков
Грујица,
а од чарне горе Романије
и добро сам преш`о на
Ситници,
стотину сам посјек`о Арапах,
а толико доро погазио,
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па што добро има у Србаљах
свега ево данас у Ђурђији,
но зар ћете окапати о'ђе,
оли ћете водити ђевојку?“
Ту прекори дванаест
војводах,
све војводе на ноге скочише
и ћаху се упут опремити,
ама не да Новаков Грујица,
док Грујица за Јована каже.
„Ваља мени кума избављати,
Ја л' ћу своју оставити главу.“
Моли му се Краљевићу
Марко:
„Мој соколе, Новаков
Грујица!
Није ласно избавит Јована,
на Ђурђији хиљаду топовах,
а солдата има сто хиљадах,
већ коње сјутра да
истрчимо.“
Залети ме Новаков Грујица:
„Ход' да, Марко, коње
пазаримо,
даји прида два товара блага.
Ја ћу, Грујо, искат три товара,
то ће чути дванаест војводах,
чуће с града хиљаду Латинах,
хоће нама пазар начинити,
ми хоћемо пазарит, Грујица,
па нек моли гиздава ђевојка
свога баба, од Ђурђије краља
да изведе робје из тавнице,

јадно робље да с'огрије
сунца,
да ђевојци хаир-дову дају
да се тамо у том дому смири.“
А кад свану и огрија сунце,
устадоше коње пазариват,
истрчаше коње на кошију,
салеће га Новаков Грујица:
„Ход' да, Марко, коња
пазаримо!“
Дава Грујо два товара блага,
а Марко му иште три товара.
То зачуло дванаест војводах,
а чу с града хиљаду Латинах,
у томе им пазар начинише,
и у томе коње мијењаше.
А кад Груја узјаха Шарина
под високу у Ђурђију кулу,
ал' ту јадно робје изведено,
све је робје на ноге ђипило
да жалосна Бијељић Јована,
отијаше, ама не могаше,
не да му се гвожђе
подигнути,
па га пита Новаков Грујица:
„Ко је овди Бијељић Јоване?“
Каже му се Бијељић Јоване,
он Јована узе у синџиру
па га тури Шарцу на рамена,
а пусти се научио Шарац
добар товар под Марком
носити,
нешто вина, нешто
Краљевић Марка,
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па побјеже пољем
ђурђинскијем.
На Ђурђији јекнуше топови,
ал' не знаше ни куд оде Грујо,
тек моли се краље од
Ђурђије,
он се моли Марку
Краљевићу:
„Поврати ми онога јунака
на поклон ти Бијељић
Јоване.“
Оде Марко и врне Грујицу,
чауш викну, далбухана
рикну,
у то краље изнесе дарове
те дарива хиљаду сватовах,
па пођоше кићени сватови,
а кад бише на воду Ситницу,
не води је Арап' три хиљаде,
међу њима троглав Арапине,
из једне му огањ бије главе,
а из друге студен вјетар пуха,
а из треће људски хаваз дава.
Препаде се Краљевићу
Марко,
а вели му Новаков Грујица:
„Богом отац, Краљевићу
Марко!
Дај ти мени Шарца дебелога,
и дај мене сабљу демишћију.“
Шарца даде, а сабље не даде.
Кад се Груји добави Шарина,
посједнуо Шарца маменога,
а гледа га Мусићу Стеване,

за Стеваном Бановић-Секуле,
за Секулом Обилић-Милошу,
а за њиме два сина Јакшина,
у Арапе коње наћераше,
дочека их троглав Арапине,
на њ' Грујица наћера
Шарина,
једном махну те му двије
смахну,
а из треће Арап проговори:
„Богом брате од сватова
свате!
немој мене више ударати,
обје могу пребољети главе.“
Другом махну те му трећу
смахну,
а војводе коње наћераше
и сви остре сабље извадише.
Марко викну к'о да љељен
рикну,
хиљада им посјекоше главах,
пријеђоше на води Ситници,
не би кака грдна ни рањена,
и дођоше бијелу Леђану,
доведоше госпођу ђевојку.
А да видиш Новакова Груја,
ћаше краљу да одсјече главу
и овако краљу говораше:
„Зашто Србим'пријевару
градиш!?“
Препада се од Леђана краље
па војводам тајно говораше:
„Ево пуна три товара блага,
не дајте ме Новакову Грују,
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хајдук силан из незнане
земје,
хоће мени одасјећи главу.“
И узеше блага три товара,
Подијелите дванаес'
војводах
и Грујици даше
старјешинство.
Оде Грујо у влашке Котаре
а одведе Бијељић Јована,
створи куми што се затекао,
чини велики шенлук низ
Котаре.
Кад дође Бијељић Јоване,
ту су дома оба починули,
починуше два мјесеца данах.
Отолен се Грујо подигао.
То зачуле аге Сарајлије
и велике истурили страже,
на једну је Грујо нагазио,
на њој тридест главах
о'сијече,
па друга га стража дочекала
и четр'ес јој главах посијече,
трећа га је дочекала стража,
ту се љута заметнула кавга,
забави се Новаков Грујица,
и добру је рану задобио,
ал` и ше'сет окинуо главах,
па проћера, оде к Романије.
А кад баби у пећину дође,
све му каза што се учинило,
и како је војводе видио,

Грујице посестрима

сву просвјетку српске земље
славне,
и како га Марко поздравио.
Груја Новак рукам' загрлио,
док на њему ране опазио,
Новак писну, сва пећина
цикну
па од земље на ноге ђипио,
стаде видат, извида Грујицу,
и не жали ђе се обранио
кад јунаштво тако починио,
те здраво је каконо и био
и како му сваки Срб желио.
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Подранила Туркиња ђевојка,
подранила јутром на водицу
да донесе воде у маштрапи,
но ђевојка била зачамала,
њу ми мајка остарела кара:
„Курво једна, а не моја ћерко!
Што ти јеси на води чамала?
Ти се јеси с неким састајала.“
Она с' мајци криво кунијаше,
али њојзи лажа не помага,
не помага лажа ни заклетва,
но да ћаху извадит јој душу
она млада казат не оћаше
ђе је била и шта је виђела,
с киме ли се, зашто
л'побратила.
Стара викну ка да се помами,
повикнула својих девет
синах
и десетог бега Атлагића,
бег скочио од земље на ноге,
поскочио ка да с' помамио,
својих девет довикује синах,
сви најбоље коње појахаше,
поћераше Грују и Новака.
Ка' то виђе Новак и Грујица,
утекоше у гору зелену,
уносоше рањен' Радивоја,
турише га у буково шушље,
затрпаше јеловијем грањем.
У том стиже девет Атлагићах,
оборише огањ из пушаках,

дочека их Новак и Грујица,
џевердане своје изметнуше,
свак понеког уби Атлагића,
доватише с' коња њиховијех,
а тргоше маче од бедрице,
све су девет изгубили били,
а десетог жива уватили,
пак и њега изгубит оћаху,
ал' га не да Новаковић Грујо,
но био му Грујо говорио:
„Атлагићу, дина ти твојега!
показа л' ме моја
посестрима?“
„А тако ми дина и крсмета,
Није“, рече, „тебе проказала,
проказала твоја посестрима,
но вољела главу изгубити,
а ми сами јесмо с' осјетили
те за вама у поточ потекли.“
Грујо њему живот опростио
и сестри га његовој послао,
а вјерној својој посестрими,
све девет му поклонио
главах
и хата му био повратио.
Атлагић је отле појахао,
ал' га чека остарала мајка
да радосне њојзи каже гласе,
она гледа иду л' Атлагићи,
док угледа најмлађа сина
по имену Атлагић-Османа,
у зобнице нешто нагучио,
једва чека да одјаше сине,
а док мајци на кулу изађе,

па га пита: „Што ми носиш,
синко?“
Осман мајци кротко одговара
А истресе своје браће главе:
„Грујо ти се поздравио, мајко,
и посла ти на пешкеш
карпузе,
нека знадеш да кога
имадеш.“
Мајка писну, а Османе
врисну,
а загрли своју милу сеју,
пољуби је и два и три пута:
„Фала тебе, моја мила селе,
све која си муке поднијела,
а свог побра браћи не издала,
те ми с тебе живот
опростио.“
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Свој освој
Силан паша паде на
Никшиће,
њем' доходе аге и бегови,
доцкан бего Љубовићу дође,
али му је паша бесједио:
„Добро доша, бего, моја
слуго!
Што си ми се, слуго,
придоцнио?
Али си се скоро оженио,
те си приспа у постељу ш
љубом,
али пијеш по механам' вино,
но за мене ни хабера
нејмаш?“
Али му је бего бесједио:
„Нијесам се скоро оженио,
нити пијем по механам' вино,
но не смијем пријећи
планине
од хајдука старога Матеља
и његова два нејака сина,
Матељевић Јанка и Новака,
свој су Босни, пашо,
додијали.“
Кад то чуо паша на
Никшиће,
ту је паша диван окупио,
а под диван пуштао телала:
Ко изгуби хајдука Матеља
и његова два нејака сина,
честита ће њега учинити.
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Не нађе се у диван јунака
до једино Влашче испануло
по имену Влаховић Гољане:
„Је л' истина, драги
господаре,
је л' истина што си обећао?“
„Јест' истина, моја вјерна
слуго!“
А он му је опет бесједио:
„Ја ћу поћи изгубит Матеља
и његова два нејака сина
(?) је мене тетка за Матеља,
ма ну дај ми шездесет
Тураках.“
Даде му их, ријеч не учини,
и отлен` где Гољан подигнуо,
док Матељу на дворове дође,
на дворове у јелик зелени,
у планине ђе зимују виле;
подалеко Турке оставио.
Теткићи га дочекују дивно:
„Добро доша`, наш брате
Гољане!
Је ли паша порез ударио,
морете ли живи останути?“
А он је њим' таде бесједио:
„Паша ми је порез ударио
на сироте и сиромашице
по стотину гроша бијелијех,
на бољега и бољевића
по стотину жутије' цекинах,
а на мене, вашег мила брата,
цекинах је двјести ударио,
не моремо остати никако!“

Али су му они говорили:
„А, не бој се, наш брате
Гољане!
Тебе ћемо благом откупити.“
Па узеђе гусли јаворове,
ста уз гусле Гољан попијеват:
„А ђе сте ми, соколови сиви?
Ево овђе крсташине орла,
но бржајте да га
размакнете!“
И томе се нико не сјетио
до проклети у планини
Турци
те су њима ударили били.
Посјекоше старога Матеља
и дијете Матељевић Јанка,
но утече дијете Новаче,
за виту је јелу запануо,
иза јеле танку пушку пали
по два ниже а на једно зрно,
седамнаест преметну
Тураках,
но Гољан га гађа из пријека,
живо му је срце разнесао
и припаде, посјече му главу.
Заробише Матељеву љубу
и остаде чедо од Новака,
те га носи Новакова љуба,
докле паши дошли на
Никшиће.
Љуто плаче Матељева љуба,
а још љуће љуба Новакова,
е ма јој је паша бесједио:

„Што је тебе, Матељева
љубо?
Али жалиш старога Матеља,
али жалиш Јанка и Новака?“
Него му је она бесједила:
„О, бога ми, драги господаре!
Нити жалим Јанка ни Новака,
ни ја жалим старога Матеља,
зло чинили, горе дочекали,
но дијете жалим од Новака
што га јадна држим на
рукама,
те ће ми га изгубити Турци.“
Ма јој паша божју вјеру даје
да га њојзи изгубити неће.
Кад то виђе Влаховић
Гољане
те истрже ножа похрђала
и закла јој чедо на рукама.
Кад то виђе паша од
Никшића,
на џелата оком намигнуо
те Гољану главу окинуо.
Е тако се свакоме случило
ко не штеди свог истога
брата.
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Марко у ропству
сарајевском
Дође Марко шехер Сарајеву,
узмучише с' Турци Сарајлије
тко ће Марка на конак
повести,
док ево ти Залум-Асанаге,
на конака он поведе Марка,
навали му вино и ракију,
док се Марко бјеше накитио,
накитио те и заситио,
отишао спават без узглавља;
а да видиш Залум-Асанаге,
тури на њ'га двоје букагија,
пак је Марка ногом ударио:

цртала ДАНА КЕСЕР
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„Устај, курво, Краљевићу
Марко!
Да пијемо вино и ракију,
да љубимо твоју Анђелију.“
Шћаше Марко да скочи на
ноге,
Не даше му двоје букагије,
па скупио Залум Сарајлија,
сви рекоше да објесе Марка,
каурина и турског крвника,
који бјеше почио цара,
а да Турке лашње ископава,
сви рекоше, сложно
покликоше:

„Објес'мо га у неђељу прву,
диндушманин нек је који
мање!“
Кад се Марко на невољи
нађе,
он до`вати дивит и артију,
даде му га лијепа ђевојка,
мила ћерца Залум-Хасанаге,
пак је ситну књигу накитио,
свог сокола бјеше докликао,
њему књигу под гроце веже,
још му Марко вако
бесјеђаше:
„Сив соколе, моја вјерна
слуго!
Носи књигу моме побратиму,
побратиму Новакову Грују,
биће ш њима Новак и
Радивој
у пећини високој стијени,
а у врху горе Романије,
брзо пођи, а брже ми дођи!“
Соко Марку кликом
одговара:
„Ја ћу поћи, но теб' хоћу л'
наћи,
хоћу ли те наћи у животу?“
Њему Марко бољу
проговара:
„То је божја брига и судија,
а док ми је Грујо побратиме,
и док ми је вила посестрима,
б'јела вила што с' у облак
свила,
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неће моћи погубит ме
Турци.“
Полетио соко тица сива,
а узгред је Марку говорио:
„Да никога, ето мене твога,
заиста ћу очи ископати,
те Залуму, нашем
душманину,
нек се каје и нек слијеп таје
што ј' на вјери погубио
Марка,
Марку царе вазда даје даре,
да се на њег' само не
прогњева,
па шта бог да, то ће бит' и
овда.“
Оде соко и Грујицу нађе,
а кад Грујо ситну књигу виђе,
удари се руком по кољену,
пукнуо му рибић и чакшире,
а бризну му сузе низ образе,
Грујо хукну сва пећина јекну:
„Ах, ђе си ми, побро, запануо!
Орловима да смо лећивијем
не би сјенку к теби дотурили,
ал' што бог да и срећа
јуначка.“
Па сокола Груја испратио,
да се побри нада побратиме,
а Грујица опанке притеже,
узе своју шару по сриједи,
покликао Старину Новака
и свог стрица дели-Радивоја:
„У кога је срце и мишица,

сад нек Марку у помоћ
потече,
а ја одох да и нитко неће!
`Оћу своју изгубити главу,
Ал' избавит свога побратима,
мога побру Краљевића
Марка.“
То је рек'о па на друм
потек'о,
а за њиме Новак и Радивој.
Далеко је Новак изостао,
па свог брата био дозивао:
„Радивоје, причекај ме,
брате!
Да ми старци скупа отидемо
не би л' Грују у невољи били,
младо момче уложиће лудо
па би могли њега изгубити,
а никад се за њег' утјешити.“
Док се они амо ишчекали,
уто Грујо шехер Сарајеву,
а кад био на сред Сарајева,
ал'привели Марка под
вјешала;
то кад виђе Новаковић Грујо,
не обазре с'десно ни лијево,
бритка мача свога потргнуо,
сам у Турке јуриш учинио
кликујући Марка побратима:
„Не бој ми се, побратиме
Марко!
Још је и наш вишњи отац
благи,
а ево ти Старине Новака,
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и ево ти дели-Радивоја,
ка` два грома за хитрим
муњама.“
Око побра разагнао Турке,
Марку брже опростио руке,
додао му сабљу потајницу.
Кад се Марко сабље добавио,
мало кога жива упуштио,
и док дође Новак и Радивој,
али Турц'ма ка бијесним
вуц'ма,
ниђе јава до безброја сртва,
што б'утекло нејакоме Грују,
то претјеца Краљевића
Марко,
што л'умаче њима обојици,
то дочека Новак и Радивој,
док Турчина неста ђавољега
у лијепу шехер Сарајеву,
а јунаци здраво и весело
сваки Марка грли и целива,
за витешко здравје
припитива,
па сједоше сви у Ташли хана,
ту сједоше те се одморише,
пит почеше вино из Мостара,
мили боже да дивнога дара!
Како л'није кад Срб вино пије
по турскијем кахвам'и
ханима,
а главе им посјече крвничке,
благош нама с браћом
витезов'ма!

Hajduci na megdanu
dobijaju djevojku za
mladog Grujicu
Vino pije Rade i Novače,
Vinom služi Grujo, d'jete
mlado,
Vino služi, ali ga ne pije.
Otac mu je Novak besjedio:
„Oj Grujica, drago d'jete moje,
Što će reći, moj jedini sine,
Vinom služiš, ali ga ne piješ?
Oli si se, d'jete, naljutilo,
Gdje te starac oženio nisam?
Ako ćeš se oženiti, sinko,
Eno kćerce dužda mletačkoga;
Meni će je dužde darovati,
Može tebi za jubovcu biti.
Ako nećeš, drago d'jete moje,
L'jepe kćerce dužda
mletačkoga,
Eno t' seke bana zadranskoga.“
Ali mu je Grujo besjedio:
„O, moj babo, starino Novače,
Neću kćerce dužda mletačkoga,
Nit sestrice bana zadranskoga,
Nego bi' se oženio, babo,
Iz Udbine, iz turske krajine,
L'jepom sekom Muje Arničića,
Kakve, babo, na Krajini nema.“
Kad je starac r'ječi razumio,
Dobavio divit i ’artije,
Pa on kiti listak knjige sitne,
I šalje ju na b'jelu Udbinu,
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Na Udbinu, na tursku Krajinu,
A na ruke Arničića Muje.
Ovako mu starac besjedio:
„Prijatelju, Arničiću Mujo,
Čuo jesam, a vidio nisam,
Da u tebe odgojano zlato
Po imenu Ajkuna sestrica
Poklon' mi je, dragi prijatelju
Za Grujicu, jedinoga sina!
Ako l' mi je pokloniti nećeš:
Rok nedjelja, megdan
ponedjeljak!
Ti naperi od zlata kočiju
U nju meći seku Ajkuniju,
Pod kočiju devet bedevija,
A desetu Šajku paliglavku!
U kočiju troje egbe blaga,
A oko nje pet stotin' Turaka,
Udbinjana, na glasu junaka,
Ti pred njima, Arničiću Mujo,
I tvoj bratac gojeni Alija,
Među tami Tale Budalina,
Na kulašu, konju begovskome:
Zavrga' se drenovom batinom,
U kojoj je hiljadu čavala.
Ja ću uzet od zlata kočiju,
U kočiji kćercu Anđeliju,
Pod kočijom devet bedevija,
Devet vranih, a deseta b'jela,
Ova b'jela devet oždr'jebila;
U kočiji troje egbe blaga
A oko nje pet stoti' vojaka,
Ja pred njima, Starina Novače,
I moj pobro Mali Radojica.

