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ВУК  СТЕФАНОВИЋ  КАРАЏИЋ 
(1787–1864) 

 
 
 
О  ПРВОМ  СРПСКОМ  УСТАНКУ 

 
ПРВА  ГОДИНА  СРПСКОГ  ВОЈЕВАЊА  НА  ДАИЈЕ 

 
Кад су Нијемци, 1791. године у Свиштову, посљедњи мир чинили с 

Турцима, уговорено је да Турци Србима не спомињу ни за што што је било 
за оно вријеме док је рат трајао; и да би тај уговор тврђи остао, уреди се да 
се у Биоград не враћају баше илити јањичари, који су и прије рата којекака 
насилија по Србији чинили и народ узнемиравали. 
Пошто се већ мир сврши и Нијемци се спреме да излазе из Србије, пође 

Бећир-паша да прими градове, и дошавши у Ниш, распише по свим 
околинама да му онђе дођу све спаије које имају села у Србији и желе и 
унапредак царев љеб јести. Кад се а тај глас скупе све спаије, онда он позове 
к себи и дели-Амета, који је прије рата био као поглавар над башама 
биоградским, и убио Мехмед-бега Али-Заимовића и још четрнаест спаија, 
пак му сад уз рат била дана два туга и команда на Ћуприји, да  чува од 
Нијемаца. Кад дели Амет дође у Ниш и први пут изиђе паши са свима 
својим бимбашама и буљубашама и млогим момцима, паша га дочека врло 
лијепо; а кад пође други пут, с мање пратње, он намјести своје кавазе те га 
убију кад се прими уз басамаке. Како дели Амет падне мртав, паша одма 
извади и прочати царев ферман: да се башама није слободно враћати у 
Србију. Потом се паша крене са спаијама и с осталом својом војском, и дође 
те прими од Нијемаца Биоград и Смедерево; и остали се Турци стану 
враћати сваки својој кући, а баше остану по Босни и по другим мјестима око 
Србије. Бећир-паша по уговору заиста одржи у Србији праву амнистију 
(опште опроштење и заборав свега што је учињено), и тако тврдо да и они 
Срби који су уз рат били њемачки чиновници не само остану сасвим на 
миру, него ђекоји постану и кнезови, као, нпр. Алекса Ненадовић, из наије 
ваљевске, из села  Бранковине, који је у фрајкору био оберлејтнант. 
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Кад Пасманџија (Пазван-оглу), наскоро потом,  подигне буну против 
цара, онда ове све бивше биоградске баше отиду к Видину, и одведу са 
собом још млого којекаки нови пријатеља и познаника из Босне и из 
Арнаутске и из остали околни мјеста куд су сједили, и с помоћу 
Пасманџијином стану војевати на биоградски пашалук. У то је вријеме већ 
био у Биограду везир славни аџи Мустајпаша, који је Србе тако пазио и 
чувао да га и данашњи дан жале и спомињу, и кажу да је био српска мајка. Он 
је све народне послове био оставио на оборкнезове, с којима је живио у 
особитом пријатељству, и за свашто се с њима разговарао и договарао; а 
Турчин Србина није смио погледати попријеко, јер је он за једног Србина 
по неколико Турака давио. Он сад у овој невољи подигне и Србе против 
баша и Пасманџије, и заповједи им да продају краве и волове па пушке да 
купују и да се бране, ако нијесу ради да баше њима обладају. Војску ову 
српску одређивали су кнезови из наија и кнежина, а на бој су је водиле 
одређене буљубаше, над којима је свима био бимбаша Станко Арамбашић, 
из наије јагодинске, из села Колара. Један се пут баше привуку и дођу у сами 
Биоград, но пашини Турци и Срби ишћерају ји опет; а око Пореча, и 
потом око Ћуприје и око Пожаревца тукли су се млого пута. 
Кад цар 1796. године подигне на Пасманџију девет којекаки везира с 

војском, Пасманџија остави сву земљу што је био отео, пак се с крџалијама 
и с осталом својом војском затвори у Видин, и стане тајно писати и 
поручивати везирима редом: “Ја би се теби предао, али је тај и тај везир мој 
непријатељ, пак не смијем од њега”. И тако превари све везире, те стану 
мрзити један на другога, мислећи сваки за другога: “Да овога није, ја би 
Пасманџију предао и код цара чест задобио”. Зато сваки стане оклијевати у 
послу, а кад Пасманџија удари на једнога, други му не ћедне помагати; 
Пасманџија пак разбије једнога, удари на другога; а кад ји тако ослаби и 
уплаши, онда удари једанпут послије велике кише те ји све разбије и 
рашћера, и отме им топове и све остале војничке потребе. Потом Капетан-
паша, који је био главни управитељ над том војском, као царев зет да би 
оправдао себе, посијече неколико од они везира који су се најпре разбили. 
И тако се Пасманџија у овај ма отме, и да  би цару мања срамота била, 
пошаље му три туга (као ђоја да се сам покорио и цар га помиловао) и 
постави га пашом видинским. Но поред тога двор турски не престане 
промишљати како би унапредак Пасманџију покорио; зато се овим бившим 
биоградским башама изда ферман: “да је муфтија по закону нашао за право 
и да им цар допушта да се могу слободно вратити на њиову очевину”; да би 
тако баше оставиле Пасманџију, пак да га цар онда сама лакше може 
покорити. И тако се баше по овом ферману врате опет у Србију, и доведу са 
собом још двапут онолико којекаки пријатеља и познаника, и момака и 
беспослица. Али изнајпре, не покаже њиова башалука, него стану живити 
мирно и поштено, и млоги се код паше удворе, те и службе добију. Но одма 
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потом један од они дошљака уза старе биградске баше, по имену Бего 
Новљанин, у Шапцу убије у по подне тамнавскога кнеза Ранка Лазаревића 
из Свилеуве, и тако се мало  покажу да су они опет они исти стари. 
Кад чује кнез Алекса Ненадовић да је кнез  Ранко, његов велики друг и 

пријатељ, тако погинуо,  он одма напише књигу аџи-Мустајпаши, и јави му  
за Ранкову смрт, и каже му да више ниједан кнез не смије ићи ни у каку 
варош кад се тако почело  чинити, него он нека гледа ко ће му унапредак  
кнезовати. Примивши аџи Мустајпаша ову књигу и разумјевши све, одма 
пошаље у Шабац 600 крџалија, да Бега жива доведу или му главу донесу. 
Кад крџалије дођу к Шапцу, Бего се с неколико момака и своји пријатеља 
затвори у камени град, а крџалије опколе град, и стану пуцати на њ и 
палити куле из пушака. Кад Бего види да су крџалије наумиле њега 
ухватити, а он једну ноћ прокопа град, од Саве, откуда се нико није надао, 
пак се полако извуче с неколико момака, и утече у Босну, откуда је био и 
дошао. Сјутрадан уђу крџалије у град и удаве 36 Турака, за које су им казали 
да су се с Бегом држали и пропустили га, пак се онда врате у Биоград; и то 
се потом заборави као да није ништа ни било. 
Кад аџи Мустајпаша 1801. године по заповијести царској опет пошаље 

свога сина Дервиш-бега с војском турском и српском на Пасманџију, онда 
баше у Биограду, видећи да је паша остао само с неколико крџалија, 
подигну на њега буну, и обладају свом вароши, а он се с оно мало своји 
крџалија затвори у горњи град. Кад тај глас дође Дервиш-бегу, он брже-
боље остави Пасманџију, пак са својом војском поита оцу у помоћ. Но и 
бунтовници, чујући да он иде с војском, и знајући да ће уза њ га устати сав 
народ за свога доброга пашу, и њи све побити, навале што прије да 
завладају и градом. И таман кад Дервиш-бег дође у Гроцку на конак, они,  
договоривши се с једним буљубашом од пашини крџалија, некаким 
подземним јазом, куд се помије сипају, уђу ноћу у град и, увативши пашу 
жива, одма му реку: “Ако си рад да останеш жив, сад пиши књигу твоме 
сину да Србе распусти, нека иду сваки својој кући, а с осталом војском нека 
иде из пашалука биоградскога; ако ли он то не учини, ми ћемо те одма 
погубити”. Паша  сирома у њиовим рукама, видећи да је пропао свакојако, а 
опет желећи и надајући се не би ли му се живот који дан продужио, није 
могао друго ништа чинити него напише сину књигу да му он сад већ не 
може ништа друго помоћи, него, ако је рад да му отац који дан дуже 
поживи, нека Србље распусти, а са осталом војском нека се уклони из 
пашалука биоградскога. Примивши Дервиш-бег ову књигу, одма српску 
војску распусти, а са осталим се врати натраг и отиде у Ниш. Баше подрже 
неко вријеме пашу као сужња међу собом, па га онда погубе, и огласе њиов 
пашалук наново па онда спаије и остале Турке, који нијесу ћели с њима 
пристати, побију или ишћерају из пашалука, и њи четворица: Фочић 
Мемед-ага, Кучук Алија, Аганлија и Мула Јусуф, који су као поглавари те 
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буне били, назову се даије, и сав биоградски пашалук раздијеле између себе 
на четири исета, а сваки опет своју четвртину подијели својим кабадаијама* и 
осталим којекаким мањим чиновницима. А да би мало и цару замазали очи, 
они му јаве да су аџи-Мустајпашу зато убили што је био   невјерник и вољео 
Србе него Турке; и замоле га да   им пошаље другога везира у Биоград, као 
што цар  и учини; али овај нови везир (ага Асан-паша) није  од њи смио 
писнути, него је само име везирско носио, а они су чинили што су ћели. 
Ђекоји од ови бјегунаца и проћераника, особито од спаија и од они који 

су за аџи-Мустајпаше били у господству, огледали су неколико пута да 
подигну народ српски на даије, и да ји побију или проћерају; но некако им 
се није дало. Особито је о томе радио Асан-бег, бивши тефтерћаја, и 
некакав Мемед-ага Коњалија, који је у Њемачкој преправљао џебану за овај 
посао. Једанпут су се били договорили и кнезови с овим царским Турцима 
и одредили дан, јамачно да устану на даије, и Коњалија претури у Србију 
подоста џебане, те се нешто по народу разда, а нешто се сакрије на Авали; 
но Асан-бегов брат почне у Пожаревцу прије одређенога дана, и баше га 
онда разбију и убију, а Асан-бег потом утече преко Каравлашке у Цариград; 
и тако се овај посао поквари сасвим, и даије остану господари од 
биоградскога пашалука. 
Кад се огласи наоколо да су баше аџи-Мустајпашу убиле, и да су против 

цара, онда навале из околни крајева, особито из Босне и из Арнаутске, све 
беспослице и крвници и бескућници у Биоград, као орлови на стрвину; и 
даије ји све радо попримају, једно, да би се могло бранити ако    би цар и на 
њи војску подигао као на Пасманџију, а друго, да се и између себе један од 
другога чувају.   Бошњаци су највише долазили на лађама под именом 
чамџија, и њи је највише примао Фочић, који је, може бити, и сам од 
старине био Бошњак или Ерцеговац (из Фоче?), и за ово вријеме, док су из 
Биограда били ишћерани, у Босни сједио. Млоги су ту тада у Биоград 
дошли голи и боси, пак се онђе одма оковали у сребро и у злато, и обукли у 
свилу и у кадифу, и узјахали на атове с ратовима. 
Како су даије проћерале праве спаије, они сад постану и спаије и 

читлуксаибије (која су села била почитлучена од старине, они су им 
читлуксаибије   проћерали, ако нијесу били од њиова друштва, а осталим се 
селима сами начинили читлуксаибије), и по свим селима пограде анове и 
чардаке, и помећу своје субаше. Па ова уредба не остане само у биоградском 
пашалуку, него се прими и Босне. Јер и Али-бег Видаић, брат Капетан-
паше из Зворника, пристане с даијама, и отиде у Биоград те се побаши, пак, 
                                                           

*  Кабадаије су се звале мање даије, које су биле под овим великим. За кабадаијама су 
ишле бимбаше, за бимбашима буљубаше, за буљубашама субаше, а за субашама прости 
момци. 
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вративши се натраг, почне по наији зворничкој људе на силу читлучити и 
намјештати субаше по селима; за које и устану на њ његови рођаци 
(Ибраим-ага и Мемед-капетан, и Смаил-бег ( Бегзадић) још које с каким 
беговима босанским, и подигну сву Спречу, али њему даије пошаљу помоћ 
из Шапца и из Биограда, те Смаил-бега увате жива и удаве, а остале 
рашћерају и покоре, и Спречу поарају и попале. 
Сад већ ни судија други није било у земљи осим даија и њиови кабадаија 

и субаша: кнезови су послије аџи-Мустајпашине смрти одма изгубили власт 
у народу, а и кадија, ђе се који налазио, није смио од њи ни помолити свога 
ћитапа. Они су људма судили и пресуђивали по својој вољи, људе били и 
убијали, глобљавали, отимали (или узимали као своје) коње и оружје, и 
друго, што им се гођ допало, најпослије стану силовати жене и ђевојке: 
изгонили су ји у коло да играју пред њиовим ановима и чардацима, или 
пред чадорима, па које су им се допадале, оне су узимали к себи; тако данас 
једну, а сјутра другу: кашто по једну, а кашто и по двије и по три уједанпут. 
На што је Асан-бег, молећи, кнезове српске узалуд наговарао, на то ји сад 

зулум и невоља стане саме нагонити и упућивати. У почетку 1803. године 
кнез Алекса Ненадовић напише књигу у Земун једноме пријатељу своме, и 
јави му како је у народу зулум додијао, и замоли га да разбере: има ли когођ 
од оних царских људи који су с Асан-бегом око онога посла радили да још 
мисли о ономе; и да гледа какогођ не би ли се Србима само помоћ у џебани 
дала, а они ће сами устати на даије, јер се више трпљети не може. –  Ову 
књигу некаквом несрећом увати Газија, субаша на скели, и о Илијину дне 
донесе је кнезу Алекси у Бранковину, и показавши му је, рече му: “Снио 
сам, кнеже, ђе ти јашеш на коњу, пак загази у једно велико блато и заглиби 
се, а ја се деси близу тебе, и ти ме побрати, те те извади из блата”. Алекса је  
једнако одрицао: да књига није његова, и да не зна ништа за њу, али опет 
рече Газији: “Кад сам те на сну побратио, а оно да си ми по Богу брат и на 
јави, и одсад да смо побратими; него дај ми ту књигу да познајем руку и да 
тражим ко је то писао радећи мени о глави; а твоја јабука код мене неће 
погинути”. Газија му одговори: “Вала, побратиме, ја би ти је сад дао, али је 
морам још једном човеку показати (тј. Мус-аги Фочићу, који је, као брат и 
кабадаија Мемед-аге Фочића, сједио у Шапцу, а заповиједао и у наији 
ваљевској), него ћу ти је послије јамачно донијети”. И тако Газија отиде, и 
више Алекси не дође. Потом Алекса пошаље свога брата Јакова к Мус-аги 
Фочићу у Шабац, као да му се потужи како се некака лажљива књига уватила 
под његовим именом; но Мус-ага му одговори да он још одавно зна за ту 
књигу, но да је то ништа, јер они знаду да то није од њега. 
Како гођ што су се под мудрим и праведним владањем аџи-

