Свети Саво/ Вукова збирка
1. Збор зборила господа ришћанска
2. Код бијеле цркве Грачанице:
3. „Боже мили, чуда великога!
4. „Куд се ђеде цар-Немање благо,
5. „Седам кула гроша и дуката?”
6. Ту се деси Немањићу Саво,
7. Па говори господи ришћанској:
8. „Ој Бога вам, господо ришћанска!
9. „Не говор’те о мом родитељу,
10. „Не говор’те, не гријеш’те душе:
11. „Није бабо расковао благо
12. „На наџаке ни на буздоване,
13. „Ни на сабље ни на бојна копља,
14. „Ни добријем коњма на ратове;
15. „Већ је бабо потрошио благо
16. „На три славна Српска намастира:
17. „Једну бабо саградио цркву:
18. „Б’јел Вилиндар насред горе Свете,
19. „Красну славну себе задужбину,
20. „Вјечу кућу на ономе св’јету,
21. „Да се њему поје летурђија
22. „Оног св’јета, као и овога;
23. „Другу бабо саградио цркву:
24. „Студеницу на Влаху Староме
25. „Красну славну мајци задужбину,

26. „Својој мајци царици Јелени,
27. „Вјечну кућу на ономе св’јету,
28. „Да с’ и њојзи поје летурђија
29. „Оног свјета, као и овога;
30. „Трећу бабо саградио цркву:
31. „Миљешевку на Херцеговини,
32. „Красну славну Сави задужбину,
33. „Вјечну кућу на ономе св’јету,
34. „Да с и њему поје летурђија
35. „Оног св’јета, као и овога.”
36. У глас викну господа ришћанска:
37. „Просто да си, Немањићу Саво!
38. „Проста душа твојих родитеља!
39. „Проста душа, а честито т’јело!
40. „Што носили, свијетло вам било!
41. „Што родили, све вам свето било!”
42. И што рече господа ришћанска
43. На састанку код бијеле цркве,
44. Штогођ рекли, код Бога се стекло.

Опет свети Саво/ Вукова збирка
1. Збор зборила господа ришћанска
2. Код бијеле цркве Грачанице:
3. „Мили Боже, чуда големога!
4. „Куд се ђеде цар-Немање благо,
5. „Седам кула гроша и дуката?
6. „Ваља да је расковао благо
7. „На наџаке и на буздоване
8. „И добријем коњма на ратове.”
9. Ту се деси Немањићу Саво,
10. Па говори господи ришћанској:
11. „Не лудујте, господо ришћанска!
12. „Није бабо расковао благо
13. „На наџаке ни на буздоване,
14. „Ни добријем коњма на ратове,
15. „Већ је бабо похарчио благо
16. „Све градећи млоге задужбине:
17. „Док је Свету горе подигао
18. „И Виландар цркву начинио,
19. „Ту је дао двије куле блага;
20. „Док начини високе Дечане
21. „У приморју код воде Бистрице,
22. „И два стуба светитеља Ђурђа,
23. „Оба стуба виш’ Новог Пазара,
24. „Студеницу на Влаху Староме,
25. „Ту је дао једну кулу блага;
26. „Док начини цркву код Требиња
27. „Миљешевку на Херцеговини,
28. „И Довољу близу горе Црне;
29. „И Тројицу надомак Таслиџе
30. „Украј воде украј Ћиотине;
31. „Рачу цркву украј воде Дрине,
32. „И Папраћу близу Борогова,
33. „И Вазућу крај воде Криваје,
34. „Озрен цркву насред Босне славне,
35. „И Гомељу на граници сувој;
36. „Моштаницу у Крајини љутој,
37. „Ту је дао једну кулу блага.
38. „Осталога што претече блага,
39. „Остало је благо похарчио
40. „Зидајући по калу калдрме
41. „И градећи по водам’ ћуприје
42. „Дијелећи кљасту и слијепу,
43. „Док је души мјесто уватио,
44. „Седам кула блага похарчио:
45. „Ето бабо куд похарчи благо!”
46. Онда рече господа ришћанска:
47. „Бе аферим, Немањићу Саво!
48. „Кад имасте седам кула блага,
49. „Те знадосте управити благом.
50. „Што носили, свијетло вам било!

51. „Што родили, све вам свето било!”
52. И што рече господа ришћанска
53. На састанку код бијеле цркве,
54. Штогођ рекли, код Бога се стекло.

