
У хиљаду деветој стотини 
четрдесет четвртој години 
а двадесет деветог априла 
тад  је пропаст Друговачка била. 
Д а чујете ако сте желели 
друговчани како су горели 
и како су друговчане клали 
што устанак дизали су мали.
Д а видите и људи и жене 
тешко ли је тада било време 
док четници били су на влади 
шта се само са народом ради 
У народу да убију вољу 
сваког дана почели да кољу 
те дођоше у Друговац село 
да покажу то крваво дело.
Од тог дана година је прошла 
црна тројка у село је дошла 
три је куће обавила туга 
јер заклаше
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Заклали су Милановог Драгу 
и с њим Тику и Илића Благу 
тад усташе неколико друга 
да не буде јоште већа туга.

Једног дана Милошевић Бора 
пред општину одржао збора 
и казао: „Ми нећемо, луди, 
издајица више да нам суди!

Да остану жива браћа ваша, 
дижите се сви против кољаша!“ 
Ал’ на збору повикаше: „Друже, 
ко he нома набавиШ’ оружје?

Бора вели: „Ја се Шога примам 
муниције нешШо кући имам 
по селима да се Шражи, даље 
добровољни прилог да се шаље.

Да се шаље команданШу Ујки 
да би нама муницију вукли!" 
Бора даље прилог је носио 
политички батаљона био.

Тако беше као што вам рек’о 
ту је био и другар Стаменко 
па устанак дигоше у селу 
с Ранковићем и Ујком на челу.

Дигоше се и други сељаци



пристадоше и неки дечаци 
сви се дигли и јавно говорс 
против клања сви ће да се борс.

Баш на Ускрс био је и Срба 
са стотину његовијех друга 
Срба каже: „Другови, да знате 
сами отпор не може да дате.

На устанак дижете се сами 
кад не буду с вама партизани 
ви нећете моћи издржати 
доћ’ ће ноћу па ће вас поклати!"

Али народ викаше на збору: 
„Зар да гледам како сина кољу 
мајка сина годинама рани 
мора село оа; сад да се брани!;‘ 

Па сви сложно за устанак раде 
и „кратеже" сакривене ваде 
ко год има муниције траже 
око села поставили страже.

З а  оружје на све стране лете 
саставише и четири чете 
поставише четне командире 
другом четом командов’о Миле 

А са првом командује Сане 
доњи крај ће, ваљда, да одбране



командује трећом Толин Мик! 
у кадру је каплар код војника.

Са четвртом командује Гила 
тога дана недеља је била 
ова борба успешна је била 
то је било шеснајеетог априла.

Све општине за устанак чуле 
па четничке хорде насрнуле 
одмах после сваког дана борбе 
али су се издржати могле.

Одбрана је увек добра била 
ЈТазовић је послао курира \  
наређење послао је штабу 
цело село одма да предаду.

И казао: „Реч вам моја јамчи 
видите ли да сам од вае јачи 
гаранција реч моја нек буде 
нсћу ваше ја дирати људе.

Само село нека буде мирно 
као што је и до сада било 
поставићу свога команданта 
он ће бити све до краја рата.

Нећу нигде да вас мобилишем 
одговор’те на ово шТо пишем!" 
Бановац је савет учинио 
јер са Ујком и он је ту био.



И.другови у штабу остали 
решавали да л’ би се предали 
у решењу они • сложни били 
Лазовићу курира убили!

Своје село неће да предају 
него увек отпора да дају 
да примају увек борбу дугу 
тад Лазовић нађе се у.чуду.

Може и сам да страда у боју 
па сакупи сву дружииу своју 
прво позва Калабић Николу 
његови ће људе да покољу 

И позвао Рељу од АвалеЈ 
његови ће село да занале 
да што више ту мафије нађу 
па позвао и некаквог Млађу.

На рукаве они носе значку 
они добро извршиће пљачку 
опљачкаће све до голе коже 
однеће нам све штогод се може 

Кад се тако лепо сакупили 
у Крсну су конак направиди 
стражари су по кућама звади 
те сеЉаци вечеру им дади,

Увече су наоштрили каме



Друговчане сутра да таманб 
тад Лазовнћ њима је казао: 
„Браћо моја зато сам вас звао;

Браћо моја, ви сте већ вид’ли 
Друговчани устанак су дигли 
па власт моју неће да признају 
нити хоће село да цредају.