Мустајпашиним слабо и гласили ајдуци у Србији, тако се сад од овакве силе 
и од зулума поајдучи десетина народа: мало у којој кнежини није био по 
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један арамбаша, најмање с десетак друга, а осим тога било је пет пута по 
толико људи који се нијесу били сасвим одвргли у ајдуке, него су само 
зазирали од Турака и крили се по шуми и по другим селима код своји 
пријатеља и познаника. 
Кнезови и остали поглавари народни тужили су се изнајприје тајно оним 

проћераним спаијама, и питали су ји шта ће бити од тога најпослије; а  
спаије то једва дочекају и одговоре им: “Ми вам не можемо ништа помоћи, 
као ни себи, него се тужите управо цару; ми смо се тужили цару неколико  
пута, па цар нама не вјерује да је вама таки зулум,  а вама ће вјеровати прије”. 
Кад већ даије и њиови чиновници сваки дан више и више осиле, и зулум  
додија, онда се у некаквом намастиру састане неколико кнезова, те у име 
свега народа напишу цару тужбу, у којој му кажу да је њима у његову 
здрављу зулум додијао, и више се не може трпљети: не само што су ји даије 
с њиовим кабадаијама и субашама до голе душе оглобиле, него им и рз  
(образ или женско поштење) и закон погазише: муж није господар од своје 
жене, ни отац од кћери, ни брат од сестре: нити је на миру поп ни калуђер, 
ни црква ни намастир: него он, ако је још цар њиов, нека им помогне и 
избави ји од тога зулума; ако ли им он више није цар, и неће им помоћи, а 
он нека им каже да бјеже у гору, или да скачу у воду. –  Па ову тужбу 
предаду спаијама, а спаије, додавши к њој још којешта своје, опреме је у 
Цариград, и онамо је преко своји пријатеља протолкују и посвједоче. Цару 
је још отприје било познато из различни турски  тужби шта раде даије по 
Србији; али кад му дође оваква тужба од раје, особито му се ражали, и 
наново се расрди на даије и пошаље им оваки ферман: “Већ су ми додијале 
тужбе на вас; и ја сам вам неколико пута писао и говорио да се умирите и 
зулума оканите, и ви ме до данас не послушасте. Ево вам сад посљедњи пут 
пишем; ако се не умирите и зулума не оканите, и не станете унапредак 
живљети по мојој вољи и заповијести, ја ћу на вас дићи војску; али да знате 
и то да нећу на вас дићи војску турску (као на Пасманџију), јер Турчин 
Турчина жали, него ћу на вас дићи војску од другога народа и закона, која ће 
од вас учинити што нигда није било од Турчина”. 

 
 

О  ДРУГОМ  СРПСКОМ  УСТАНКУ 
КАРАЂОРЂЕ  ПЕТРОВИЋ 

 
Ђорђе Петровић, звани Кара или Црни, родио се  између 1760. и 1770. 

године у округу крагујевачком, у селу Вишевцу, као син једног сељака по 
имену Петронија, и још у раној младости отишао је са родитељима више у 
брда, у Тополу. Карађорђе је учествовао већ у првом покрету Србије који је 
плануо у очекивању доласка Аустријанаца године 1787, још пре него што су 
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стигли, и то је било пресудно за цео његов живот. Био је принуђен да бежи, 
а како није хтео да остави оца*, узео је са собом и сву његову покретну 
имовину и стоку и тако пошао према Сави. Али што су ближе прилазили 
реци оцу је било утолико теже и он је често саветовао да се врате. И још 
једном најенергичније кад су видели Саву пред собом: “Покорићемо се”, 
рекао је, “и они ће нам опростити. Не иди у Аустрију, сине, тако ти мога 
хлеба, не иди!” Ђорђе је остао неумољив, а отац је најзад био чврсто решен. 
Рекао је: “Иди онда сам преко Саве, ја остајем у Србији”. “Како”, одговорио 
је Карађорђе, “да доживим да те Турци лаганим мукама уморе? Боље је да те 
убијем одмах!” Дохватио је пиштољ, опалио на оца, оборио га и рекао 
једном од слугу да га дотуче. У наредном селу рекао је људима: “Сахраните 
ми оца тамо, попијте нешто за његову душу.” Оставио је све што је носио 
са собом, испоклањао стоку и отишао преко Саве. 
Ово дело, којим је почео своје мужевне године, избацило га је из 

обичног тока живота. Са фрајкором се вратио као подофицир; али како му 
се при подели медаља учинило да је неправично занемарен, отишао је као 
хајдук у планину. Доцније се помирио са пуковником Михаљевићем, 
отишао по закључењу мира са другима у Аустрију и постао чувар шуме у 
манастиру Крушедолу. Ни Аустрија му се није свидела за дуже време. Под 
хаџи-Мустафом није имао чега да се плаши. Вратио се и прихватио свога 
посла. Дахијска насиља су га повукла у устанак у којем је сад играо тако 
важну улогу. 
Био је то необичан човек. Седео је понекад данима не говорећи ништа и 

грицкајући нокте. 
Кад би неко хтео да говори с њим, он је окретао главу у страну, и није 

одговарао ништа. Кад би попио мало вина, постајао је разговоран. Ако би 
се развеселио, водио је коло. 
До украса и сјаја није му било стало. И у доба највеће моћи носио је увек 

старе плаве чакшире, стари изношени ћурак, добро познату црну шубару. 
И његова ћерка је, док је он владао Србијом, ишла са ведром на воду као и 
све друге девојке у селу. Па ипак он, зачудо, није био неосетљив према 
дражима злата. Ко би га видео у Тополи сматрао би га сељаком. Крчио је 
шуму са момцима, наводио воду на воденицу; после би хватао рибу са њима 
у Јасеници. Орао је и копао, свој руски орден покварио је стављајући обруч 
на неко буре. Тек у борби је постајао ратник. Кад би га Срби видели да 
долази окружен момцима – било је лако познати га: веома висок човек, 
широких рамена, великог носа – охрабрили би се. Он би скочио с коња, јер 
се најрадије борио пешке. Иако му је лева шака остала крива од неке ране 
                                                           
*  Говорило се да му је то био очух. Ми знамо истину од jедног од најбољих познавалаца 
Карађорђа. Осим тога, она измишљотина није никакво ублажење. Мања љубав 
чинила би ово дело још страшнијим. 
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из хајдучког времена, ипак је изврсно руковао пушком. Где би се он 
појавио, Турке је обузимао страх. Веровали су да је победа с њим. 
Волео је утврђен ред и, мада неписмен, ценио канцеларије. Пуштао је 

радо и дуго да ствари теку на свој начин док му не би дојадиле; она је чак и 
његова правда била силовита и ужасна. Заклањајући се за његово име, његов 
једини брат је дозвољавао себи много шта, а Карађорђе је то дуго трпео. 
Али кад је његов брат најзад силовао неку девојку и њени рођаци се гласно 
жалили да је због таквих ствари почео и устанак против Турака, Карађорђе 
се толико наљутио да је овог јединог брата, којега је волео, обесио о кућна 
врата. Мајци је забранио да плаче за њим. 
Иначе је био доброћудан; али кад би се наљутио није се могао обуздати. 

Није имао времена да каже  момцима да убију некога. Сам је убијао свога 
противника и није штедео никога. Убио је кнеза Теодосија иако му је овај 
помогао да дође до  достојанства. Кад би се тако нешто завршило,  
Карађорђе је плакао и говорио: “Бог убио онога ко  је почео свађу!” Ипак 
није био осветољубив. Кад би  једном нешто опростио, никад се више није 
сећао претрпљених увреда. 
Такав је био Карађорђе, природа необичне снаге, једва свесна сама себе, 

у којој се потмуло кува и ври,  мирна док је тренутак не би узбунио, а онда 
није више господарила собом. Велика опасност била је за њега у томе што 
је био подложан туђим утицајима баш у најважнијим моментима живота где 
се доносе одлуке и почиње делатност. На своју несрећу, лако је веровао што 
му један човек каже о другоме, иако је тренутак раније био убеђен у 
супротно. 
Ово је морало бити утолико опасније што је он сад запао у политичке 

подвојености у којима су пре свега потребни непоколебљиво мишљење и 
непристрасна обазривост. 
Јер господари никако нису били вољни да му признају неограничену 

власт. Они су имали власт која је потицала од њих самих, засновану на 
приликама у њиховим окрузима независну, самосталну; зар да се 
добровољно и без невоље повинују вишој власти до које је Карађорђе 
дошао готово случајним избором за ратног вођу и неколиким срећним 
биткама? Њима је било јасно да је потребан неки врховни вођа; али они су 
желели да садашњег вођу ослабе толико да га могу задржати ако га хоће, али 
да га могу и сменити ако га неће. 
Кад је створен Совјет, господари су се надали да ће им он послужити 

против Карађорђа; Карађорђе се надао да ће му помоћи Совјет да влада 
супарницима. А како су совјетници бирани са таквим намерама, било је 
неизбежно да се подвојеност која је делила земљу покаже и у Совјету. Баш 
одавде, где су били заједно, морао је почети раздор. Раздор је потицао пре 
свега из два извора. 
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Од Крагујевца, из Карађорђевог округа, био је у Совјет послат Младен 
Миловановић, човек који је као земљак Карађорђев и човек сличне судбине 
(јер и он је служио у аустријском рату и после тога био хајдук) и по истом 
занимању био у пријатељству са Карађорђем. Најзад је и свог синовца 
оженио Карађорђевом ћерком. Понекад му је поверавао да води више 
мањих војвода, али рат му ипак није био прирастао за срце. Био је врло 
крупан, пун и помало тром; његово присуство војници нису сматрали неком 
срећом. Али у Совјету је био на свом месту. Своје мишљење умео је увек да 
изнесе са тако убедљивом речитошћу да се' други нису усуђивали да му 
противурече. Године 1807. држао је све послове у рукама; говорило се; “Сам 
Младен је Совјет”. 
Остали совјетници нису хтели да трпе ово увек. Аврам Лукић из округа 

Рудника и Пожеге, пријатељ Миланов, и Иван Протић из Миленкове 
пожаревачке нахије највише су се противили. А имали су и разлога Да буду 
незадовољни. 
Младен и Милоје, стари другови у послу, још и сад тако блиски да су 

становали у једној кући, владали су Београдом помоћу бећара и момака. Као 
што им је при пљачки Београда одмах припао највећи део плена, тако су 
продужили да узимају најбоље куће и дућане у граду, најрентабилније магазе 
и земљу по селима. Како су непрестано држали ђумрукане у Београду и 
Остружници, највећи део спољашњег промета остајао је у њиховим рукама. 
Тачно је: ђумрук су узели под најам, оне куће и земљишта су куповали, али 
по цени која се њима свиђала; мало мање било је њихово насиље: често су 
гонили сељаке на кулук. Без њиховог учешћа нико није могао почети ни са 
каквом важном трговином. 

 
 

ЖИТИЈЕ  АЈДУК-ВЕЉКА  ПЕТРОВИЋА 
 
Ајдук Вељко Петровић, војвода крајински и комендат неготински, родио 

се око године 1780. У Црној ријеци, у селу Леновцима. Кад Пасманџијине 
крџалије, тукући се с војском биоградском, попале и поарају Леновце (који 
се потом прозову Негалица), као и млога друга села наоколо, Вељко, као 
дијете од десетак-петнаест година, остави оца и мајку и браћу, и отиде у 
Видин те се најми у некака Турчина да му чува овце, или управо да 
послужује друге чобане; а послије некога времена дође у  Пожаревац и онђе 
се најми у војводе да му готови јело. Пошто и ту проведе неко вријеме, 
задоцни се на Васкрсеније играјући с момчадма у колу, те своме господару 
не зготови на вријеме вечере, зато га господар поћера да бије, а он утече и 
отиде у ајдуке к Станоју Главашу, с којима оно љето (1803. одине) проведе. 
Кад пред зиму ајдуци отиду по атацима, њега Главаш намјести у наији 
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смедеревској у селу Дубони код некаква човека као да му чува овце. И тако 
на јатаку, као најамлик чувајући овце, ожени се у том селу, ушавши у кућу 
некаквој удовици, рођаци или посестрими Станоја Главаша, која није знала 
да је он ајдук, него је мислила да је прави најамлик. Кад се у почетку 1804. 
године почне дизати буна на даије, он се једно вече обуче тајно код свога 
бившег газде у ајдучке аљине и припаше оружје, па онако накићен дође к 
жени у кућу, а жена кад га види, стане се бусати рукама у прси: “Куку мене, 
међер сам ја пошла за ајдука!” Но он је утјеши и запријети јој да не казује 
ником ништа, па отиде да тражи друштво. Кад се већ буна почне, он се 
изнајприје држао са Станојем Главашем, а послије се прилијепи Ђуши 
Вулићевићу, као поглавици наије смедеревске, и тако је уза њ'га ишао и 
војевао готово двије године; а кад Ђуша (1805. године) погине у Смедереву, 
он остане код његова брата Вујице; но утом је већ и сам био стекао 
неколико момака и начинио се као буљубашица. Те зиме, између малога и 
великог Божића, дође са своја неколика момка пијан у Смедерево, те 
оплијени некаке Турке који су се били предали Србима; зато га Срби 
позову на суд, но он не смједне доћи, него побјегне опет у ајдуке, и тако се 
са својим момцима крио и веркао којекуда по Крајини, док негђе кад су се 
Срби спремали да дочекају Турке, изиђе с подоста момака те се преда 
Црном Ђорђију, и тако му се опрости све. 

