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1Н 1
1)гар1 о1ас!

Оз!одосП8то Козоуо / зас!а Шет га ВК 

1о!ј Рог(1га\нјат хчт зсе. А пајхчзе тоје 

\>оасе, ра хепи 8!атепи, с!еси / 8\>е 081а/е, 
кој/ рИаји ха тепе.

Тсој 8Ш:

ЗссНохаг 81ојапо\>1с,
гес1о\> рг\'е се!е, 1гесе§ ђаШјопа, ргуо^, рика 

Могаезке (Цушје

И*СЛ1 ВИбЛИОТЕи,
дотот*

^есновли
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буе, буе аН бато Ве1ки с!а гш 

— То зи ши ђПе роб1ес!пје 

гесј рп оргоб!аји ба пјош, пје^оуош 

гепош, кас!а је 1габао \г кисе 1 ириНо 

бе беобкош гарјби, кгб!и, §с1е би §а 

секаН 0б1аН пје^оу! бе!јаш. 1 пе окге- 

сис1 бе ујбе пјој оп је кгиршт, јакјт 

когас1та о11бао 1ато к пјјта кој! би 

1б1о 1ако, као 1 оп ђШ ођисет га га1: 

и с1ођга, јака ос!е1а ос! с1еђе1о§ би- 

кпа; ба пађјјепјт 1огђата ћгапе 1 рге- 

ођике, а ро пеђпта 1 ројабЈта ђпг- 

1ј1уо ибјуепјт \ бакпуепЈт хауегЈјајј- 

та гагпо^а поуса; 21а1по§, бгеђгпо^

мт ттт^ 
лесновац

џ
сиуаб!

I
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Р

— 5 —



!

11о оДо оДо оДо оДо °До оДо оДо°Д° оДо о

°Н° >ОХ° Н ° о||°Ј~) 1 'о ј/о °П° ° 11° оно оноо °|[о о

I

буе, буе аН бато Ве1ки с!а гш 

— То зи ши ђПе роб1ес!пје 

гесј рп оргоб!аји ба пјош, пје^оуош 

гепош, кас!а је 1габао \г кисе 1 ириНо 

бе беобкош гарјби, кгб!и, §с1е би §а 

секаН 0б1аН пје^оу! бе!јаш. 1 пе окге- 

сис1 бе ујбе пјој оп је кгиршт, јакјт 

когас1та о11бао 1ато к пјјта кој! би 

1б1о 1ако, као 1 оп ђШ ођисет га га1: 

и с1ођга, јака ос!е1а ос! с1еђе1о§ би- 

кпа; ба пађјјепјт 1огђата ћгапе 1 рге- 

ођике, а ро пеђпта 1 ројабЈта ђпг- 

1ј1уо ибјуепјт \ бакпуепЈт хауегЈјајј- 

та гагпо^а поуса; 21а1по§, бгеђгпо^

мт ттт^ 
лесновац

џ
сиуаб!

I

с.