Ја сам 'село на предају звао 
и курире моје сам им слао 
али они све су то одбили 
и курире моје су побили.

Тај устанак мора да се гуши 
сутра село има да се пуши \  
слушајте ме моји официри 
и остали нижи командири.

Извршите наређе^е моје 
^аоштрите добро каме своје 
на рукаве пришивајте значку 
десет кола спремите за пљачку!

И на капе ставите кокарде 
нека се зна шта четници раде 
на Друговац сутра да идемо 
партизане живе да бодемо! 0 "

Ако сутра покоримо село t 
добићете еви ново одело



кад уђете радиге по волк, 
ј,ког’ ухватиш, Ти одма закољи!‘!

Не питајте да ли су сви криви 
само мање нек’ остану живи 
што можете, понеисте ствари 
што остане све да се запали.

Па курира из другога среза 
пошаљите нек’ се хвата веза 
а колоне развите у стрелце 
свуда напред тешке митраљесце!

И чекајте док се мало смрачи 
с’ нама иду и тешки бацачи 
до сванућа да стигнемо тамо 
наређење да чекате само 

Д а видите ко ће да се јави 
да ли село чувају стражари 
опколите село са свих страна 
у Друговцу има партизана 

У Друговац Ујка ће да ноћи 
сутра с’ нама борбу ће да води 
Ујка има до стотину друга 
биће борба и теш ка и дуга!

Не држите Друговац за шалу 
отступити ни за живу главу 
ако сутра отпора нам даду 
ја by  своју да обријам браду!



Официрско 'скинућу одело 
ако сутра не покорим село 
нека буде како је речено 
на спавању да их затечемо!"
£f Команданти у нашему штабу 
добили су извештој о раду 
вндели су шта Лазовић ради 
Д а Друговцу хоће да досади

И чули су да ће сутра доћи 
да л’ ће село издржати моћи 
тад Ранковић скупи командире 
другарице што у штабу биле.

И позвао све воднике своје: 
„да чујете сада -речи моје, 
сад другови, борба да се прими, 
ал снвкоме милб је да живи.

Д а не мисле да смо као жене 
пет-шест борби већ су добијене 
али сутра биће јака борба 
муниције треба сваком торба.

Али где ће да се то набави 
ако нема, онда смо пропали!“ 

„тако Мића друговима каже 
па сам оде да обиђе страже.

Мића стражу обилази често



у заседи има своје место 
оној чети, што је води Сане 
н>ен је реон са северно стране.

Друга чета што јс води Мнле 
њој је страна са .запада била 
а онај крај који је до југа 
и ту  страну брани чета друга.

Од истока, тамо на пољаии 
оде Ујка и сви партизани 
кад све тако размештено беше 
одзив одмах по стражи однеше,

Кад је јутром зора осванула 
а војска се селу приближила 
даи двадесет деветог априла 
та  субота црна нам је била!

Са три пушке стража знак 
нам даде 

наређење по стражама паде 
на приправност већ су сви навикли 
и одмах се сви на ноге дигли.

Са командом ухваћена веза 
ал’ кроз сваког већ пролази језа 
за трен ока били су готови 
око села готови ровови.

Цело село спава на опрези



чим се чују пушкомитраљези 
по дворишти само трче људи 
ко још спава нека се пробуди.

Већ четници почеше да бнју 
жене, деца у подрум се крију 
кад четници повикаше „ура“ 
Друговчани оспу из „кубура“ .

Траја борба три четири сата 
већ четници дођоше на- врата 
муниције све мање и мање 
ако уђу, биће тешко клање.

Т  ад командант наш Ранковић Мића 
показа се страва код младића 
па се жали командиру Милу 
видели су код четника силу.

Пет хиљада и још’двеста више 
са свих страна сбло опколише 
тој се сили не мож’ одолети 
муннције ко ће им доиети?

Тад са Ујком ухватише везу 
Муниције неста митраљезу 
виде Ујка да спасења нема 
па он нашим отступницу аррема.

Већ четници дођоше иа;*§рата 
У]ка свега са два аутомата



са том силом не мож’ се борити 
своје село мора оставити.

Више није отпора им дав’о 
на Воодицу отступише право, 
осетише на противној страни 
кад одоше Ујки партнзани, 

Повикаше са четири ћошка 
„ура, ура, паде мала Москва!“ 
лободне су све четири стране 
растерасмо Ујки партизане.