 У почетку 1807. године, пошто Срби завладају Биоградом, Вељко се 
стане молити српском Совјету да му даду допуштање да пређе из 
параћинске наије на Криви Вир, да побуни Црну ријеку или мали Тимок и 
да отме од Турака, за који посао он није искао никакве друге помоћи до 
један барјак, и отворено писмо да сваки човек од бегунаца или дошљака из 
онога краја, који хоће, може слободно с њима поћи на тај посао. Понајвише 
ондашњи совјетника српски нити су знали што је Криви Вир, ни Црна 
ријека, нити су тије имена прије чули до од њега; зато су га изнајприје све 
разбијали, а кад им он досади молећи се сваки дан, онда рече Младен, који 
је као најстарији био у Совјету: “Ајде, море, кад је тако навалио да га 
пошљемо, па ако да Бог те што отме, добро, распространићемо земљу 
нашу; ако ли погине и пропадне, ми му нијесмо криви, видиш да неће да 
мирује, него ће отићи и без допуштења”.  И тако му даду барјак и отворено  
писмо, у коме га наименују буљубашом, и допусте му да може сваки од 
дошљака из онога краја, који оће, поћи с њим слободно; и даду му још 
неколике стотине гроша новца и мало џебане. Вељко сад с тим барјаком и с 
писмом скупи готово 100 којекаки бјегунаца и бећара из онога краја, па 
удари с њима управо преко Кривога Вира, и дође у село Подгорац, те онђе 
опколи некака бега у кули. Истина да с бегом није било више од десетак-
петнаест душа, али је кула била тврда, зато му дању нијесу могли ништа 
учинити; а кад буде увече, Вељко нађе у селу неколико буради и каца, па и 
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напуни сламом и сијеном и, приваљавши под кулу запали, те тако упали 
кулу. Кад кула стане горети, бег се преда. Ту Вељко нађе код бега у ћемеру 
800 дуката, и још некаке двојице трговаца, који су били пошли да купе 
говеда, па се ту застали, пуне двије зобнице бијели новаца; осим тога 
поузима од Турака све оружје; а од аљина што буде у Турака боље, оно 
помијењају (Вељко и бег, а његови момци и остали Турци) за своје горе; 
тако Вељко узме и бегова ата себи, а њему даде свога коња, па га сјутрадан са 
свима Турцима лијепо испрати у Турску. Потом Вељко искупи све своје 
момке у параду, па им ону једну торбу бијели новаца подијели свима 
једнако; тако им раздијели и оружје бегови момака; а што су узели од бега и 
од она два трговца неколико пари лијепи пиштоља и ножева, од оније он 
најбоље избере за себе, а остале испоклања знатнијим момцима, говорећи 
једноме: “На, ти си мој бимбаша”; другоме: “Ти си мој буљубаша”; трећему: 
“Ти си мој барјактар” итд. Па онда ону другу торбу новаца запечати и по 
своме бимбаши пошаље Совјету, и пише му како је њему Бог дао те је 
задобио, и од добитка својега шаље по своме бимбаши дијел у народну касу. 
Кад бимбаша те новце с писмом донесе и преда Совјету, совјетници нијесу 
знали или ће се прије чудити како Вељко тако одма доби толике новце и 
њима посла, или откуд њему бимбаша кад је он тек буљубаша! Најпослије 
дозову бимбашу унутра па га запитају: “Ко си ти?” А он одговори: “Ја сам 
бимбаша господара Вељка”. – “А кад си ти бимбаша, шта је Вељко?” – “Он 
је, вели, господар”.  Да су господар и бимбаша искали што од Совјета, 
могло би бити и више разговора, али будући да су давали, тако Совјет 
прими торбу новаца драговољно и благодари и бимбаши и господару. 
Кад чују остале субаше и бегови по Црној ријеци шта је било од овога 

бега у Подгорцу, одма сви побјегну у Видин и у остале околне градове и 
вароши, а Црну ријеку оставе Вељку; но он не ћеде народ сав дизати на 
војску (као што је био обичај), него прикупи још нешто бећара и 
самовољаца, а народу каже да раде сваки свој посао, а он ће и чувати од 
Турака, само да му војсци таин доносе; па се потом намјести у некаквом селу 
да зимује, јер је било још рано, и био снијег ударио. Кад Турци утом чују 
шта се ради по Црној ријеци и разаберу да Вељко нема млого војске, онда 
се подигне из Видина неколико стотина Турака и пођу на њега; а кад дођу 
на пошљедњи конак, па ће као сјутра ударити, онда он сакупи своје момке 
па им рече: “Браћо, ми Турке овђе не можемо чекати, јер је њи млого више 
него нас; већ ајдемо, у име Бога, да ми ударимо ноћас на њи, па ако и како 
забунисмо и разбисмо, добро; ако ли им не могбудемо ништа учинити, а ми 
ћемо ноћ на главу, па у планину”.  Па онда подигнувши све своје момке, 
отиде те се полако привуку и уђу усред Турака, па уједанпут сви оборе ватру 
из пушака и стану викати турски: “Бјежите! Разби нас Ајдук Вељко”.  Турци 
се од пуцњаве и од вике онако иза сна смету, а коњи им се још изоткидају па 
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ударе преко логора и преко њи; и тако Турци побјегну, који пјешице, који 
бос, који гологлав, а сав логор оставе Србима. И од тада Вељко остане код 
своји момака и бимбаша и буљубаша господар, а код Совјета и Црнога 
Ђорђија рабри војвода, а код Турака на свему ономе крају страшни непријатељ. 
Године 1809. послије пропасти на Каменици, чувао је Бању од Турака, и 

био му је Совјет послао Стефана Живковића као за управитеља или 
совјетника, бојећи се да он са својом превеликом слободом и рабрости не 
би ђе војску своју лудо потро и погубио. Тукући се ту око Бање с Турцима, 
рани се и он и Живковић. Пошто их Турци опколе и, држећи и неколике 
неђеље дана опкољене, врло притијесне, дођу им Младен и Вујица с војском 
у помоћ. Кад они виде и познаду српску војску, онда Вељко, који се прије 
Живковића био ранио и већ се придигао, узјаше на ата, па кросред турске 
војске изиђе међу Србе, те им каже ђе ће ону ноћ поградити шанчеве и 
откуда ће ударити на Турке; па се онда кроз Турке опет врати у Бању да 
уреди војску своју, да и она у одређено вријеме удари ђе треба. Кад Срби 
ови споља дођу увече на оно мјесто ђе им је Вељко казао да начине шанац, 
онда се несрећом некако обори пушка некаквом војнику српском сама те 
пукне, и тако се српска војска побуни и утече натраг, а Вељко кад чује ђе 
пушке пуцају, помисли да Срби ударише на Турке, па удари и он изнутра, 
но Турци га узбију натраг. Кад ујутру сване, а то од Срба на одређеном 
мјесту нигђе никога, него им се вију барјаци чак негђе по некаким брдима; 
онда Вељко, не могући се више у Бањи држати (јер су му Турци били и воду 
узаптили), а не имајући већ никакве надежде на Србе, намисли да с војском 
бјежи кроз Турке, па ко прође, прође, а ко остане, нек остане. Кад се он у 
својој соби спремао да бјежи, запитају га момци шта ће чинити са 
Живковићем, који је у другој соби рањен лежао, а он одговори поздраво, 
како ће Живковић чути: “Шта ћете чинити? Ако може ићи, нека иде, као и 
остали људи; ако ли не може, а ви му одсијеците главу, па понесите да је 
Турци не носе”. Кад Живковић чује те ријечи, он помисли: “Шта! Овај 
какав је луд, он ће то и учинити”.  Па скочи онако рањен и нада између 
првије. 
Када Турци те јесени дођу на Мораву, Вељко им је са својим бећарима 

изокола чинио велику штету и узнемиравао и и плашио. А кад буде у 
Биограду о Новом љету на скупштини, оптуже га некаки кнешчићи и 
буљубашице из они наија куда је он заповиједао да је некаке ђевојке 
силовао, и момци његови да су некаквим људима поотимали говеда и овце и 
продали као турско; и зато га Совјет осуди у кулу, но срећом његовом онај 
га дан не затворе него оставе до ујутру, а он увече скупи своје момке па им 
каже: “Браћо, ја сам мислио мене зову у Биоград да ме питају колико сам 
рана љетос претрпио и колико ми је момака погинуло, колико ли сакати 
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остало, и колико ми је кумбара више главе пукло, и колико је коња пода 
мном погинуло, и имам ли чим момцима ајлук исплатити; а они ме питају 
колико сам ђевојака обљубио; па сјутра оће да ме затворе у кулу; него 
бјежите да бјежимо одавде”.  Па се онда дигне са свима својим момцима и 
ту ноћ побјегне из Биограда. Кад ујутру стигну у Смедерево, онђе одјашу од 
коња те се одморе и ручају, и каже свакоме како је утекао из Биограда и иде 
управо к Миленку у Пореч: “Довде сам, вели, бјежао, а одавде ћу ићи 
полако; а ко је рад бити се и мријети, нека иде за мном”. Из Смедерева 
послије ручка отиде преко Мораве и доље преко наије пожаревачке управо 
у Пореч, ђе га Миленко једва дочека, и одреди му по 500 гроша на мјесец, а 
његовим бимбашама и буљубашама ком 200, ком 100, а момцима као и 
осталим бећарима. 
Кад пређу Руси 1810. године у Крајину, отиде и он са својим момцима 

преда њи, и то је цијело љето с њима рабро војевао око Дунава и Тимока, и 
за раброст своју добио златну колајну; а под јесен је водио руску војску на 
Варварин, ђе се у оној славној битки ранио у лијеву руку, и потом у шаци 
мало остао сакат (нити је могао прста добро скупити ни исправити). Тога 
љета добије негђе од Турака врло лијепу сабљу, оковану сребром и златом и 
искићену камењем, па је преко ондашњега поглавара руске војске пошаље 
фелдмаршалу Каменскоме на дар, но он му је врати натраг, изговарајући се 
да он није вриједан такву сабљу носити, него нека је носи онај јунак који је 
од Турака задобио; и пошаље му 200 дуката на дар. 
Премда се он тога љета састајао и помирио с Црним Ђорђијем, но у 

јесен остане опет код Миленка и код Петра, и они га по Новом љету (1811. 
године) доведу у Биоград, да би им са својим момцима био у помоћи ако се 
побију с Младеном и с Црним Ђорђијем. Црни Ђорђије пак и Младен, 
видећи да је он једина надежда и потпора Миленкова и Петрова, обласкају 
га и поткупе, па још изнесу некакво лажљиво писмо као да су Турци 
ударили на Бању, те га тако пошаљу на Крајину пред Турке, обећавајући да 
ће му се одма војводска диплома за њим послати, као што и буде. 
Те исте године у љето скоче опет на њега оне буљубашице и кнешчићи 

из Бањске и из Црноријечке, који су сад већ на прошавшој скупштини 
војводе били постали, али од њега нијесу могли да војводују, те га оптуже 
Младену и Црном Ђорђију и, подмитивши писара Црног Ђорђија, дигну га 
са великом жалошћу његовом из Бање и премјесте у Неготин, мјесто Мише 
Карапанџића, који умре тога љета. Кад је тако дошао у Неготин, никаква 
другог богатства није имао осим добри коња и господскога руа и оружја; јер 
на војсци што је год откуд добијао, све је дијелио са својима; али ту 1812. 
године закупи од Совјета скеле и ђумруке на оном крају, те се срећом врло 
обогати но и тај добитак готово сав подијели са својим бимбашама и 
буљубашама. 
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Кад се 1813. године отвори рат с Турцима; одреди му Совјет и Црни 
Ђорђије још три кнежине из наије пожаревачке у помоћ да чува онај крај од 
Турака. Пошто с осталим женама и с ђецом из Неготина испрати и он своју 
жену са снаама и с ђецом у Пореч, дође му један пријатељ, и виђевши по 
соби различне сребрне наките коњске и друге којекаке скупоцијене ствари, 
запита га увече насамо, зашто и то није послао са женом у Пореч; а он му 
одговори: “Нека жене носе и чувају њиове кошуље и чарапе, и платно, и 
пређу и плетиво; а ово су ствари јуначке, које сам ја на сабљу добио, и сад са 
сабљом ваља да и чувам; а који то није кадар сабљом чувати и бранити, није 
га вриједан ни имати. Срамота би било да Турци дођу у моју кућу па, код 
толике славе и имена мога, ништа у њој да  не нађу”.  Пријатељ је тај његов 
намјеравао да иде у Биоград, но он га је задржавао и устављао, говорећи: 
“Ми смо овђе доста весели дана заједно провели, остани и сад да разбијемо 
Капетан-пашу (за кога се говорило да ће с војском на Неготин ударити), па 
барем и славу да дијелимо”.  Пријатељ га запита како мисли он сад разбити 
Турке, а он му одговори: “Е како? Извешћу моје солдате и бећаре преда њи,  
па ћу им ј . . . матер”.  Он тада свега војске није имао под својом командом 
више од 3.000, па и то није било све у Неготину, него нешто било одвојено 
у Брзу Паланку, а нешто у Велико острво, а за Турке знало се да и иде на 
Неготин више од 15.000; зато му рече пријатељ: “Али сад неће ударити на  
тебе само субаше, него ће доћи царска војска, и довући убојне топове и 
кумбаре; зато може бити да би боље било да се ти не затвораш у Неготин, 
него да начиниш још један мали шанчић ђе у планини, а овђе да наредиш 
само толико пјешака колико је потребно за чување шанчева и да им 
поставиш добре уреднике; па кад Турци ударе на Тимок, а ти изиђи те и 
дочекај тако с бећарима и са солдатима, па ако и разбијеш, а ти ајде опет у 
Неготин, ако ли тебе Турци разбију, не иди више у Неготин, него са свим 
коњицима и с осталом војском, што је сувише, у шанчевима, иди у планину; 
па ће се Турци тебе из планине с 1.000 људи више бојати него да имаш 
10.000 па да те овђе опколе”.  На то се он грохотом насмије, па одговори: 
“Е! ти си се поплашио од Турака. Моли се ти само Богу да Турци ударе, па 
кад дођу моји козаци с Тимока и реку: “Ето Турака”, – онда ћу ја припасати 
сабљу и узјати Кушљу*, па идем у поље преда њи, а ти вичи Петра кључара 
нека ти донесе олбу пеленаша, па ево овђе сједи те пиј и узми дурбин те 
гледај како ћу ја њима да ј .. . матер”. Потом на неколико дана тај пријатељ 
његов срећом отиде у Пореч и оданде у Биоград, а он остане у Неготину по 
староме. 
Кад Турци Реџепови из Адакале први пут изиђу у Кључ да народу не 