Р

— 5 —



ВОРА зтажоук: МЈЕООУА ВЕЕКА

ј рарјгпо^ како се §с1е \ и којој уа- 

го81 2а1ге1заИ. I 8У1 ош, ба ргеђасе- 

шт, око буојјћ бјгокјћ гатепа 1 рг- 

бјји ро уојпјскот пасјпи баујјепјт 

сеђасНта \ сШтоуЈта, басекшап би 

бе па бгес! бе1а с1а ђј гајеђпјскј кге- 

пиН и уагоб с!а рпте огигје, бај- 

касе 1 бјпје1е.
Е1о, 1акау је Шо пјШоу роб!ес1- 

пјј оргоб!ај. N1 га^Нјај, ш ро1јиђас, 

а като Н биге 1 папсапја. А ос! буе- 

§а: пје, гепе, ђесе, кисе б!о то2с!а 

пШас1а и 2Јуо1и ујбе песе ујђеН као 

ђа 1о пјб!а пјје роб!оја1о уес бато 

1а, пје^оуа јипјса, Ве1ка.
АН опа је гпа1а с1а оп пјје 1а- 

кау. Јег бјпос, кађа ти је роб!ес1- 

пјј ри! роб!е1ји ргобНга1а \ ро пјој
гагаб1г1а поуе багепјсе које је бата

■ •• *

—6 —

12а1ка1а а јаб!ик ти рокгПа опот 

пје^оуот тотаскот уегепот та- 

гатот, којот је ђПа иујјепа ја- 

ђика јгђибепа ба иНбпиНт 21а1шт 

ђикаНта сЈте ји је ђапуао кађа 

ји је гаргобЈо, оп пјје то§ао с!а 

габрј. №је Н1ео ђа бе окгесе 1 рге- 

угсе ђа пе ђј пји 1 ђеси ђисНо 1 
р1аб!о, аН је јеђпако, Јбргигеп 1 о- 

буеНјеп уа!гот ба 0§пјјб1а, §1ес1ао 

пе1геппсе, бјгоко ујбе беђе. 01ес1ао 

и опе уеп§е пас! 0§пјјб1ет, опе уес 

росасЈауеЈе §гес!е \ 1ауапЈсе; а око1о 

пјШ ро 21с1оуЈта роНсе ба рогеђа- 

шт биђоујта, коШсЈта т1ека, бјга 

ј с!ги§о§а тгба. буе јасе је исНбао 

ибеђесе1и киси, с!уопб1е, б!а1е, б!оки. 

Тако Јегесј, кгог тогак §1ес1ао је 

опо §иупо ујбе кисе, §с!е је оп 1ако
^ААСНА 6ИБГ.ИОТЕН

пгШЈЕ ДШНОШ” 
1ЛЕсноеАи



ВОРА зтажоук: МЈЕООУА ВЕЕКА
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ИЈЕаОУА ВЕ1КАВОКА бТАШ0У1С

ропезе, 1о бУоје бе1о, киси, б!оки, 

1геђак с1а [гаје 2а зуе угеше га!о- 

уапја. I кас!а је гшбПо с1а би опа 1 
с!еса сЈиђоко и бпи, сЗа бе пе гпо§и 

ргођисШ!, оп бе росео па^шјаН пас! 

сЗеси 1 1јиђШ Ш. ОсЈјесЈпош, опа је 

обеШа како бе 1 с!о пје бриШа пје- 

о'оуо коЗепо, а ујбе пје, како оп 

гики буоји шесе око пјепо§ гашепа 

1 §1ауе. 1, осЈирЈгисЈ бе ко1епош I 
1ак!от ос! пје с!а је пе Ш ргођисПо, 

с!а §а пе Ш обеШа 1 пји је, бУоји 

гепи, 121јиђЈо, §и!ајисј геск 

— ТаНпЈ, шојП

игаушо. То ^иупо \г с!а1ека бе ђе- 

Шо ба исугбселЈш и бгесНш б!оге- 

гош, око ко§а бе угШ рбепЈса \ 
0б1аН ћепсеН ба пјјуа 1 иа сјјеш угћи 

б!ојЈ рпуегап уес ибаћП бпор ос! 

2ћа 1 ба ро којЈш кНрош ос! кики- 

гига. Тај бпор ос! гНа иуек бе ос1- 

уаја 1 об!ау1ја ос! буаке ге!уе као 

с1аг Вогјјјш Нсаша с!а опе 1и, кас!а 

2Јша с1о<Те 1 бпе§ буе га!гра, шо§и 

бећј пас! ћгапе. 1 опс!а ро!ако ћа 

јћ пе ћј ргоћисНо, ћоб, и сагараша, 

буак! саб је ЈгЗагЈо ћа 1оћог пасЗ^ЈесЗа 

бЗоки. А и бЗуаг! с!а, оћПагес! око 

кисе, роб1есЗпјј ри! ирјје и беће бУе. 
Оа и бУојЈш осјша ирјје сак \ опе 

Зашо ро ћгсНша \ расНпаша габЗг- 

капе 1 јгогапе бУоје пјј\псе. Јег се 

ши 1о, б!о бас!а и оснпа 1 ћиб! \Нбе

ш

Г^АДСНА БНбЛИОТЕн,
јцш дтшиг

ШВСНОВАЦ
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# II
I га(о опа пјје ђПа иугесЈепа 

опакујт пје§оУ1т робЈесЈпјЈт орго- 

б(ајет. Јоб тапје с!а је ђПа 1јиђо- 

тогпа па опо: „буе, буе, бато пи 

сиуај Ве1ки“, јег је гпа1а б(а УгесП 

га пје§а (а пјјћоуа јитса, Ве1ка. То 

је ђПа ргуа који је, рогеђ об(а!е 

бНпе 1 кгирпе б(оке б(о је ђеођот 

ос! ђгасе паб1еђепо, оп кирјо. 0с1 

ргуе ргођапе рбетсе опа је ђПа 

кирјјепа. А јеђуа је секао ђа (акуи 

с!ођ1је га рпр!ос1. бЈигЈо уојбки и 

битасћјј 1 ујђео како би (ато ро 

гаупјсата уеНке кгауе 1 коНко т!е- 

ка с1аји, (е је ћ(ео ргуј оп ђа ос!