Па скочише као гладни вуци 
исто као на Косову Турци 
те ровове прегледају мртве 
да преброју кол’ко има жртве, 

Прво нашли Андрејиног Ж ивка 
нема пушку, у рукама притка 
кад видеше избечише очи 
па на мртвог Ж ивка један скочи.

По мртвоме поче да удара 
и каже му: „гле џукела стара, 
па четничке истините приче 
на устанак дигле се и чиче !

Зато сваки нек’ ради по вољи 
ког уватлш ти одма закољи 
да се коље и старо и младо 
да што више Друговац би страдо.,
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Па скочише на четири стране 
из канија повадише каме 
синоћ су их добро наоштрили 
да би с’ данас крви напојили.

0  другови, да страшно ли беше 
Четничке се хорде разавреше 
над селом се небо наоблачи 
а све јаче пуцају бацачи.

Сав Друговац обузела тама 
од четиика тих црних душмана 
киша поче и сва ropa плаче 
митраљези све пуцају јаче.

И сво небо нашу пропаст жали 
а командант еамо виче: „Пали“ 
запа^ише куће око села 
вака крајња кућа је ’ горела.

Свака кућа стара или нова 
остала је без својега крова 
браћо моја сва околна села 
тога дана бида невесела.

Тога дана нису ништа јели 
глбедали су како смо горели 
Изгореше лепи тишлераји 
нове куће лепи молераји.

Вапалише и сена- и сла



сто  више штету да направе 
кен е  плачу а дечица цвиле 
сакривене у подруму биле*
, Из подрума мора да излазе 
јер четници у њима улазе 
једни вичу: ј,На збор да идете!“ 
и псују нам партизанско дете.

Пред општином сви доле на збору 
тамо ће вас редом да покољу 
деца плачу, пребледеле жене 
ја признајем, страх било и мене!

Сви стрепимо и велимо: „Боже, 
да ли жив остати се мож е?“ 
док су ови на зборове звали 
други су нам односили ствари,

По дворишту они редом зашли 
и штогод су по кућама нашли 
на кућама разбили прозоре 
поломили столице, столове.

Разбили су лепе шифоњере 
сиромашне девојачке спреме 
покупише чаршаве, кошуље 
и мараме, жене да забуле!

ПанТалоне, антерије плаве 
многи момци сад за њиме жале



бднесоше девОјкама блЏ& 
оне јадке лију горке суз&

И онако била голотиња 
меето свиле носи се тежииа 
покуиише ћилиме и гаће 
шта добисмо од те наше браће?

Оста гола фамилија цела 
однеше нам сва наша одела 
још тражили и готових napa 
разбијали фијоке ормаиа.

Налазили и десет хиљада 
тако било код нашег Обрада 
код Обрада званог „колачара"' 
он болестан, а жена му стара.

Сиромах је, малб шећер кува 
неку пару мора да сачува 
а новац му у савдуку био 
дош’о четник па еандук разбио.

Та му штета није била доста 
на пољани једва живот оста 
аећ му кама стајала за вратом 
последњи је био пред џелатом, 

Ал’ у себе имао је вере 
iia казао; слуга сам код flepe 
Док еу ови односили ствари



а грећи су хватгли и клали.
Хватали су где су кога стигли 

и кога су сакривенаг вид’ли 
на крај села пољанм их слали 
два џелата камом су их клали.

А командант Дабић им се звао 
наређив’о а џелат је клао 
што је страшно гледати џелата 
крваве му руке до лаката.

Дуга брада а велика коса 
сав је крвав, све до врха носа! 
дуга коса пала на рамена 
у рукама кама наоштрена.

Са том камом страх народу даје 
коље редом, никог не познаје 
велика је тад његова сила^ 
једна женска на коњу је била-

Како кога на пољану воде 
команданту да му да слободе 
како иду он свакога гледа 
и поставља одмах у два реда.

Коме нису каљава колена 
томе казна биће опроштена 
да напишем било ми за бригу 
кад џелати ухватише Мигу.



