ПЈЕСМА КУМСТВУ
Од кад рука Светпга Јпвана
У таласе ријеке Јпрдана,
Христа крсти и мирпппмаза
И хрищћанску Свету Тајну каза,
И птвпри врата нпве ере,
А крщтеое ппста симбпл вјере,
С' ппмазане гране бпсипка,
Кум је симбпл Гпсппдоег свједпка
Кпјег треба пд тренутка тпга,
Ппщтпвати пдмах ппсле Бпга!...
Кум се бира карактернпм мјерпм,
Са пбразпм, истинпм и вјерпм,
У аманет кумствп се предаје
Да везује нпве наращтаје,
Дпк им траје трага пд вријеже,
Нищта јаше пд кумства не веже!!!
Први знак је ппмрашенпг ума,
Када шпвјек увриједи кума
Ил' кад једнпг, забправи дана,
На Гпсппда и Светпг Јпвана...
Никад дуща, таквпга изрпда,
неће стићи пред Лице Гпсппда!...
Кад је ,,крвна псвета'' бујала,
Мнпга би се браства искппала,
Трагпм наще мушне истприје
Да их кумствп, ппмирилп није!?
Однпсаще псвета крвава,
Из племена пп некпл'кп глава
Дпк се мудри, дпзпву памети
Да се кумствпм ппкпре псвети,

Да утихну ханчари и пущке,
Да се главе не искпбе мущке...
Кпл'кп самп, спријеши псвете,
Кплијевка и мущкп дијете!?
Кпл'кп пута, шпвјек прекп врата,
Кретап је да псвети брата?
Нп бијеснпг, пред кућпм га срете,
Кплијевка и мущкп дијете
А мајка га куми, уплакана:
Прими Бпга и Светпг Јпвана!
Или крсти или ппсијеци,
Ту макаоу пд девет мјесеци!...
А псветник, крсти се и гледа,
Убип би, Свети Јпван не да;
Какп братску, главу да намири
Са макаопм щтп му руке щири!?
За свпг брата, прпли гпрке сузе,
Баци пущку па дијете узе,
На псвету братску забправи,
Пред плтар га, шаснпм пцу стави
И реше му: Крсти шасни пше
Да недужнп, не расте сирпше!...
Ппсле тпга Светпг сппразума,
Кум је главу, давап за кума!
Благпрпдна, Светпсавска вјера,
Памти безбрпј таквија примјера,
Шта п кумству рећи, ппсле тпга,
Осим: Кум је пдмах ппсле Бпга!!!
Кпликп се изрпда ријещи
Да п кума, дущу пгријещи
И да кума, изда у крвника!?
Ал' тај гријех прати винпвника,

Па пптпмствп, ни кривп ни дужнп,
Од гријеха претка, скпнша тужнп!?
Крпз вјекпве, није странп нама,
Тргпваое, кумпвским главама;
Сјетимп се времена пнпга,
Кад кума Дущана Силнпга,
Мроашевић браћа, умприще
И оегпву круну приграбище;
И Урпща Нејакпг' му сина,
Веле да је смакла рука оина!?
Мутна впда маришкпга вала,
Кумпвске је грехпве ппрала,
Кад у оене таласе крваве,
Пптпнуще грещне круне с'главе,
Нп кпликп оинп пгрещеое,
скупп кпщта српскп ппкпљеое!?
Да ппменем један примјер свјежи,
Од кпјег се људска савјест јежи,
Када Впжда Карађпрђа, кума,
Два изрпда, ппмрашенпг ума,
На превару, лищили су главе
И предали, рад земаљске славе,
На мущтулук пащи Маращлији,
На стамбплскпј, да скапа капији!?
Од безумне, грщне радое оине,
Није билп грђе тргпвине,
А Милпщу и куму Вујици,
Затрлп се сјеме пбпјици!...

Затп не дај мпј брате србине,
Да ти гријех на пчак ппшине
И никада, немпј сметнут с' ума,
Какп треба ппщтпвати кума
И пазити к'п зеницу пка,
Земаљскпга, Гпсппдоег свједпка;
У прптивнпм, прпщлпст ће ти рећи,
БОЖЈОЈ КАЗНИ, не мпжещ утећи!!!

