
Јунаци 

 

 

Коме је то Бог исчупао крила 
да народу светом непријатељ суди, 

те је посло' младог Принципа Гаврила 
да започне рат, кад Фердинанда уби. 

 
То му тада, знајте, намера не беше 

ал'душманске душе разлоге су хтеле 
многобројна питања хтели су да реше 
а хришћанске земље, својима да деле. 

 
У рату су многа изгинула браћа 
нестала су тела али не и душе 

ал'судбина увек добро добрим враћа 
а душмани куће своје ће да руше. 

 
Борише се тада хиљаде ко један 

Црногорци, Срби, Словенци и Грци 
сваки уздах њихов, неком беше вредан 

оцу, мајци, жени, сестри па и деци. 
 

Исцрпљени људи, болесни и гладни 
мораше да беже од тих страшних луда 

мораше у Грчку по том снегу јадни, 
мораше кроз Албанију јер немаше куда. 

 
Изгинула браћо, ви српски јунаци 
у времену том, Бог вас није видо, 

сакрише вас тада тај снег и облаци 
чекало вас море и острво Видо. 

 
Полако сте стигли на то братско тле 

на острва дивна, на Видо и Крф 
ал' побећи не могасте од те силе зле 

па чак је и тамо проливена крв. 
 

Крв је проливена због болести била 
у људима вера беше много мала 

ал' ратничка душа победу је снила 
и небеска сила снаге вам је дала. 



 
Иако сте били уморни и несрећни,  

жалисте за браћом, заробљеном српском 
хтели сте се вратити ка душману дрском 

јер за све јунаке важи живот вечни. 
 

Кренули су Срби и Грци ка Солуну 
хиљаде војника дуги фронт спремише 

решила су браћа да поврате круну 
да испуне снове које многи снише. 

 
Борише се опет хиљаде ко један 

Италијани, Срби, Словенци и Грци 
сваки корак њихов беше много вредан 

желели су победу у животној трци. 
 

Све земаљске силе беху с вама тада 
нада је у свима горела ко ватра 

видело се како страшно царство пада 
извесно већ беше, биће боље сутра. 

 
Полако су непријатеље газили ко траву 

Увидели сви су, победе ће бити. 
Србин своје лице више неће крити 

спасиће свој народ, прекинуће страву. 
 

Месеца новембра, рату дође крај 
године је четири трајао тај рат 

свим борцима мртвим, крајњи циљ је рај 
биће и надаље док је с братом брат. 

 
После тога рата беше мало боље 

ал'се памти помоћ а и друге ствари 
ал'заувек памтиће се каже ми мој стари 

памтиће се браћа што умреше часно 
памтиће се море и Зејтинлик поље. 

 
Преживела браћо, сви сте ви јунаци, 

а Бог вас са неба сада више гледа 
прошао је рат, разишли се облаци 

па вас Он све види и свој народ не да. 
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