Није Мига био човек мајШ 
Не да Мига да га џелат дави 
још им каже: „мајку ли вам вашу* 
ви кољете данас децу нашу!“

Али дође цела десетина 
не мож’ Мига више да с’ отима 
малаксао што су га изболи 
паде Мига, сад: „џелате, кољи!“ 

Борио се, има снагу ретку 
нема другог, само једну ћерку 
ухватише Животиног Божу 
већ му живот стајао о иожу.

Али Божа заклати се не да 
низ пољану окрете да бега 
за њим одма утече и Шула 
пуцњава се јака за њим чула.

Па побеже и Живадин Беца 
гађаше их као ловци зеца 
али Бецу сама срећа служи 
у сокачић један заокружи.

Па од дима и од оне таме 
сакрио се испод једне гране 
четниЦи га не видоше више 
јадног Ш улу на путу убише.

За Божом се једна тројка шаље



ш  за њиме потрчаше даље 
већ је преш’о преко три авлије 
ал’ шта вреди, пушка за њим бије;

Погоди га испред једног прага 
мртав Божа на земљицу пада 
што је Божа красан младић био 
основну је школу изучио.

И био је мало на занату 
много свога поштовао тату 
њега .жали фамилија цела 
оста отац и маћија Јел*.

И оста му удовица Гина 
чува ћерку и нејака сина 
црни челат на пољани зшата 
да закоље два рођена брата.

Д а закоље и Бошка и Луку 
Боже мили, ублажи им муку! 
да би жалост још им већа била 
још су Бошку заклали и сина,

Велике су жалости имали 
прво јадног’Динета заклали 
отац гледа како сина кољу 
да Бог ником не да ту невољу!

Мајка кука: „јаој слатки Дине 
ијта си Богу сагрешио сине?



iteft) сине од доброте ваше 
еву тројицу данас вас поклаше!” 

Сад Динету оста мајка Сиба 
Она јадна има доста брига 
и осташе два мила детета 
оста жена са два сирочета.

Лука исто добар човек био 
тај реч ружну није говорио 
нит водио какву политику 
има ћерку и још сина Тику.

Од Илића страдао је Лоба 
и син Раца у најбоље доба 
Лоба Рацу скоро оженио 
кратко време са женом је био 

Две се куће у црно., завилс 
погинуо и Лобин брат Миле 
још-је жалост већа бити могла 
страдао је и Видојев Обра 

Фамилија Обрина је мала 
у кући му оста жена Тала 
једно дете и никога више 
још му немци кућу запалише.

Од Илића још погину Дика 
у авлији свога таста Ж ивка 
тога дана кад џелати клали 
милоет ником тада нису дали.



Н ису хтели никог да поштеде 
па заклдли и Ружиног Чеду 
миран био незна политику 
нити је знао Ујку нити Кику.

Само ћути нигде се не меша 
страдао је и Милија Пеша 

и син Мика и његова жена 
сад је њима кућа затворена.

Изгоре му и кућа и штала 
остадоше два детета мала 
једно оста од недељу дана 
њему треба материна храна.

Ко ће њега малог да одгоји 
да га храни, негује и поји 
оно мајку ни видело није 
н.у одавно црна земља крије.

Саставих ја ову песму дугу 
да вам кажем за Живковић Љубу 
ујутру је он у борбу био 
па побего да би се — сакрио!

Јер већ војека у селу је била 
побегао у шталу Жолина 
сакрио се ту, код Александра 
ал’ проказан.од његове младе.

Није смела -Љубу да сакријб 
бојала се четннк да је бије



питао је : „И.маш ли t v  кога“?
и ружно јој опсовао Бога.

Казала је: „Имам, на тавану 
много личи једном партизан}!‘‘ 
јадан ЈБуба, после не зна шта he; 
са тавана почео да скаче.

Разоружан, бацио је пушку 
али опет има снагу мушку 
четницима мирно се предајс 
и један га од њих препознаје.

Па му каже: „Ми тражпмо тебе 
и одмах га почео да гребе 
да би веће направио муке 
наопако везао му руке.

Па почеше редом да га бију 
напустише Сандину авлију 
па са Љубом везаше и Санду 
а на збор му отераше младу.