Među nami Grujo d'jete mlado.“
Knjigu štije Arničiću Mujo,
Knjigu štije i teško uzdiše.
Misli Mujo, da ne gleda nitko,
Gleda’ ga je gojeni Alija,
Pak Alija Muji govorio:
„А moj brate, Arničiću Mujo,
Otkle knjiga, ognjem izgorjela?“
Al’ je Mujo bratu besjedio:
„A moj brate, gojeni Alija,
Ova knjiga, ognjem izgorjela,
Od Primorja, mjesta kamenoga,
Od delije Starine Novaka,
Da mu damo Ajkunu sestricu.
Ako l' mu je darovat nećemo:
Rok nedjelja, megdan
ponedjeljak.“
Al Alija Muji besjedio:
„A moj brate, Arničiću Mujo,
Dok je Ali na ramenu glava,
Neće poći u kaure Ajka.
Već otpiši Starini Novaku:
Što je pisa', nek se ne poreče:
„Rok nedjelja, megdan
ponedjeljak,
Nasred ravnog polja
Livanskoga.“
Knjigu štije Starina Novače,
Knjigu štije, a na nju se smije,
Pak opravlja od zlata kočiju,
U nju meće kćercu Anđeliju,
Pod kočiju devet bedevija,
Devet vranih, a deseta b'jela;
Ova b'jela devet oždr'jebila.
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U kočiju troje egbe blaga,
A oko nje pet stotin' vojaka,
On pred njima, Starina Novače,
Uza nj’ pobro, Mali Radojica,
Među njima Grujo, d'jete
mlado.
Pa odoše na Livanjsko polje
I popeše b'jele čadorove.
Dan po danak, ponedjeljak
dođe,
Al’ ti jaše Arničiću Mujo,
Na vrančini, ko na b'jeloj vili,
A za Mujom gojeni Alija
Na dorinu, dobrom konju
svome.
Za Alijom Tale Budalina:
Zavrga' se drenovom batinom,
U kojoj je hiljadu čavala,
Pak za njima od zlata kočija,
U kočiji lijepa Ajkuna,
A oko nje pet stotin' Turaka,
Udbinjana, na glasu junaka.
Viče Mujo iza svega glasa,
Pak dozivlja,Gruju, momka
mlada:
„Oj Grujica, od kurve kopile!
Ako te je porodila majka,
Hodi meni na megdan junački!“
Kad Grujica r'ječi razumio,
On posjede đogu od megdana,
Svoje bojno koplje položio,
A brijetku ćordu izvadio,
Pa na Muju juriš učinio.
Udriše se dva mlada junaka

Nasred polja Livna velikoga.
Ali Gruji Bog i sreća dala,
Naleti mu na desnicu ruku:
Udari ga Grujo, momče mlado;
Kako ga je lako udario,
Na dvi ga je pole rastavio,
I sedlo je pod njim presjekao.
Kad to vidi Starina Novače:
„Bog t' ubio, drago d’jete moje,
Tako li se s'jeku poturice?
Da to s'ječe Starina Novače,
Presjeka' bi konja i konjika,
Još bi starac zemlje zahvatio,
Gdje bi moga' njega ukopati.“
Istom starac tako besjedeći,
Ali viče gojeni Alija,
Viče kurva iza svega glasa,
Pak dozivlja Malog Radojicu:
„Radojica, od kurve kopile,
Ako te je porodila majka,
Hodi meni na megdan junački!“
Jedva toga Rade dočekao,
Pa posjeda debela putalja,
Pak poleti kano soko sivi;
Suprot njemu gojeni Alija.
Udriše se dva mlada junaka,
Udriše se kopjem od megdana,
Bojna im se kopja izlomiše.
Udriše se brijetkim ćordama,
Al je Radi Bog i sreća dala,
Ter udari gojenog Aliju.
Kako ga je lako udario,
Dva kablića od njeg učinio.
Viče kurva Tale Budalina,
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Viče junak iza svega glasa,
Pak dozivlje Starinu Novaka:
„Lako ti je s djecom bojak biti,
Ali nije sa Talom Budalinom,
Već mi hodi na megdan
junački!“
Kad je starac r’ječi razumio,
On posjeda ždrala od megdana,
Pak on leti preko polja ravna;
K njemu leti Tale Budalina,
Na njeg baca drenovu batinu.
Al’ je Novak i od sebe mudar,
Sa konja se starac otkinuo,
Preko njega ona preletila,
U zelenu travu uletila.
Kad to vide Starina Novače,
Na dobra se konja zaskočio,
Od besrice ćordu povadio,
Pak udara Budalinu Tala;
Kako ga je starac udario,
Na dvi ga je pole rastavio
I kulaša pod njim presjekao,
Još je starac zemlje zahvatio,
Gdje bi moga' njega ukopati.
Pak govori Starina Novače:
„Boga vami, pet stotin' Turaka,
Oli ćete s nami bojak biti,
Ol Ajkunu mladu pokloniti?“
Među su se Turci govorili:
„Da mi s njima bojak
zametnemo,
Ludo ćemo izgubiti glave,
Jer je naše društvo izginulo,
Izginulo, što nam je valjalo.

Женидба Грује
Новаковића

Već mi dajmo Ajkunu djevojku,
A mi hajd’mo našem b'jelom
dvoru!“
Što rekoše, to i učiniše,
Mladu Ajku njima pokloniše.
Kad se oni Ajke dobaviše,
Oni idu u Donje Primorje,
Od Ajkune Anđu učiniše,
Praščevine mesa nahraniše
I lozova napojiše vina.
L'jep je Ajka porod izrodila:
Prve kćeri, poslednje sinove,
Nek nevjeste ne zatječu za’ve,
Nek se sklanja đavo od đavola!
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Вино пило тридесет хајдука,
На врх Ките, високе планине,
Међу њима Дебелић Новаче,
Њему сједи Грујо уз кољено,
А до њега тридесет хајдука,
Сви весели, Грујо невесео,
Редом сједе, редом пију пиво,
А служи их слуга Муртолозе,
Златном чашом у бијелој
руци;
Како коме чашу додаваше,
На свакога прво погледаше,
У чашу му пиво дотакаше,
И свакоме редом додаваше,
Свога баба погледаше криво.
Кад то виђе Дебелић Новаче,
Он дозива свога мила сина:
„Муртолозе, мој милостан
сине,
Што си се ти на ме разљутио,
Те ми чашу преко руке дајеш,
У чашу ми прелијеваш пиво,
И ти мене погледујеш криво,
Сваког служиш као брата
свога,
А свог баба како
душманинина,
Зашто си се на ме разљутио?
Што си мени невесео, сине?“
Онда рече Муртолазе слуга:
„О мој бабо, Дебелић Новаче,

Ако сам се расрдио на те,
То је мени за невољу љуту,
Врсници се моји иженише,
Соколиће Србе изродише,
Врснице се моје удадоше,
Други моју заручницу љуби,
А ти мене оженити нећеш,
Стога ми је туга и невоља!
Ево вама чисту вјеру дајем,
Више васке ни дворити нећу,
Ни дворити, ни ћу вас
молити,
Већ ћу танку пушку
прихватити,
Пак ћу се ја сјутра
одметнути,
Одметнути у земљу Турчију,
Уписаћу себе у пандуре,
Ја сам доста чету четовао,
Више с вама четовати нећу
Ни` ћу дати вама четовати;
Покупићу из Турчије Турке,
Саставићу тридесет пандура,
И пред њима Танковић
Османа,
А Осман је турска буљукбаша
А ја ћу им бити харамбаша,
Сви ће мене послушати
Турци,
Ја ћу вашу чету похватати,
Све вам стазе и богазе
знадем,
Знадем кланце куд смо
пролазили,
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И јатаке ђе смо долазили,
И оставе ђе смо остављали,
Остављали трговачко благо,
Па ћу с Турцим` дијелити
благо,
А васке ћу живе похватати,
Бијеле вам повезати руке,
Одвести вас у турску Удбину,
Предаћу вас удбинском
диздару,
Бациће вас на дно у тавницу,
Ту ће вама кости останути!“
Кад то зачу тридесет хајдука,
Сваки шути, ништа не
говори,
Погледаше у земљицу црну,
У земљицу, у зелену траву,
Како трава на одгојке расте,
Кајно дојке у добре ђевојке,
А не гледа Дебелић Новаче,
Веће сину међу очи црне,
Те овако њему одговара:
„Муртолозе, мој милостан
сине,
У причу те бабо оженио,
А у горе цуру испросио,
Ев` имаду двије годинице,
И настала трећа половина,
Кад сам теби цуру испросио,
У Подрињу граду бијеломе,
У онога од Подриња бана,
Које љепше надалеко нема,
Ја сам теби цуру испросио,
И много сам блага потрошио,

Док сам реко`:“Моја је
ђевојка“.
Ал` залуду, фајде не имаде
Кад се љута натурила гуја,
Љута гуја Грчићу Манојле,
Из Софије града бијелога,
Млого момак благо натурио,
Пак и прије свадбу одгодио,
Пак ће одвест` цуру
испрошену,
На срамоту и мени и теби,
И нашијех тридесет хајдука,
Па сад не знам што ћи ни
како ћу.
Није л` мајка родила јунака,
Ја сестрица брата одгојила,
На бијелу ђевојачком крилу,
Мушкијем га опасала пасом,
И јуначким дозивала гласом,
Код мене га данас догодила,
Да прихвати пушку по
кајишу,
А претури струку киталију,
А припрти торбу обрамицу,
Пак да сиђе у Ајаз-Софију,
Да нам узме праха и олова,
И камења за пушке кремења,
И хартије књиге за фишека,
И по једне на ноге опанке,
И да пође Грчићевој кули,
Да уходи Грчића Манојла,
Да он пође и доносе гласе
Купи л` Грче на киту сватове,
Када ли ће по ђевојку поћи.
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Је ли млого у Грчића свата,
Да Грчића свате дочекамо,
Испрошену цуру избавимо?“
Кад то зачу тридесет хајдука,
Сваки шути, ништа не
говори,
Веће гледа пуце низ
њедарце,
А не гледа Новаковић Грујо,
Веће бабу међу очи црне,
Те овако момак проговара:
„О мој бабо, Дебелић Новаче.
Ево мати родила ђетиђа,
А сестрица брата одгојила,
На бијелу ђевојачком крилу,
Мушкијем га опасала пасом,
Јуначкијем дозивала гласом,
Код тебе га данас догодила,
Који ће ти у Софију сићи,
А мој бабо, Дебелић Новаче
Ја ћу танку пушку
прихватити,
Прихватити пушку по
кајишу,
Ал` не смијем струке
претурити,
Јер је струка хајдучка колиба,
А обући све грчке хаљине,
Као што носе Грци у Софији,
Оставити поткићену шавку,
А ставити пошу Стамболију,
И китали феса тунајлију,
Како носе Грци у Софији,

Кад ме виде, да ме не
познаду,
Ђе сам сиш`о хајдук из
планине;
Уходићу Грчића сватове,
Пак што мени Бог и срећа
даде.“
Кад то рече Новаковић Грујо,
Овако му бабо говорише:
„Бог ти дао, мој милостан
сине,
Кад си ми се ђетић догодио,
И јуначку памет научио.“
Па га свуче, те га преобуче,
Скиде њему кадифли доламу,
А обуче колали мавлуту,
И на главу капу тунајлију,
Штоно носе Грци у Софији,
Пак пригрну бугар-кабаницу,
А под њу торбу обрамицу,
А прихвати бисте џефердара,
Џефердара од седам педаља,
На њему је дванаејст карика,
Свака му је од сухога злата,
А за њиме бабо пристануо,
Те овако њему говорио:
„О мој сине, Новаковић Грујо!
Кад ти сиђеш у Ајаз-Софију,
Ту имаде вода и ћуприја,
Ниже куле Грчића Манојла,
Ту ћеш наћи коло ђевојака,
Коловођа сека Грчићева,
Све окреће коло наоколо,
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Све је коло главом
натхватила,
Бијелијем лицем зачинила,
Ђевојка је одвише лијепа,
Кад ти видиш коло и ђевојке,
Међу њима слатку коловођу,
Јелку, секу Грчића Манојла,
Немој се ти преварити, сине,
Немој ићи у коло ђевојкам`,
Познаће те у колу ђевојке,
Ђе си, сине, хајдук из
планине,
Веће прођи коло и ђевојке,
Пак ти хајде у нову чаршију,
Те ти узми праха и олова
И остало што сам наредио,
Не узимај на једном дућану,
Већ узимај на више дућана,
Да се теби Грци не осјете,
Не осјете Грци у Софији,
Ђе си, сине, хајдук из
планине,
И ђе пуниш торбу за
дружине,
Пак се врати уз нову чаршију.
Ђе гођ видиш пиво и механу,
Не улази у пјану механу,
Немој пити вина ни ракије,
Јер тебе је научио бабо,
У планини испијати пиво.“
Кад је тако Груја сјетовао,
Отален је момак полазио,
Све је поље прекасао вучки,
А планину пријеђе хајдучки,

Док он сиће у Ајаз-Софију,
А кад сиђе под бијелу кулу,
Под бијелу кулу Манојлову,
На ћуприју у Ајаз-Софију,
Кад ту виђе коло ђевојака,
Ђе окреће коло наоколо,
Међу њима слатка коловођа,
Јелка, сека Грчића Манојла,
Све је коло главом
натхватила,
А љепотом коло зачинила,
Пак окреће коло наоколо,
Ја, каква је кићена ђевојка!
Ока црна, а солуфа густа,
Слађа су јој од шећера уста,
Јелика је љепша од јабуке!
Кад је виђе Новаковић Грујо,
У њем` живо срце заиграло,
Да виш`, брате, из горе
хајдука,
Промаче се колу и ђевојкам`.
Кад Грујица до Јелице дође,
Ко` ње хајдук ухватит` се
пође,
Узе Јелку за бијелу руку,
Пак се стаде окретати с
њоме,
Окрену се и два и три пута
Да виш`, брате, из горе
хајдука,
Држи Јелку за бијелу руку.
Њему врази мироват не даду,
Већ јој `чепа седелфи налуле,
Стискује јој у руци му руку,

А наслања на рамена главу,
А мијеша брке и солуфе.
То гледају у колу ђевојке,
Једна другој тајно говорише:
„Види Јелке, не било је мајци!
Што ће њојзи из горе
хајдуци?“
Кад то зачу Јелка Грчићева,
Застиђе се Јелика ђевојка,
Цура јака како мучка глава,
Пак је Груја руком отиснула,
Колико га лако отиснула,
Груја паде у зелену траву,
Кад он паде, весела му мајка,
Одлеће му капа тунајлија,
Просу му се тура од перчина,
Спаде с њега бугар-кабаница,
Сијнуше му токе колалије,
Испадоше двије пушке мале,
Двије пушке оба веденика,
Док завика Јелика ђевојка:
„Даље стани, Новаковић
Грујо!“
А кад зачу Новаковић Грујо,
Он прихвати капу тунајлију,
Под њу сави туру од перчина,
А пригрну бугар-кабаницу,
А зађеде двије пушке мале,
А прихвати бистра
џефердара,
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Пак побјеже низ нову
чаршију,
Брже хајдук у дућане пође,

Те узима праха и олова,
И камења у пушке кремења.
И хартије књиге за фишека,
Све на друга по тесте
фишека,
И на ноге по једне опанке,
Не узима на једном дућану,
Већ узима на више дућана,
Да се њему не осјете људи,
Не осјете Грци у Софији,
Ђе је сишо хајдук из планине.
Кад потпуни торбу
обрамицу,
Он пригрну бугар-кабаницу,
Пак се врати у нову чаршију,
Док изиде на воду ћуприју,
Ђено игра коло ђевојака,
Уврати се колу и ђевојкам`.
Све је коло трипут
прегледао,
А на Јелки очи уставио,
Колико је одвише лијепа,
Све је коло главом
натхватила,
Бијелијем лицем зачинила;
Пак он прође коло и ђевојке,
Колико се ашик учинио,
На Јелицу кићену девојку,
Од јада га забољела глава,
Пак се сврати у пјану механу,
Стаде пити вино и ракију.
Док се Грујо напојио пива,
Те му винце угријало лице,
Док је момак ћејиф направио,
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Ударила јека испријека;
Ђе је среће, ту је и несреће!
Док ево ти Грчића сватова,
Пред њима се крстат барјак
вије,
Пред механом џиду
посадише,
А на џиди барјак разавише
Сабирају под барјак јунаке.
Искупи се хиљаду сватова,
Пјани свати, напили се пива,
Напили се вина и ракије,
Затурише игру свакојаку,
Пак се мећу маља и камена,
А скачу се скока из ћустека.
Све то гледа Новаковић
Грујо,
Пјано момче, напило се пива,
Пак у њему срце заиграло,
Па он скочи од земље на
ноге,
Те излеће из пјане механе,
Пак се скаче скока из
ћустека,
Све то гледа Јелка Грчићева,
Јелка, сека Грчића Манојла,
У себи је цура промислила:
„Боже мили, честита јунака!
Хитар ли је, родила га мајка!
Је ли оно Новаковић Грујо?“
Јелка цура мудра глава бјеше,
Тако мисли, ал` не изговара.
Ну да видиш чуда великога,
Ђе је срећа, ту је и несрећа,

Враг донесе Арапку ђевојку,
А Арапка цура мушкобана,
Умеће се маља и камена.
А скаче се скока из ћустека,
Док одскочи Новаковић
Груји,
Претури му маља и камена,
Када Груја изједе срамота,
Он одбаци бугар-кабаницу,
Сијнуше му токе колалије,
Док претури Арапки ђевојки,
И прескочи скока из ћустека,
Одлеће му капа тунајлија,
Просу му се тура од перчина,
А кад виђе Арапка ћевојка,
Пак на њега очи исколачи:
„Те ти ли си, Новаковић
Грујо?
А ти ли си, из горе хајдуче?
Је ли тебе опремио бабо,
Из планине у Ајаз-Софију,
Да уходиш Грчића сватове,
Кад ће свати по ђевојку поћи,
И да купиш праха и олова,
Да ви наше свате дочекате,
У врх Ките, високе
планине?“
То гледају Грчића сватови,
И слушају што Арапка каже,
Док завика Арапка ђевојка:
„Држ`те Груја, из горе
хајдука!
Утећи ће вама у планину,
На срамоту Грчићу Манојлу,
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И његово хиљаду сватова.“
А сватови јуриш учинише,
Да ухвате Новаковић Груја,
Ал` се хајдук пушке добавио,
Нико за њ`га прихватит не
смије,
Већ побјеже низ нову
чаршију
Могаше им Грујо побјегнути,
На срамоту хиљаду сватова;
Док ево ти Грчића Манојла,
На алату вас у сухом злату,
На алату ноге прекрстио,
У рукам` му седелфи
тамбура,
Ситно куца, јасно попијева,
А сваку ријеч припијева:
„Азурала, кићени сватови!
Спремајте се моји соколови!“
Завикаше кићени сватови:
„Господине Грчићу Манојле!
Ето доље Новаковић Груја,
Ти ухвати из горе хајдука.“
Он пред њега наћера алата,
Пак ухвати из горе хајдука,
Ухвати га за прси јуначке,
Пак му Грче сједе бесједити:
„Копиљане, Новаковић Грујо!
Те ти ли си сиш`о у чаршију?
Откуд дође из горе, хајдуче?
Је ли тебе опремио бабо,
Да уходиш Грчића сватове?
Кажи право, тако било
здараво!