I

1

1 1 ГРАДСНА &И&ЛИОТ1:-мт ттт
У1ЕСНОВ АЦ

т
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ВОКА 5ТАМК0ХТС КЈЕООУА ВЕИ<А

1акуо§ боја гарак оуашо кос! пјШ, 
и 5гс1јгпа, §с!е је б!ока бкпа, кггЗјауа, 

ујбе с!јуЗја пе§о ркоша. I касЗа ши 

је 12 уагобЗ јесЗпош јауЗјепо с1а бе 

ргосЈаје јесЗпо 1акуо 1е1е, оп је \ пји 

рогуао с!а б пјјше с!осЈе. I опа, оки- 

сепа и поуој, уегепој 1ебкој 1и13, 
бикпјз, која бе рп ћос!и кгбПа з јако 

зибЈаЗа, гађгазЈепа поуош бапијош, 

шагашош, з па ргбјша ба ођебепзш 

скзкакша \ об(аЗзт пзгаша ос! бкагзп- 

бко^ поуса, робЗа је ба пјзше и уа- 

гоб као па пеки бЗауи з бађог. Оп 

б^е око ВеЗке пзје шпо^о ро§ас!ао. 

Сак је з сЗођги паројпзси (1ао опоше 

којз ши је јаузо га пји. I с!ок би 

ђШ ро уагобкош с1гиши з гаупзсз, 

Оојес! бе с1а зш пе ишакне, оп ји 

је 2а и1аг уосИо. АП касЗа би гашакзз

оуашо, к шта и ђгађа, опј би је 

рибђН с!а опа Зђе ЗбргесЈ пј!ћ ђуоје, 

сЗггесз бе га гике, ргаНН би је §3е- 

с!ајис1 1ај буој ргУ1 „таЈ“, буоји ртз 

1екоуЈпи. I опа бе беса ба какујт 

јој је оп, ос! бгесе сЗгћкшт, §1абот 

§оуог1о, рокагајисј па пји Збргес! пјШ.
— Е1о, уНб оуе пјепе таЗе баре, 

које би јој бађа и§пи!е, ђа гпаб како 

се јој бе ргобјгкз! Ра о\т пјепј гоб- 

асј, б!о јој бађа шси 1 узге око ивЗји, 
ђа гпаб и какуе се бе уеНке, иуз- 

јепе око беђе з гаг§гапа1е го^оуе 

гагуШ ђа б пјзта песе тосз па уга!а • 
кос! кисе иЗагШ! УНб како пјешт 

погјсата опа пе б!ира ргауо, бНпо, 

корајисз као оуз пабј, ђгсЈбкЗ, уес 

ро1ако, бауЈјајисЗ зћ \ згђасијисз 1ћ 

и б!гапи, јег се јесћпо 1ако робЗе ђа
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МЈЕООВА ВЕЕКАВОКА бГАМКОУ.С

ђгс^бкј, 2§о1јауЈ. бата кога \ кобк 

N0^0111 с1а §а оркгоаз. Тп с!апа 

ј посј с!а §а паразаз ра оре! кас! кис! 

с1о1а21 а опо: §1ауи тебпо&е \ ба опјт 

пје^оујт као пог об!пт ргаујт, кга1- 

к!т го^оујта, ра бто с1у1е1а и б!га- 

пи. I сЈгПИај бе, бкасј. Ргебкасе о§гас!е, 

р!о!оуе ј кас! §а уес то!кот и!егаб и 

ауПји 1 роспеб с!а тигеб а опо ро1а 

ргобреб ос! пје§оуо§ ђасакапја.
I опс!а кас!а ђј 1ас1а Ве1ка б!и- 

сајпо 2аоб1а1а \ окгепиуб! §1ауи к 

пјјта росе!а јћ §1ес1аћ као ркајисј 

јћ: с!а Н је јоб 1ај ри! с!а1ек кој! бе 

јес!пако репје 12 5гс1а, оп ји је ро- 

сео, као јгујпјауајисј бе, ћгаћпћ:
— Ое, с!е, песе 1ећи ћШ г^ауо 

кос! паб. Иесеб ћ ћШ гајес!по ба 

отт пабЈт „сћшкпта" б!о бе бато
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кас!а осЈгабће, тосј с!а ос1ггауа буоје 

кгирпо 1е1о, бУоје 1ебке го&оуе 1 с!о 

гегШје с!и§асак гер. Коћко се ри!а 

опа кас!а бе с!оћго парабе ра, с!о1а- 

гесј кис1, габШјаћ па ујбе теб!а. 

