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„Данас цело Српство његов спомен слави: 

Ускликнимо с љубављу светитељу Сави!“ (Јован Јовановић Змај) 

 

Некада давно, пре много година 

у Србији, у староме Расу 

беше жупан са своја три сина. 

 

Најстарији син ће бити владар, 

Јер је стасит и лепотом плени. 

Мудар, вешт је, способан и храбар, 

Већ је спреман оца да одмени. 

 

Средњи син ће бити владар исто, 

Делом земље он ће управљати. 

Висок, крупан, има срце чисто, 

способан је земљу очувати. 

 

Најмлађи син – бистар и послушан, 

Ал' не жели у двору да влада. 

Због тога је мало тужан жупан –  

Син би да се монаши већ сада! 

 

Жупан стари, деца одрастају. 

Дође време, први син се жени. 

Жупаница бира себи снају, 

најстаријег тада жени сина. 

 

Оженише и средњега сина, 

и од њег' ће унучићи бити. 
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Дође време, прилика је фина, 

и најмлађег сина оженити. 

 

Ал' најмлађи кад то син зачује 

не хтеде се оженити ласно. 

Поче мудро заверу да кује, 

У манастир ићи није касно! 

 

У манастир ићи – али који? 

Где год оде, отац ће се снаћи 

Вратиће га, тога се син боји –  

иде где га отац неће наћи! 

 

Кад увече после лова буде, 

Када друштво заспа од умора, 

искраде се, син остави људе 

иде путем куд је Света гора. 

 

А кад стиже син до Горе свете, 

Он монахе да г' монаше моли: 

„Монаш' те ме, отац к мени крете, 

жупан силни женит' ме хоћаше! 

 

Ал' ме срце манастиру води, 

неће срце да буде на двору! 

Ено, војске, сад по мене ходи, 

али срце више воли гору!“ 
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А монаси детету се диве, 

И монаси у чуду гледаше 

Одведош' га на врх горе сиве 

тамо сина они замонаше. 

 

Не може му ништа сад ни војска, 

не може му ништа војска многа, 

јер се душа, светла попут воска, 

сад не плаши никога до Бога. 

 

Касније је овај син владара, 

и (архи)епископ први српски био. 

Касније је он од својих пара, 

пуно добра за нас учинио. 

 

Он је много школа саградио, 

манастира, болница, цркава. 

Свом народу, увек светац мио –  

Нека му је од свих вечна слава! 

 

Његов дан је крајем јануара. 

Свако дете његов спомен слави. 

И сада се он о нама стара –  

Ускликнимо светитељу Сави! 

Јован Торомановић, 7б 

 

 