даду бјежати унутра у Србију, него да га враћају у Адакале, и ту се побију с 
                                                           
*  Кушља – тако му се звао најмилији коњ. 
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Вељковим братом Милутином, онда Вељко подигне неколико стотина своје 
војске и отиде преко Тимока, па пјешаке остави изнад Видинскога поља у 
брдима, а он с коњицима сиђе до самога Видина, те заплијени сву стоку 
што нађе по пољу видинскоме и побије Турке које онако изненада затече на 
пољу; па се тај исти дан с неколико иљада оваца и говеда врати здраво и 
весело у Неготин. 
Кад се војска турска прикупи у Видин, онда се дигну неколике иљаде 

турски коњаника, те пређу преко Тимока само да виде како је; но Вељко и 
дочека око Буковаче и срећно и узбије натраг. Потом трећи дан удари сва 
сила турска, с топовима и са свом оправом, те пређе преко Тимока. Он, 
истина, с оно своје војске што је могао извести из шанчева изиђе опет пред 
Турке и са неисказаном раброшћу удари да би и опет узбио; но шта је он са 
своји 3-400 коњика и с толико влашки солдата у равну пољу могао учинити 
турској војсци од 15-16.000? С једном се војском тукао, а двије су три 
обилазиле да му зађу с леђа; и тако он уступи и измичући се пред Турцима 
дође у Неготин. Ту ноћ изиђе опет из Неготина те удари на Турке; но 
Турци се одрже. И тако је послије неколико дана сваки дан изилазио у поље 
и са неисказаном раброшћу тукао се с Турцима, но Турци се утврде и 
пограде шанчеве око Неготина. Турцима дође у помоћ Реџеп из Адакале и 
каравлашки кнез Караџа и сам велики везир Рушић-паша; а у њега и од оно 
мало војске што је имао изгину и изране се најбољи јунаци. Турци су се 
сваку ноћ кроз земљу ближе прикучивали к српским шанчевима и 
најпослије су се тако близу били прикучили да су се батинама пустимичке 
могли тући. Ту већ сад другога боја није било осим са шанчева из топова и 
из кумбара и из пушака. Турци све куле неготинске топовима и кумбарама 
развале и оборе, и сама она највећа кула ђе је он сједио падне, и он сиђе у 
подрум. Најпослије му нестане џебане, особито танета и топовски и 
пушчани, зато покупи сва калајна кандила и кашике и тањире, те растопи на 
пушчана танета; а у топове је, кад су негђе Турци чинили јуриш, метао 
најпослије и талијере. 
Још из почетка, како је виђео да му џебане нестаје, писао је Совјету у 

Биоград да му пошаљу џебане; и кривио и што зараније нијесу то уредили и 
више му џебане послали; и најпослије пријетио им, говорећи: “Ако Бог да 
те ову рану преболим која је сад на мени (тј. ако изиђе жив из Неготина), 
оћемо се на зиму питати како се држи царевина”.  Из Биограда пошаљу му 
одма (по ономе истом пријатељу који му је говорио да се не затвора у 
Неготин) једну лађу топовски танета и нареде да се барута и пушчане 
џебане узме из Пореча и да му како пошље ако буде могуће; но то све за 
њега стигне доцкан у Пореч, а ни осталима се не могне унијети у Неготин. 
Такођер је писао и Младену да му се пошље помоћ, као што је било 
уговорено; но Младен, уздајући се у Вељково јунаштво, мислио је да 
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Неготин неће тако ласно пропасти, а што ће се Вељко мало више намучити, 
није марио, него је још говорио: “Кад је мир, њему се пјесма пјева и по 10 
музиканта за ручком свирају: нек се држи сад”.  И тако одгађајући од данас 
до сјутра, не пошље му помоћи. 
Сад већ како су се Турци тако прикучили, и није се више могло излазити 

на поље да се с њима бије, он је и дан и ноћ одао по шанчевима и људе 
слободио и уређивао да чувају добро. Тако једно јутро (први дан мјесеца 
августа) изиђе у један мали шанац, и на табљама стане наређивати и 
казивати како ће се нешто заградити и поправити што су турски топови 
били развалили; а турски га тобџија загледа, па потегне из топа, те га удари 
испријека кросред плећа и тако га прекине и разнесе да ништа више није 
могао рећи до “Држ – ”, и с том половином ријечи падне мртав на земљу. 
Како он тако падне, момци његови, који су онђе били око њега, одма узму 
некакве траве, што је за коње била донешена и онђе се десила, те га покрију 
да га људи не виде; и тако је до мрака ту лежао мртав, а увече га брат његов 
Милутин с момцима узме те га изнесе из шанца и сарани код цркве. Залуду 
су тако смрт његову крили: војска сва још онај дан позна да Вељка нема 
међу њима; и изнајприје једни стану говорити да се ранио па лежи, а други 
да је прошао кроз Турке и отишао по индат; а мало послије сви дознаду да 
је погинуо. Док је он са својим момцима сваки час по шанчевима пролазио, 
нико није смио показати да се поплашио и слутити на зло, него је сваки 
морао бити слободан и весео, ако му се и неће; а како њега нестане, војска 
одма повиче да се више не може држати у Неготину, него да се мора 
бјежати макар како. И тако Срби пети дан послије његове смрти оставе 
Неготин и побјегну у Пореч. Потом одма сав онај крај, а мало послије и сва 
Србија, позна да Вељка нема. 
Вељко је био танка и висока струка, смеђе косе и врло мали бркова, 

дугуљасти суви образа, широки уста и подугачка, мало покучаста носа; и 
није му млого више било од 30 година кад је погинуо. По срцу и по 
телесном јунаштву био је први не само у Србији, него се може слободно 
рећи и у цијелој Европи свога свуд ратнога времена. У вријеме Ахила и 
Милоша Обилића он би заиста њиов друг био, а у његово вријеме богзна 
би ли се они могли с њим испоредити. Но то његово превелико јунаштво 
Кара-Ђорђије и Младен ове пошљедње године нијесу употребили као што 
би ваљало. Неготин, као и сваки други град, могао би млого мањи јунак, али 
добар уредник, чувати боље од њега; а он би у пољу пред одабраним 
коњицима вриједио више него иљаде другије. А осим тога, он је свагда 
потребовао старјешину да му каже шта ће чинити; то је он сам признавао и 
још је казивао да би од свију српски старјешина с којима је војевао најволио 
слушати Вујицу и кнеза Милоја Теодоровића (а за Младена је јавно говорио 
да он није за војску, и да Срби морају бити надбијени и несрећни ђе год он 
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заповиједа и управља). Као што млоги велики људи познају своју 
вриједност, тако је и Вељко своју познавао и често се срдио што ђекоје мале 
војводице, које су своја војводства мањом раброшћу или новцима и с 
лажама добили (као нпр. Џода Вражогрначки, Јова Поречки, Живко 
Кладовски, Милисав Зајечарски), имају име и чест као и он; и често би 
говорио: “Да бог да да се Срби не умире с Турцима док сам гођ ја жив, јер 
како Турци ударе, одма мене стану мало одликовати од ови кокошара*; а да 
се умири с Турцима, онда би ми и жене судиле; а кад ја умрем, да им Бог да 
мир, па никад више рата да немају”.  Истина да се Црни Ђорђије готово 
више бојао њега него он Црног Ђорђија, али је слушао заповијести доста 
добро особито како се био преселио у Неготин. Био је прави ајдук и тим се 
именом дичио и поносио до своје смрти. Као прави јунак, и ђе је ваљало, 
није умио лагати. Тако је био искрен и простодушан да му човек никаке 
тајне није могао казати. Истина да је слабо био побожан и душеван, али му 
је опет могао човек, као правом јунаку, у по ноћи без икакве свједоџбе 
небројено благо повјерити. Може бити да је оно карактеру своме 
најпротивније учинио што је издао Миленка и Петра у Биограду. Колико је 
на новце и на остали сваки плијен био лаком на војсци, толико за те ствари 
није марио кад и је имао, него и је штедро поклањао другима, па и то не 
само својим војницима него и другоме свакоме: “Кад у мене, вели, има, коме 
гођ треба, нека дође да му дам, али кад у мене нестане, ја ћу отети у кога гођ 
знам да има”. Русе је неисказано љубио и млоге је обичаје од њи попримао, 
нпр. с астала јести, косу стрићи, мараму око врата носити, пунч пити, 
мрсити, карте играти итд. Само није ћео од њи да прими да жену посади са 
собом за астал, него је она морала с његовим снахама (а са својим јетрвама) 
пољевати гостима да се умивају, доносити јело, дворити и тањире мијењати. 
А будући да му се и војска руска врло допала, зато је био начинио неколико 
козака, с копљима и са сабљама како гођ што су руски, а пјешаци су му се 
морали ексерцирати сваки дан и јутром и вечером. Он је о руској 
непобједимости толико био увјерен да никако није могао вјеровати да су 
Французи дошли у Москву, нити му је ко смио то поменути док се гођ 
нијесу натрат вратили. Кад се 1812. године гласало да ће Срби по 
букрешком миру да предаду Турцима оружје, он је говорио да ће са својим 
момцима ићи преко Каравлашке у Русију. Руси су ту његову љубав, као и 
раброст, врло добро познавали, и они су њега љубили и поштовали; 
џенерал му је Марков поклонио Пеливан-пашин бињиш од два лица, с 
једне стране црвен, а с друге плаветан, искићен сребрним и позлаћеним 
плочама и титреикама*. 
                                                           
* Тако је звао оне војводице. 
* Овај је бињиш сад, чини ми се, у ризници племенитога господина Павла Чарнојевића. 
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Вељко се женио два пута, или, управо рећи, имао је двије жене. С првом 
је женом изнајприје живио доста лијепо, а послије се заваде што му она није 
ћела да служи момака кад зими дођу с њим с војске. Кад му она једанпут 
срдита каже, да неће служити његови ајдука, он јој рече: “То су моја браћа, с 
којом сам добио чест и славу и све што имам; зато ти њи мораш служити и 
поштовати као и мене; ако ли нећеш, ја ћу те оћерати па узета другу жену”.  
А она му рече: “Док је жив Кара-Ђорђије и мој брат, Станоје Главаш, нећеш 
ти мене оћерати”.  Онда јој он на то одговори: “Тамо њој матер и с 
Главашем! А Кара-Ђорђије нека суди и заповиједа својој жени; а ти ћеш 
виђети смијем ли ја то учинити или не смијем”.  Потом, 1809. године, кад 
Турци дођу на Мораву, жена се та његова досели из Јагодине у Биоград, и 
онђе остане, кад он утече у Пореч. У Поречу нађе једну лијепу ђевојчицу, 
по имену Стану, која је из Крајине, из села Сикола, била пристала за 
бећарима, који су поарали Сиколе и још неколико села крајински, и дошла 
у Пореч да се тужи Миленку и осталим поглаварима не би ли јој повратили 
њезине дарове и аљине; ову ђевојчицу он најприје види у кући крајинскога 
капетана Стојана Абраша, и омиљевши му одма, одмами је у свој конак, као 
да му слуша госпођу, и више је не пусти од себе, него је преобуче у варошке 
аљине и стане живити с њом као са женом. Кад његова жена у Биограду чује 
да се он већ готово оженио, она се стане спремати да дође к њему у Пореч; 
но он јој одма поручи да ће је бацити у Дунаво ако дође. А кад се те јесени 
састане и помири с Кара-Ђорђијем, он даде владици иљаду гроша, а толико 
Кара-Ђорђијиним писарима, те му допусте да се вјенча са Станом; и тако се 
ожени по други пут, а оној првој жени поклони кућу и још којекаки 
миљкова у Јагодини, те је послије тамо живела. Но он, као и други млоги 
славни војници, љубећи више женски род него своју жену, није ни Стани 
вјеран остао; па не само што је гријешио с другима, него се и овој првој 
жени, коју је већ једанпут оставио, опет навраћао, те је 1812. године и дијете 
родила. С другом женом није имао ђетета ниједнога, а с првом, осим онога 
што је рођено 1812. године, имао је још први година сина Раку (Радован 
или Радојица), с кога ће се, ако га Бог поживи, моћи препочети право лице 
Вељково. Од Вељкова рода имају у Србији још два рођена брата његова: 
Милутин и Миљко. Милутин је кнез омољски, а Миљко печки. Истина да у 
лицу ниједан није млого налик на Вељка, али јунаштвом обојица свједоче ко су. 
Вриједно је још неколике ријечи рећи о Стани. Њу је Вељко, као што је 

казано, с осталом чељади својом и неготинском још зарана био послао у 
Пореч; но пошто први пут разбије Турке на Буковчи, учини му се срамота 
да он своју жену крије по Поречу; зато пошаље те доведу и њу и 
Милутиновицу опет у Неготин. Кад Срби побјегну из Неготина, Милутин с 
момцима изведе Стану, као и своју жену, која је била трудна па у Неготину 
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од пуцњаве топова и кумбара побацила дијете. У збјегу ниже Панчева 
састану се Стана и Марија (прва жена) па Марија каже Стани: “Камо курво, 
мој муж? Ти си мога мужа појела”.  А Стана вели: “Иди, друго, Бог с тобом! 
Немој ми на јаде пристајати; доста ми је мога јада и жалости. Док је био 
жив, био је и мој и твој, а сад га нема ни мени ни теби”.  Стану је послије у 
Банату просио некакав богат трговац, но она није ћела поћи: “Ја сам, вели, 
била за јунаком и, ако се још једанпут узудајем, опет ћу се удати за јунака”. 
И заиста одржи ријеч; уда се за арнаутскога капетана Јоргаћа, који је 1821. 
године у Каравлашкој доказао да је био вриједан узети жену Ајдук-Вељкову. 

 
 

ОБИЧАJИ 
ЗАДУШНИЦЕ 

 
Задушнице имају двоје: уочи Меснијех поклада и у недјељу по Тројицама 

(на Петрове покладе); али су праве задушнице оне прве, као што се и она 
сва недјеља, између Бијеле и Себичне, зове Задушна недјеља. На ове 
задушнице обичај је да сваки домаћин свима мртвима својијем, које он 
памти или има записане у читули, начини по свијећу воштану, па све те 
свијеће састави у једну руковет и запали те изгоре мртвима за душу, али 
најприје ваља свакоме да намијени, н. п.: ова оцу, ова матери, ова баби итд. 
Ако ли је близу намастир или црква, онда се те свијеће однесу онамо и 
свако своју читулу да свештенику те све мртве спомене на служби, и ту онда 
кад свештеник стане спомињати сваки своје свијеће запали. Пошто 
свештеник спомене све мртве, зађу ђаци с леђеном воде и с котарицама, те 
свијеће погасе и покупе, па послије калуђери или попови граде од њих 
друге свијеће и пале у цркви. На гдјекојијем мјесту иду на задушнице и на 
гробље с попом, те и ондје спомињу мртве, чате им молитве, пале свијеће и 
дијеле за душу, дајући просјацима и сиромасима који се ондје скупе јела и 
пића, а помало и новаца. 