Оћаћпјјуасе ос! бПпо^ 1гћиба 1 ос! 

паћгекћћ, рипјћ с!о ко1епа ујтепа, 

која се јој бте!аћ и ћоћи \ која 

се јој бе јоб 12с1а!ека 2и1ећ 1 гите- 

пШ као опо кајтак ос! т!ека. I га(о 

се опа 1ас1а, сЈт и§1ес!а лаби киси, 

росећ јоб Јгс1а1ека с!а тисе 1 с!а 

ко^а рогјуа ос! паб с!а б!о рге с!о- 

• (Пето, јгтигето је ј оЗакбато је.
— Оа, 1акуа се опа ћШ! 2аћо- 

гауЈјајиа бе 1 окгесисј буоје бгеспо 

ћсе к пјој, паб!ау1јао је оп 1ас1а: — 

Такуа је 1 1оћко се пат опа, паба 

Ве’ка ћШ. А пе као о\а пабј таП,

; — 14 — ГГАДСИА БИбЛИОТкк
„ГДДОЈЕ /јГ;Ш01М1”
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НЈЕООУА ВЕЕКАВОКА бТАИКОУЈС

и гетЈји икорапе, 21с1оу1 зи пјеп! ђШ 

ос! ир!е1епо§ ргиса, о1ер!јепЈ 51а1от 

за ротезапот бЈатот. Се1а киса 

је ђПа ргеро!оу1јепа па ђуоје. Мапј! 

с!ео за кгеуе1от, 1геђао је 5Ш као 

зрауаса бођа, ^обНпбка, а с1ги§1 с!ео 

’оПа је кијпа. АН кијпа је 5Па зуе 1 
буа ба опјт пјешт уеНкЈт о^пјј- 

б1ет 112па5 пје§а 1ако бЈгокот ђасЈгот 

с!а бе 1 и пај1атшје пос! у{с!е1о пе5о. 

Око 1о§а о^пјЈб1а иуек је 5т паб!о- 

пјеп сНау 1оуаг, пагатак с1гуа 1 гагп! 

1шрс1 1 1гопо2пе б1о11сЈсе га бесЈепје.
1 1ако око 1о§ уеНко^ о§пј!б1а 1 и 

1ој и1грапој, и!и!капој ро бујта и^Зо- 

ујта, а оре! 1ако ргоб!гапој кијп! 

ош би гшеН. А и опој бо51 и којој би 

5Ш бато бапсЗис! ос! бикпа, р!а1па, 

гагпјћ сШтоеа, уипе, ргесћуа, б!а-
— 17 —

5о5и 111 ес! бо5от. I коНко §ос! с!а 

јћ соуек С1бћ, а опј би иуек с!о бар! 

итгЗјапЈ ос! 5а1е§е, а пјибке 1т 51а1- 

пјауе ос! гет1је који гјји јег П1б1а 

1брос1бе5е, пЈбЗате, П1 бепа, пе 1гре. 

Ие 5ој бе 11. №себ Н 5111 б пј!та. 

Т1 себ 5Ш осЈуојепа. ОПуојепо бемо. 

ос!уојепи себ б!а!и ћпаН. В1се§ рга- 

уа ^обросћса. Вшеб пајЗерба и бе!и.
Ош би (Носпјје 1 5ги§и б!оки ки- 

роуаћ, оусе, коге, §оуес!а. Око ки- 

се би с!окир1ј1уаН 2ет1ј1б1е; га 5аб1е, 

га §иупо, а обо5Но га атђаге 1 
б!а1е. А бато пјШоуа киса, као 1 
буе поуе које би бе росНгаЈе ос! оп!ћ 

које би с!еНН, 511а је па јес!пот 1бе- 

сепот гађгапи па кгаји бе1а. ВПа је 

та1а, опЈбка као пекј коб. ^Та се- 

1уг1абНт §гес!ата које би 5Не 5о5го
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јасе§ ос1е!а, пакИа, поуаса, пјјћ с!уоје 

јоб т!асИћ 1 1ек за сЈуоје уес роо- 

с1газ1е с!есе шзи пј обесаН ро1гећи 

да 1ато брауаји. Јег оуато и кијпј, 

кгог Ш зазујт о1уогепа Ш ро!ио- 

1уогепа уга!а, јргес! киспе пазШез- 

ујс1е!а зе \ карјја 1 (1уопб1е.

