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ЧЕГАРСКИ БОЈ
Љута борба примора судбину
Те дарова мученом Србину
Ћеле кулу коју сада има
Да се њоме дичи вјековима
На тај темељ узвишене славе
Јуначке су узидане главе
Та је старшна пирамида света
Задивила народе свијета
А каква је сила направила
Ево прича са планине вила
У хиљаду и осмој стотини
Деветоме љету и години
У прљеће деветога маја
Кад са царством ратоваше раја
Турске силе ордија цијела
Искрца се код Ниша бијела
Четири се опремише паше
Устанике да угуше наше
Сто хиљада су двјеста топова
Као да су пошли на москова
А не један српски шанац мали
Што су голом руком ископали
Бјеше шанац са четири круга
И у њему три стотине друга
Соколова од Ресаве равне
Пред њима је Синђелић теване
Турску силу посматра и конта
Ског ли ће му ударити фронта
Сигурни су у своју побједу
Поносито ступају у реду
Најпрви су босански бегови
Бијели им коњи ко шњегови
Па за њима од земље Азије
На зелене велике газије
У трећеме реду мегданџије
Богатога Оглу Пазванџије
На њихове претилне дорате
Који широм по балкану рате
А за њима јаничари јуре
На танане бедевије суре
То бијаху активни војници
Па за њима љути убоници
На коњима љутијем вранцима
Пријеко се крећу ка шанцима
Па за њима пешадијске чете
И топови на бојне лафете
Куд пролазе црна земља цвили
Ко ће такој одољети сили
Вила кличе са Ресаве равне
Браћо Срби спашавајте главе
Гавран гаче по чегарској коси
Бјеж Стеване и ђаво те носи

Виш каква се сила отуд ваља
С четири би ратовала краља
Синђелић му одговара на то
Иди вране и сакупи јато
Купи птице са четири стране
Спремићу вам изобила хране
Кад војвода саопштио гласа
Ордија се турска заталаса
Бојних труба запараше звуци
Османлије кано гладни вуци
алакнуше подиже се бура
На Стевана и шаку каура
Ударише са четири стране
Но да видиш јуначке одбране
И велике касапнице љуте
Земља стење небеса се муте
Коњи виште а јунаци вичу
Пушке цикте а јунаци вичу
Бој се бије кундачки се млате
Сваку стопу да главама плате
Двије војске укрстиле ноже
Па да ти је погледати Боже
На жалосни Чегар покрај Ниша
Крв се лије ко прољетна киша
Но шта чини Синђелић војвода
Славни витез Обилића рода
Борбу води храбри борце своје
Као Ахил испод града Троје
Ко оро се око шанца вије
Диве му се војске обадвије
Ровови се лешинама пуне
Каже вила животом се куне
За одбрану Лазареве круне
Није било жешћега покоља
Докле шанац од стржева коља
Проби сила ко мутна ријека
А Синђелић чудо од човјека
Усред шанца међу турке бану
Па леворвер скреса у џебану
Под десницом Стевановом крутом
Експлодира магацин с барутом
Јекну Чегар ко вулканска лава
Заблиста се Србинова слава
Турска сила одлеће у праху
На исповјед врагу и алаху
А у Нишу Ћеле Кула ниче
Бојним гласом словенство покличе
Да се дижу јунаци и људ
На оружје ко слободу жуди.