 
 

ЂУРЂЕВДАН 

 
На Ђурђевдан ујутру, прије сунца, почиње се први пут купати; мушкарци 

се понајвише купају у потоку, а жене и дјевојке донесу увече кући омаје (тј. 
воде с кола воденичнога, да се од њих свако зло и неваљалштина отресе и 
отпадне, као омаја од кола) и метну у њу свакојака биља, а особито селена, 
те преноћи, па се ујутро њом купају у градини код селена и код осталог 
цвијећа. Прије Ђурђевадне не ваља селена брати или мирисати, а на 
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Ђурђевдан свако узме по један стручак те омирише и задјене за појас, или 
(дјевојке и младе) за ђердан. А гдјекоји се ваљају по зеленој пшеници. 
Многи Срби, особито к истоку, прије Ђурђевадне не једу јагњећега меса, а 
на Ђурђевдан сваки гледа да закоље јагње. Приповиједа се да овај обичај и 
Турци држе. Око Тимока сваки домаћин дотјера на Ђурђевдан к цркви по 
мушко јагње, и ондје му на сваки рог прилијепи по воштану свијећицу, па 
поп послије летурђије изиђе међу јагањце, којима се онда свијеће на розима 
запале, те им чита молитву, и благослови их (да се кољу и једу); други дан 
зађе поп с ђаком од куће до куће те купи коже од онијех јагањаца, које њему 
припадају као плата за молитву и за благослов. Тако онамо и кад је завјетина 
у коме селу, сваки испече по јагње и донесе га на оно  мјесто гдје ће ручати, 
потом зађе поп те од сваког јагњета одсијече плећку и метне је у врећу, која 
се за њим носи; што од онијех плећака он код куће са женом и дјецом не 
може појести, оно продаје. Гдјекоји на Ђурђевдан избаце пушке преко 
стоке, да би им стока напредовала. У Боци се састану по три дјевојке које су 
већ за удају, па на Ђурђевдан рано отиду на воду, носећи једна у руци проса, 
а друга у њедрима грабову гранчицу, па једна од ове двије запита ону трећу: 
“Куда ћеш?” А она одговара: “Идем на воду, да воде и мене и тебе и ту што 
гледа про тебе”. Онда она запита ону што носи просо: “Шта ти је у руци?” 
А она јој одговара: “Просо, да просе и мене и тебе и ту што гледа про тебе”. 
Потом упита ону што има грабову гранчицу шта јој је у њедрима, а она јој 
одговара: “Граб, да грабе и мене и тебе и ту што гледа про тебе”. У 
Хрватској око Карловца дјевојке хришћанске по селима уочи Ђурђевадне а 
у вароши на Ђурђевдан ујутру ладају, тј. накићене вјенцима иду од куће до 
куће те пјевају. На Ђурђевдан не ваља спавати (да не боли глава); ако ли ко 
спава, а он треба на Марковдан (25. априла) да одспава на ономе истом 
мјесту. Колико недјеља прије Ђурђевадне загрми, по онолико гроша кажу 
гдјекоји у Србији да ће бити товар жита оне године (или, како су сад 
грошеви спали, ваљало би мјесто недјеља узети дане, или мјесто гроша 
паре, па мјесто сто ока рећи једна ока, или још како друкчије). 

 
 

Према издању: Вук Стеф. Караџић. Избор из дела. Избор, предговор и 
приређивање др Васо Милинчевић. Београд, 1982. С. 103–110, 193–
212, 239, 240–241. 
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БРАНКО  РАДИЧЕВИЋ 
(1824 – 1853) 

 
 
 

ПЕВАМ  ДАЊУ,  ПЕВАМ  НОЋУ 
(Мини  Караџић  у  споменицу) 

 
Певам дању,  певам  ноћу, 
певам, селе, што год хоћу. 
И што хоћу, оно могу, 
само једно још не могу: 
да запевам гласовито, 
гласовито, силовито, 
да те дигнем са земљице, 
да те метнем међ звездице. 
Кад си звезда, селе моја, 
да си међу звездицама, 
међу својим, селе моја, 
милим сестрицама. 
 
 

КОЛО 
 
Коло, коло, 
Наоколо, 
Виловито, 
Пла'овито, 
Наплетено, 
Навезено, 
Окићено, 
Зачињено  – 
Брже, браћо, амо, амо, 
Да се скупа поиграмо! 
Србијанче, огњу живи, 
Ко се теби још не диви! 
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Рваћане, не од лане, 
Одувек си ти без мане! 
Ој, Босанче, стара славо, 
Тврдо срце, тврда главо, 
Тврд си као кремен-камен, 
Где станује живи пламен! 
Ао, Еро, тврда веро, 
Ко је тебе јоште тера? 
Ти си кано итра муња 
Што  никада не покуња. 
Ао, Сремче, гујо љута, 
Сваки јунак по сто пута! 
Црногорче царе  мали 
 Ко те овде још  не фали? 
Мачем  бијеш, мачем сечеш, 
Мачем  себи благо течеш, 
Благо – турска  глава сува, 
кроз њу горски ветар дува. 
Ој, соколе, Далматинче, 
Дивна мора  дивни синче! 
Ој, ти красни Дубровчане, 
Наш  и данас бели дане, 
Та са песме из старине, 
Пуне славе и милине! 
Ој, Славонче танани, 
Банаћане, лагани! 
И ви, други дуж Дунава, 
И ви, други, где је Драва, 
И сви други тамо-амо, 
амо да се поиграмо! 

 
 

ОЈ ДУНАВО ТИ МЕ 
НЕ УТОПИ 

 
Сунце зађе, а спушта се тама, 
на небу је вечерњача сама, 
небо ведро, а река се чиста 
тамо-амо  у пругама блиста, 
ој Дунаво, о ти реко силна 
ала си умилна! 
Колико  сам пута превесео 
са другови у лађицу сео, 
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захватио веслом и десницом, 
отиснуо с' водом и матицом, 
ни се буре, ни громовне буке 
поплашиле  поуздане руке, 
кад гром  рикну, када муња севну, 
тада, млађан, понајслађе певну, 
север дува, водом пољуљива, 
вода бурна у чун запљускива, 
вал за валом у часак нагрну, 
лати чамац, па га и преврну, 
све у воду –  ао  красне муке! 
Шчепасмо  се на ноге и руке, 
па за часак, ето браћа луда 
догрцаше  до брега и пруда. 
Млого  ли се тако кадикада 
у се глава поуздала млада, 
тело чило, а умешна рука, 
сретно сам се ја увек извука'. 
Ја сам теби младо тело предо 
кано оцу своме што  би чедо, 
 јер да хтеде могаше ме једном 
руком својом задржати ледном, 
та кад оно у води, неука, 
дохватила та самртна мука, 
кад се вода нада мноме склопи, 
ој Дунаво, ти ме не утопи! 
 
 
КАД МЛИДИЈАХ УМРЕТИ 

 
Лисје жути веће по дрвећу, 
Лисје жуто доле веће пада; 
Зеленога више ја никада 
Видет нећу! 
Глава клону, лице потавнило, 
Боловање  око ми попило, 
Рука ломна, тело измождено, 
А клеца ми слабачко колено! 
Дође  доба да идем у гроба. 
 
Збогом, житку, мој прелепи санче! 
Збогом  зоро, збогом, бели данче! 
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Збогом, свете, некадањи рају,  – 
Jа сад морам другом  ићи крају! 
О, да те тако ја не љубљах жарко, 
Jош бих гледо твоје сунце јарко,  – 
Cлушо   грома, слушао олују, 
Чудио  се твојему славују, 
Твојој реци и твојем извиру – 
Мог  живота  вир је на увиру! 
 
О песме моје, јадна сирочади, 
Децо мила моjих лета млади’ ! 
Хтедох дугу да са неба свучем, 
Дугом шарном  да све вас обучем, 
Да накитим сјајнијем звездама, 
Да обасјам сунчаним лучама... 
Дуга била, па се изгубила, 
Звезде сјале, па су и пресјале, 
А сунашце  оно огрејало, 
И оно је са неба ми пало! 
Све нестаде што  вам дати справља’ – 
У траљама  отац вас оставља. 
 
 
БОЛЕСНИКОВ УЗДИСАЈ 

 
Је л’ то данак, кад му ведла неста? 
Је л’ то сунце, откад сијат преста? 
Што л’ потмоло тако у ме гледи, 
Тако хладно да ми с’ срце леди? 
Је л’ то време што је посустало? 
Што с’ не миче, што л’ се скотурало 
Као змија на мојим прсима? 
Ал’ је хладно, ух, ал’ ми је зима! 
Кад корачам, је л’ ово земљица 
Што л’ шобоће ко каква  гробница? 
Слушаj, слушаj, jе л’ ме когод звао? 
Она, она – брже, што сам стао? 

 
 

ЗА СЕБЕ 
(Епитаф) 

 
Млого тео, млого започео, 
Час умрли њега је помео! 
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СТЈЕПАН  МИТРОВ  ЉУБИША 

(1824–1878) 
 
 
 

КАЊОШ  МАЦЕДОНОВИЋ 
 

Прича паштровска из петнаестог вијека 
 
Насред приморја опћине паштровске има једна мала лука, пусто жало, 

коју људи и дан данашњи зову “дробнијем пијеском”. То је земаном бивало 
мјесто гдје се народ купио  на збор и на одлуке, кад је та опћина слободно и 
неодвисно управљала сама собом. 
Четири суђе и дванаест властела, од сваког племена по један човјек, 

слободно и напоређе изабрани, сједели би под једном међом врх пијеска, а 
остали домаћини један до другога по пијеску, и ту вијећали    и судили о 
најважнијема послима. Један вјешти писарчић сваки би пут записао у једну 
велику књигу што је збор закључио, или суђе осудиле. 
Сваке године о Видову-дне, у пучини љета, бирала је скупштина 

отворито суђе и властелу, предавала им законик, староставник, књигу и 
сребрни печат, а они би се клели скупштини да ће неумитно судити, а 
законе и одлуке зборске вршити. 
Кад их гладне године 1423 почетком травња премами и превари 

поморски војевода Бембо да се својевољно метну под закриље крилатога 
лава Светог Марка, да их тобож Турчин не опржи, уговоре писмено на 
дробноме пијеску, да ће им се оставити у свој целини староставник, и да им 
неће узимати никакав порез, ни данак новчани ни крвни. Не питај ме како је 
Венеција своју ријеч одржала, и како је мало по мало крњила и остризала 
ове уговорене слобоштине; то знаш сам, или се лако досјетити можеш. Као 
момак, хитар а лукав, кад се облијеколи и окојаши младој и невјештој цури, 
ова јадна попусти мало данас, мало сутра, док му робињом постане, пак му 
већ не одриће ништа. 
Један дан прољетњи на главној скупштини, коју су сазвали суђе и 

властела на обичном мјесту од правде, да подјели пресушено полуже, дође 
на искуп у доцније и Кањош Мацедоновић, човек ниска струка, али жив и 
ћеперан, да би се на игли вртио. Мач о пасу а челенку на глави, викне: 
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“Помоз Бог браћо!” Он је скоро походио Млетке, зато се сви с њим 
поцеливају и загрле, а кад сједе, почну га суђе распитивати о Млецима и о 
гласовима што је тамо скупио и амо донио. 

– Имам да причам доста, ако ви не досади слушати – рече Кањош. – 
Како сте чули, ја превези зимус нешто трговине у Млетке и напуни брод, 
као око, уљем, вином, лојем и чапрама. Кад дођем тамо, навале на мене 
жбири да ме глобе и гуле. – “Од свако сто перпера да даш тридесет Светому 
Марку” – рече глава од жбира, а један што нешто нашки натуцаше додаде: 
“А нама сувише пиће”. 

– Где тридесет на сто, ако Бога вјерујеш! То је половина кад проесапим 
муку, дангубу и бродарину. Свети Марко, хвала му и слава, нити једе ни 
пије, а ја сам се предао дужду да му тобож не давам ништа, него да  му руку 
целивам, а он да ме брани од Турчина. 

