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Strumičko 
1983 

 
 
CD1.018: 

(Oj) Puška pukne gorno Rodivo 

 
 
1η σ.     Oj puška pukne lele, puška pukne   
 oj puška pukne lele gorno Rodivo 
 puška pukne lele, gorno Rodivo.  

2η σ. Oj gu judrile lele gu judrile  
 oj gu judrile lele Isin bjegut  
       gu judrile lele, Isin bjegut.  
 
 
CD1.017: 

3η σ. Mori gu judrile lele, gu judrile  
 oj gu judrile lele, leva strana  
       leva strana lele, du sarcitu.  

4η σ. Mori barguvajte lele, barguvajte  
 oi barguvajte lele, moi siljani,  
       moi siljani lele, moi drugari. 
 

(Oj) Puška pukne gorno Rodivo 
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1η σ. Oj puška pukne džanam puška pukne  
 oj puška pukne lele gorno Rodivo 
 oj puška pukne lele gorno Rodivo. 

2η σ. Mori gu judrie lele džanam gu judrie  
 oj gu judrie lele Isin bjegut. 
      Oj gu judrie lele Isin bjegut. 
 

3η σ. Mori gu judrie lele džanam gu judrie lele 
 oj gu judrie lele leva strana. 
     Mori leva strana lele desno ramo. 

4η σ. Mori viknal pisnal lele viknal pisnal 
 oj viknal pisna lele oj rudifčki. 
     Mori jo rudifči lele moj drugari. 

Οργανικοί στίχοι και η μετάφρασή τους:  

Puška pukne gorno Rodivo. Το όπλο εκπυρσοκρότησε ψηλά στο Ρόντιβο. 
Gu judrie Isin bjegut? Ποιοι χτύπησαν το γιο του Μπέη; 
Gu judrile leva strana, Τον χτύπησαν στην αριστερή μεριά,    
leva strana desno ramo. Στην αριστερή μεριά  
ή   Gu judrile leva strana  Τον χτύπησαν στην αριστερή μεριά  
     leva strana du sarcitu.             στην αριστερή μεριά στο μέρος της καρδιάς 
Barguvajte moi siljani, Γρήγορα να πάμε χωριανοί μου, 
μoi siljani, moi drugari. Χωριανοί μου, φίλοι μου. 
   ή Viknal pisnal oj rudifčki, Ουρλιάζω Ροδοβίτες, 
       oj rudifčki, moj drugari. Ροδοβίτες, φίλοι μου. 
    
Η 4/στιχη στροφή είναι κοινή και στις δύο εκτελέσεις. Διαφοροποιείται μόνο το πα-
ράθεμα: στην εκδοχή των Πόλτσκα –Τσέτλη παρουσιάζονται δύο διαφορετικά 
2/σύλλαβα διακοσμητικά παραθέματα (στον πρώτο στίχο džanam και στον τρίτο  
lele), που δεν διαφοροποιούν τη δομή της στροφής.  
 
Στις δύο πρώτες στροφές των Πούπτση – Τσέτλη η Β μουσική φράση επαναλαμβάνε-
ται χωρίς διαφοροοποίηση: 

1η σ Α1 + π + Α1   Oj puška pukne džanam // puška pukne   Α   a1 +  b  
 A1 + π + Α2   oj  puška pukne  lele // gorno Rodivo B   a2 + c  
            A1 + π + Α2   oj  puška pukne  lele // gorno Rodivo.    B   a2 + c 
 
Πρόκειται όμως μάλλον για λάθος, γιατί στις δύο τελευταίες στροφές για επανάληψη 
του δεύτερου στίχου της στροφής εμφανίζεται ένας νέος στίχος και η επανάληψη της 
Β φράσης διαφοροποιείται, όπως ακριβώς στην εκτέλεση της Δερβίση.  
 
Όπως θα δούμε παρακάτω, η επανάληψη της Β μουσικής φράσης μπορεί να πάρει 
διάφορες μορφές, ενώ συνυπάρχουν η 2/μερής μορφή ΑΒ με την 3/μερη ΑΒ1Β2. 

  
Άλλες μεταγραφές 

Το παρόν τραγούδι βρέθηκε σε 6 μεταγραφές στη βιβλιογραφία. Σε αυτές δεν συνα-
ντάμε περισσότερους στίχους, παρά μόνο αναφορά περισσότερων ονομάτων: Firfov  
(1953) και Căriušanov (1956): Ğjorğji και Petre Ace (αδέρφια),  Bicevski (1989b): 
Trajko Muravski.  

Στις περισσότερες μεταγραφές ο μορφολογικός τύπος είναι πυραμιδοειδής με επωδό. 
Η επωδός όμως αυτή έχει διαφορετική μορφή σε κάθε μεταγραφή:  

� Firfov (1953): νέα μουσική φράση, 
� Bicevski (1989a) αρ. 194: παρόμοια με αυτή των Πόλτσκα και Τσέτλη,  
� Bicevski (1995b) αρ. 129: αντικαθιστά το Α1 ημιστίχιο της επωδού με παράθεμα. 