А ево ти чисту вјеру дајем,
Ниште теби учинити нећу,
Ако ћеш ми право казивати,
`Оћете ли свате дочекати?“
А кад зачу Новаковић Грујо,
Стаде њему право говорити :
„Мене мио опремио бабо,
Да ја узмем праха и олова,
И да твоје уходим саватове,
`Оћеш брзо по ђевојку поћи,
Кад ћеш наљећ` у Киту
планину.
Да ми твоје свате дочекамо,
Да отмемо кићену ђевојку.“
А кад зачу Грчићу Манојло,
Јунак бјеше, пак је вјере
тврде,
Он овако њему одговара:
„Кад сам теби вјеру заложио,
Пуштићу те, погубит` те
нећу,
Пак ти хајде на Киту
планину,
И понеси праха и олова,
И поздрави мила баба свога,
Нек не купи чете у планини,
Нек не иде мени у сретање,
Жао ми је срећу крварити,
А ево вам чисту вјеру дајем,
Ако моје свате дочекате,
У тој Кити високој планини,
Од васке ћу јаде направити,
Биће меса орлу и гаврану
У планини за петнаест дана,
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Сад чините како вам је
драго.“
Пак он пушта Новаковић
Груја,
Оде Грујо брду на планину,
Кад изађе на Киту планину,
Нађе баба и дружину своју.
Њима Грујо божју помоћ даје,
Хајдуци му прихватише
здравље,
Сједоше га бабу уз кољено,
Пак им слуге послужише
пиво,
Понајприје староме Новаку;
А Новак је чашу прихватио,
Своме милу сину наздравио:
„Здрав си, Грујо, мој
милостан сине!
Бог ти дао и ко те родио,
Кад си свога баба послушао.“
Вино пише, док се напојише.
Кад се рујна напојише вина,
Те им винце угријало лице,
А ракија собет отворила,
Онда рече Дебелић Новаче:
„Јеси л` сиш`о у Ајаз-Софију,
И Грчића свате уходио,
Кад ће Грче по ђевојку поћи,
Је ли млого у Грчића свата,
Смијемо ли њихе дочекати?
Јеси л` узо праха и олова,
И остало, што сам наредио,
Јеси л` мени, сине, уредио,
Какано те бабо сјетовао?“

Све му Грујо од истине каже:
„Прости мени, мој милостан
бабо!
Грчића сам свате уходио,
И донио праха и олова,
И остало што си наредио,
Али сам се љуто преварио,
Кад ја сиђох у Ајаз-Софију,
На ћуприји у Ајаз-Софији,
Ту ја нађох коло ђевојака,
Ђе окреће коло наоколо,
Коловођа сека Грчићева,
Јелка, сека Грчића Манојла,
Све је коло главом
натхватила,
Бијелијем лицем зачинила,
Пак окреће коло наоколо,
Кад ја виђох лијепу ђевојку,
Јелку, секу Грчића Манојла,
Ока црна, а солуфа густа,
Слађа су јој од шећера уста,
У мени је срце заиграло,
Ја свом срцу одељет` не
могох,
Као што си ме, бабо,
сјетовао,
Да не идем колу ни
ђевојкам`,
Примакох се колу и
ђевојкам`,
Окреће се коло наоколо;
Ја раскидох коло ђевојачко,
Код Јелице кићене ђевојке,
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Пак ја Јелку прихватих за
руку,
Окренух се и два и три пута,
Сејир чиним коло и ђевојке,
И ја слушам пјесне ђевојачке,
На Јелику погледујем често.
Мени срећа мироват не даде,
Већ јој чепам седелфи
нануле,
А штипам јој у руци ми руку,
А прислоњам моју њеној
глави,
Те мијешам брке и солуфе,
Да пољубим Јелицу ђевојку,
А Јелка се пољубит не даде,
Јер гледају из кола ђевојке,
Веће крије пребијело лице,
На ме шкрину зубим`
бијелијем:
„Сједи, Грујо, ти се помамио!“
Док стадоше цуре бесједити:
„Оклен овђе Новаковић
Грујо?
Што ће нама у колу хајдуци?“
Застиде се Јелица ђевојка,
Пак је мене цура отиснула,
Мислио сам, мој милостан
бабо,
Да ме не би нико оборио,
А мене је Јелка оборила,
Она јака како мушка глава,
Благо мајци која је родила,
И соколу ком суђена буде!
Кад ја падох у зелену траву,

Одлеће ми капа тунајлија,
Просу ми се тура од перчина,
Спаде мени бугар-кабаница,
Сијнуше ми токе колалије,
Испадоше оба веденика,
Познаше ме у колу ђевојке,
Једна другој тихо говораше:
„Види, секо, из горе хајдука,
По имену Новаковић Груја!“
Ја поскочих од земље на ноге,
Пак устакну капу тунајлију,
А зађедох двије пушке мале,
А пригрнух бугар-кабаницу,
Пак одлећех у пјану механу,
Те припртих обрамицу торбу,
А прихватих пушку по
кајишу,
Па побјегох низ нову
чаршију,
Те ја купих праха и олова,
И камења у пушке кремења,
И хартије књиге за фишека,
И по једне на ноге опанке,
И на друга по тесте фишека,
Све ја купих у више дућана,
Да се мени не осјете људи,
Не осјете Грци у Софији,
Ђе сам, бабо, хајдук из
планине,
Ђе потпуњавам силах за
дружине,
Пак се вратих уз нову
чаршију.
Кад ја дођох колу и ђевојкам`,
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На ме Јелка погледује често,
Ту бијаше пјаница механа,
Ја се свратих у пјану механу,
Стадох пити црвенику вино,
Напојих се вина изобила,
Ђе је срећа, ту је и несрећа;
Док ево ти Грчића сватова,
Разавили крстата барјака,
Сватови су силни и бијесни,
Пјани свати, напили се вина,
Затурише игру свакојаку,
Бацају се маља и камена,
А скачу се скока из ћустека,
Ја излећех из пјане механе,
Прескочих им скока из
ћустека,
А претурих маља и камена,
Враг донесе Арапку ђевојку,
А Арапка цура мушкобана.
Претури ми маља и камена,
И прескочи скока из ћустека,
Кад се виђох на невољи, бабо,
Ја отурих бугар-кабаницу,
Те прескочих Арапки
ђевојки,
И претурих маља и камена,
Одлеће ми капа тунајлија,
Просу ми се тура од перчина,
Сијнуће ми токе колалије,
Познаде ме Арапка ђевојка:
„Те ти ли си, из горе хајдуче?
Копиљане, Новаковић Грујо!
Јеси л` дошо уходит сватове,
Господара Грчића Манојла?

Држ`те, свати, из горе
хајдука,
Опколите, па га ухватите.“
Ја прихватих свијетло оружје,
И побјегох низ нову чаршију,
Могах њима побјегнути,
бабо,
Ал` ме срете Грчићу Манојле,
На алату вас у суху злату,
Ухвати ме за прси јуначке,
И овако мени говораше:
„Те ти ли си, из горе хајдуче,
А хајдуче, Новаковић Грујо?
Је ли тебе опремио бабо,
Да уходиш Грчића сватове,
Кад ће свати по ђевојку поћи,
Да ви моје свате дочекате?
Ако ћеш ми право казивати,
Ништа теби нећу учинити.“
Све ја њему од истине казах,
Све му казах што је и како је,
Видио сам, мој милостан
бабо,
Ђе је јунак Грчићу Манојле,
Ништа мени не шће учинити,
Нити своје вјере погазити,
Већ ме пушта у планину,
бабо,
Овако је мени говорио:
„Поздрави ми мила баба
свога,
Нек не иде пред сватове моје,
Жао ми је срећу крварити,
Ако л` мене ви не послушате,
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Већ ви моје свате дочекате,
Ето вама чисту вјеру дајем,
Од васке ћу јаде направити,
Биће меса орлу и гаврану,
У планини за петнајест дана,
Сад чините како вам је
драго.“
Кад то чуше из горе хајдуци,
А хајдуци кајно горски вуци,
Неки вели: „Дочекат не
см`јемо!“
Неки вели: „Да их дочекамо!“
А завика Муртолозе слуга:
„Ако ћете свате пропуштити,
Виш` ја с вама четовања
немам.“
А кад зачу Старина Новаче,
Он прихвати перо и хартију,
Пак он пише књигу
шаровиту,
Те је шаље побратиму своме,
Побратиму хајдук Радивоју:
„Побратиме, хајдук Радивоје!
Ето књиге шаровите на те,
Ти сабирај по гори хајдуке,
Ђе гођ чети харамбашу
знадеш,
Поведи их на Киту планину,
Да ми сјутра свате дочекамо,
Дочекамо Грчића Манојла.“
Све му каже што је и како је.
Кад та књига Радивоју дође,
Он хајдуке сабирати пође,
Кад сабрао у гори хајдуке,

Поведе их Дебелић Новаку.
Када китну чету сакупише,
Пак на тефтер узеше хајдуке,
Набројили пет стотин`
ватара,
Све пушака горскијех јунака
Онда рече Дебелић Новаче:
„Браћо моја и дружино моја!
Послушајте што ћу
бесједити,
Није л` мајка родила јунака,
Ја л` сестрица брата одгојила,
На бијелу ђевојачком крилу,
Мушкијем га опасала пасом,
Јуначкијем дозивала гласом,
И код мене данас догодила,
Да он сиђе друму зеленоме,
До тијесна кланца јадиковца,
Да преброји Грчића сватове,
Колико је у Грчића свата?“
Кад зачушу из горе хајдуци,
Сви хајдуци замукоше муком,
А у црну земљу погледаше,
Како трава на одгојке расте,
Кајно дојке у добре ђевојке,
А не гледа Новаковић Грујо,
Веће бабу међу очи црне:
„Ево мати родила ђетића,
А мила га одгојила сека,
На бијелом ђевојачком
крилу,
Мушкијем га опасала пасом,
Јуначкијем дозивала гласом,
И код тебе данас додесила,
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Ја ћу теби свате пребројити.“
А кад зачу Дебелић Новаче,
Свог сина рукам` загрлио,
Загрлио, па га пољубио,
И овако њега сјетовао:
„О мој сине, Новаковић Грујо!
Кад ти сиђеш кланцу
јадиковцу,
Сакри` лице за јелово грање,
Кад наљезе Грчићу Манојле,
Заклони се да те не опази,
Вазда пушку држи на тетику,
Убиће те пушком од очију,
Кајно стр`јела на омари орла;
Када прође Грчићу Манојле,
Ти прихвати перо и хартију,
Пак преброји његове
сватове.“
Отален је Грујо полазио,
Кад сиђе друму зеленоме,
Он засједе у јелово грање,
Сакри лице за јелове гране,
Пак он чека кићене сватове.
Док удари јека уз планину,
Док ево ти Грчића Манојла,
На алату вас у суху злату,
У рукам` му седелфи
тамбура,
На алату ноге прекрстио,
Ситно куца, јасно попијева,
А у сваку ријеч припијева:
„ Ђе с`, Новаче, из горе
хајдуче?
Јеси л` чету своју саставио?

`Оћеш ли ме данас
дочекати?“
Пропиње се алат од мејдана,
По три копља небу под
облаке,
Па соколи коње и јунаке,
А погледа Грчићу Манојле,
О`клен ће се помолит`
хајдуци,
Пак он прође брду уз
планину;
Колико се Грче измакнуло,
Пред сватима гором на алату,
Не би мала пушка дотурила,
Как`а мала, не би ни велика,
Пропушта га Новаковић
Грујо,
И за њиме хиљаду сватова,
Иду свати један за другијем,
Њихе броји Новаковић Грујо,
Док на око свате прикупио,
Од првога до најстражњег
друга,
Набројио хиљаду сватова,
Од хиљаде мање ни једнога,
Од хиљаде више ни једнога.
Кад преброји кићене сватове,
Поврати се милу бабу своме,
Даде њему књигу шаровиту.
Кад виђеше колико је свата,
Онда вели Дебелић Новаче:
„У Грчета мложина сватова,
Сад што ћемо, моја браћо
драга?
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У њега је хиљаду сватова,
А у наске пет стотин` хајдука,
Двојица је млого на једнога?
Два љешника ораху су
војска?“
А говори Новаковић Грујо:
„Ми можемо њихе дочекати,
Хајдуци су од боја јунаци,
Сваки воли мушки погинути,
Него женски живот оставити,
А у сватим` поспоришта
нема,
Туђи коњи, а туђе `аљине;
Неки жали своје миле мајке,
Неки секе, а неки љубовце,
Неки ђеце, неки заручнице,
Ми немамо кога пожалити.“
А говори Старина Новаче:
„А ми ћемо сад њих дочекати.
Да пођемо брду уз планину,
Ми можемо свате
престигнути,
Ал` ћемо их сјутра дочекати,
Кад с` отуда са ђевојком
врате?“
Одговара хајдук Радивоје:
„Нећемо их данас дочекати,
Сјутра ћемо свате дочекати,
Кад наведу госпоју ђевојку.“
И овако њима говораше:
„Браћо моја, пет стотин`
хајдука!
Сви изнова пушке
препуните,

И увијте све ново кремење,
Ево вама чисту вјеру дајем
Ког превари пушка од очију,
Ја ћу на њег` моју окренути,
Моја пушка преварити неће,
Никад мене преварила није,
Ни сјутра ме преварити
неће.“
Кад зачуше из горе хајдуци,
Сви скочише кајно горски
вуци,
Пак изнова пушке
препунише,
А све ново увише кремење.
Када сјутра бијел дан освану,
Онда вели Дебелић Новаче:
„Браћо моја, пет стотин`
хајдука,
Коју ћемо засјести бусију?
Да идемо на врх од планине,
На зелену високу пољану,
Онђе ће се свати искупити,
Ту ће винце црвенику пити,
Око поља зелена горица.
Да их горе свате дочекамо,
Да по једну пушку истуримо,
Пак за бритко гвожђе
прихватимо,
Па што коме Бог и срећа
даде.“
А говори хајдук Радивоје:
„Ја луд ти си, драги
побратиме,
У пољу их дочекат не см`јемо,
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Коњици су у пољу јунаци,
Кад у поље коње наћерају,
А поваде од бедрице ћорде,
Млого ће нам јада направити,
Већ `ајдемо на дно од
планине,
У тијесне кланце јадиковце,
Ђе су млогом закукале мајке,
Ђе не могу по два напоредо,
Него један иде за другијем,
Онђе ћемо њихе дочекати;
И знате ли, моја браћо драга,
Како ћемо њихе дочекати,
Све првљенце наше на
њихове,
Старе свате наше на њихове,
Ђувегију нашег на њихова,
А војводе наше на њихове,
Све по реду наше на њихове,
Пак шта коме Бог и срећа
даде.“
Сви хајдуци њега послушаше,
Послушаше мудра
старјешину,
Старјешину хајдук Радивоја,
Засједоше у тијесне кланце,
У тијесне кланце јадиковце.
Стаде јека горе и планине,
Ударају бубњи и свирале,
Позвекују у сватове ћорде,
А пјевају гором и планином:
''Браћо свати, слатко
путовање!

Наша снахо, наше
миловање!''
Ударише стрмо низ планину
Низ тијесне кланце
јадиковце,
А пред њима Грчићу
Манојле,
На алату ко на горској вили,
Колико се Грчић измакнуо,
Не би добра пушка дотурила,
На алату ноге прекрстио,
У рукам' му седефи тамбура,
Ситно куца, јасно попијева,
А у сваку ријеч припијева:
''Ђе с` хајдуче, Дебелић
Новаче?
Је си л` зап`о у гори бусију,
`Оћеш ли ми свате
причекати?''
Пропушта га пет стотин'
хајдука,
Њега чека слуга Муртолозе,
Док сватови друма
напунише,
Њих хајдуци на пушке узеше,
Оборише пет сотин` пушака,
Укидоше пет стотин`
сватова,
Па за бритко гвожђе
прихватише,
Пак разгоне по гори сватове,
Кајно вуци по планини овце,
Кад се стаде крвца
прољевати,
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И хајдучке зијевати ћорде,
А јуначке зијевати главе,
Онда Грче поврати алата,
А завика грлом бијелијем:
''Копиљане, хајдук
Муртолозе,
Ти испа`ни из његова грања,
А остави дугу граналију,
А понеси мача племенога,
Изиђи ми на мејдан јуначки,
Да видимо ко је јунак бољи,
Чија ли је Подринка ђевојка!''
А кад зачу хајдук Муртолозе,
Превари се, уједе га гуја,
Пак остави дугу граналију,
А потеже мача племенога,
Пак долеће Грчићу Манојлу,
А Грче му ни бјежат не
шћаше,
Већ поврати дебела алата.
Сусрете га хајдук Муртолозе,
Доиста га ударити шћаше,
Ал' се Грче ударити не даде,
Потури му штита од челика,
Одломи му мача пламенога
До балчака, и до десне руке.
Пак наћера дебела алата,
А потеже криву ћемерлију,
Пренесе га алат од мејдана,
На двоје га пресијећи шћаше,
И опет га мало дохватио,
Брзимице, ама смртимице,
Указа му мрке џигерице,
Он побјеже у јелово грање,

А завика грлом бијелијем:
''Ђе си, брате Новаковић
Грујо,
Зар не видиш, ђе сам
погинуо?''
А кад зачу Новаковић Грујо,
Он полеће друму зеленоме,
Дугу пушку носи у рукама.
А завика Грчићу Манојле:
„Копиљане, Новаковићу
Грујо,
Ти остави бистра џефердара,
А понеси мача племенога,
На томе се огледа јунаштво,
Да видимо ко је јунак бољи;
Кад сам тебе скоро ухватио,
У чаршији у Ајаз-Софији,
Онда сам ти живот поклонио
Данас ти га поклонити нећу.“
Превари га, весела му мајка!
Он прислони пушку уз омару,
А повади мача пламенога,
Да удари Грчића Манојла,
Доиста га ударити шћаше,
Ал се Грче ударит не даде,
Већ потури штита од челика,
Одломи му мача пламенога,
До балчака и до десне руке,
Пак побјеже Новаковић
Грујо,
Достиже га Грчићу Манојле,
Те је њега мало дохватио,
По мишици, по лијевој руци,
Он побјеже у јелово грање,
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Па завика Новаковићу Грујо:
„Ђе си, брате, хајдук
Радивоје,
Зар не видиш ђе сам
погинуо?
Ил` не чујеш ил` не мариш за
ме?“
А полеће хајдук Радивоје,
Пак завика грлом бијелијем:
„Стани курво, Грчићу
Манојле,
Ласно ти је ђецу разгонити,
Још нијеси удрио јунака,
Ни с` видио у ока хајдука.“
Пак на трку пушку напунио,
Јер је таки хадет у хајдука;
А завика Грчићу Манојле:
„Копиљане, хајдук Радивоје,
Ти остани дугу павталију,
А понеси мача пламенога,
Да видимо ко је јунак бољи,
На томе се огледа јунаштво.“
Превари га, весела му мајка,
Пак остави дугу павталију,
А потеже мача племенога,
Да удари Грчића Манојла,
А Грче се ударити не даде,
Потури му штита од челика.
Одломи му мача пламенога,
До балчака и до десне руке,
Па потеже сабљу заковану,
А побјеже хајдук Радивоје,
Достиже га Грчићу Манојле,
Радивоја сабљом ударио,