– Јефтино ваистину, рече жбир, кад није друго него да му руку љубиш – 
пак се поче смијати и ругати. И тако ми данашње царице неђеље, како ми 
бјеше ђаво попио свијест, да не умаче у двор, хоћах га мачем 
предвојестручити, пак му дужду моја мука на част, а њему, скоту, пића 
задовијека. Те ја онако помамљен, по граду обијај и вратоломњај док ме 
добра срећа нагна на једнога Доброћанина. Поведе ме да пишемо жалбу у 
једнога ћелавца, који ми узе дукат да напише на педаљ артије моје боле. –  
“Стани, рекох, не хитај, да ти казујем разлоге”, а он мени опрхо: “Ја знам 
боље кад спавам него ти кад се разбудиш”. Пак ме не шће чути, но затвори 
махом врата. Довати ја оно зло писмо, те ме поведу с њим у једну велику 
кућу и реку да чекам. Чекај, чекај, три дебела сата, док ми се од јада сави 
туга. У неко зло доба отворе се врата и испане један хромац у зеленој 
халини као гуштерица. Узе ми хартију из руке, стави на нос наочаре, па тек 
је прочита, рече: “То нијесу наши посли, него ајде  откуда си дошао”. – 
Викнух: “А да чији су за ране Божје, што ме мучите?” – А он се не окрену, 
него онако храмајући пут врата, прожвака: “Четрдесетине”. – Помислих 
који ће их ђаво скупити заједно, док ми вођа каза да су вазда на искуп – 
него, рече, хајде док се не разиђу. – Кад дођи тамо, викну стража: “Не суде 
данас него на прездан, дођите сутра раније”. – Смрче се, а ја не јио ништа, 
но се напунио јада од грла до димања, пак ми се дроб натегнуо да прсне. Те 
ја баш онако без ишта у постељу. Ђавољи један сан сву ноч, него се обрћи и 
преврћи до зоре. У свануће устах; обађи Млетке с краја на крај, већ је сунце 
скочило три копља, а град пуст без људи, јер тамо свако спава до подна; кад 
мркне обједују, а пред зору лијегају. Нађох на Бога вођу, те ја с њим код 
Четрдесетине. Уђемо у двор и чекамо у првој одаји два дебела сата, док  
дође један човек у црној халини и капи, шћах речи  да је редовник. 
Приступим и дам му оно писмо, а он мени: “Данас имамо много навалице, 
него дођите прекосутра”, а понесе писмо. А сад? Те ја прекосутра чекај опет 
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три сата пред вратима и додијах Богу молећи га да ми не  превре док се 
jедноме слуги дожали. Уљегне у једну собу и доведе једног човјека суха а 
висока, као да су га из гроба вадили. Донесе збиља ону жалбу несретњу и 
написа под њом пет шест ријечи, пак ме оправи на другога, а други на 
трећега, док се овај трећи такну душе. – “А што нијеси, –  рече, – дошао 
прије код мене, него се снујеш по граду, као лијепир око свијеће?” Пак и он 
у потоње оштети: “Дођи, –  рече, –   сутра да те о најмањој отрсим, јер се 
данас тај посао одоцнио”.   Те ја сутра, кад ли га није, него су пуста врата 
затворена. Куца’, буса’, не озива се пилата душа. Чекам ту до мрке ноћи, док 
ми се поче мозак у вртолац окретати. Онако јадан и тужан, стиснем и пођем 
у једну крчму да се тобож у вину разаберем. Таман да заложим нешто меса, 
пуће вика и треска по крчми. – “Што је, људи, ново?”  –  “Зло, –  рече један 
Брачанин, – да не може горе!” – “Дану причаћ, чоче, да и ја знам!” – Стаде 
Брачанин да приповиједа како се нека чоечетина фурланска одметнула 
дужду и поаинила. – “Шатор је, –  рече, – разапео на једној острвици усред 
града; брани га вода одасвуд и зове дужда на мегдан; ако му не изиђе или 
заточника не пошаље, а он да му преда круну и кључеве блага Светога 
Марка, и јединицу кчер у жену. Остадоше Млеци под харач – рече смијући 
се Брачанин – заточника није, а дужде, клонуо годинама и срцем, готов је да 
се освати Фурланом и да му преда госпоство”. – “Пак се у оволико града не 
мога наћи дужду заточника?” – реци ја.  –  “Не, Бога ми, ниједнога, – 
одговори Брачанин, – свакоме је меко пред собом”. – “А да ја, видиш 
колишни сам, а рад бих се с њим обисти”. – Стану они људи да се брукају, 
видећи ме шаку јада, но један који ме све гледаше рече: – “Не мјере се људи 
пеђу, но срцем и памећу”. – И овај ме пратио све до конака, и свијем путом 
испитивао и искушавао ко сам и откуда. 
Ујутро таман се обуо, ево човјека по мене: “Хајде, – викну, – зове те суд”. 

Помислим, зове ме они што ме јуче превари. Кад ми у суд, кад ли је то друга 
и пространија кућа: стубе од мрамора, а стубови високи као топола. Уљезем 
у дворану, кал ли сједе три старца иза једне црне завјесе; где да свијећа не 
гори не би се видело ништа; а пред њима златни крст. Питају ме откуд сам 
и што млитам по Млецима. Ја ии кажем све редом као сад вама, док ме један 
прекиде: “Не питам те за те беспослице (чуј, беспослице!), него што си 
синоћ у крчми дробио?” – Ја кажи све право и реци: “Ја нијесам дробио, ни 
пјан био, него лијепо говорио, љепше него ви сад”. – Док један од њих 
смекша: “А би ли се збиља међу вама нашло вјерне слуге да прегне мријети 
за дужда”. – “Би стотина” – реци ја. 
Они се дадоше нешто у шапат, док опет проговори онај исти: “Ево ти 

писмо да продаш трговину слободно без царине. То се неко с тобом 
шалио, али ћемо му ми казати како треба да поступа с Паштровићима кад 
довезу трговину; и ево ти десет дуката дангуба; а дођи сутра рано овђе, јер 
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ћемо нешто зборити, немој увече триста а ујутру ништа”. – А ја њему: 
“Нећу вам, господо, новца ни једнога узети, кад сте осудили да се жбир 
шалио и да ми шалу плати. Идем сад за послом, а ето ме сутра чисто код 
вас”. 

– Продам трговину за трговину, а опремим после; кад сутра на суд, кад 
ли ме чекају сва три од зоре. Даду ми сточић да сједнем и донесу кафе од по 
оке. Помислим да је вратим као мито, но ми се учини стидно, те је посркам 
до дна. Поче један суђа: “Би ли се ти потхватио да понесеш својој браћи 
дуждев поздрав и милост, и нека му пошаљу заточника да убије једнога 
вјетрогоњу, о којега није дужду достојно каљати руке?” – Одговорим ја да би 
био готов понијети милост и поздрав честитог дужда својој браћи, кад бих 
чуо из устију истога те риjећи. 

“Што пак тражите дужду заточника да му одметника посијече, ја мним да 
кад није дично да се с њим дужде сијече, да му није ни дично слати мјести 
себе другога, јер су то двије срамоте”. Виђе суђа да не угонета, пак ми рече: 
“Ти нијеси добро схватио, него дођи сутра у подне у дуждеве дворе да те 
изведемо пред дужда, да му се поклониш и наук примиш”. 

– Ја се сутрадан ођедни доламом зеленом од кадифе што сам лани у 
Дубровнику кројио, јечермом и докољеницам у чистој срми, што сам љетос 
добавио из Скадра, припаши мач вуковац у сребрнијем плочама, што ми га 
је ђед у Шпанији куповао; а стави на главу челенку цариграцку, а на 
челенци перо лабудово, скоро моје висине. Кад у одају дуждеву, али ту 
господе као пљеве, сви одели свилу златом везену. Приступе слуге и 
допрате ме до господе. Сви се око мене окупе, као тице око ћука, да ме 
гледају и хаљине пипају. Ах, леле, да бјех височији! У томе се растворе  
једна велика врата и изиђе један ђед, сијед као овца. “Ево, –  викне, – 
дужде!”. Кад збиља по за њим чепукајући испаде дужд. Тек га виђех     рекох 
у себи: овај не може ни репа вући камоли да мегдан дијели. А он право на 
мене, куцне ме по рамену и доврати десну руку, као да смо се сто  пута 
гледали и заједно ручали. Окрене се к једному од оне господе који бијаше 
најприкладнији,   те стаде с њим да говори на по гласа, нити могах чути ни 
разумјети, док овај господин почне са мном нашки као ја и ћах рећи да 
заноси которски. – “Честити дужде преведре власти, – рече напорито, – 
даде ми препоштену поруку да ти његове ријечи протумачим, срећан си ако 
их примиш! Он и с   њим сва господа поштују у твојој браћи, која су 
отскора прибјегла под сјен крилатога лава да избјегну јарму турскому, једног 
од највјернијих народа који су сретни   живјети у овако богатому и 
праведному царству, гдје је Бог столом сио. Сад је куцнуо угодни час да 
дјелом потврдите ово дуждево мнијење. Хоће се дужду заточника да изиђе 
на мегдан једној смушеној и неваљалој рђи којој је омрзло живљети, пак 
ради да се грдилом овековјечи. Могао би дужде наћи с реда своју замјеницу, 
не једну но триста, пак какве замјенице, да се земља тресе! Но је дужде 
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одбио све просиоце, јер жели твојој браћи, скоро посињеној, отворити пут 
славе, поштења и неумрлости. Пођи дакле   што прије дома, понеси браћи 
својој поздрав, и милост дуждеву, и нека му пошаљу бржебоље заточника, 
њему пристојна стасом и јунаштвом, који ће им, ако да Бог, притврдити 
дику и срећу”. 

– Ја се поклоним до црне земље и рекнем у себи: Лијепо ли ова господа 
мажу и шарају, а дужду: да ја ни најмање не сумњам да ће ми браћа 
драговољно и радосно прихватити тако племениту част и послати дужду 
јунака њему достојна. 

–  Ћаху да ми даду путбине не знам колико дуката, но ја одбијем и 
кренем из Млетака на чисти понеделник. Сад се посвјетујте мудро, хоћете 
ли и кога слати, пак што му да Бог и стара срећа. 
Један од властеле, што није никад   оком тренуо колико је Кањош 

причао, поче први: 
– За времена предаје ја сам се залуду борио м пријечио из петнијех жила 

да се прођемо тијех лацмана, јер сам одиста знао да вам с њима погодба не 
помаже. Да не би Фурлана, што је ставио Млетке у козји рог, плати Кањош 
тридесет на сто и пиће, или би залуду по Млецима удара до Ускрса од 
немила до недрага, да се она фукара с њим руга. Онда сте говорили: 
спржиће нас Турци. Но које ће вам јаде помоћи Млечићи на сухом крају кад 
провале Турци с истока преко Албаније? Не шћаше ли бити боље да смо 
држали за једно уже с осталим Србима и бранили своју неодвисност на 
шиљку од мача? Видите ли Дубровчане како мудро одржаше, а бојанджије 
нијесу чисто? Сад посијеците Фурлана, као да оперете магарцу реп, него 
што ћете боље притећи узду; догодине опет ћете давати  мрнаре и царину, а 
жалбе ће вам примати као ону Кањошеву. Противили се? –  Развалиће вам 
то кућа при мору и пуштат Турке да вас згњеће! Наш су староставник 
признали девет царева римскијех и цариградскијех, од Дукљана до 
Костадина. Потврди га папа римски и онај Лујо Маджар што нам посијеће 
четрнаест стотина   глава за Голијем Врхом. Потврдише га цареви и 
кнежеви српски од Немањића до Бранковића. Да сте мене чули и Млечић 
би га потврдио без предаје. Да нам они отворе пут слави и поштењу! 
Толико им га Бог дао дома! Него чујте барем сад! Дође згода да поправимо 
погрешку и да се тијех лажаца опростимо. Пошаљимо дужду заточника нека 
најприје прекине уговор и предају; нека обећа да ћемо вазда и у сваком рату 
бити дружина против некрсту, али да их за господаре нећемо док један од 
нас тече. Сами су прекинули погодбу кад Кањоша на такве муке мучише, 
дођи данас, дођи сутра да им харач плати. Ако посјекосмо Фурлана, добро; 
не ли, измислимо други пут да се једном оскубемо и да будемо кући 
домаћини. Овако су мислили, као ја сад, они што остадоше на лазини за 
Голијем Врхом. Има и данас тисућа момака што би мрли да очувају 

http://www.elib.bsu.by


 32

посљетку слободу и неодвисност. Кому је дражи живот нека иде да робује 
Фурлану. Боље поштена истрага, него срамотна натрага! 
Промисли јесу ли се мало узрујали на те ријечи, док један од суђа поче 

да говори тихо: 
– Може нам бити да не шаљемо заточника и да се те части захвалимо, 

ако мислите да ће нам бити бољи Фурлан од дужда. Може нам бити да 
прекинемо погодбу и да Млечићем ратимо; но погледајте најприје има ли 
свему тому разлога. Ниједнога, но тобож да не плаћамо царину.    Ми 
немамо где нашом трговином него у Млетке, је ли да? Сад кад не будемо већ 
млетачки људи, плаћаћемо свакако царину, а као дружина у рату давати 
једнако мрнаре. Кад нас муче јутрос, где смо њихови, што би чинили сутра 
кад би им се отуђили? Разаберите се и нађите бољи разлог, јер вам је тај 
слаб. Што помињете царе и кнежеве, ми смо вазда по једнога господара 
имали, који је нас за перчин држао иако смо самособом управљали; ово 
дакле нам данас не може бити необично. Што сте рекли да би боље било да 
смо држали са осталим Србима, ја питам а где су? Паде Србија, паде Босна, 
а сад ће који час Арбанија! Српска влада и госпоштина бјеже на земљу 
мађарску и сиротиња оста под јармом. Паде зеска бановина, а народ 
прибјеже у те планине. Па ко да нам  поможе кад то море ошапе турски 
броди? Не могу нам чути Срби смрти ни живота за годину, а камоли да нам 
помогну. Што се жалите на Млечиће да узимају царину преко погодбе, 
кажите ми једнога да је платио; увјерите ме да би је Кањош дао, да не би 
Фурлана. Мрнари иду сами на мрнарицу, јер им је милије лијенити по 
бродовима него дома земљу копати, а ви говорите да их дижу. То су 
пребацивања, него се прођите јунаштва и зле среће, а држите што сте 
ухватили. Падоше силна царства и клонуше страшне војске пред силом 
азијацском. Запад стријепи, а исток стење, потоња му се угаси свијећа, а ми 
шака људи на похарици с мора и са суха, да се ми бијемо, ‘вако пестима у 
главу! Сад ми реците да сам зловаран, но ја видим бистро, ако не би 
млетачке помоћи, остадосмо рајом задовијека. 
Узе да говори један из народа: “И ја сам с оном да ти је камена погодба с 

јачијем, пак баш зато мислим, да ће боље притврдити каквим оглашеним 
дјелом: Млечиће задужити, а себи поштење отворити. Него нека иде 
Кањош дужду заточник, па ако му да Бог да посјече   ту талијанску аждају, 
нека тражи да се погодба збиља поштује, да нас дуждеви жбири не потежу 
по млетачкијем улицама. Ако ли погине, а ми ћемо послати другога и 
трећега; дати нас неће све тај Фурлан посјећи. 
Сви пристану на ову, но Кањош скочи на ноге и викну: 
– Ја не смијем ходити, јер сам малашан, а дужде тражи хрпу 
според Фурлана. 
А множина изгласа: 
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– Ако те посијеће послаћемо повишега; ти си Млецима вешт а други не 
би умио ни доћи до дуждева двора за мјесец. Ако погинеш оплакаћемо те 
дивно и свако од нас кад дође у Млетке походиће твој гроб. Могао си збиља 
то сам тамо отрсити да нам не метеш скупштину тијема беспослицама. 
Рече Кањош: “Ви се шалите, а ја збиља примам част и идем да се 
Фурланом обидем, пак ће бити што усхоће Бог. Него ми направљајте 

путни лист, нека зна дужд да идем из главе цијела народа”. 
Написа писарчић писмо како му суђе изусте, пак га народу прочита од 

ријечи до ријечи: “Од нас суђа, војвода, властеле и цијеле банкаде, у име 
народа вјерне комунитади паштровске, честитоме дужду и свој племенитој 
господи млетачкој част и поклон”. А по тому: “Наш лијепи брат Кањош 
Мацедоновић донио нам од ваше милости поздраве и поруку да вам 
опремимо једнога брата који ће мјести дужда изаћи на мегдан јуначки. Вазда 
готови, уколико смо вриједни, угодити преведрому владању млетачкому, ево 
шаљемо истога Кањоша с благословом и велимо: гдје је он, ту смо ми сви. 
Захвални на част коју сте нам учинили, надамо се прво у Бога пак у нашу 
стару срећу, да ћемо и тога и све друге дуждеве злотворе сатријети. 
Закључено на обичному мјесту од правде, на Мученике у прољеће и 
печаћено печатом”. 
Приспије Кањош у Млетке на Цвијети, у најљепше доба године. 
Гдје ће, гдје неће, те он код оне тројице гдје је пио кафу. Не пусти га 

стража од прве уљести, него му викне: “Не можеш амо, но ако ћеш      да се 
судиш хајде код Четрдесетине”. 
Виђе Кањош да су га почели опет слати од Вука до Новака, пак одговори 

стражи срдито: “Баш нијесу то посли, за које ја идем, Четрдесетине, Него 
Тројице. Ја сам, ако ти је драго знати,  заточник дуждев”. Још то лијепо 
не изусти, а стража дигне капу с главе и проведе га из одаје у одају, док дођу 
пред Тројицу. Кад виде Тројица Кањоша намргоде се, јер помисле да 
Паштровићи неће слати замјеницу дужду. 
Кањош им се поклони и преда писмо; сва се три пригну да виде што 

пише, док рече један од њих, пошто се нешто мећу се поразговоре: 
– Ми се надали да ће нам доћи бољи и виши јунак нег си ти. 
Наједи се Кањош да пукне: “Моја господо, бољи и виши пођоше 

болијема и вишијема, а ја једва вас допадох. Ја сам најприје дошао до вас, 
јер нећу да излазим пред дужда него словодобитан, а ви мене лијепо 
дочекасте!” 