Љ уба каже: „Кратка сила ваша 
победа ће бити опет наша 
неће Љ уба за живот да моли“ ! 
па зато га целим путем боли

Пред општином код кафане стали 
избоденог Љубу су заклали 
извадили јабучицу целу 
крв прснула Љуби по оделу. Ј



Љубина је фамилија мала 
остаде му удовица Дара 
м осташе три нејака тића 
Предраг, Кеца и најмлађи, Мића 

Заклали су и тог Алехсандра 
што гтлашљива била му је млада 
од овога кољашкога посла 
страдао је Ивановић Тоза

Њ ега негде нашли cv на путу 
и почели одмах да га туку 
што је Тоза претрпео мука, 
сва му једна изломљена рука.

Целим нутем са колцем га били 
ко се може противити сили!
Пред општииу код кафане стали 
полумртвог ТОзу су заклали.

З а  собом је оставио жену 
и већ једну ћерку удомљену 
има још две незбринуте кћери 
ко ће њима удају да спреми?

Стара мајка оста му Стевана 
она јадна кука сваког дана 
ко ће стару хлебом да нахрани 
свОг јединца мора да сахрани.

Д а вам кажем o једном младићу



заклали су и Мициног Мнћу 
оног дана кад је војска дошла 
сакрио се испод једног коша!

Ал’ му неће ту  сигурно битн 
ујак ће ra  још боље сакрнти 
ал’ четници на друму га вид'ли 
пред дедином капијом га стигли.

Мало Мића врднуо у страну 
па ее сети на Оцу и Н*ну 
од њих поче и да се отнма 
ал’ избоден беше по грудмма.

Па из гласа поче да злпсва 
ал’ ннодкуд помоћи му нема 
од џелата ко сме да га брани 
мати ће га сутра да сахрани.

Остаде му његов отап стари 
његово ће сирдче да рани.
Од Нантића страдао је Јова 
тај вам нема кћери ни синова.

И страдала три рођена брата 
живи дошли из последњег рата 
и радили свој noc’o полако,
Муса, Слава и трећи брат Бранко.

Три капије барјаци се вију 
жалосно је гледат’ у авлију



у Водици погииуо Слава 
оста жена и дечица мала.

А Муси је већ умрла жена 
и њему је кућа изгорена 
има једног ожењеног сина 
нзгоре му вршаћа машина.

И још један млади живот страда 
погинуо и Радојков Драга 
четници га нашли у авлију 
у рукама држао вренгију.

Ал’ четничке не верују џуке 
наопако везаше му руке 
па везаног тераше по зборе 
пред општином њега да уморе.

А ш  Драга испред њих побеже 
мртав паде, пуцањ се разлеже 
Драга има свога брата Чеду 
његово ће сироче да гледу.

Д а му пазе и чувају Бибу 
о њој малој нека воде бригу.
Од Јоцића страдао је Мика 
и са њиме Радојковић Дика.

Још страдао од Јоцића Шока, 
сакрио х е  иза једног ћошка 
кад ,су хтели Шоку да закољу



а команданг даје му на вољу, 
„Оптужен си, пушку мораш датИ 

подај пушку, нећемо те клати!“ 
ал’ шта вреди, Шока пушку нема 
џелат поче каму да припрема.

Заклан Ш ока на земљицу паде 
остаде му најстарији Баде 
и још има двоје деце мале 
остадоше, да му свећу пале.

И погибе Радојковић Ж ика 
и са њиме и његов син Мика 
отац Ж ика сам од своје воље 
тражио је да га џелат коље: 

„Кољи мене кад си мога сина 
кад му таква била зла судбина!“ 
још џелати по п^ту су зашли 
Радомира Алексиног нашли.

Па везаног по друму водаше 
на пољани и њега закл ате  
остаде му његов отац стари 
два ће сина његова да храни,

0 , докле ће то клање да бЈде 
решили су да покољу људе! 
Радили су штогод су желели 
по кућама живе су горели.



То четкици no Друговцу ради 
етрада кућа Бркић Алекеандра 
страдао је његов отац стари 
дође четник па кућу запали.

Стари отац и његова жеиа 
Александру изгоре Милева 
сви су троје изгорели живи 
страдали су, ни дужни ни криви!

Александру пуна кућа била! 
еад осташе два одрасла сина: 
оета Добра и млађи брат Мића 
обојица красна су младића

Страда кућа, сад ћете да знате 
старог Жоје, званога Кабате 
све четворо из куће убише 
сад у кући нема никог више!

Сахрањени сви у једну раку 
без сандука као на сокаку 
оста њему кућа затворена 
запаљена и сва разорена!