На дохвату, по дебелу врату,
Свега њега крви обојио,
Ал` му оста на рамену глава,
Пак побјеже у јелово грање,
А завика грлом бијелијем:
„О Новаче, брате и рођаче,
Зар не видиш ђе сам
погинуо,
Ал` не видиш, ал` не мариш
за ме?“
А кад зачу Дебелић Новаче,
Он полеће друму зеленоме,
Па на трку пушку напунио,
Јер је так` и хадет у хајдука,
А завика грлом бијелијем:
„Стани курво, Грчићу
Манојле,
Ласно ти је ђецу разгонити,
Ево орла за сокола тога!“
А какав је Старина Новаче!
На њему је девет вучетина,
И десета мрка међедина,
Чиме плаши коња и јунаке,
Кад га виђе Грчићу Манојле,
Њему Грче ни бјежат не
шћаше,
Већ на то се Грче насмијало:
„Копиљане, Старина Новаче!
Што ти носиш девет
вучетина,
И десету мрку међедину
Чиме плашиш коње и јунаке,
Данас мене поплашити
нећеш,
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Ја сам виђ`о и хватао вуке,
Живе вуке, а у голе руке,
А некмоли мрке вучетине.
Ти остави дугу павталију,
А понеси мача пламенога,
На томе се огледа јунаштво,
Да видимо ко је јунак бољи.“
Превари га, весела му мајка!
Он остави дугу павталију,
А потеже мача племенога,
Да удари Грчића Манојла,
Доиста га ударити шћаше,
Ал` се Грче ударит не даде,
Потури му штита од челика,
Одломи му мача племенога,
До балчака и до десне руке,
Па потеже сабљу заковану,
А побјеже Старина Новаче,
Достиже га Грчићу Манојле,
Па Новака сабљом ударио,
На дохвату по свилену пасу,
Да му не би девет вучетина,
И десете мрке међедине,
На двоје га преставити
шћаше,
Па побјеже у јелово грање
А завика грлом бијелијем:
„Ђе си, вило, Богом
посестримо!
Ал` не видиш, ал` не мариш
за нас,
Ђе на љутим мукам`
изгибосмо?“
Док завика вила из облака:

„Побратиме, Дебелић Новаче,
Колико сам теби говорила,
Де не чиниш у неђељу кавге,
У неђељу ни у понеђељник,
Неђеља је хришћанима
празник,
Понеђељник састанак
вилама,
Све смо данас на састанку
биле,
У тебе је једна посестрима,
У Манојла двије посестриме,
Обје су ме данас ухватиле,
Ухватиле па ме савезале,
Ништа теби помоћи не могу.“
Кад се виђе на невољи вила,
Трену вила у паменим крила,
Своме срцу живо притужила,
Пак је обје биле оборила,
Посестриме Грчића Манојла,
Бијеле им савезала руке,
Пак полеће стрмо низ
планину,
Те ухвати висока љељена,
И шарену под каменом гују,
Једним крајем коња зауздала,
А другијем њега оседлала,
Пак досједе вила на љељена,
Кад удари стрмо низ
планину
Дохвати га змијом по ушима,
Стаде дрека висока љељена,
Стаде цика шаровите гује,
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Стаде клика нагоркиње
виле_
„Стани море, Грчићу
Манојле!“
Ја камоли мушки дочекати,
Дочекаће Грчићу Манојле,
Не боји се гује ни љељена,
Нит` се боји виле ни наџака.
Док долеће нагоркиња вила,
У руци јој наџак од челика,
Те удара Грчића Манојла,
Колико га лако удараше,
У црну га земљу угоњаше,
Удари га седам-осам пута,
Ал` се више ударат не даде,
Већ овако њојзи говораше:
„Удри мушки, из облака
вило!
Не плаши ми по кошуљи
буха,
Кад ја станем тебе ударати,
Ја ћу тебе боље ударити.“
Пак на чарку поврати алата,
Измаче јој наџак од челика,
Пак је стаде ударати њиме,
Колико је лако ударише,
Из бојна је седла изгоњаше,
Обори је у зелену траву,
Пак одјаха од коња алата,
Те јој свеза наопако руке,
Од лаката таман до ноката,
Из ноката црна љева крвца,
Пак посједе на коња алата,
Опаса је мукадемом пасом,

Опаса је и два и три пута,
А четврти од сабље кајасом,
Пак отиште дебела алата,
А запјева Грчићу Манојле:
„Благо мени, до вијека мога!
Данас ћу се оженити с
вилом.“
Кад је био стрмо низ
планину,
Он завика грлом бијелијем:
„Љубо моја, из планине вило!
Љута ми је додијала жеђа,
Знадеш иђе врело у планини,
Јали врело, јал` пјану
механу?“
Проговара вила нагоркиња:
„У планини не има механе,
Већ окрени здесна налијево,
Тамо има широка пољана,
На пољани јела суховрха,
А под јелом студена водица,
Ђено виле хладну воду пију,
Онђе ћеш се воде напојити.“
Он окрену коња налијево,
Док опази јелу суховрху,
А под јелом студену водицу,
Кад доћера коња до јелике,
Скиде вилу са коња алата,
А завика грлом бијелијем:
„Љубо моја, из планине вило,
Заграби ми воде у маштрафи,
Док починем и одморим
тело.“
А то вила једва дочекала,
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Сузе проли, Манојлу говори:
„Како ћу ти воде заграбити,
Кад су моје савезане руке,
Попушти ми пребијеле
руке?“
Попушти јој обадвије руке,
Кад се вила руку добавила,
Пак полеће до воде језера,
Заграби му воде у маштрафи,
А завуче у џепове руке,
Те извади млоге бенђилуке,
Бенђилуке од четири руке.
Те сасипа траву у маштрафу,
Пак донесе Грчићу Манојлу,
Кад се напи Грчићу Манојле,
Ударише муке свеколике,
У јунака Грчића Манојла,
Једне муке, забољеше руке,
Друге муке, и ноге и руке,
Пак он паде главом брез
узглавља,
А пропе се вила нагоркиља,
Пак изиде јели у врхове,
А завика грлом бијелијем:
„Ђе си, брате, Дебелић
Новаче?
Да сте брже на пољану суху,
На пољану до воде студене,
Погубите Грчића Манојла,
Добро сам га напојила пивом,
Ласно ћете њега погубити.“
А кад чуше из горе хајдуци,
Полећеше кајно горски вуци,
Док дођоше води и омари,

Мали Радоица и
зворнички диздар

Кад ту лежи Грчићу Манојле,
А код њега алат од мејдана,
Ушим` стриже, а зубима
гризе,
А ногама чивтимице гађа,
Добар алат ендек ископао,
Добар би се јунак укопао,
А све цичи кајно гуја љута,
Да пробуди господара свога,
Ал` га никад пробудити неће;
Прилећеше из горе хајдуци,
Те Манојлу посјекоше главу,
Пак одоше стрмо низ
планину,
Одведоше дебела алата,
Док нађоше на друму
ђевојку,
Она сједи на коњу ђогату,
А прољева сузе низ образе,
Ниђе никог код ђевојке нема,
Прихватише лијепу ђевојку;
И нађоше Муртолоза слугу,
Ниже друма у јелову грању,
Кад Муртолоз јадан
преминуо,
Донесоше куке и мотике,
На пољани раку ископаше,
Муртолоза слугу закопаше,
Прихватише лијепу ћевојку,
Одведоше у Киту планину.
Ту хајдуци свадбу затурише,
Привјенчаше Подринку
ђевојку,
За сокола Новаковић Груја.
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Јошт зорица не забијелила,
Ни Даница указала лишца,
А о дану лакрдије нема,
Подиже се зворнички
диздаре
Су његова четрес` каваза,
Иде диздар гори Романији!
Не би л` каква лова уловио,
Или срне ил` `ајдучке главе,
Собом води хрте и соколе,
Доста хране, а доста џебане,
На два коња господске
санаде,
Ђул душеке, од свиле јастуке,
И осталу господску пртљагу.
Кад дошао гори Романији,
Гледа диздар с десне на
лијеву,
Ђе ће наћи извор воде ладне,
Да одмори себе и дружину.
Намјера га била нанијела
На `ајдучку камену пећину.
Ал` диздару Бог и срећа дала
У пећини не бјеше `ајдука,
Никога од два `арамбаше
Старца Нова и брата
Радивоја,
Но отишли с четом у планину

Не бил турског шићарили
ћара,
Али како укинули главу,
Него једно само дијете лудо,
Дијете мало, а оно мушка
глава,
Заробише, па га одведоше,
Више лова тражити не хћету,
Поведоше у Зворник дијете,
Малог Рада, Радивојег сина.
Ранио га мучно и невољно;
Кад дијете до подраста било,
Настале му дванаест година,
Виши Раде од дванаест љета
Него друго од двадесет
година,
Он приступа зворничком
диздару,
Целива му скута и кољено,
И санаду ђе диздар сјеђаше,
Сузе рони, овако говори:
„Господару, зворнички
диздаре!
Ево има пуне три године,
И четврта наста половица
Да те дворим у оџаку твоме,
Без икакве паре ни динара,
Не издворих дара никаквога,
Ни доламе нове ни половне;
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Ал` ти проста моја дворба
била,
И `алал ти моје веровање,
Но те молим, у руку те
љубим,
Па те земљом, па и небом
кумим!
Кажи право тако био здраво:
Од кога сам рода и племена?
Ко је мене и отац и мајка?
Или си ме за благо купио?
Ил` ме негђе жива заробио?
Ето, говоре ђеца по
Зворнику,
Не зна он ни рода ни
племена,
Него робаљ без оца и мајке.“
Насмија се стари диздар-ага
Те овако вели Радоици:
„Радоица, моја вјерна слуго!
Што ме питаш, право да ти
кажем:
Нијесам те за новце купио,
Ни на зору уграбио мајци,
Него ево сад година пета,
Кад сам био у лову планини,
У `ајдучкој гори Романији
А са мојих четрдесет каваза,
Лов наведе, а срећа нанесе
На камену од горе пећину

Ђе коначе Новак и Радивој,
И њихови гласовити хајдуци,
Тебе нађох, Раде, у пећини,
Само сама без нигђе никога
Заробих те, талих ми донесе,
И доведох на оџаку моме.
Сад је не знам ко те породио,
Али Новак стари `арамбаша,
Ал` Радивој његов
побратиме,
И ако ме очи не варају,
А и моја памет осијеца,
Гледајући на оку твојему,
Ти си лавче од тих крвника
Ил` Новака, или Радивоја.“
Јошт да вели стари диздарага:
„Радоица, пиле од сокола!
`Оћеш ли се, болан,
потурчити?
Мојом ћу те Фатом оженити,
Оградити као моје дворе;
Не даде ми Бог више евлада,
Него Фату, и Јусуфа сина,
Кад умрем, дијелиће благо,
Пола Фата, а полак Јусуфу.“
А кад Раде саслуш`о диздара
У ђетету туче срце живо,
Цикну грдно као змија љута:
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„Ето, мајко, моја слатка
`рано!
И бабајко, моје сунце жарко!
`Есте ли ми данас у животу?
Тражите ли вашег Радоицу,
Али сте га већ заборавили?“
Ђегло га старац диздар-ага:
„Што је, Раде, да од Бога
знадеш!?
Каква ти је на срцу невоља?
Ал` ти малка пива и јестива?
Ил` ичега на оџаку моме?“
Раде мучи ништа не говори;
Обдан плаче, а ноћу уздише,
Нит` шта једе, нит` `оће да
спава,
Све спомиње Старину
Новака,
И бабајка дели-Радивоја;
На чудо се доста начудило,
Писао би, писат` не умије,
Бјежао би, калајла нема,
Трчао би, нема вјерна друга,
Плаћао би, али пара нема,
Молио би, али нема свога,
Плакао би, нема ко жалити,
Варао би, ал` не зна кога ће;
Даном мисли, ноћу
размишљава.

Све мислио доклен је
смислио,
Чека Раде док неђеља дође,
Пак се моли старцу диздараги:
„Диздар-ага, ако Бога
знадеш,
Пушти мене до села Трновца
Да преслушам летурђију
свету
Да се молим Богу по закону
И причестим по закону моме.
Ак` се бојиш какве пријеваре,
Нек` ме прате три-четири
друга
И допрате до оџака твога.“
Турчин био, ал` се смиловао,
Радоици узун допустио,
Даде њему четири каваза
Да га прате и да га поврате;
Радоицу озеђеде дивно,
Удри њему пусат и оружје,
Сину Раде ка` на гори сунце,
Мили Боже, прикладна
ђетића!
Турска би га пожелила мајка,
Камол` не би која га родила.
Кад сиђоше у мермер-авлију,
Виђеле га из харема каде,
Све на Рада ашик учиниле,
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А највише Фатима ђевојка,
Од муке је забољела глава;
Глава прође, а грозница дође,
Мука јој се срца прихватила,
А о јаду ником не казује
До Рустеми, тананој робињи,
И робињи јаде поверила.
Оде Раде Трновици цркви,
До врата га допратили
Турци;
Нит` се крсти, нити клања
Раде,
Турски неће, нашки не умије.
Кад се сврши божја
летурђија,
Свак` га гледа, нико не
познаје,
А не смију питат` од Турака
Откуда је, од земље које је ли.
Ал` да видиш малог Радоицу,
Проговори без турског узуна:
„Богом браћо, незнани
`ришћани!
Заклињем вас од неба до
земље,
Па унакрс земње и свијета!
Дајте гласа гори Романији,
Мом` амиџи Старини Новаку,
Да сам њима ропство
допануо

У рукама зворничког
диздара.“
Јошт `оћаше говорити Раде
Ал` му Турци ријеч
прекинуше:
„Шути, влашче, `ајдучко
копиле!
Док ти није одлећела глава
Са рамена пред влашким
очима.“
Оде Раде и одоше Турци.
Кад су дошли у граду
Зворнику,
Диздар-аги по истини кажу.
Разљути се стари диздар-ага,
Па поск`очи на ноге лагане,
Да довати сабљу са чивија,
Од хотноће сломио чивије,
А од сабље покида гајтане
Трже сабљом и десницом
руком,
Доиста га погубит` `оћаше,
Не даду га четири каваза:
„Не диздаре, немој
господаре!
Не крвари господске одаје,
Ни свилене везене јастуке
И стамболске гранате санаде,
Лако ћемо влашчета
смакнути,
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Пред влашком га црквом
објесити,
Немаш о чем` сабљу
крварити.“
Томе диздар бирдем каил
било,
Кавазима узун испустио.
Радоици срећа прискочила;
Турцима се Бајрам примакао,
Срочише диздареви кавази,
На Бајраму погубити Рада,
Рад` већега турскога ајрета,
Рад` сеира и већег рахата.
Ето Бајрам, ето десет дана,
Савезаше малог Радоицу,
Одводеоше цркви Трновици
Куд `оће да погубе Раду.
Прате Рада двадесет каваза,
Па кад дошли на авлијска
врата,
Даде им се нешто погледати:
Неко клечи пред црквена
врата,
Страшан јунак, а страшна
погледа,
На њим нема другога ођела
У зверску се кожу обукао:
На глави му капа од два вука,
А за капом од ждрала крило,
Долама му од три међедине,

А димије од грдне рисовине,
На ноге му од коже опанци,
Око ногу од арлана чапци,
Космат момак као овца црна,
Грдне ђолде, а ока крвава;
Кад кавази виђеше јунака,
А Радивој кад погледа Турке
Грдно им се очи сусретоше.
Узе `ајдук бројити кавазе,
А погледа Радоицу сина,
`Ајдук јекну, а црква одјекну
Од страха се разбежали
Турци:
„Бјеж, Алија! Што` оно ,
Мустафа,
Удри, Мујо, а што бјежиш,
Ибро?
Јуриш, Усо, прођи се, Мурате!
Виче Суљо: аманет и
мухамет!
Ала Кардаш, што нас данас
снађе?“
Радивоју срце узиграло!
Сместа скочи, међу Турке
ускочи,

Радоицу уфати за руку,
Извучега између Турака,
Па извади сабљу осмоперку,
Заже очи, а зубима шкрипну,
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Замахује с десна на лијево,
Острличке, али смртничке,
Испод сабље не оста му меса,
Па крваве очи отворио,
Кад шест стотин` јунак`
посјекао,
А шест стотин` на сву правцу
стружу.
Да их хрти не би достигли.
Раде гледа, у чуду се страши
Па завика од невоље љуте:
„Ко си данас, незнани јуначе?
Кажи ми се, са свачим те
кумим!
Да нијеси поган `ајдук
страшни
`Арамбаша старога Новака,
И јунака дели-Радивоја?
Опрости ми живот на
мегдану,
Поведи ме гори Романији
Да ја знадем ко је мене бабо
Па ти алал моја руса глава.“
Заплака се дели-Радивоје,
Па загрли Радоицу сина,
Сузе рони, у лице га љуби:
„А ту ли си, Радоицо сине!
Благо мене јутрос и довјек!
Много сам те натражио, сине!
И велико потрошио благо,

Новаковић Грујо

Не знам за те ни жива ни
мртва,
Но ми абер, и лист књиге
дође
Од ришћана попа из Трновца
Да си мене допаднуо мука.
Богу фала, и Трновој Петки!
Кад је бабо избавио сина.“
Отален се они подигоше,
И узеше нешто од оружја,
И ођела с мртвијех` Турака.
Друго оста кога срећа нађе
Нека носи коме је суђено,
Све за здравље делиРадивоја,
И његова Радоице сина.
То је било кад се чинило
Нама, браћо, дуго здравље
било.
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Млад се Грујо с коњем
разговара
„Ој, коњицу, мило добро моје,
Донеси ми с Косова дјевојку,
Зобаћу те бјелицом
пшеницом,
А појити вином и ракијом,
Златним ћу те потковом
поткивати
Златним потковом, а
сребрним чавлом.“
Груја рече, а путаљ му клече,
На њ` посједе Новаковић
Грујо
Па одјури на поље Косово.
У најлепше доба долазио
Кад се Турци пророку
клањају,
А девојке у колу играју.
Коло води Танковића Ајка,
Лјепа ти је, да је Бог убије,
Висином је коло надвисила,
А љепотом коло зачинила.
Свом је колу руменило дала,
На врату јој седам ђерданова,
Три ђердана морскога
берлана,
Три ђердана од бисера сјајна,
Један ђердан од сувога злата,
Што ј` дјевојци понајближе
врата.

