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(1 ) СРБИ НАРОД ИМЕ НАЈСТАРИЈЕ 
КАКО КАЖУ ФАКТА ИСТОРИЈЕ  
Срби народ име најстарије 
Како кажу факта историје, 
Вековима свој су печат дали 
И недаће бројне претрајали; 
Некад храбро славним узрастањем              5 
А понекад горким посртањем, 
По оцени знаменитих људи  
Како правда кроз времена суди. 
Господари беху Средоземља                      
И простора европског поднебља                10 
Са стаништем у срцу Балкана 
Где насташе у доба прадавна.  
Феничани, Келти и Германи, 
Па Етрурци, Грци и Романи 
И скупине знане и незнане                          15   
Некад беху српског стабла гране; 
И још у та прадавна времена 
Развише се народи Словена 
И расуше попут сјаних звезда 
Из српскога благородног гнезда                 20 
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По Европи по земљама свима,  
Помажући многим племенима  
Да с` домогну цивилизације 
И стасају у моћне нације.  
Срби срећу по свом би да градe,                 25 
Моћни хрле да им је разграде. 
Откад сеже винчанска култура 
На Баклкану не престаје бура. 
Нешто преко седам миленија, 
Поред царства и силнога блага                   30 
Мењала се често српска снага  
И пратила успут трагедија, 
Јер на српске пределе божанске  
Надираху силе освајачке,  
Стварајући наказе држава                           35 
Док им на нос не удари слава. 
Све те силе нетом нестајаше 
Док витешки Срби претрајаше 
На Балкану у земљи Србији  
Где им корен заче најстарији;                     40 
Тако своји на своме опсташе, 
А силници који ишчезоше  
Затровано семе остављаше  
За поводе безбројних ратова  
У тадашња и времена нова.                         45                 
Где су Срби били и живели 
Помени су на њих преживели: 
Од западних европских обала  
До планине и реке Урала, 
У Африци до Абисиније                              50 
Па до југа простране Индије.  
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Многа знана имена народа  
Племена су моћног српског рода. 
Прва писма, имена насеља, 
Плодних поља, брда и планина;                 55  
Обичаја трајних од давнина, 
Вере рада славе и весеља, 
И данас се сусрећу посвуда  
Наспрам силе и лажнога суда,  
Јер су при том ко заборављали                 60 
Да су Срби – Словени имали 
У душама сред окриља свога  
За све живо поштованог бога,  
И за оно што их окружује: 
Што раздваја и што удружује,                    65 
Што уздиже и што љубав гради, 
И што руши, а и о злу ради. 
И пре Христа на пет миленија 
То унеше у своја житија  
Да поштују на веки векове                          70 
У јединству вере им Христове 
Која славе прадавне прихвати  
Да са њима љубав обогати, 
И уз скромно племенито славље,  
Како тражи српско светосавље –                75 
Који народ тако нешто има  
И божанским краси вековима? 
 
 (2) МНОГИ КАД СЕ МОЋИ ДОЧЕПАШЕ 
OНИ ПО СВОМ О СВЕМУ СУДИШЕ 
Многи кад се моћи дочепаше 
Они по свом о свему судише, 