– А да, – реку сва три, – кад нећеш пред дужда излазити, а ти хајде сутра 
на погибију. Је ли ти мач оштар? 
– На ове ваше јунаке, – одврати Кањош, – не требује га оштрити него да 
лиња гвожђе. Кажите ми где је мегдан и мегданђија, па ко кому што да. 
Дадоше му пратиоца и рекоше да иде с њим, да ће га он провести до 

Фурлана и казати му гдје ће га закопати. 
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Бијаше сунце пô неба превалило кад приспију на обалу. 
– Тамо ти је, – рече вођа, – на тој острвици мегданђија, а ево чуњ пак се 

превези сам. 
А Кањош њему: “Хајде, болан, са мном, завези и превези ме, даћу ти 

плату, пак ми буди и ђевер”. 
– Нијесам се ја помамио, нити ми је, Богу да је за славу, живот омрзнуо! – 

одговори вођа, пак побјегне  у бестрв. 
Остаде Кањош сам. “Сад што ћу да радим! Могло ми је бити да седим 

дома као господин. Нанесе ме неки гријех да овђе лудо погинем; пак да је за 
кога, ни по јада, но за ове страшиве и надуте никове. Идем баш  на конак 
пак ћу сутра опет пред суђе нека ми даду пратиоца да ме ђеверује; ако 
погинем да ми се барем зна гроба, овако могу лудо пропасти прије 
мегдана…” 
У томе се одвезе од острвице чуњ и допре к обали. Кад ли збиља Фурлан 

патошином о пасу, а одио вучетину. Вика Кањоша: 
– Што си ту, зла ти срећа! Који си? 
– Ја сам, – рече Кањош, – заточник дуждев; него кажи где ћемо се сјећи? 
– Не шали се, него кажи ко си, – викну Фурлан. 
– Знаћеш брзо који сам, – одговори Кањош; него хајде да се сијечемо, 

није мени дангубити. – Пак се довати за мач, а зашкрипи зубима. 
Укрцају се сваки у свој чуњ и завезу по крми. Кад допру к острвици, 

скоче оба  једанак на крај, а Кањош отисне свој чуњ од краја. 
– Што чиниш, – викне   Фурлан, – што отури чуњ, јеси ли при себи? 
– Не требају нам два, – одговори Кањош, – ја ћу се твојијем  вратити; а 

теби већ не требају ни чуња ни коња; ти си своју чашу испио. 
Предаде се Фурлан, пак му стаде причати колико је јунака посјекао и 

убио. 
А Кањош њему: “Мучи, рђо, ти нијеси јунака јошт ни видио, камоли 

убио, него баци ту палошину да ти вежем руке наопако, да те водим дужду, е 
да му се смилује и да ти опрости кад те таква види”. 

– Прођи се белаја и боја, – додаде Фурлан, – него хајде под мој шатор да 
ручамо, а вјеруј ми, незнана делијо, тај дужд за кога ћеш гинути једнаки је 
душманин и мени и теби, пак те жалим гђе те ђаво нанио да ти попијем ту 
праву крв. 

– Ништа ме не жали, – викне Кањош, – пошто тргне из корица мач и 
насрне на Фурлана. А овај одбије палошем мач и на тилуту му направи 
зубац, би палац утонуо. Поврне Кањош и другом и трећом, но Фурлан 
вешто одбија махове док га Кањош, обигравајући, окрене сунцу у очи. 
Потегне Фурлан једном и, чисто да се Кањош некако хитро не усука, шћаше 
га раскројити. Док Фурлан махну другом, Кањош га уграби и проби мачем с 
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лијеве сисе на десну лопатицу. Паде Фурлан, а удари му из ране кужањ крви 
као да си вола заклао. Допаде Кањош, дигне му с руке прстен, а распаше 
палош, па га остави да диха. Укрца се у чуњ и доприје обали. Кад ли се ту 
покупило све што је жена у Млецима. На девет јада док је себи пут 
прокрчио, а оне жене за њим у пратњу појањем и весељем: – “Теже ми 
бијаху оне жене, – казивао је послије Кањош, – него Фурлан и његов 
палош”. 
Пуче по граду глас као муња да је Фурлан погинуо. Неко прича да му је 

видео главу, неко срце, неко описивао бој, као да је све очима гледао, а 
стотина га опколили да чују. Зазвоне звона у свијем црквама, позатварају 
дућане прије мрака, ударе свирале и бубњи, расвјетле град да се види као 
усред подна, а народ врви одсвукуд на чопоре к великој цркви да Богу 
захвали и завјете прилаже, што се град ослободио тако страшне биједе. 
У првом мраку око триста људи ођевени у једнакој ношњи, а за њима 

свијета на гомиле, са зубљама, дублијерима и свијетњацима, дођу пред кућу 
Кањошеву и пренесу га у златна носила у дуждев двор, гдје му је  сву ноћ 
пошта и весеље трајало. Пропитују дужд и господа о сјеки и о Фурлану, 
гледају му и обидују мач, а он донио са собом прстен и палош Фурланов на 
поклон дужду: 

– Ево ти, честити дужде, обиљежа, која сам дигао са мртва одметника. 
Овако ти сваки непријатељ обршио и на мору и на суху, као што је данас 
овај Фурлан. – То Кањош изусти, а дужде га објеручке загрли и пољуби 
посред чела. 
Сутра у подне дужде са свом господом у Светога Марка на благодарност, 

а за њим непрегледна пука, као тушта. Бијаше црква урешена као што бива 
у највишим светковинама. Кањошу опредијелише мјесто одвојено и 
узвишено според дужда, а црква се напунила господе и набило једно на 
друго да не могу хрхнут. 
Иза службе Божје, пође дужде с Кањошем о десној, господом и с 

пратњом у велику одају, гдје се дужди круне и цари примају. Свод јој 
позлатом извезен, ступови мраморни златном жицом опточени, столи од 
кадифе с бисерним уресом, а дуждево престоље од слонове кости  окићено 
ловорјем. Сједе дужде, пак са престоља поче говорити талијански. Кад 
прекиде, један од оне господе преведи Кањошу нашки дуждеве ријечи пуне 
меда и захвалности њему и опћини која га је послала. 

– Сад, – рече тумач, –  ево    смо отворили благо Светога Марка, 
приступи и узми колико те је  воља, и што сам заповиједаш. 
Приступи Кањош гвозденој су три браве скрињи, кад ли скриња пуна 

удушена златнијех дуката. Погледа Кањош благо, пак се посмијехну, извади 
из тобоца својега дукат и баци у скрињу. 
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– Што чиниш? – викне зачуђени тумач. 
А Кањош њему: “Да се из ове скриње диже а не меће, то би благо брзо 

нестало; брзо бисте јој дно виђели”. 
Мало затијем рече Кањошу онај исти господин да би било дужду веома 

драго да се с њим освати и да би му рад поклонити кћер једину у жену. 
– Благодарим, – рече Кањош, – на такву племениту понуду. У нашој је 

опћини обичај непрекидни да се свак жени у своме јату и тако чувамо 
поштење нашијем сестрама. 

– А да тражи, вели ти дужде, какви дар! 
– Питам, – викне Кањош, – да нам не узимате царине ни мрнара, да 

стојите поштено на погодби коју смо утврдили при предаји и за боље 
јамство да се зове именом нашега народа она обала у Млецима при мору гђе 
се искрцава наша трговина. Другога дара и обиљежа нити тражим, нити 
примам. 
Нареди сенат да се то мијесто задовијека назива “словенскијем тргом”, la 

riva degli slavoni, и прописа да се на њем искрцавају и распродају словенске 
трговине довозне, без царине и ђумрука. Но су те наредбе и ти прописи 
трајали колико мачки муж. Име трга Млечићи преокрену у ниско и подло –  
riva dei schiavoni, а мало по мало уведу царину и почну узимати мрнаре, не 
пазећи на погодбу ни на ријеч Кањошу задану. Зато и остаде у народу 
пословица, која се и данас спонаша: како су чинили тако су и обршили. 
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ЉУБОМИР  НЕНАДОВИЋ 
(1826–1895) 

 
 
 
 

ПИСМА  ИЗ  ИТАЛИЈЕ 
(Одломак) 

 
Jа сам се врло обрадовао што ћу видети того чувеног црногорског 

владаоца и великог српског песника. Што сам год његово читао, остало ми 
је у души. Његов Горски вијенац прави је венац српске књижевности. 
Полако сам силазио   низ степене и благосиљао сам овај случај који ми је 
донео оваку радост. Жељан сам био српски говорити. На целом путовању, 
од Париза довде, нисам видео Србина. У туђини сваки једва чека да види 
свог сународника. Само Енглез за Енглеза не мари. Ваљда зато што их свуда 
по целом свету има. У најмањем и у најудаљенијем углу ове наше планете 
они се на путовању налазе; како на Монблану, тако и на Чимборасу они се 
сретају. Ко би тај народ по његовим путницима судио не би га правично 
оценио. Они су, кад путују изван Енглеске, сви чудњаци. Путовање је права 
страст имућних Енглеза. Пре двеста година били су такви. Шекспир, још у 
оно време, подсмева им се како продају своје земље да виде туђе земље. 
Тек што сам сишао на улицу, стиже ме Вукало, и даље пођемо заједно. 

Путем каже ми да је ту од Црногораца још и Андрија Перовић,  сердар 
цуцки, и Ђуко Срдановић, управитељ двора Владичина. Питам га      како је 
владика са здрављем, јер сам слушао да болује од немиле суве болести; и он 
ми каже да му је ова блага неапољска клима зимус врло добро чинила.  
“Али је, вели, још слаб; несрећни кашаљ често му се повраћа; а и књиге му 
грдне стижу шта Омер-паша у Босни ради; па је често једак и зловољан”. 
Између осталог запитам га путем зашто рече да га досад није сунце 

грејало. Јер то ми беше загонетка.Нато он одговори: “А да како да ти се не 
обрадујем! Погибох ти у овом несрећном свијету. Ниједан те лацманин не 
разумије; или говорио њему или стоци, свеједно. Овђе сам ти био цијеле 
зиме као у тавници. Нема ко “обро јутро” да ми рече. Нијесам ти много 
даље ни ишао по Напуљу, него од куће до ове цркве. Куд се гођ макнем, 
накупи се, фала богу, свијет око мене, ка да нијесу нигда виђели човјека. 
Бога ми је ови народ не друкче већ ка стока. Све је манито”. 
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Питам сам га: хоће ли Владика скоро полазити из Неапоља? –  “Бога ми 
ти не умијем казати. Ко ће моћи његове мисли погодити; док истом рече: 
спремајте! –  а све ми се чини: нећу тај срећни час нигда дочекати”. –  Па 
опет настави жалити се на своју самоћу: “Сердар Андрија вас цијели дан 
сједи на балкону; Ђуко има посла сваки час око господара; а ја тужим у 
самоћи за нашом лијепом Црном Гором”. 
У том разговору уђемо у кућу где је Владика седео. Та је кућа на углу 

улице, баш према великом хотелу што се зове “Рим”. Има врло леп изглед 
на море и на све стране. Владика је седео на првом кату. До његове собе 
треба проћи две собе. Ту нађем Ђуку; и он ми се врло обрадује. Док се ја с 
њим поздравих и мало разговорих, а Вукало већ излази из Владичине собе 
и виче: “Хајде, зове те господар!”  Ја мало прекорим Вукала што ме је тако 
одмах јављао, и што није причекао док се мало од прашине очистим. “Како 
си ме пријавио, кад нити знаш ко сам ни откуд сам; шта си му знао казати?” 
–  “Ја сам му казао, рече, нашао сам, господаре, једнога Срба! –  Па камо га? 
–  Ево га, довео сам. – Пусти га амо! –  То је све; а шта ћу му друго кажевати?” 
Ја кад сам пошао из гостионице, нисам знао да ћу тога дана изићи пред 

једнога владаоца, био сам обучен аљкаво и немарно, као што се многи 
путници носе по страним варошима, где нигде никога познатог немају: а 
праве туристе, нарочито Енглези, уживају у неком задовољству кад се 
Талијани за њима осврћу и гледе њихово одело. –  Имао сам сламни 
шешир, ни Робинзонов није био друкчији; то је прво што путници купе кад 
дођу у Италију. Док сам ја доводио у ред своје хаљине и брисао чизме од 
прашине, Ђука и Вукало стојали су и правили примедбе, а покаткад би 
рекли: “Иди, чоче, унутра! Шта мари господар јеси ли ти мало прашљив 
или нијеси!” –  А кад ја почех навлачити и рукавице, повика Ђуко: “О 
Вукало, бога ми је ово неки лацман, па залутао неђе у наше крајеве те 
научио српски”. Ја сам се смејао, и они су се смејали. После сам видео да и 
они носе рукавице. 
Кад сам био већ своју тоалету мало у ред довео, отворим врата и уђем у 