Грујо стаде па говори
Турцим`:
„Бога вама, Турци јањичари,
Је ли тестир овђе починути?
Починути мало поиграти?“
Њему веле Турци јањичари:
„Тестир ти је, незнана делијо,
Тестир ти је, колико ти
драго“.
Он одскочи од коњица свога
Увати се до разигране Ајке,
И како се Груја уватио,
Таре њојзи на руку прстење
А чепље јој на ногу папуче,
Мркијем је ошинује брком,
А црним је оком намигује,
Још је стаде млађан
бесједити:
„Душо, Ајко, мила си ми јако,
Кажем душо били пошла за
ме?“
Говори му Ајкуна дјевојка:
„Не будали, незнана делијо,
Мио си ми и пошла би за те,
Ал` да имам крила лабудова
Не би перје изњело меса
Камол` што би, незнана
делијо,
Мене младу између Турака.“
Зато ништа и не хаје Грујо
Већ је вата по свилену пасу
Па је баци за се на коњица,
Три пута је опаса појасом
И четврти од сабље кајасом.
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Црне косе око врата веже
Да је не би вјетар отрупио,
Па побјеже низ поље Косово.
Добар коњиц на камаре
скаче,
У висину по три копља бојна
По четири у напредак пружа.
За њима се натиснули Турци
Пред њима је Танковић
Алија
На заиграној сурој бедевији
Брза му је изјели је вуци,
Далеко је Турке оставила
И већ скоро Грују
пристигнула.
Кад то виђе Новаковић Грујо,
Он Ајкуни тада бесјеђаше:
„Душо, Ајко, бил` ти жао било
Да те срушим с танке
бедевије?“
Ајкуна је очи оборила,
Не вели му жао ништа није.
На то Груја трже шару вјерну
Плану шара, врисну бедевија
Паде мртва свр` Алије свога.
Ал` да видиш чуда и горега;
Када Груја удари у Турке,
Па их погна по пољу Косову,
Неко виче – ајме мени мајко
Неко опет – прива`де ме,
друже,
Неко, друже – уз Косово
струже,

Свадили се Новак и
Грујица

За час чили све рашћера
Грујо,
Па се врати двору бијелому,
Здраво стиже својој старој
мајци.
А када су сјели вечерати,
Још говори Новаковић Грујо:
„Ој Бога ти, лијепа Ајкуно,
Кога имаш још од рода
свога?“
Њему вели Ајкуна дјевојка:
„Ја ти не знам рода ни
племена,
Хеј, чула сам ђе диване Турци
Да сам ћерца Дебељић
Новака,
Мила сестра Новаковић
Грује.“
Кад то зачу Новаковић Грујо,
Скочи Грујо од земље на
ноге,
Грли, љуби милу сеју своју,
Па се вати руком у џепове
Извади јој иљаду дуката:
„На, моја сејо, иљаду дуката,
Па се удај за кога ти драго,
А ја идем у гору зелену
Четовати и `ајдуковати.“
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До два су се завадили бана,
Да је зашто не бих ни жалио,
Већ за једну чету убојиту
Ко ће чети бити `арамбаша.
Ово ћу ти та имена казат,
Једно ми је Старина Новаче,
А друго је Новаковић Грујо;
Па бесједи Новаковић Грујо:
„О, мој бабо, Старина Новаче,
Ја ћу чети бити `арамбаша.“
А бесједи Старина Новаче:
„Нечеш чети бити `арамбаша
Док ја виђу на пут гледати.“
И отале Новак одјахао
И за њиме чета убојита,
Сам остаде челебија Грујо,
А са својом Видосавом
љубом,
У проклетој гори Романији.
Он правио неколико пута,
Начинио чобанску колибу,
Те он рани Видосаву љубу.
И то вриме задуго не било,
Док ето ти Рада Неимара,
Са његова до триста
мајстора,

Већ ето их кроз гору зелену,
Па `ајдучку божју помоћ виче,
`Ајдук му је вола прифатио:
„Да си здраво, Раде Неимаре,
А са твоја до триста
мајстора.“
Проговара челебија Грујо:
„Чујем море, Раде Неимаре,
Ај` ми ради танана чардака
У проклетој гори Романији,
Добро ћу ти измедију
платит.“
Али, Раду мило не бијаше,
Ал` му друга бити не може.
Веће горе радити чардака,
Градио га и начинио га.
Када Раде начини чардака,
Па сједоше под танку јелу,
Ну да видим челебије Грује,
Већ извади `иљаду дуката,
Па га даде Раду Неимару:
„Имај то теби, Раде Неимаре.“
Донијеше вина и ракије,
Напише се вина и ракијеј,
Прасташе се и `алалише се.
Оде Раде завичају своме,
А остаде челебија Грујо,
А са својом Видосавом
љубом,
У проклетој гори Романији;
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Па Грујица по планини `ода,
И све лови лова свакојака
Те он рани Видосаву љубу,
Те је рани диватним месом.
У то вриме задуго не било
Оздор нанесе Сарајлију
Мушу,
Су његова тридест Сарајлија,
И ето га на Грујиној кули.
Кад дођоше Грујичиној кули,
А ту Грује дома не бијаше,
Већ отишо у лов, у планину;
Ту бијаше Грујичина љуба.
Продире се Сарајлија Мушо:
„Видосава, Грујичина љубо,
Отвори ми на авлији врата,
Вјера тврда, бога ми једнога,
Ништа теби учињети нећу,
Већ да виђу Грујичину
грађу.“
Док ето ти Видосаве младе,
Она сиђе у мермер-авлију,
Већ отвори врата и конака,
Ујави се тридесет Турака,
По авлији посједоше Турци.
Ну да видим Видосаве младе,
Донесе им каву и ракију,
Каву пију, а лочу ракију.
Када се Турци настракаше
пива,

А бесједи Сарајлија Мушо:
„Видосава, Грујичина љубо,
Дај ми издај челебију Грују,
Хајде са мном шехер
Сарајеву,
Пазићу те, као своју главу
У Сарајеву, бијелом граду,
Ранићу те медом и шећером,
А што ћеш ти овде остати
У овоме леду и снијегу?“
Превари се, Видосава љуба,
И бесједи Сарајлији Муши:
„Господаре, Сарајлијо Мушо,
Ја би с тобом ишла Сарајеву,
Али не смијем од свог
господара,
Господара, челебија Груја,
Јер је Груја соја несретнога,
Ако скочи челебија Грујо,
Погубиће и мене и тебе.“
А бесједи Сарајлија Мушо:
„Видосава, Грујичино љубо,
Изнеси ми свијетло оружје,
А оружје челебије Грује,
Ја ћу извест тридесет Турака
Сакрићу их по јеловом грању.
Докле Грујо из планине дође,
Јер ће доћи трудан и уморан,
Ти донеси затровано пиво,
Нека пије челебија Грујо,
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Налиће се, па се претурити,
Ти изађи пред бијелу кулу
Па ти виком из грла бијела:
„Ђе си, болан, Сарајлија
Мушо
Да си брже на бијелу кулу.“
То рекоше, па се послушаше.
Већ оде Сарајлија Мушо
И одведе тридесет Турака
Покривши се по јеловом
грању.
И то вриме задуго не било
Дока Грујо са планине дође,
А на своме широком дорину.
Пред њега је истрчала љуба,
И под Грујом ухвати дорина,
И одоше на бијелу кулу,
И сједоше пити ладно пиво.
Кад се Грујо накитио пива,
Већ му винце ударило и
лице,
Напио се, па се претурио.
Ја да видиш Видосаве младе
Одмах скочи на ноге лагане,
Па изађе пред бијелу кулу.
Она виче из грла бијела:
„Ђе си, болан, Сарајлија
Мушо,
Да си брже на бијелу кулу.“
У то вриме задуго не било,

Док ето ти Сарајлије Муше,
Већ ето га на бијелу кулу,
Па савеза челебију Грују
И попали Грујичину кулу
И поведе Видосаву младу
И одеше низ планину пусту.
И то вриме задуго не било
Тад налета Старина Новаче,
Са својима до триста хајдука.
Када дође Грујичиној кули,
Кад у кући ниђе нигде нема.
Осјети се Старина Новаче,
Удари се по кољену руком,
Јао њему до бога милога;
„Ђе си мени погинуо Грујо?
Јесам ли ти бесједио,
`Ајде са мном у чету `ајдучку,
Али немој ти остајати
У проклетој гори Романији
А са својом Видосавом
љубом,
Издаће те, па ћеш погинути.“
Пође Новак и поведе
друштво
И, ето, ка шехер Сарајеву.
Када Новак Сарајеву пође,
У то вриме, задуго не било,
Кад је био кроз гору зелену,
И он нађе савезана Грују,
Савезана за танку јелику.
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А бесједи Старина Новаче:
„Шта је, Грујо, ако бога
знадеш,
Какве су то савезане руке?“
А бесједи челебија Грујо:
„Мили бабо, Старина Новаче,
Савеза ме Сарајлија Мушо,
Издаде ме Видосава љуба.“
Но да видиш Старине Новака,
Он потеже ћерменију криву,
Пресјече му везе на рукама,
И бесједи челебији Груји:
„А ђе ти је Сарајлија Мушо
И са њиме Видосава љуба?“
А бесједи челебија Грујо:
„Мили бабо, Старина Новаче,
Ево оба под танком јеликом.“
Када зачу Старина Новаче,
Но да видиш два добра
јунака,
Веће ето, пронађе јелику
Већ заклаше Сарајлију Мушу
И заклаше тридесет
Сарајлија,
Уфатише Видосаву љубу,
Овоштали на њојзи кошуљу,
Овоштали, па је припалише,
Када дођоше до бијелих
дојака,
Проговара Видосава љуба:

Старина Новак и
Танковић Осман

„Немој Грујо, ако бога
знадеш,
Више си их пута миловао.“
Шћадијаше утрнути Груја
Веће не да Сатрина Новаче.
Када догоре до руку бијелих
Проговара видосава љуба:
„ Не дај, Грујо, ако бога
знадеш,
Доста сам те загрлила пута.“
Шћадијаше утрнути Груја
Али не да Старина Новаче:
„Нека, сине, наше
душманице.“
Кад догори до грла бијела
Проговара Видосава љуба:
„Не дај, Грујо, ако бога
знадеш,
Не дај, Грујо, изгореше уста,
Доста сам те пољубила пута.“
Шћадијаше утрнути Груја,
Али не да Старина Новаче:
„Нека, сине, наше
душманице.“
И изгоре Видосава љуба.
Већ отале Новак одлазио
И одведе чету убојиту.
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Закукала сиња кукавица,
Закукала поврх Романије,
То дочула три горска `ајдука:
Једно јесте Старина Новаче,
А друго је Дели-Радивоје,
Треће јесте Новаковић Груја.
Но говори Новаковић Груја:
„Мили бабо, Старина Новаче,
И мој стриче, Дели-Радивоје,
`Ајд д` идемо поврх Романије,
Где то кука сиња кукавица,
Да питамо сињу кукавицу,
Је ли била на Пролом
планини,
Да л` је нама Пролом
окопнео,
Окопнео и озеленео,
Да л` пролазе ти млади
трговци,
Да л` проносе благо
свакојако,
Може ли се шићар шићарити,
И бијела блага задобити?“
То рекоше, једнако устадоше,
Па на Пролом сва три
искочише,
Па питају сињу кукавицу:
„Јеси л` била на Пролом
планини,
Да л` је нама Пролом
окопнио,

Окопнио и озеленео,
Да л` пролазе ти млади
трговци,
Проносе ли блага свакојака?“
Тад говори сиња кукавица:
„Ај бога ти, Старина Новаче,
Кад ме питаш, право ћу ти
казат`,
Одавно је Пролом окопнео,
Окопнео и озеленео,
И трговци одавно пролазе,
И проносе благо свакојако,
Ту се може шићар шићарити,
И бијела блага задобити;
Но ал` вама однела шићара,
Ту сад прође Танковић
Османе,
И протера до три коња врана,
На коњима три товара
блага.“
Како чуше три горска `ајдука,
Брз` одоше гором Романијом,
Претекоше Танковић Османа,
Уватише друма широкога,
Неки јелу, а неки за стену.
Ето иде Танковић Османе,
Коње тера и танко попева,
И он носи три товара блага.
Угледа га Старина Новаче,
Земљи клече, нешто пушки
рече:
„Болан, брате, бистри
џевердаре,

Та немој ме огњем
преварити,
За око те ни молити нећу.“
Земљи паде, пушка огањ
даде,
Мртав паде Танковић
Османе;
Осман паде, а Новак допаде,
Те му скида са рамена главу;
Па узеше до три коња врана,
Однесеше три товара блага.
Осман оста ногом копајући,
Новак оде с друштвом
певајући.
Прав` одоше куд су научили.
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цртала ЈЕЛЕНА ВЕЛЕС

Соколпашиница и
Новаковић Груја
Вино пију три горска `ајдука,
Једно јесте Старина Новаче,
Друго јесте Дели-Радивоје,
А треће је Новаковић Груја.
Проговара дијете Грујица:
„Лето прође, црна зима дође,
Не добисмо рува ни оружја,
Не добисмо бијелога блага.
Како ћемо зиму зимовати,
А како ли лето дочекати?“
Тад говори Старина Новаче:
„Остала је млада удовица,
Удовица Соколпашиница,
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Она тражи за се ђувегију,
Ја ћу повест тебе на продају,
Узеће те Соколпашиница.“
Нареди се Новаковић Груја,
Па одоше у нову чаршију;
Угледа га Соколпашиница,
Па овако ријеч проговара:
„О, чули ме, Старина Новаче,
Продај мене Новаковић
Грују.“
Док се туна они угодише,
За њег даде један товар
блага.

Деоба Новака и Радивоја

Новак оде гори Романији,
Груја оста Соколпашиници.
Боравише за петнаест дана,
Груја сетно по авлији шеће,
А говори Соколпашиница:
„О Бога ти, Грујица дијете,
Што је теби, те си невесео,
Доста блага и доста оружја,
Доста пива а доста једека?“
Но говори Новаковић Груја:
„О Бога, ми Соколпашинице,
Навик`о сам кад дође недеља,
Да ја идем у лов у планину.“
Вели њему Соколпашиница:
„Немој тако, млади
прекупниче,
Но ти иди у лов у планину,
Ка` и што је Сокол паша
млади,
Да опремиш коња пашинога,
Узми блага,колико ти драго,
Па ти иди,те лова улови,
Ил` улови ил` за паре купи.“
Једва Груја дочекао беше,
Док му Туре коње опремише,
Па он узме кључе од ризнице,
Па накупи у бисаге блага,
Право оде гори Романији,
Право оде куд је научио,
Те он нађе и стрица и бабу.
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Вино пију тридесет `ајдука
У зеленој гори Романији,
Међу њима двије арамбаше,
Једно Новак, друго Радивоје.
Када су се поднапили вина,
Радивоје стаде беседити:
„О мој брате, Старина Новаче,
Ево има тридесет година,
Како јесмо у гори ајдуци,
Ни добисмо, ни што
изгубисмо,
Хајде, брате, да се поделимо.“
То Новаку врло тешко беше,
Ал` му друкче бити не
могаше,
Већ он пита дели Радивоја:
„Како ћемо друштво
поделити?“
Радивоје њему одговара:
„Друштво ћемо лако
поделити,
Ја ћу ићи горе уз планину,
Ти остани под јелом зеленом,
За ким пође остала дружина,
Да се зато, брате, не љутимо.“
Што збораше, то и учинише.
Радивоје оде уз планину,
Новак оста под јелом
зеленом.
С Радивојем дружина остала,
А с Новаком друга ни једнога,
Само једно Грујица дијете.

Кад то виђе Старина Новаче,
Проли сузе низ бијело лице,
Па овако Груји проговара:
„О мој сине, дијете Грујица,
Нешто ме је санак оборио,
Ил` је санак или суђен данак,
`Оћу лећи сана боравити,
А ти чувај стражу у планини,
Да нас, сине, не опколе
Турци.“
Леже Новак санак боравити.
Мало било, дуго не трајало,
Ал` завика неко уз планину:
„Стани, курво, побјегнути
нећеш,
Јер да имаш крила соколова,
Крила месо изнијет не могу,
Камо л` троме ноге у јунака.“
Кад то зачу дијете Грујица,
Пробуђује старину Новака,
И овако њему проговара:
„О мој бабо, Старина Новаче,
Свакад спаваш, нека се
наспаваш,
Радивоје по`вата трговце.“
Вели њему Старина Новаче:
„О мој сине, дијете Грујица,
Нека `вата са срећом му
било.“
Опет заспа Старина Новаче.
Али мало време постојало,
Неко викну ондер низ
планину:

96

„Збогом остај, зелена
планино,
По теби сам доста царовао,
Напио се вина и ракије,
И појео `леба бијелога,
И дебела меса овнујскога,
Време дошло да се
растанемо.“
Кад то зачу дијете Грујица,
Он дозива Старину Новака:
„О мој бабо, Старина Новаче,
Свакад спаваш, да се не
наспаваш,
Радивоја одведоше Турци.“
Кад то зачу старина Новаче,
Скочи јунак, ка`н`да се
помами,
Па овако Груји проговара:
„О мој сине, Грујица дијете,
По`итајмо на друм у планину,
Не би л` мога брата
опростили
Од Турака, да их Бог убије.“
Што рекоше то и учинише,
Излетоше на друм у планину.
Ал` да видиш чуда големога,
Друмом језде тридесет
јаничара,
И ћерају дели Радивоја,
И његову дружину осталу,
А свима су савезали руке,
Савезали руке наопако.
Пред свима је ага јаничарски,
На коњу је ноге прекрстио,

Лулу пије, у тамбуру бије,
Уз тамбуру танко попијева,
И овако Турчин проговара:
„Ој Богати, горо Романијо
Ако `раниш Старину Новака,
Не пусти га к мени невиђена,
А виђена где је њему драго.“
А то Новак и слуша и гледа,
Па овако јунак проговара:
„Курво, курво, ага
јаничарски,
Курва био, ко ти име дао,
Ево, ја сам Старина Новаче.
Удри прије, нек` ти жао није.
Немој рећи да је пријевара
Јер у мене пријеваре нема.“
Зави вучки Старина Новаче,
Зави вучки, а викну `ајдучки,
Па у Турке јуриш учинише.
Боже благи на свему ти `вала,
Да је коме стати па гледати,
Кад `ајдуци јуриш учинише.
Што пропушта Старина
Новаче,
Дочекује дијете Грујица,
Што пропушта дијете
Грујица,
Дочекује дели Радивоје
И његова дружина остала,
Пошто њима везе одсекоше.
Погубише тридесет јаничара,
Јаничарског агу уватише,
На грдне га муке ударише,
Под гушу му језик изрезаше,

На затиок очи извадише,
Одсекоше ноге до колена,
И бијеле руке до рамена,
Па овако њему говораху:
„Иди тамо, ага јаничарски,
Иди, море, у турску Крајину,
Те се тамо по Крајини `вали,
Како `но си данас поробио,
Поробио у гори `ајдуке.“
Обрну се Старина Новаче
Радивоју ријеч проговара:
„Да ми није од Бога грехота,
И од људи зазор и срамота,
Русу би ти откинуо главу.“
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Удаја кћерке Старине
Новака
Цар ми храни Српкињу
девојку
Он је храни за петнаест
година,
Нико не зна да је женска
страна,
Време дође да се сама каже,
Порастоше дојке у девојке.
Види царе да је женска глава,
Цар је чува за се да је узме.
То опази лијепа девојка
Па довика Туре деливаре:
„Царски слуго Туре деливаре
Кради добро из ризнице
благо
И укради коња из јарова
Да ме узмеш за вијерну љубу,
Да бегамо горе Копаонику!“
Превари се Туре деливаре
Те украде из ризнице благо
И украде коња из јарова,
Ухватише коња у железо,
У железо у лепи фијакер,
Па бегају горе Копаонику.
Изађоше врху Копаонику,
Копаоник, висока планина,
Да је веће у Србији нема,
Дуго трају на њојзи снегови,
Снега има до Петрова дана,
А некада до Митров дана.
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Кад стигоше врху Копаонику
Легош` спати под јелу
зелену.
Али Туре није научило
Научило у горици спават`.
Научило санак боравити
Боравити од свил`не душека.
Па говори Туре деливаре:
„Ој, девојко, да те Бог убије,
Што си мене младог
преварила
И са царем грдно завадила,
Те украде из ризнице благо
И украде коња из јарова,
Царе би ме бољом оженио,
Спавао би у меке душеке
Покрио би се свилом и
кадивом“.
Ал` говори лијепа девојка:
„Деливаре, драги господаре,
Ти ми лези под јелу зелену
Да т` покријем мојом
кабаницом
Па ћеш слатко санак
боравити!“
Леже Туре под јелу зелену,
Покри њега кабаницом
својом,
Заспа Туре као јагње младо.
Кад то виде лијепа девојка
Извуче му ноже из појаса,
Закла Туре као јагње младо,
Оста Туре ногом копајући,
Оде цура низ друм певајући.