:пји Ш с!еси за§1ес1аћ, опјизћ I опс!а 

ој зе ирисјуаћ опот и§1и кијпе §с!е 

гпаји с!а б1оје кгирјсе зоН. Сак ђј 

зе које 1 пас! о^пјШе паћпобПо као 

с!а ћосе ћа ујсН, и коНи тЗека које 

бе киуа, коНко 1 ос! пје^оуа с!е!а 

1и јта. РобЗе јоб бЈоћосЈшје ЈгЗаге 

1 беси бе ро с1уог1б1и 1 б!а!ата. 2аг 

01 то§ао пјјћоу таН 2апје, којј је 

1ек ргобЗе ^осНпе ргоћоћао, опо§ 

пјјћоуо^ го^опји, • ко§а бе I зате 

б!и§е ћоје, §о!оуо, бато и кобиЗјЗсЈ, 
опако ћебпо ћа Шћа \ §ош Зррес! 

:беће сГсес!:
— С1, с15

пзсе
А бата кијпа §о!оуо је ћосНпуаЗа 

кгоуоуе ј гЈћоуе б!а1а ос! б!оке 1е
би бе обесаН ош 1и гајећпо, као ба- 

б!аупј с!ео ба буојот б!окот \ 1та- 

пјет. јећпако би тес! пјјта 1 ћапји 

1 поси.АкасИН и боћЈ2ЈуеН,ћШ ћ1 као 

оћуојепј. б!ока ћ! бе као оћдсШа ос1 

пјШ, пе ћј 1ћ у!бе уо!е!а 1 бШбаЗа. 
Јег опћа пе ћј као бас1а, буака оуса, 

кога, кгауа §о!оуо као с!ап рого- 

сћсе бЗоћосЈпо ргеко рга§а иЗаг! оуа- 

то. бато §1ес1аји ко§а се оП пј!ћ,

А го^опја, §1ећајис1 ^а, б!гаћи- 

ис! ћа §а сНакот буо^а гера ро 

оћгабасјта пе ћ! објпио, иуЗасЈ 1 
заујја гер 1 роЗако с!а ти 1бросЈ
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оћгабасјта пе ћ! објпио, иуЗасЈ 1 
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ВОНА бГАМКОУ.С ^УР) (оГсгд РХ^РЈ рТсГо; ГоУсУо; (о^(7 
22 (Ђ 0 • Гд ОЈј/с) ОЈЂ сЈ ^ЈЦс) (РЈл 

°Ј &2л°) &2л2Ј &2)лв [2Г2Х2

оНо °Тс/оДоо ј
' 2АГч Фд/З ОлАс

°Х2)ај&2Л2Ј&2Л2 ](30>корИа пеђј какау катепс1с ЈН брек- 

тИо рагсе гет1је ос11е!е1о ч пје^оу 

Згђибас 1 §о1а ргза осНагЈ и §1а1и. III
*-в

1 га ргуа с!уа га!а шје 1)11о ро- 

1ге1зе с!а зе сиуа пје^оуа Ве1ка. 

АН и оуош 1гесет кас!а перпја!е1ј 

ргШзпи гет!ји, опа та!о п 1 је 'и\и- 

с!е!а ос! б!гаћа с!а ос! се!о§ та!а? 
б!оке, засиуа ђаг пји. буе је с!ауа1а 

Ја 51 роИтШЗа. I роб!ес1пје сЗикаНе 

21ате, опе које је и песЗпта побПа, 

опе 1б1е којтз ји је оп сЗапуао кас!а 

је гаргобт 1 којЈта је шЈбШа, с!а 

ако Во^ с!а кас! бгп рогабЗе, с!а Нт 

1бНт сЈикаНта опа бУоји ргуи бпаћи 

сЗапуа, 11о је с!а1а, бато с!а пје^оуи 

ВеЗки брабе. Се1о§а с!апа би је то- 

гаН сЈггаћ бакпуепи и кијп! 1 бођ1,
— 21 —
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ВОКА ЗТАМчОУК:
НШООУА ВЕ1КА

ипозеа јој зепа I з1аше 1 с1е1ес1 5 

пјош роб!ес1пји коги Н1еђа. бшо \ћ 

је поси рибНН та!о. I га 1ај б!гаћ 

ј 1гере1 око Ве1ке 1 бата би с!еса 

бпа!а. КоНко ри!а, кас!а опа пзЈћ 

оИа кос! кисе, сЈеса, аш сији с!а бе 

па ргеуоји у!бе бе!а, ос!ак1е бНаг! 