Имало би и још да се пише 
ал’ дугачко било би одвише, 
имао бих да помињем мртве 
Друговац је дао тешке жртве!

Сто је равно, е неколико жена



iuro заклани нлп уиијсна 
док џелати на пољани клали 
зборове.су пред црквом држали!

Лазовић је тада говорио:
„Да би сваки од нас Србин био 
и да буде српско ваше дете 
партизанске не примајте чете!

Ш то радите оно што не ваља?“ 
па сав народ заклео за краља- 
Каже: „Краљ ће слободу донети!“ 
и народу почео да прети:

„Ако пукне партизанска пушка 
страдаће вам свака глава мушка 
поставићу свога команданта 
S h  ће бити све. до краја рата!“

Па постројћ народ у два реда 
иде војска па редом прегледа: 
ко опанке на ногама има 
иду редом па скидају свима.

Од стра сваки у лицу се мења 
мислили су сад he да их стреља 
све опанке добре изувају 
своје борце нове обувају.

Јадне жене лију горке сузе 
девојкама опанке им у зе .



продавале јаја и пилиКе 
да обују своје сирочиће.

Сад he боси да иду по блат\ 
још на путу заклаше им тату 
док на збору тако говорили 
пред каваном многе су побилп.

Па са збора распустише жене 
нека race куће изгорене 
своје мртве нек по путу траже 
ал’ Лазовић иа збору им каже:

„Сви од сада па за пола сата 
не излас’те на црквена врата" 
неда народ да одма излази 
да по путу мртве не налази.

Једна жена на збору је била 
на збору се од стра породила 
Лазовићу то казали људи 
па он одма за кума се нуди.

Нудио се да он крсти дете 
другог кума немој да зовете 
кад су видли шта по путу беше 
саме сузе на очи навреше.

Чу се јаук остарелих мајка 
плачу јадна дечица нејака 
сеја тражи свога милог брата 
дете мало за мајку се хвата!



Пред капију код горње кафане
наиђоше на људе поклане 
и пред дољном код јасења 
разлеже се кукњава од жена.

Разлеже се јаук на све стране 
ал највише озго са пољана 
на пољану како који дође 
од покланих не може да прође.

И од крви не мож да пролазиш 
са човека на човека газиш 
леже људи ко снопови жита 
трчи мајка па за сина пита.

Закланога не мож’ да познаје 
а кад позна тад запевку даје 
деца свога познала су тату 
преврћу га по крвавом блату.

Ж ена свога лрзнала је друга 
ко је гледа велика је туга 
и по путу имало је жртве 
ко ће толке сахранити мртве.

Са мртвима шта ће да се ради 
ко толике сандуке да гради 
ко толике мртве да покопа 
и толике раке да ископа.

Ко мртвима да донесе цвеће 
и толике да запали свеће



свака па rpsha ил ч€изрт& 
у њој има погинула жртва.

Настрадало скоро цело село 
и поп-несме да врши опело 
забранили оглас да им звони 
да се неби помињали онн.

Ето тако Друговац наш страда 
дорла беше та  четничка влад 
по селима зилик сфадбе праве 
Друговчани своје мртве жале 

Они желе све који су нали 
за слободу свој су живот дали 
Друговчани живот положили 
за слободу они се борили 

Па сада смо дочекали дане 
слобода he нама да огране 
слобода нам од истока сину 
Руси већ су давно у Берлину!

Дође време да нам немац плати 
да се жалост за срмоту врати 
сад још нешто да би ово знали 
Друговчани како су бежали 

Чим се чује иде војска нека 
нико кући несме да сачека 
одмах узму, натоваре ствари



правац им је станица Колари.
Друговчани још имали јаде 

десет дана не да им да раде 
нису смели нигде^да излазе 
нити своје њиве обилазе.

Остадоше кукурузи млади 
непрскани маши виногради 
нико поље не сме да уради 
сирочићи нек помру од глади.

То зло време, нама сада прође 
Слобода нам од истока дође 
слободу нам донесе Ругија 
слободна је дична нам Србија.

И остала цела земља наша 
нема више Немаца, усташа 
нити других д& их се бојимо 
с другом Титом слббодни стојимо!

Ову песмт узмите у појам 
саставио из Друговца Стојан 
песму није сгставити лако

може учинити свакп

— К Р А Ј  —