То дочуо Старина Новаче,
Па довика дели-Радивоја
И довика Пеливан Грујицу
И другога сина Татомира:
„Изађите горе на друмове
Те видите ко то ноћас пева
Те нам плаши наше
заточнике
Да л` је вила, да л` је девојка
Да л` је неки аџамија млади.
Акол` буде вила ил` девојка,
Довед`те је под мој чадор;
Ако л` буде млади нежења,
Нит` га бијте, нити га мучите,
Но га мени млада доведите,
Да не пева ноћу кроз горицу,
Да нам плаши наше
заточнике,
Ласно може изгубити главу.“
Кад то зачу дели-Радивоје,
Он позива Пеливан Грујицу
И другога млада Татомира.
Изаћоше на друма широка,
Па стадоше за добру бусију,
Ето иде лијепа девојка.
Кад је виде Пеливан Грујица,
Из глас` виче Пеливан
Грујица:
„Јеси л` вила, или си девојка,
Кад по ноћи уз планину
певаш
Те нам плашиш наше
заточнике,
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Ласно можеш изгубити
главу.“
Ал` говори лијепа девојка:
„Ој, делијо, ћорав код очију,
Зар не видиш дојке на
девојци?“
Ал` говори Пеливан Грујица:
„Чу ли добро, лијепа девојко,
Ајдмо сада свиленом чадору
Тебе зове наша старешина
Старешина Старина Новаче.“
Одмах пође лијепа девојка
Одмах пође Старини Новаку
Кад је виде Старина Новаче
Одмах јој је ријеч беседио:
„Слушај добро лијепа девојко
Што ти певаш ноћу у
планини
те ми плашиш моје
заточнике
Ласно можеш изгубити
главу.“
Ал` говори Пеливан Грујица:
„Слушај добро. Старино
Новаче,
Ево мени лијепа девојка
Да је узмем за вијерну љубу.“
Ал` говори Старина Новаче:
„Ћути ,дете, муком
замукнуло
Што ће теби лијепа ђевојка
Цркве немаш, а ни попа
немаш.“
Али скочи дијете Грујица

Те он нађе и попа и цркву
Па одоше да с` венчају млади
Одмах сврати у бијелу цркву
Оста Новак пред црквена
врата.
Кад хтедоше закон да
саврше,
Ал` из неба јака киша паде,
Што су биле обе чаше вина,
У крви се обе претвориле,
И обадва попа оћороше
А четири ђака онемеше,
Само оста ђаче самоуче,
Па изађе пред бијелу цркву
Те дозива Старину Новака:
„Од` овамо, Старино Новаче,
Да ти видиш голема чудеса,
Довде паде из ведрога неба,
Што су биле обе чаше вина,
У крви се обе претвориле,
И обадва попа оћороше,
А четири ђака онемеше,
Само оста Пеливан Грујица
И остаде лијепа ђевојка.
Изведите лијепу ђевојку
Изведите пред бијелу цркву
Па питајте лијепу девојку
Од кога је рода и племена
Ко јој отац, а која ли мајка
Да л` ви није ваша вамилија.“
Изведоше лијепу ђевојку,
Упита је Старина Новаче:
„Ој Бога ти лијепа ђевојко!
Од кога си рода и племена
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Ко ти ј` отац, а која ли мајка?“
Ал говори лијепа девојка:
„Ој Бога ми, незнана делијо,
Да ли памтиш ил` си затувио
Копаоник Турци поробише
Поробише, ватром попалише,
Онда су ме младу заробили,
Заробили од годину дана.
Хранио ме везир седам
година
Па ме везир цару поклонио,
Цар ме храни за девет
година,
Нико не зна да сам женска
страна
Време дође, да се сама каже,
Порастоше дојке на девојке.
Кад цар виде, да сам женска
страна,
Цар то гледа за себе да узме
Тад довиках Туре деливара:
„Царска слуго Туре деливаре!
Кради добро из ризнице
благо
И укради коња из јарова
Да ме узмеш за вијерну љубу
Да идемо горе Копаонику.“
Превари се Туре деливаре,
Те укради из ризнице благо,
И укради коња из јарова.
Ухватисмо коња у железо,
У железо, у гвозден вијакер,
Побегосмо горе Копаонику.

Кад стигосмо горе
Копаонику,
И легли смо санак боравити,
Али Туре није научило,
Научило у горици спават`.
Научило санак боравити,
Боравити у свил`не душеке.
Тад говори Туре Деливаре:
„О девојко, да те Бог убије,
Што с` ме млада преварила,
И са царем грдно завадила,
Цар би мене бољом оженио,
Спавао бих у меке душеке,
Покрио бих с` свилом и
кадивом.“
А ја рекох Туру деливару:
„Деливаре, драги господаре,
Ти ми лези под јелу зелену
Да те покријем мојом
кабаницом
Ти ћеш слатко санак
боравити.“
Леже Туре под јелу зелену
Покри` њега кабаницом
мојом
Заспа Туре као јагње младо
Када заспа, извукох му ножа,
Заклах Туре као јагње младо,
Оста Туре ногом копајући
А ја одох гором певајући.
Па сам чула и казују људи
Брата имам Пеливан Грујицу,
Другог брата, дете Татомира
Стрица имам дели-Радивоја,

Оца имам Старину Новака,
Мајку имам из планине вилу.
То сам чула када цар говори,
Када седи с лале и везири,
Када седи с паше и спаие.“
Кад то зачу Старина Новаче,
Он говори делији девојци:
„Слушај добро, моја мила
ћерко!
Главом јесам Старина
Новаче,
Ето т` брата Пеливан
Грујице,
Ето т` брата дете Татомира,
Ето т` стрица дели Радивоја.“
Кад то зачу Пеливан Грујица
Са сестро се лепо пољубише
Пољубише, па се загрлише
Низ образе сузе просипаше.
Кад то виде лијепа девојка,
Она љуби Старину Новака,
Она љуби у скут и руку.
Кад то виде Старина Новаче,
Проли сузе низ бијело лице.
Одведоше њину милу сеју
Одведоше горе Копаонику
Чуваше је за годину дана.
Браћа сестру лепо удадоше,
Удадоше у Призрена града,
У голему кућу Диздареву.
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Пеливан Грујица и
Турчин
Вино пију тридесет хајдука
У сред славне горе Романије,
Међу њима Старина Новаче
Вино служи Пеливан Грујица.
Кад с` хајдуци вина
понапише,
Проговори Старина Новаче:
„Браћо моја тридесет хајдука,
„Је ли мајка родила јунака,
„Свиленијем опасала пасом,
„И јуначким дозивала гласом,
„И сестрица брата одгојила
„На чистом крилу девојачком
„Да отиде врелу на Цветињу
„Да он узме праха и олова,
„И камења бистога кремења
„И на на ноге по једне
опанке.“
Сви јунаци ником поникоше
У црну се земљу загледаше
Како трава на раздељке
расте
Кано дојке у младе девојке
Само неће Пеливан Грујица
Но он гледа старину Новака
„Ев` јунака родила га мајка
„Свиленијем опасала пасом
„И јуначким дозивала гласом
„И сестрица брата одгојила
„На чистоме крилу
девојачком
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„Да отиде врелу на Цветиње
„Да он узме праха и олова
„И камења бистрога кремења
„И на ноге по једне опанке.“
То Новаку мило не бијаше,
Ал` се њему друкше не
могаше.
Одмах скочи на ноге лагане:
Па опрема Пеливан Грујицу,
Обокује свилену кошуљу,
До кошуље токе на јелека,
Свака тока седамдесет ока
Једно таче под гро`це бело
Оно вуче до три литра злата
Да се види с њиме путовати
У по ноћи као у по дана
Господару да видела града
И њему је чаша позлаћена
Којом пију сви хајдуци вино.
Па му нагну калпак и
челенку
На челенци до девет перата
И десето перо позлаћено
Што казује који ветар дува.
Обукује бугар-кабаницу
И натаче бугарску шубару
Начини се млађен Бугарче
А кад они на растанку били
Проговара старина Новаче:
„Када будеш врелу на
Цветиње
„Ту ће бити Турци јаничари
„Они скачу скока јуначкога
„Немој теби очи преварити

„Да ти скачеш скока
јуначкога.“
„На другој ће страни бити
Турци
„Они мећу камена с рамена
„Немој теби очи да преваре
„Да ти мећеш камена с
рамена
„Трећа страна коло девојачко
„Немој теби очи да преваре
„Да ти играш коло девојачко
„Иди мудро, не погини лудо.“
Кад је Груја речи разабрао
Он отиде ка врелу Цветињу
Кад се беше близу примакао
Он опази Турке јаничаре
Они скачу скока јуначкога.
Погледа их Пеливан Грујица
Своме срцу оделет не може
Оде скакат скока јуначкога
Те надскочи Турке јаничаре
Па отиде врелу на Цветиње.
Туна беху Турци јаничари,
Они мећу камена с рамена
Погледа их Пеливан Грујица
Своме срцу оделет не може
Оде мећат` камена с рамена
Те надметну Турке јаничаре
Па отиде врелу на Цветиње.
Пуно беше коло девојачко
Коло води Злата Руданова
Па каква је шинула је гуја
Све је оро висом надвисила
А лепотом дику зачинила.
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Погледа је Пеливан Грујица
Своме срцу одолет не може
Ухвати се Злати за појаса
У хајдука срце заиграло
Главом врти а зубима
шкрипи
Зачета је пољубити шћаше
Но га види Злата Руданова
Баци Грују у зелену траву
Загрну се бугар кабаница
Засијаше токе на јелека
Познадоше хајдука из горе
Потераше ка врелу Цветињу
Бега Груја на врело Цветиње
Па се сакри у хладну меану
У кавани једно Туре младо
Лулу вије уз тамбуру бије
Уз тамбуру танко попијева:
„Боже мили на свему ти
хвала
„Јесам чуо и казују људи
„О планини гори Романији
„Да та гора никад сама није
„Јел без вука јел без хајдука
„Јел без некога доброг јунака
„Дамјан храни Старину
Новака
„Дамјан храни а дамјан га
чува
„А тако дина и амана
„И турскога поста рамазана
„Сад` ћу ићи гори Романији
„Уватићу Старину Новака

„И његова брата делиРадивоја
(у рукопису део песме
оштећен, део недостаје...)
----------------------------------------Кад то зачу старина Новаче
Прах је друштву поделио
А остало друштво своје
распустио.
Сан остаде старина Новаче
И са њиме дели-Радивоје
Трећа стаза Пеливан Грујица.
Мало време за дуго не било
Указа се једно Туре младо
На вранчићу ноге прекрстио
Лулу пије уз тамбуру бије
Уз тамбуру танко попијева:
„Боже мили на свему ти
хвала
„Јесам чуо и казују људи
„О планини гори Романији
„Да та гора никад сама није
„Јел без вука јел без хајдука
„Јел без неког доброг јунака
„Дамјан храни старину
Новака
„Дамјан храни, а дамјан га
чува
„А тако ми дина и амана
„И турскога поста рамазана
„Сад ћу с тобом раставит`
Новака.“
Кад ти виде старина Новаче
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Џевердана по табану љуби:
„Џевердане моје добро старо
„Немој мене ватром
преварити
„За око те ни питати нећу.“
Земљи паде пушци огањ даде
Паде Туре у зелену траву
Новак мисли, да га погодио
Па он трчи ка Турету младом
Скочи Туре из зелене траве
Па ухвати старину Новака.
Веза њему руке наопако
Обеси га коњу о ункашу.
Оде Туре друмом широкијем
Из свег гласа довикује:
„Романијо, да те бог убије
„Сад сам твоја саломио крила
„Ухвати ти старину Новака
„Сад ја тражим делиРадивоја.“
Кад то зачу дели-Радивоје
Џевердана по табану љуби
„Џевердане моје добро старо
„Немој мене ватром
преварити
„За око те ни питати нећу.“
Земљи паде пушци огањ даде
Паде Туре у зелену траву
Раде мисли да га је погубио
Па отрча ка Турету младом.
Скочи Туре из зелене траве
Па ухвати дели-Радивоја
Веза њему руке наопако
Обеси га коњу о ункашу

Оде Туре друмом широкијем.
Из свег гласа гори довикује:
„Романијо да те Бог убије
„Сад сам твоја саломио крила
„Ухватио дели-Радивоја.“
Опет оде друмом широкијем
Па он потражи Пеливан
Грујицу:
„О Грујице моје чедо мало
„Сад сам твоја саломио крила
„Погуби ти дели-Радивоја
„С тобом ћу се лако изиграти
„Као курјак са јањетом
малим.“
Кад то виде Пеливан Грујица
Џевердана по табану љуби:
„Џевердане моје добро старо
„Немој мене ватром
преварити
„За око те ни молити нећу.“
Земљи паде пушци огањ даде
Паде Туре у зелену траву
На Турету нигде главе нема
Невера се чини Пеливан
Грујици
Опет пуни стара џевердара
Из глас` виче Старина
Новаче:
„Не бој ми се Пеливан
Грујице
„Ти не пуни стара џевердара
„На Турету нигде главе нема
„Хајде брже ка бесном
вранчићу

„Много ми је Туре руке
притегнуо
„Од лаката горе до ноката
„Под ноктима црна крвца
врца
„Коњ ме сеца друмом
широкијем.“
Кад то зачу Пеливан Грујица
Он истрча ма друма широка
Скида оца коњу са ункаша
С друге стране дели-Радивоја
Обојци руке одрешио
Подиграше ка` но јањци
мали.
Груја оцу стаде говорити:
„О, мој оче, старина Новаче
„Каква те је срећа намерила
„Те не пуниш стара
џевердана
„Те не пуниш и Туре не гађаш
„Но ти трчи њему у наруча
„Видиш болан, кад видео
ниси
„Да је Туре дете на мегдану.“
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Старина Новак и
делибаша Ибро
Вино пије Старина Новаче
у пећини, кући необичној,
а са сином, нејаким Грујицом
и са својом вереницом
љубом.
Он не пије чим се пије пиво
већ леђеном од дванаес` ока,
полу пије, полу сину даје.
Њима служи вино и ракију,
служи њима прикладна
Анђуша,
вјерна љуба Старине Новака,
мила мајка нејачка Грујице.
Кад Новака пиво освојило,
вјерној љуби Новак бесједио:
„Вјерна љубо, прикладна
Анђушо,
и мој сине, нејачак Грујице,
нешто ме је санак освојио,
јали санак, јали суђен данак;
ја бих лег`о, па би мало
заспао,
ал` се бојим Турак од Удбине.
Могу Турци овуд налазити,
Па ће мене они погубити
И мог сина нејачка Грујицу;
Па ће тебе одводити Турци,
до Удбине, до турске крајине,
па ће тебе потурчити младу.
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Бићеш њима робињица
млада,
робињица до вјека свога.
Него чујем, моја вјерна љубо,
да ме `оћеш послушати
млада,
па да одеш даље низ
планину,
низ планину китну Романију,
па да сађеш на три
раскрснице,
па ти чувај ону раскрсницу
која иде каменој пећини,
да не прођу од Удбине
Турци.“
Кад то зачу прикладна
Анђуша,
овако је Анђа бесједила:
„Господар`, Старина Новаче,
Ви спавајте колико вам
драго,
не бојте се Турак од Удбине
док је Анђе и на Анђи глава.“
Кад то зачу Старина Новаче,
Новак заспа као јање мало,
поред њега нејачак Грујица.
Кад то виђе Новакова љуба,
затрча се низ планину Анђа,
Низ планину, китну
Романију.
Када сађе на три раскрснице,
не хте Анђа чуват
раскрсницу
Која води каменој пећини.

Она дође друму широкоме,
куд налазе Удбињани Турци.
Анђа сједе под зелену јелу,
таман сјела, па се одморила,
док се прамен магле
помалио,
помалио друмом широкијем.
Када магла близу Анђе дође,
виђе Анђа тридесет Турака,
а пред њима Турчин на
ђогину.
Добар му се ђогат помамио,
по три копља у небеса скаче,
по четри друмом широкијем,
вучки скаче, зверски
поскакује,
ушим` стриже, зубим` земљу
гризе,
добро ђогат чељуст
развалио,
једну чељуст по земљици
вуче,
другу диг`о небу под облаке,
да савије бугар кабаницу,
не би ђогу чељуст зачепио.
То бијаше делибаша Ибро,
а са њиме тридесет Турака.
Најпре ђогат опази Анђу,
па он стаде на сред друма
пута.
Кад то виђе делибаша Ибро,
он погледава тамо и овамо,
док угледа прикладну
Анђушу.