ри! 12 уагоб!, гасије какау 1оро1 

копја 1 гуескапје огигја, ос1таћ јбгсе 

ирЈабепо ујсисј:
— Ве1ка, опи!га!
— !Јпи1га, ипи!га, Ве!ка!
I такаг ћобј, бато и кобијјј- 

сата, јес1ап га го^оуе а с!ги§ј га 

гер, га баре, роспи с!а је §игаји 

па!га§ и кијпи. ОсЈирЈгис! бе бУој!т 

б1аћ!т по^ата с1а је б!о рге бакпји, 

ба бЈаћот ћ1 ро§1есћуаН с!а §оге, 

па ргеуоји, пе ујсН копјапјка ба_
— 22 —

каске!от јга које бе б!ја сеу ос1 

рибке 1, 12 аје§, опо§ пјепо§ та- 

!о§ о!уога, иуек ујп §гаћег 1 бтгк 

АН 1ек роб!е, роб!о бе буе ос1- 

пебе, ориб!обЈ, !ек опс1а бе рокага 

коНко угесН 1а пје^оуа Ве1ка. Јег 

ба оп1т бакпуепјт, 1брос1 бато§ 

0§пјјб1а икорапјт и гирј, кикигигот, 

1 тЈекот б!о је росе!а Ве1ка с!а 

1т с!аје, опј би ћШ обј^игат ос1 

§1асН 1 бтгН која росе па буе б!гапе 

с1а кобе. ОбоћИо 2ЈтЈ, опа јт је 

угесШа ујбе пе^о ћгра поуаса. Огуа, 

гћо§ робесепе §оге око бе!а \ ро 

ри!еу1та 1 уоспјасЈта, а буе 12 бгаћа 

оћ котИа, п!како бе ш'би то§!а 

пауиск б!аго ргисе 12 ро!ока, ро!и- 

1гиН 1 токп рапјеуј, 12 ко§а р1о!а 

ро кој! гаоб1аН ко!ас, 1оје ћНо буе
— 23 —
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7
НјЕООУА ВЕЕКАВОКА 5ТА1ЧКОУ1С

5Уе зи јбрисапјје з 1гобпзје 1з1уа!е. 
буе би 5е узбе ка гешЦј 5риб1а1е јес!уа 

<Меа бе о 5\гоје габрас!пи1е 2!с1оуе. 
Ке1ко с1а 5е згпас! ко§а кгоуа сНгао 

с!зш, ј08 гесТе с1а бе уЈс!ео какау рго- 

203', икгаб. башо гире ос! иЈага I пас! 

пјзша 11 пјзћоуз бгогапз кгоуоур 0с1 

гјузћ 1акос1е ге!ко (1а бе ко ујбао. 

Тек ро која гепа Ш с!е1е. 1 1о и 

рОбШЉјзт кграта ос! ос!е!а. I ићз- 

\гепо, ргер1а§епо, јес!уа бе уик!о ос! 

§1ас1ћ јег б!о ћз 5е рогпје1о, ос1игз- 

та!о бе; б!о ћ>1 бе оргауНо 1 рос1з§1о, 
1о бе, па ргуз §1аб, 1оћ>02 с!а би бе 

ујс!е1е котзће, ропосо шзИо 1 опс!а 

роћ>Ш 1 опо б!о је јоб ћПо гзуо. Ра 

сак П1 раба пз тасака пзје ћћо узбе 

опако као пекаћа. Нетајисз ћгапе, 

росеЗо је сгкауаН. ! ро ри!и, ро
— 25 —

га §огзуо. А бата киса росеЗа да 

ћзуа 5\ е 1го5п1ја. Х;ио\1 од ор!е!епа 

ргиса роУзјаН зи бе од гзтбкзћ уе- 

1гоуа као какау ргагап коб. I рогед 

бсе§а пјепо^ ирзпјапја, родирзгапја 

гздоуа 1 рга^оса, гариауапја шра 

кграта 1 обТаНт бАагзта; тиспо 

да ћз опа з деса то§Н згдггаћ опе 

1ји!е сзсе з гпие које 1ада паб!ас1о5е. 

А 5 дапа и дап буе је ^оћје 1 ри- 

бНје ћзсаЗо. Ро рикеузта стШ би 

зе гес!о\1 дгип^ага од зг^огеНћ дгуа 

ос! уојбке; ро расћпата, кобата, 

рпбојзта као пеко гагаби1о §;гоћ1је, 

ћеНН аи бе об1асз ос! робесепзк т1а- 

сНћ §ита. Ра бато зе!о: кисе, кго- 

уоуз киспз, роб!о и бе!и пзје ћПо 

тибкШ, јег опо §1о је об!а!о ћз1о 

је Ш роћјјепо Ш и горбТсо одуедепо,
-24 —
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ВОКА бТАМКОУЈС К1ЕООВА ВЕ1КА

(Зиђпб1ата, како зе које с1оуик!о, 

1ега1о је газрасЈајиа бе \ с!о§1оЉ- 

уапо ос1 сЈги^Јћ кој! би 1б1о 1ако 

јес!уа јоб ђШ гт. I 1о јоб пекоПко 

ос! раба 1 таска ро бе!и б!о је г\- 

уе!о, ђИо је уа!јс!а бато га!о с1а 

поси, игНсисЈ па тебеапи 1 бпе§, 

бато јоб јасе роуесауа §гого!и 1 
риб!об.

ђј бе 112 пјеп 1орН 1гђић. I с1а уЈсШе 

опс!а Ве1ки?! ОбеНУбЈ с1а би Оеса иг 

пји опа ђј бе осЈтаћ та1о рго!е§1а, (1а 

ђј б!о ујбе ШђасПа буој 1гђић 1е ко!епа 

1 по§е ђесје §геја!а. буоје ђопје, ђо 

гет1је, по§е јасе ђ! росЈуПа 1га пјјћо- 

уШ 1еђа (1а ђј јћ 1ако, као и пекот 

га§г1јаји ђггаШ. Роб1е 1 бата ђ! опа, 

таН, ђоб1а 1 12тес1и Ве1к1п1ћ ргбјји 

уј §1ае јој 1е§1а. Ве1ка се!е поа пе 

ђј бе тгђпиЈа, пј ротак!а ђи !ћ пе ђ! 

Нте то2ђа ргођисШа. бато, Јирка- 

јис! герот ос! гас!оуо1јб1уа, росНгаШ 

ђ! буакГ саб буоји §1ауи, 1 §1ес1ајис! 

јћ оп!т буојјт ратеШЈт ос1та, рг1- 

побНа ђј к пјјта б!о ђНге б^оји 

пјибки с1а !ћ јоб 1 јагот 1г буорћ 

иогђгуа б!о јасе и!ор!јауа.

"V,.•(

ш

Н1!

АН јесћпо оуато кођ пјШ ђНо 

је пекако ђгиксре, 1орНје. Обођћо 

иуесе. Ве!ка ђј 1ега!а па опо та1о
б!ате \ бепа и опот ки!и и кијпј 

с!о бође којј је ђјо пајуШе 2ак!опјеп 

ос1 к!зе I уекга. I ђеса, ат ђј уе- 

сега!а, уикисј бођот бУоје §ипј1се 

1 рокјуасе, ођтаћ ђј осПагПа кођ пје. 

I, јес1по пабЈапјајис! §1ауи па ргеђпје, 

с!ги§о па гађпје јој по§е, рпрјјаЗа
ГУЛАСНА БИбПИОТЕи.

„РЦУЕ ДЗШЗШ”
■ЈЛЕСНозАи
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"V,.•(

ш

Н1!

АН јесћпо оуато кођ пјШ ђНо 

је пекако ђгиксре, 1орНје. Обођћо 

иуесе. Ве!ка ђј 1ега!а па опо та1о
б!ате \ бепа и опот ки!и и кијпј 

с!о бође којј је ђјо пајуШе 2ак!опјеп 

ос1 к!зе I уекга. I ђеса, ат ђј уе- 

сега!а, уикисј бођот бУоје §ипј1се 

1 рокјуасе, ођтаћ ђј осПагПа кођ пје. 