107

Делибаша Анђу не познаје,
делибаша Анђи бесједио:
„Ајд` отален, дуго јадна била,
ал` си вила или утворина.“
Одма` Анђа познавала Ибра,
па овако Ибру бесједила:
„Господаре, Делибашић
Ибро,
нема виле, нема утворине,
нит` сам вила нити утворина,
већ ја јесам прикладна
Анђуша,
вјерна љуба Старине Новака,
мила мајка нејачка Грујице.“
Кад то зачу делибаша Ибро,
тада Ибро Анђу познаваше,
па овако Анђи бесједаше:
„О, Анђушо, шинула те гуја,
а ђе ти је Старина Новаче
и са њиме нејачак Грујица?“
Онда Анђа говорила Ибру:
„Господаре, делибаша Ибро,
ево гори Старине Новака
и мог сина нејачка Грујице,
у пећини, кући необичној,
а спавају као јањци мали.“
Каза Ибру све како је било.
Кад то зачу делибаша Ибро,
онда вели прикладној
Анђуши:
„О, Анђушо, дуго јадна била,
води наске каменој пећини!“
Одма` Анђа уз планину пође,
а за њоме делибаша Ибро,

а за Ибром тридесет Турака.
Кад пећини они долазили,
овако су Анђи говорили:
„Ајде, Анђо, у пећину мрачну,
па ти види прикладна
Анђушо,
спавају ли оба каурина.“
Кад Анђуша Ибра саслушала,
опет Анђа Ибра свјетовала:
„Господаре, делибаша Ибро,
Сакријте се у јелово грање,
а ја идем амо у пећину,
кад би спавао Старина
Новаче
и са њиме луђано дијете,
ја ћу манут` руком и
јаглуком.
Ако манем руком и јаглуком,
сваки `ајте каменој пећини,
ако ли се буду пробудили,
налићу им пиво затровато,
ја ћу њике опет опојити,
обојица опет ће заспати,
ја ћу вама онда казивати.“
Кад то рече прикладна
Анђуша,
оде Анђа у пећину мрачну,
оста Ибро у јеловом грању
и са њиме тридесет Турака.
Кад пећини Анђа долазила,
у пећину Анђа улазила,
спавајући налази Новака
и свог сина, маленога
Грујицу.
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Када виђе прикладна
Анђуша,
она мане руком и јаглуком.
Кад виђеше од Удбине
Турци,
полећеше као мрки вуци.
У пећину Турци улазили,
па Новака они опколили,
од Новака сабљу украдоше,
а буздован Ибро узимаше.
Пробуди се Старина Новаче:
Када виђе око себе Турке,
препаде се Старина Новаче,
како викну, к`о да љељен
рикну:
„Куку мени од сад до вијека,
ђе ћу данас јадан погинути,
због невјере прикладне
Анђуше.“
Новака су Турци уфатили,
на плећима савезаше руке.
Тад се дијете јако пробудило,
у чуду се дијете налазило.
Поведоше Старину Новака,
горко плаче нејачак Грујица,
тјеши њега Старина Новаче:
„Шут`, не плачи, моје дијете
драго,
Бог ће дати, нећу погинути.“
Стаде Анђа тада говорити:
„Господаре, делибаша Ибро,
немој сјећи лудо дјете мало,
њега ћемо луда потурчити,

може нама вјерна слуга
бити.“
Тад Анђушу Ибро послушао,
па у коре сабљу утурио.
Кад сађоше на дно од
планине,
на сред поља заноћише
ноћју,
на сред поља копља
посадише,
па за копље њега привезаше,
око њега стражу поставише,
на травици чадор разапеше,
Ибро, Анђа пода њ` улазаше,
и са њоме Ибро вечераше.
Кад обоје они вечераше,
Ибро Анђи онда говораше:
„Вјерна љубо, прикладна
Анђушо,
стери душек по зеленој
трави,
ђе ћемо ми спават ноћас
млади.“
Анђа скаче на ноге лагане,
она стере душек по травици,
леже Ибро, според њега Анђа,
онда Ибро слугу дозиваше,
дозиваше, њему бесјеђаше:
„Ајде, слуго, па доведи дјете,
нек вечера, луђано дијете!“
Оде слуга, па доведе дјете,
под чадором вечерало дјете,
вечераше, сузе прољеваше,
од очију низ бијело лице.
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Када дијете лудо вечерало,
оталена дијете одлазило,
своме баби љеба доносио,
баба пита као лудо дјете,
баба пита, све за мајку пита.
Тад Новаку добра срећа била,
стража поспа турска
сваколика.
Кад то виђе Старина Новаче,
он ђетету своме онда рече:
„Лудо дјете од седам година,
`ајде даље до чадора бјела,
ти се савиј око своје мајке,
не бил` укро` сабљу од
потаје.“
Кад већ Новак преста
говорити,
Оде дјете бабу послушати.
Кад чадору дјете долазило,
од потаје сабљу налазио,
ту ђетету добра срећа била,
јер спаваше Анђа баш код
Ибра.
Кад се дјете сабље
дограбило,
своме бабу полећело дјете.
Када бабу долазило дјете,
онда рече Старина Новаче:
„Удри, сине, гвоже на
плећима,
нећу л` убит свог
душманина.“
Кад то зачу, баш луђано
дјете,

оно гађа свезе на рукама,
тада дјете свезе пресијекло,
по рамену баба обранило
и стога се дјете препануло,
јер свог баба дјете обранило,
зато рони сузе низ образе.
Тјеши дјете Старина Новаче:
„Шут`, не плачи, моје дјете
драго,
ласно ћу ја рану пребољети,
душманина савога освојити!“
Кад се Новак сабље дограбио,
а гвожђа се тешка оставио,
од страже је Новак одлазио,
делибаши здраво долазио,
спавајући Ибра налазио,
според њега дилбер
Анђелију.
Кад то виђе Старина Новаче,
ману сабљом и десницом
руком,
јуначки је Ибра ударио,
у двије га пале преставио.
Тад се јако пробудила Анђа,
шчадијаше Анђа побјегнути,
ал` је Новак не даде бјежати,
већ уфати своју вјерну љубу,
па њој вели Старина Новаче:
„Стани, љубо, ујела те гуја,
ти си мене шћела погубити,
нећеш мене, него себе, љубо.“
Он избуди по ледини Турке,
не буди их грлом ни авазом,

већ их буди сабљом
окованом.
Када Турке од сна
растављаше,
у двије их паље
престављаше.
Кад исече по земљици Турке,
он овошти бијелу кошуљу,
па он свлачи прикладну
Анђушу,
он је свлачи, па је преоблачи,
па запали воштану кошуљу.
Када Анђуши ватра
притужила,
овако је сину говорила:
„Немој сине, арам теби било,
што је тебе одранила мајка!“
Шћаше Грујо ватру угасити,
ал` не даде Старина Новаче,
већ он вели прикладној
Анђуши:
„Зови, Анђо, делибаша Ибру,
нек угаси ватру око тебе.“
Још Анђуша шћаше говорити,
ал` не даде Новак бесједити,
мане сабљом и десницом
руком,
док на Анђи не спануло
главе.
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Од Задарја бане
Од како је свијет постануо,
није љепши цвијет
процветао,
у Задарју, бијеломе граду,
а на кули од Задарја бана.
То не био цвјетак од
земљице,
већ то била лијепа ђевојка,
по имену дилбер Јефимија.
Цуру просе много муштерија,
цуру просе, а не да је бане,
па је једном уранио бане,
па он иде цури у одаје,
у одају бане улазио,
па ђевојци добро јутро виче.
Ђевојка му здраље
прифатила,
испред баба на ноге скочила,
лијепо му место начинила,
бојали му чибук запалила,
па му мрку каву додавала.
Кад је бане каву потрошио
и бојали чибук попалио,
онда бане шћери бесједио:
„Шћери моја, дилбер
Јефимија,
тебе просе многе муштерије,
а ти бирај кога теби драго.“
Кад то зачу дилбер Јефимија,
онда цура баби бесједила:
„Мио бабо од Задарја бане,
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стид је мене у те и гладати,
а камоли с тобом бесједити,
богме, бабо од Задарја бане,
ниједног ти муштерије нећу,
богу сам ја јемин учинила,
да ја нећу другога јунака,
веће `оћу за оног јунака,
који јунак може прескочити,
прескочити скока из ћустека
пребацити с рамена камена,
и утећи на дугу мејдану,
устријелити под облаком
ждрала,
а и мене младу надиграти.
Ја се бабо нисам научила,
купит, бабо, рухо ђевојачко,
већ сам се ја научила, бабо,
са Николом братом
рођенијем,
чувајући у планини овце,
скакати се скока из ћустека,
а бацат се с рамена камена,
у утјецат на дугу мејдану,
под облаком стријељати
ждрала.
Цесар диже на војску јунаке
и Николу брата рођенога,
ево има дванес` годин дана,
баш како је Нико отишао,
отишао на цареву војску,
како ђетић тамо одлазио,
још овамо није долазио.“
Када зачу од Задарја бане,
скочи бане на ноге лагане,

у одају своју долазио,
узе бане дивит и артију,
шаровите књиге пише бане.
Прву књигу начинио бане,
а на руке девет Југовића,
у књизи је бане бесједио:
„Чујете ли, девет Југовића,
ви дођите до Задарја равна,
баш до моје пребијеле куле,
да се рујна напијемо вина,
и да један говор учинимо.“
Спреми књигу од Задарја
бане,
до Крушева, града питомога,
а другу књигу је начинио,
а на руке од Прилепа Марка,
Краљевића бане поздравио,
књигу спреми до Прилепа
града.
Трећу књигу начинио бане,
а на руке Обилић Милошу,
и Милоша тако поздравио,
до Крушева књигу
отпремио.
Па четврту књигу начинио,
а на руке Рељи Бошњанину,
и Рељу је тако поздравио,
књигу спрема Новоме
Пазару.
Пету књигу начинио бане,
а на руке Топлици Милану,
и Милана тако поздравио,
књигу спрема до Топлика
града.
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Шесту књигу начинио бане,
а на руке Косанчић Ивану,
и Ивана тако поздравио,
кљигу спрема у Косово
равно.
Седму књигу начинио бане,
а на руке Старини Новаку,
и ђетету нејачку Грујици,
и њих тако поздравио бане,
Романији књигу отпремио.
Осму књигу начинио бане,
а на руке Љутици Богдану,
и Богдана тако поздравио,
кљигу спрема на Загорје
равно.
Када бане књиге растурио,
и мало се одморио бане,
кад војводе кули долазиле.
Лијепо их је дочекао бане,
спреми коње у подруме
мрачне,
а војводе на бијелу кулу.
У одаји преноћили ноћцу,
кад свануло и грануло сунце,
војводама бесједио бане:
„О, војводе, моји соколови,
већ је моја на удају шћерца,
просиле је многе муштерије,
шћерца моја дилбер
Јефимија,
муштерије ни једнога неће,
веће `оће онога јунака,
који ће је јунак надиграти.“
Кад војводе српске то зачуле,

на поље су они излазили,
са ђевојком игру затурили,
скакаше се скока из ћустека,
све прескаче дилбер
Јефимија;
бацаше се камена с рамена,
пребачује лијепа ђевојка;
па се трчу на дугу мејдану,
све утече лијепа ђевојка;
стријељају под облаком
ждрала,
све стријеља лијепа ђевојка,
све војводе цура надиграла.
Таман они игру растурили,
а старац је њима долазио,
војводама божју помоћ виче,
војводе му здравље
прифатиле.
Бијела коса поклопила
старца,
бијела брада пала до појаса,
кроз браду се сјаје токе
златне,
као мјесец кроз јелове гране.
Војводама старац бесједио:
„Је ли изун српске војводе,
играти се са ђевојком
лијепом?“
А војводе старцу бесједиле:
„Изун ти је, незнани јуначе!“
Онда с цуром игре затурио,
и ђевојку старац прескочио,
пребаци јој камена с рамена,
и утече на дугу мејдану,
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устријели под облаком
ждрала.
Кад то виђе дилбер Јефимија,
па закука као кукавица:
„Куку мени од сада до вијека,
коме ћу ја поклонити лице,
не зна му се ни вјера која је ,
од кога је соја и племена,
са ког града и бијеле куле;
Кад погледаш девет
Југовића,
као девет сивих соколова,
какв` ли су све српске
војводе!“
Онда вели од Задарја бане:
„Сваки `ајте завичају своме,
а ти, старче, баш води
ђевојку.“
Кад то рече од Задарја бане,
сваки оде завичају своме,
оде бане на бијелу кулу,
а за њиме старац са ђевојком.
Изађоше на бијелу кулу,
на кули су ручак поставили,
а да видиш дилбер Јефимију,
она иде у подруме мрачне,
па наточи двије купе вина,
једну купу вина затровала,
купе носи на бијелу кулу,
једну даде од Задарја бану,
затровану старцу незнаноме.
Попи вино од Задарја бане,
старац пије вино затровано,
полу вина попи затрована,

полу врати старац на трпезу,
па из грла поче говорити:
„Секо моја, дилбер Јефимија,
то отрова брата рођенога,
ево има дванаес` годин дана,
како смо се ми растали, секо.“
То изусти, а душу испусти.
Кад то виђе дилбер Јефимија,
удари се руком по кољену,
па завика дилбер Јефимија:
„Јао мени од сад до вијека,

где отровах брата рођенога.“
Она попи вино затровано,
а кад попи вино затровано,
леже сека покрај брата свога,
како леже, више не устаде.
Кад то виђе од Задарја бане,
он је много изронио суза,
он састави куке и мотике,
па укопа свог милосног сина,
според сина дилбер
Јефимији.

цртала АНА НИКОЛИЋ
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Новак укида свадбарину
Фала богу, фала јединоме,
посили се црни Арапине,
посили се у Солуну града,
па`де чује свадба да се чини,
он искочи и невесту узме;
свет се, каже, бија узатарја,
узатарија за девет година,
ни куј жени, нити куј удава,
момчадија, каже, остареше,
око уши брке увијаше,
и девојке, каже, остареше,
остареше јадне неудане,
па се диже стара Новачина,
од тврдога града Качаника,
и он викну сва три мала сина,
најпрвога дели-Татомира,
па другога младог Радивоја,
и трећега Груицу војводу,
па беседи стари Новачина:
,,'Оћемо ли, децо, ми гинути,
ми гинути и свет отпустити,
да се, каже, узима и удава?''
Одговара дели-Татомире:
,,Ако бог да, све ће добро
бити,
И нећемо, каже, ми гинути!''
Па узеше да се разговоре
како ли ће и што ће да раде.
Тад говори стари Новачина:
,,Колај ћемо ми то учинити;
да узмемо сурле и гочеве,
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учинимо невесту Груицу,
Груицу је јоште без мустаће!''
Спремише се четири јунака,
па узеше пута путовати,
право иду ка Солуну граду,
кад до Солун били
приближили,
ту нађоше сурле и гочеве,
подигоше големе чаглије,
наместише Груицу војводу,
наместише ту младу невесту,
дадоше му једну оштру
сабљу,
што три педа беше у ширину,
девет педи беше у дужину,
увише га белом кабаницом,
па пођоше пута да путују,
право иду по џаде широко,
па низ чадор црна Арапина,
а кад су се чадру
приближили,
приближили црном Арапину,
подигоше чалгије големе,
уз чалгије песме запеваше,
песме поју, уз песме говоре:
„`де си, каже, црни Арапине,
да искочиш невесту да
узмеш,
ето, каже, девет годин` дана,
како си ти свадбу узапрја.“
Бајаги су чадор проминули,
по онога пута широкога,
Арапин се врло успаваја,
докле слуга њега пробудија,

бајаги се свати удаљили,
па га слуга њега подигао:
„Диг` се, каже, Арап
господаре,
врло си се сана успаваја,
сад пођоше кићени сватови,
пронесоше кићену невесту,
и ми поју песме гласовите,
и уз песме тебе помењују,
несу много, сал четири
свата.“
Тад се диже црни Арапине,
и говори своје верне слуге:
„Донеси ми кобилу бедевију,
ни гу турај седло нити узду!“
Па крочи црни Арапине,
па окрочи кобилу битивију
и сал узе ону оштру сабљу,
и сал узе троструку камџију,
па запуди кобилу битивију,
докле стижу кићени сватови.
Кад је бија близо
приближија,
видеше га кићени сватови
па ргоше горе под планину,
а невесту саму оставише;
како стиже црни Арапине,
доватијо коња за уларе,
загрлио ту лепу невесту,
и руку гу у недра турио,
па говори црни Арапине:
,,Бог ти уби ону стару мајку,
што тебе врло млада удала,

јоште дојке у недрима
немаш!''
Одговара та лепа невеста:
,,Тако нам је нама од колена,
Ништа, каже, у недра
немамо.''
Па ми узе црни Арапине,
он ми узе коња за уларе,
те ми тегли под своја чадора.
Кад то виде стара Новачина,
Од планине горе говорио:
,,Удри, каже, Груицо војводо,
како можеш више да га
трпиш?''
И тад стаде црни Арапине,
врати главу, гледа у планину,
тад говори Груица војвода:
,,Тегли коња, Арап господаре,
што ти слушаш што козак
збору.''
пусти чижму невеста на
земљу,
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и њему је била говорила:
,,Стани, аго, мени чижма
паде!''
И невеста сабљу уготивила,
кад се сагну црни Арапине,
од кобиле, каже, битевије,
кад се сагну чижму да
довати,
тад Гурица маши оштру
сабљу,
удари га у танку половину,

када је прв ма'ударијо,
проговори црни Арапине:
,,О, што ме је срце заболело!''
Кад Груица други пут
машијо,
пресеча га њега на половин',
паде, каже, половин'на
земљу,
а друга му на кобили оста.
Док Арапу половина паде,
дотле бија стара Новачина
дотрчо сас два своја сина,
дотрчо доле из планине,
маши руку стари Новачина,
те Арапу узе оштру сабљу,
па му, каше, стара Новачине,
па он каше црном Арапину:
,,Много ти си невеста узеа,
ал'овакву досаг ниси узеа.''
Па он маши сас његову
сабљу,
одсече му главу до рамена,
и узе му кобилу битевију,
па се врати под арапски
чадор,
па узима од битеви кобиле,
па узима пусат и алате.
На телћију главу арапску
веза,
колика је, да је бог убије,
по земље се уснице вукоше,
па он иде од града до града,
па ми већа те младе телале,
те да вичу редом по чаршији,

те да виде од Арапа главу,
и да виде његову битевију,
и да виде, каже, оштру сабљу,
та нека се свијет ослободи,
па куј има, каже, нек удава,
и куј има, нека се ожени.
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Кћи Старине Новака
Завади се звездица Даница,
Са Даницом звездом
преодницом.
Aл` беседи звезда продница:
„Ој Данице, једна
прележнице!
Ти прележа, а ја ти обиђе,
Ја обиђе земљу и градове,
Па је дође Старину Новаку;
Старини ред на цареву
војску,
Сутра треба на цареву војску,
У Новака мушке главе нема,
Окром једна мезимица Јана,
Па се отац шњоме нашалио:
Аој Јано, моје чедо драго!
Да си откуд баби мушка
глава,
Сад би свога одменула бабу,
Сутра б` ишла на цареву
војску.“
Кад је Јана речи саслушала,
Па се Јани на то ражалило,
Шта говори њојзи мили баба,
Скочи Јана ка` оно помамна,
Она баца ђерђев и преслицу,
Па узима бабина кулаша,
Па беседи бабином кулашу:
„Ој кулашу, аој добро моје!
Валда`ш моћи с-мном
војевати.
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Ти си мушко, ја ћу бити
женско,
Што не знадем ти ћеш
показати;
Мој је бабо тебе изучио,
Тебе баба, а ти ћеш менека,
Бог ће дати, па ће добро бити
Бог ће дати, крсно име моје,
Ја ћу свога одменути бабу.“
Па узима бабино оружје,
Она иде на цареву војску.
Колико је војска угледала,
Толико је даље маширала,
И овако војска говорила:
„Боже мили, да чудна јунака!
За хајдука Старину Новака.“
Кад то смотри Краљевићу
Марко,
Брзо иде своме белом двору,
Па беседи својој старој мајки:
„Бога теби, моја стара мајко!
Један јунак, што на војску
дође,
За хајдука Старину Новака,
Чини ми се да је женска
глава!?“
Ал` је мајка научила Марка:
„Чедо моје, Краљевићу
Марко!
Води војску на нове пазаре,
Војски подај олов` и кремене,
Њојзи подај ђерђев и
преслицу.

Ако-л` буде, сине, женска
глава,
На то ће се прво преварити.“
То је Марко послушао мајку;
Натраг оде на цареву војску,
Кад је отш`о на цареву војску,
Води војску на нове пазаре
Даје војски олов` и кремена,
А јунаку ђерђев и преслицу.
Па то јунак не ће ни да гледи,
Баци јунак ђерђев и
преслицу,
Баци јунак канда се помами,
Па узима олов` и кремена;
Кад увиди Краљевићу Марко,
Да се на то преварити не ће,
Брзо иде опет својој мајки,
Па беседи својој старој мајки:
„Ој старице моја мила мајко!
Што си рекла то сам
савршио,
Али јунак на то и не гледи,
Баци јунак ђерђев и
преслицу,
Па узима олов` и кремена.“
Опет мајка научила Марка:
„Чедо моје, Краљевићу
Марко!
Лако ћеш је ти познати
брајко,
Ако буде јунак женска глава,
Води војску на воду Ситницу,
Ако буде јунак женска глава,
Не ће смети ни до воде доћи

А камо-ли на воду наићи.“
То је Марко послушао мајке.
Брзо оде на цареву војску,
Па је води на воду Ситницу.
Није војска с коња силазила,
Али Јана воду препливала,
И на ову и на ону страну.
Војевала за девет година,
Ник` не знаде да је женска
глава,
И очла је своме белом двору,
Заменула свога милог бабу.
Колико је баба угледао,
Толико је пред њу ишетао:
„Благо мени, ево мог војака,
Мог војака радосна му мајка!“
С коња ј` скида у косу је
љуби:
„Аој Јано, моје чедо драго!
Лепо ће те удомити баба
Удомити у Будиме беле.
У Будиме на стеклен
пенџере,
Ди се броји триста басамака.
Силно ћу ти благо
поклонити,
Нек је твоме господару
драго,
Жива била, па се удомила,
И у дому чедо задобила,
Па му деда коња поклонио,
Нит` ајана, нити зауздана!“
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Арамбаша Рада и девет
Сењана
Вино пише девет Сењанина,
И међ` њима арамбаша Рада,
Вино пише у Удбини белој,
Вино пише до три беле дана
За три дана, за три ноћи
тамне.
Вино служи Удбине госпоја,
Јутром служи куваном
ракијом,
А на подне румеником
вином.
Кад послужи за три летња
дана
Кад послужи за три ноћи
тамне,
Проговара Удбине госпоја:
„Браћо моја, девет Сењанина!
И међ` вама, арамбаша Радо,
Ја вас служи за три летња
дана,
За три дана, за три ноћи
тамне,
О мом Груји ни дивана нема?
Ко би мога откупити Грују.
Откупио Грују од Турака?“
То зачује арамбаша Рада,
То зачује, па јој одговара:
„Бога теби Удбине госпоја!
Хоће-л` бити трошка на
опанке,
Да откупим Грују од Турака?“
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Ал` беседи Удбине госпоја:
„Да мој брате, арамбаша
Радо!
Не ма вама трошка на
опанке,
Што имаде све Турчину даде,
Искупљујући јединога Грују.“
Ал` беседи арамбаша Рада:
„Браћо моја, девет Сењанина!
Чујете-ли девет Сењанина,
Шта нам вели Удбине
госпоја?
Она нема трошка на опанке,
Што имала све је Турку дала
Искупљујући јединога Грују.
Ајде, браћо, да се под`ватимо,
И без блага љубав учинимо.
Верно нас је она послужила,
Розолијом и рименим вином;
Послужи нас за три летња
дана,
За три дана за три ноћи
тамне,
Никад није санак боравила,
И на нас се није потужила,
Ајд` за добро, добро да
чинимо!“
Подскочише девет
Сењанина,
И међ` њима арамбаша Рада,
Па одоше у гору зелену;
Седе Рада под зелену јелу,
Око њега девет Сењанина,
Па беседи арамбаша Рада:

„Браћо моја, девет Сењанина!
И`те, браћо, у то стадо бело,
И ухвате јарца од оваца
Па га живог по јелу донесте.“
Подскочише девет
Сењанина!
И одоше томе стаду белом,
Ухватише јарца од оваца,
Доведоше под зелену јелу,
Предадоше арамбаши Ради.
Ал` беседи арамбаша Рада:
„Браћо моја, девет Сењанина!
Жива јарца сад ми одерите,
И на страну кожу оставите.“
Послушаше девет Сењанина,
И живога одераше јарца,
Па на страну кожу оставише;
Кад су они своје савршили,
Ал` беседи арамбаша Рада:
„Браћо моја, девет Сењанина!
Сад узмите одераног јарца,
Пага нос`те опет код оваца.“
Узеше га девет Сењанина,
И пустише опет код оваца.
Стаде дрека јарца код оваца,
Јер га вређа вуна од оваца.
Виче гласно чобан код оваца:
„Ал` је јарче мука достојао!“
Ал` беседи девет Сењанина:
„Куд ће горе, нег` што су му
сада,

Кад га вређа вуна од оваца
За то су му муке додијале.“
То саслуша арамбаша Рада,
Па баседи арамбаша Рада:
„Браћо моја, девет Сењанина!
Јесте-л` ви вид`ли муке у
јарца,
Како г` вређа вуна од оваца?
Така ј` браћо, мука у Турака!
Ако кога нас заробе Турци,
Тако ће нам кожу одерати,
И така ће мука нас мучити,
Кошуља ће наша нас вређати,
Сад ако сте ви добри јунаци,
Можете-л` се са-мном
подватити,
Са одемо ми браћо међ`
Турке,
Откупимо јединога Грују,
Што се јесмо лепо обећали,
Обећали Удбине госпоји,
Да за добро, добро учинимо,
И без блага Грују откупимо.“
Кад то чуше девет Сењанина,
Шро беседи арамбаша Рада,
Утекоше гором к`о тичићи
Нит` стадоше, нит му што
рекоше,
По гори их нигде ни видети!
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немачке националности. Претпоставља се да се ради о официру
или чиновнику са простора Војне крајине или о делатнику,
Аустријске царевине из Београда у време власти Беча на
просторима Србије. Бележио је непосредно од војника, својих
сабораца или је добијао готове записе. Немац није добро
познавао наш језик и правио је многобројне грешке. Рукопис
потиче из прве половине 18. века. Главни је предвуковски
извор епских, лирских песама и балада. Рукопис има 217 песама
и случајно је откривен 1913. године у запостављеној фиоци
библиотеке немачкога града Ерлангена. Збирка је без јасног
критеријума и одређеног укуса што је чини баш драгоценом.
Прво издање је штампано 1925. године у Краљевини СХС.
Збирку је проучавао и чувени немачки слависта Герхард
Геземан. Веома је разнолика по жанру, стилу, дијалекту, по
националном осећају и уметничкој вредности. Најбројнији
јунаци, високо цењени, су хајдуци и ускоци баш којих нема у
бугарштицама, које у овом веку нестају. Из рукописа смо
издвојили три песме од десетак које говоре о Новаковићима:
,,Невјера љубе Новаковић Грује'', сигурно најстарија варијанта,
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,,Сестра остаје верна брату'' и ,,Дворбу дворе два Јакшића
млада''.
Сима Милутиновић Сарајлија (Сарајево , 1791 – Београд, 1847),
српски песник и национални радник. Поред поезије, бавио се
политиком, историјом и лингвистиком. Делатник Српске
револуције, Његошев учитељ и путник по Балкану, руским и
немачким земљама. По мишљењу многих најбољи је познавалац
епске поезије после Вука, са којим је био у преписци. Прави
романтичар свога времена. Сарађивао је са чувеним Гетеом.
Записао је многе народне песме. Добрило Аранитовић,
библиограф и лексикограф, приредио је Чубрину (псеудоним
Милутиновића) збирку народне поезије. У свеску пет уврстили
смо песме: ,,Што је Грујо'', ,,Грујице посестрима'', ,,Свој освој'' и
,,Марко у ропству сарајевском''.
Никола Андрић (Вуковар, 1867–Загреб, 1942), књижевни
историчар, преводилац, филолог, лексикограф и позоришни
радник. Популаран по својој Забавној библиотеци, где је за
тридесет година издао 603 књиге. Међу најпопуларнијим
примерцима су зборници ускочке и хајдучке поезије. Објавили
смо песму ,,Хајдуци на мегдану добивају дјевојку за младог
Грујицу''.
Богољуб Петрановић (Дрниш, 1830–Шибеник, 1887),
национални и просветни радник. Завршио је Богословију у
Задру. Монашко име – Теофил. Учитељ српских школа у
Далмацији и Сарајеву. Калуђер у манастирима Боке Которске и
у Паштровићима. На вези је са Кнежевином Србијом и бави се
националном пропагандом у Босни, Лици и Далмацији. Један је
од организатора устанка Срба у Босни и Херцеговини 1875. У
сакупљачком раду народних умотворина, пре свега на терену
Босне забележио је 246 епских и 370 лирских песама у 6 збирки.
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Већина је објављена, а две збирке се налазе у Архиву САНУ.
Познаваоци наше усмене књижености често му оспоравају
аутентичност записа. У томе није усамљен у историји усмене
књижевности. Познато је да је сарађивао са Илијом
Дивјановићем, писменим и имућним певачем-гусларом, са
планине Јахорине. У романтичном и националном заносу
импровизовали су и препевавали усмено народно благо. Из
његових записа одабрали смо објављену песму ,,Женидба Грује
Новаковића''.
Вук Врчевић (Рисан, 1811–Дубровник, 1882), трговац, писар и
учитељ. У државној служби Црне Горе као секретар кнеза
Данила Петровића. Касније прелази у аустријску дипломатију
као вицеконзул у Требињу. Сакупљач народних умотворина и
значајни сарадник Вука Караџића. Објавио је 15 књига
народног стваралаштва. Део грађе је још у рукопису Архива
САНУ. Из његове заоставштине одабрали смо песму ,,Мали
Радоица и зворнички диздар“. Рукопис је релативно читак.
Врчевић још користи слова из превуковске азбуке. У песми се
помиње село Трновац које се налази близу манастира Тавна, на
обронцима Мајевице. Предање говори да су ктитори Радивоје и
Новак. Манастирски крај је било омиљено место за излете
зворничког диздара. Ова песма је једина која се може уклопити
у манастирска предања.
Милош Шкарић (крај 19. и прва половина 20. века), етнолог,
културни историчар, сарадник музеја и часописа. Проучавао
народно благо различитих јужнословенских крајева. У
етнографији помиње се и учитељ Милош Шкарић. Можда се
ради о две особе. Милош са средњим словом Ђ. аутор је
етнографских студија о Фрушкој гори, насељима југоисточног
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Срема, обичајима Лике и Крбаве. Из читког рукописа одабрали
смо песму ,,Новаковић Грујо“.
Крсто Божовић (крај 19. и почетак 20. века). Нисмо пронашли
податке о његовом раду и животу. Ауторитети у проучавању
српске усмене књижевности оптужују га као фалсификатора.
Ипак смо, из нечитког рукописа, одабрали 4 песме: ,,Свадили се
Новак и Грујица“, ,,Старина Новак и Танковић Осман“,
,,Соколпашиница Новаковић Грујо“ и ,,Деоба Новака и Радивоја“.
У његовим рукописима постоји још низ песама о Новаковићима.
Цео циклус његових варијанти хајдучких песама нема већу
уметничку вредност. Немамо података да је његова оставштина
објављивана.
Јован Срећковић је сакупљач народних умотворина за којег,
нажалост, нисмо нашли податке о животу и раду. Записао је
велики број песама. Рукопис му је читак, бележио је брзо. Многе
песме су из Србије са простора Левча. О Новаковићима има 7
песама. Одабрали смо варијанте две песме: ,,Удаја ћерке
Старине Новака“ и ,,Пеливан Грујица и Турци“.
Јован Мутић је рођен у Калиновнику, Босна. Спада у
заборављене делатнике етнографије и фолклористике.
Одређене песме су му објављиване почетком 20. века. Из његове
рукописне оставштине одабрали смо: ,,Старина Новак и
делибаша Ибро“ и ,,Од Задарја бане“.
Дена Дебељковић је био учитељ, свештеник и народни трибун
из Липљана на Космету. Убијен је од стране бугарског
окупатора у Сувој реци 1915. године. Неуморно је радио на
сакупљању етнолошке грађе Срба Косова и Метохије. Све га је
занимало, обичаји, ношња и усмено народно благо. Врсни
познавалац Старе Србије. Преузели смо песму ,,Новак укида
свадбарину“.
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Глигорије А. Николић је сакупљач усмене књижевности из
Срема. Његове две збирке издали су чувени новосадски
књижари и штампари браћа Поповић. Преузели смо: ,,Кћи
Старине Новака“ и ,,Арамбаша Раде и девет Сењана“.
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Речник
страних, архаичних
речи
и појмова
адет – обичај
ајан – првак, одличник,
великаш, угледни човек...
алат – коњ смеђе боје,
истоветне гриве и репа
аманет – завет, завештање,
последња жеља
арлан – црвен
ахар – коњушница
аџамија – неискусан, невешт
басамак – степеница, пречага
на лествама
бедевија – кобила добре
пасмине
бена – луда
бенђелук – опојна трава,
напитак
биљур – кристално стакло
бирден каил – одмах рад,
вољан
бора (ти) – бога ти
бошча – велика марама за
удате жене

Брод каурски – Брод на Сави;
хришћански, невернички
град
будак – мотика, трнокоп
була Отманица –
муслиманска жена из
турског османског царства
буљукбаша – заповедник
одељења војске
вавје – увек
гиздав – леп, накићен,
поносит...
гоч – бубањ
Грчић Манојло – византијски
одличник Манојло Комнин,
братанац Деспине Јерине
Бранковић (или Манојло
Палеолог)
дамјан – кротити,
присиљавати, побеђивати...
дивит – прибор за писање,
перо и мастионица
дилбер – леп, мио
дин – вера, закон
диндушманин – непријатељ
вере
диздар – заповедник града,
тврђаве...
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делибаша – заповедник лаке
коњице, старешина
коњаника
делија – војник, коњаник,
јунак...
демишћија (димискија) –
сабља кована у Дамаску
долама – старинска мушка и
женска ношња, слична
капуту; од чоје љубичасте,
зелене или црвене, са
разрезаним рукавима преко
које се веже појас
дорат – коњ црвено-смеђе
длаке
дробани – ситни, стари,
оронули
Дренопољ – Једрене, стара
османска престоница; центар
турске Тракије, на реци
Марици, близу ушћа у
Егејско море
ђерђев – дрвена справа за
вежење платна
ђетић – момчић, јунак
ђувегија – младожења, момак
за женидбу
Ђурђија – Грузија; у нашој
епици замена градова,
земаља јако је изражена;
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нарочито ако су топоними
непознати, ретки и далеки
заточник – онај који изазива
бој, мегданџија
зелени мач – светли мач
зеленко – бео коњ са сивим
печатима или скроз сив
илински громови – громови
за Светог Илију
имрахор – господар ергеле,
коњушнице
јаглук (јаглуче) – везана
марамица, рубац
јаров – место где се
тренирају коњи
јаспра (аспра) – турски ситни
сребрни новац
јатаци – људи који скривају
хајдуке
јемин – заклетва
кавга – свађа
калауз – водич, спроводник
камџија (канџија) – бич
катана – коњаник
кахван' – кафана
кардаш – пријатељ
карпуза – лубеница
кириџија – онај који коњима
и колима превози робу за
новац

кита (планина) – кићена
планина
корда (ћорда) – сабља
Котари влашки – Равни
Котари, залеђе северне
Далмације; у значењу српске
православне или католичке
раје која се бави сточарством
кричати – викати, врискати...
кулаш – коњ сивопепељасте
боје
Латини – Италијани,
католици
Леђан – неутврђена
убикација града;
многобројне претпоставке:
Пољска, далматинско или
дубровачко залеђе...
литари – конопац, огрљак...
лула – мала чаша
љељен – јелен
мавлута – турски огртач
маштрапа (маштрафа) –
лонче, тас, мали бакрени суд
Мирас – митски град у епској
поезији, насеље у северној
Албанији
млахајан – млађан
мукадема – господски огртач
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муртолоз (мартолоз) –
припадник помоћних
хришћанских војних одреда у
Османском царству
мустаћи – бркови
мухамет (муханет) – туга,
бол, јад...
наџак – врста хладног оружја
на дугој дршци, врста
буздована
нујан – невесео...
обрамица – мотка за пренос
терета
оглавља – старинско
чешљање
оџак –
димњак,кућа,огњиште...
павталија – врста пушке
пеливан (пехливан) – артист,
акробата, јунак, рвач...
пенџер – прозор
перивој – шумица, гај...
перчин – прамен дуге косе
пуштен низ леђа; тура од
перчина – обавијен перчин
пешкеш – дар, поклон
пинези – новац
пири – сватови
Подриње (град) – могуће
Лозница

Пролом (планина) – могуће
Пролог – висораван у Босни,
западно од Ливна
пусат – оружје, коњска
опрема
путаљ – домаћи радни коњ
пуца – дугме
ратаји – земљорадници,
ратари
рахат – задовољан, миран,
спокојан...
руса глава – у народним
песмама тако се често говори
за сваку главу; руса коса –
црвенкаста коса
санаде – столица
сахибија – господар,
домаћин, поседник имања
сеир – забављање...
Сењ (Сењани; Сење, Сијење,
Сен) – град на мору у
подножју Велебита. Седиште
ускока. После пада Клиса
1537. глава Приморске
крајине. Многобројне јунаке
везујемо за Сењ
скерлетна долама – капут
црвене, гримизне боје
скок из ћустека – скок из
места, чучња...
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солдати – војници
со(х)бет – такмичење,
надметање
Софија – главни град
Бугарске, старо име Средец.
Име по цркви Свете Софије;
Грци у Софији – народни
певачи често мешају
времена, земље, личности и
градове; могуће
непријатељство због Грка
Фанариота, који су после
укидања Пећке патријаршије
попуњавели епископска
места у нашим земљама
софра (совра) – трпеза,
поставља се у изузетним
приликама
Сплет (Спљет) – Сплит
Стојни Биоград – Београд
струка киталија – извезен,
украшен огртач
сурле – свирале
талих – срећа
танац – игра, плес
тестир – допуштење
тефтер – бележница,
записник
токе (колалије) – украсни
заштитни оклоп од плочица

калаја; на грудима прикачен
и пришивен на доламу као
украс
тунајлија – висок фес од
дебљег материјала
(Туре) деливаре – младић у
пуном јеку младости
ћеиф – добро расположење...
ћемерлија – крива сабља
узун – дуг, висок
ункаш – предњи део седла,
,,јабука”
(х)абер – вест, глас
(х)азнадар – благајник
хан – преноћиште за
путнике, магацини за робу,
штале за товарна грла...
(х)азурала – команда, мирно!
(х)ајрет – задужбина, добро
дело...
(х)армбаша – хајдучки
старешина
(х)егбе – бисаге
(х)измедија – слуга,
служитељ
худа (срећа) – лоша, зла
срећа
цангрија – футрола за висећи
мали нож

Цветиње – Цетиње, град и
поље у Црној Гори, седиште
чувеног манастира и
митрополије. Кроз време
више пута прелазио из руку у
руке Црногораца и Турака
цекин – дукат, златник;
Млетачка република,
Венеција
чаглије – музика, свирка
чакшире – врста народних
панталона
чалма – платно омотано око
феса или неке друге капе
чауш – вођа у сватовима,
лакрдијаш у сватовима
челебија – господин,
господар
челенка – перјаница, накит
који се ставља на чалму
џада – пут
џебана – муниција, оружана
спрема...
џевап – учинити, одговорити
за почињено дело
џида (џилит) – кратко копље
шкуре – склониште,
заштита...
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