I, јес1по пабЈапјајис! §1ауи па ргеђпје, 

с!ги§о па гађпје јој по§е, рпрјјаЗа
ГУЛАСНА БИбПИОТЕи.
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■ЈЛЕСНозАи
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1 АН и роб1ес1пје угеше озођИо 

1еН, га пји, пје&оуи гепи, 1а пје^оуа 

Ве1ка ђНа је пајђгага. буако уеее 

51 сЈо1а2На к пјјта и кијпи. I роз1о, 

1ођо2, рге^1ес!а сЈа Н зи зуј па окири 

угаса1а 51 бе. АН пе 51 1б1а и б!а1и, 

уес и 5аб1и, и уг1. I б!о је пај§1ау- 

пјје, 1ато јегеа иуек, опа 51 иуек 

5На окгепи1а опот ргауси, ка отт 

5гсНта ј ри1еујта кој1т је оп о5- 

бао ка5а је роб1е5пјј ри! робао и 

га1. К§и, оуато, 1а5а, пе 51 то&1о 

пјб1а 5а гађггј. Ро1гебспа, и/гијапа,. 

ођтаћ 51 бе 1 опа сИгаЈа 1 5о1а2На
— 29 —
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ВОКА бТАГ\тКОУ!С И1ЕаОУА ВЕТКА

с1об1Ј буе јасе ђјје герот, зуе ујбе 

12с1и2ије 1 иујја буоји §1ауи као с!а 

Нге ргб!е 1е пје^оуе гике. I 1ас1а 51 

1 опа рогес! Ве1ке роае!а бабУЈт с!а 

бе §иђј. Росе1а ђј I бата ђа обеса: 

како је оп 2а1б1а ђл, ђобао. ЈесЗпот 

гикот тНијиа ВеЈки, еуо па^тје 

бђ пас! пјот, паб1апјајисј опи буоји 

с!ги§и гики па пјепо гате. Јбргуа, 

као перогпаЗ јој је, б тикот §а 

гагаћпаје. УаЗјђа 2ђо§; уојтско§ б1- 

пје!а, бајкасе, аћ роб!е еуо 

је, оп! Еуо 1б1е сакбјге и којзта је 

робао! Еуо §а, ба опзт јбђт јако 

б1е§пиђт кгаЗкЈгп Зкапзсата, роја- 

бот, гђо§ се§а ти уз!а, ђопја ге- 

ђга рпНкот сНбапја ЗоНко ођбкаси 

и бјгјпи с!а пје^оуа ргба 12§1ес1аји 

јсб га2У1јеп1ја пе^о б!о би! Еуо пас!
— 31

I беђака с!о Ве1ке. Ве1ка као пас!а- 

јисј јој бе, пе ђ1 ш §;1ауе окге1а!а, 

уес ђ1 бе бато ротак1а барјта 1 
гађпјтл по§;ата као с!пес1 јој б!о 

ђо1ја теб!а ђо беђе. 11ас1а паб1аја1о 

ђ1 епо: ђеса и кијпј брауаји, опа ба 

паб1опјепот §-1ауот па Ве1ки а буе 

об!а1о пебЗаје. 1 бе!о 1 1оНка ђгс!а, 

геке, р!апте, уагоа, буе бе 1о §;иђ1, 
1опе, пебЗаје, уес об!аје бато киса 

пјепа а оуато опа 1 Ве1ка, 1 оп 1а- 

то на ђој1б1и. А с!а гаЈбЗа јгтеђи 

пјјћ ј пје§;а пЈбЗа ујбе пета, е!о како 

Ве1ка росзпје с1а сНге §;1ауи, пјиб! 

ре уагђићи, као На §;а 1гагј. I, као 

На §;а је паб1а, као с!а је росе!а 

обесаН т1Нб ргбНји опе пје§;оуе гике 

којот јс тПоуао ро ^Јауј 1 уга!и кас!а 

јој је сЈауао бесега, еуо како ос! га-
— 30 —
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ВОКА 5ТАЖОУ1С

пјот зас!а пје&оуо Шзапје, с!аћ! 2па 

опа (ај с!аћ. Н1је §а хаћогауПа. Еуо 

(гертпја пје^оујћ осјји... 1 еуо, како 

зе буе ујбе пас! пјот паћпобј, ћо- 

сћгије је, гараћије с!а опа ос! (о§а 

ростје с!а гаћасије §1ауи I па §1аб 

јеса ј р!асе: 1?

Оћ! Оћ! Ооа се, с!оа се с с • &
'^У1и је оп!

1, с!обао је.
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