Владичину собу. Ја сам себи представљао владику црногорског као и друге 
владике: у дугој црној мантији, с камилавком на глави, с бројаницама у руци. 
Такву сам и слику из младих година његових виђао.  Кад уђем, погледам по 
соби. Соба видна и велика. Три прозора гледала су на море, а један низ 
улицу на краљев двор. Усред собе стојала су два стола; на једном беху 
растурене књиге. Било је два лепа канабета, и више великих и малих 
столица, са другим потребним намештајем; на зидовима, осим огледала, 
било је различитих слика. Десно од врата, у дну собе, био је камин од 
мрамора, оџак по француском начину, у коме је горела мала ватра. Према 
томе оџаку, у великој, сниској столици седео је један крупан човек у 
црногорским хаљинама с црногорском капом на глави, и држао је гвоздене 
машице у руци, те њима џарао ватру. Једва је могао приметити да је неко ушао. 
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Никога другог није било у соби. Првим погледом уверим се да је то 
Владика. Прођем кроз собу и на два-три корака зауставим се пред њим. Он 
окрете главу и погледа ме. Ја му се поклоним и рекнем: “Добро јутро, 
господаре”. Он ми одговори: “Добра ви срећа!” И одмах продужи: “Ви сте 
из Далмације?” –  “Нисам, господаре, ја сам из Србије!” И кажем му укратко: 
да сам био професор у Београду, да сам зимовао у Паризу, да сада путујем 
да видим Италију, а пре свега казао сам му како се зовем.  Моје име учини 
му се познато, и одмах ме запита: “Јесте ли ви што писали?” –  “Јесам” –  
“Је ли ваша Славенска вила и новине Шумадинка?. –  “Јесте, господаре!” –  
Нато се он осврте и привуче к ватри једну столицу “Сједите – рече –  ми 
смо стари познаници. Сам вас је Бог послао да ме у овој самоћи 
разговорите”. Пружи ми руку, те се са мном рукова. Затим се замисли и 
ућута, па из тих мисли, после неколико тренутака, јачим  гласом узвикну: 
“Ала се ми Словени наробовасмо!” И као нека срдња указа му се на лицу. 
Док сам ја смишљао шта да му кажем на то, он продужи после кратког 
ћутања: “Али ми, Црногорци, богами, нијесмо! Сваком слободном човјеку 
можемо слободно у очи погледати. Ни пред ким се не морамо застидјети”. 
Питао ме затим много о Србији. Премда сам одавно из Србије, опет сам 

му причао све што сам знао. Он је врло пажљиво слушао. У томе разговору 
запита ме: “Што се већ једном не дижете на Турке код толиких лијепих 
прилика? Што не прегнете једном? Па ви отуда, а ја одовуд, да се на Косову 
састанемо. Па док дипломати измијењају међ собом своје ноте, ми ћемо 
наш посао свршити, па ћемо онда Јевропи казати: Оно што сте ви звали 
Јевропска Турска, оно смо ми! Зовите нас опет како хоћете, само поштујте у 
нама људе; и нама је исто тако драга слобода и просвјета као и вама”. 
Пита ме: “Зашто забранише ваше новине Шумадинку?” –   Кажем да 

налазе да распростире одвећ велику слободу. “Онда, вели, нека избришу из 
историје имена свију српских војвода; јер су се они сви борили да буде што 
већа слобода”. Затим, после кратког ћутања, придодаде: “Шта се Србија има 
бојати слободе? Србија, коју је слобода родила, која само са слободом може 
у напријед поћи. Куд гођ мисли да корачи, очекују да им слободу донесе. 
Сучим ће поћи браћи која су под Турцима, ако им слободу не понесе?” 
Кроз стаклена врата видим где на балкону седи један Црногорац, огрнут 

ћинтерцом, (црквеним кратким ћурком, с лисичином), пуши дугачки чибук 
из оковане симсије (тако они зову лулу). Покаткад и он погледа на нас кроз 
стаклена врата. Крупан, пристар човек, црних, великих бркова, и необично 
велике главе. Седи на балкону као орлушина на каквој литици; само главу 
покаткад окрене на једну или на другу страну. У неко доба и он уђе у собу, 
и, не обзирући се на нас, пође тихим кораком преко собе, да иде даље на 
друга врата. Владика, кад га примети, рече му: “Што се не поздравиш са 
овијем господином? Он је из Србије”. Сердар Андрија –  то он беше –  
заустави се и мало осмехну: “А откуд бих ја знао, господаре, да је то Срб. Ја 
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мислим да зборите францески”. Ја се поздравим и пољубим са сердаром, а 
Владика рече ми: “То је мој зет! (сестра му за њим), повео сам га да ми се 
нађе когођ свој, ако би ме ова несрећна болијест удавила у овом туђем 
свијету”. 
Даље, стојећи, продужимо разговор о моме путовању, а највише о  

њиховом бављењу у Неапољу. Сердар се не жали на дуго време. “Ја,  вели, 
сједнем на они балкун, па што гођ има господе и госпођа и кароца,  све 
видим, јер све овуда паса (прође). И ниједно неће проћи а да не погледа 
горе у мене”. Владика се осмехну, па му рече: “Ти мислиш да они гледе у 
тебе, а они гледе у те хаљине”. –  “А бога ми, господаре – прихвати сердар –  
ја мним да у мене гледају. Ево, објеси ове хаљине на балкуну, па ако ико у 
њих погледа, онда реци шта хоћеш”. 
При растанку рече ми Владика да му сваки дан и пре и после подне 

долазим: “Па ћемо, вели, заједно ићи по Неапољу”.   
 
 

ПИСМА  ИЗ  НЕМАЧКЕ 
(Одломак) 

 
Они ни  на што то не мисле. И опет Енглези признаjу и кажу да су 

Немци народ од људи што мисле. Хегл је заиста мислио, и своје мисли тако 
јасно исказивао да је пред своју смрт уздахнуо и рекао: “Ах! Од свију мојих 
ученика само су ме тројица разумели, па и они су ме рђаво разумели”. Хегл 
је мислио да је проста трбобоља, што га је  спопала, права колера, па је од 
стра’ умро. Кант је још више мислио; он је мислио – кад је на трави на 
својоj белој марами седео – да је та марама његова кошуља, па је, 
заваравајући очи друштву, полагано ту мараму у своје раскопчане панталоне 
гурао. Он је тако јасно и здраво мислио да су му, у последње време, лекари 
забранили мислити. Кант и Хегл дигли су немачку мудрост високо; катедра 
философије у Берлину и данас стоји узвишена на три дрвена басамака. 
Немци заиста мисле. Један професор, кад је из пиваре дошао кући и свукао 
се да спава, мислио је од својих панталона да је он сам, па је панталоне 
метнуо у постељу, и покрио покривачем, а себе, место панталона, 
пресамитио преко столице. 

 
 

НА ГРОБУ  ФИЛОСОФА  ШОПЕНХАУЕРА 
 

Једну трунку од прашине 
Ветар донео, 
Па је дошла да походи 
И твој пепео. 
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МИЛИЦА  СТОЈАДИНОВИЋ  СРПКИЊА 
(1830–1878) 

 
 
 

КАД  СЕ  НЕБО  МУТИ 
 

Кад се небо мути, не каже зашто, 
Нит росна киша рад кога пада, 
А срце моjе да каже на што 
Што оно само зна за се сада? 
Jа зар да коме чувства изjавим? 
Та пре ћу мртва да се утајим! 
 
Скрива се земља под покровом ноћи 
Док звезда трепти на небу сјајна. 
А завес срца зар треба поћи 
Да снимим? Чувства и јавим тајна? 
Нек туга, радост, у нјем’  почива: 
А тајну неба тек нек открива. 
 
У подне,  ил вече живота свога 
Потужи сваки на земљи овој. 
И ја би гласа имала тога 
Ко многи песник у песми својој; 
Ал да ми судба зар буде јавна? 
Та пре ће примит земља ме тавна! 
 
 

КАРАЂОРЂЕВИЦА 
 
Само Милош међ’ народом оста, 
Сад је Ђорђе с оне стране Саве. 
Пропаст гледи отађбине своје, 
И страдања рода му милога. 
Шта учини ја од рода свога. 
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Остави га у најцрње време, 
Кад је моју десницу требао. 
Кад саслуша Карађорђевица, 
Шта је каже са Авале вила, 
У њој хоће срце да препукне, 
Од жалости и велике туге, 
Сузе лије,  у небо погледа: 
Боже, вели, хвала ти велика 
Што Србији Милоша остављаш, 
Њему владу над народом дајеш. 
Још му Творче добру срећу подај, 
Изгубљено опет да поврати, 
Да Србију слободом окруни. 
 
 

СРБСКО  ВОЈВОДСТВО 
(Одломак) 

 
Свуд србска тужно ударише звона, 
И “Свјати Боже” спровод дочекује, 
А горка суза пролива се свуда 
Србин некога свога оплакује! 
 
У Фрушкој Гори близу код Сиона, 
У задужбини Маjке Ангелине 
Ту мрачног гроба отварају с’ врата 
Деспота Ђурђа сужнога да приме! 
 
Ту леже Деспот, име, власт деспотску 
 Заједно с њиме покри земља сива! – 
На гробу својих покојника драги’ 
 Стотину лета Србин сузе лива. 
……………………………………….. 
Прате Срби опет самртника једног 
Кога опет србска огласише звона, 
И понеше га оном манастиру 
У Фрушкој Гори близу код Сиона. 
 
А безбрижно ко оно тица јато 
Спроводу том се Срби придружују. 
Та кога опет, о судбино црна, 
Кога то опет  Срби са’рањују? 
<…> 
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ПЕТАР  ПЕТРОВИЋ  ЊЕГОШ 
(1831–1851) 

 
 
 

ГОРСКИ  ВИЈЕНAЦ 
(Одломци) 

 
Владика  Данило (сам собом) 

 
<…> Моје племе сном мртвијем спава, 
суза моја нема родитеља, 
нада мном је небо затворено, 
не прима ми плача ни молитве: 
у ад ми се свијет претворио, 
а сви људи паклени духови. 
Црни дани, а црна судбино! 
О кукавно Српство угашено, 
зла  надживјех твоја сваколика, 
а с најгорим хоћу да се борим! 
  <…> 

 
 

Сердар  Радоња 
 

Видите ли чудо, Црногорци! 
Присукâ сам педесет годинах, 
на Ловћен сам вазда љетовао, 
излазио на ову вршину; 
сто путах сам гледао облаке 
ђе из мора дођу на гомиле 
и прекриле сву ову планину; 
отисни се тамо али тамо 
с сијевањем и с великом јеком 
и с ломњавом  страшнијех громовах; 
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сто путах сам овђена сједио 
и гријâ се мирно спрама сунца, 
а под собом муње  и громове 
гледâ, слушâ ђено цијепају; 
гледâ јекôм града стравичнога 
ђе с' пода мном јалове облаци,  – 
ал' овога чуда јошт не виђех: 
Видите ли, ако Бога знате, 
колико је мора и приморја, 
равне Босне и Херцеговине, 
Арбаније управо до мора, 
колико је наше Горе Црне, 
све је облак притиска једнако, 
свуд се чује јека и грмљава, 
свуд испод нас муње сијевају, 
а нас једне само сунце грије; 
и доста је добро примарило, 
кâ је ово брдо вазда хладно. 
 
(Скупштина  о маломе  Госпођину дне 
на     Цетињу, под видом да мире неке главе. 
Главари су се макли на страну, а народ коло води) 

 
 

Коло 
 

Бог се драги на Србе разљути 
за њихова смртна сагрешења. 
Наши  цари закон погазише, 
почеше се крвнички гонити, 
један другом вадит очи живе; 
забацише владу и државу, 
за правило лудост изабраше. 
Невјерне им слуге постадоше 
и царском се крвљу окупаше. 
Великаши, проклете им душе, 
на комате раздробише царство, 
српске силе грдно сатријеше; 
великаши, траг им се утро, 
распре сјеме посијаше грко, 
те с њим племе српско отроваше; 
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великаши, грдне кукавице, 
постадоше рода издајице. 
О проклета косовска вечеро, 
куд та срећа да грдне главаре 
све потрова и траг им утрије, 
сâм да Милош оста на сриједи 
са његова оба побратима, 
те би Србин  данас Србом био! 
Бранковићу, погано кољено, 
тако ли се служи отачаству, 
тако ли се цијени поштење? – 
О Милоше,  ко ти не завиди? 
Ти  си жертва благородног чувства, 
воинствени гениј свемогући, 
гром  стравични те круне раздраба! 
Величаство витешке  ти душе 
надмашује  бесмртне подвиге 
дивне Спарте и великог Рима; 
сва витештва  њина блистателна 
твоја горда мишца помрачује. 
Шта Леонид оће и Сцевола 
кад Обилић стане на поприште? 
Ова мишца једнијем ударом 
престол сруши а тартар уздрма. 
Паде  Милош,  чудо витезовах, 
жертвом  на трон бича свијетскога. 
Гордо  лежи велики војвода 
под  кључевма крви благородне, 
ка малопред  што гордо иђаше, 
страшном  мишљу   прсих надутијех, 
кроз  дивјачне тмуше азијатске, 
гутајућ их ватреним очима; 
ка малопред што  гордо иђаше 
к светом гробу бесмртног живота, 
презирући људско ништавило 
и плетење безумне скупштине. – 
Бог се драги на Србе разљути: 
седмоглава изиће аждаја 
и сатрије Српство свеколико, 
клеветнике грдне и клевету. 
На  развале царства јуначкога 
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засја света Милошева правда, 
окруни  се слава вјековјечно 
Милошева   оба побратима 
и  лијепе ките Југовићах. 
Српској капи свуд име погибе; 
постадоше лафи  ратарима, 
истурчи се плахи и лакоми – 
млијеко их српско разгубало! 
Што  утече испод сабље турске, 
што  на вјеру праву не похули, 
што  се не хће у ланце везати, 
то се збјежа у ове планине 
да гинемо  и крв проливамо, 
да јуначки аманет чувамо, 
дивно  име и свету свободу. 
Све су наше главе изабране, 
момци  дивни исто ка звијезде, 
што  су досад, ове горе дале – 
сви падали у крваве борбе, 
пали за чест, име и свободу; 
и наше су утирали сузе 
вјешти звуци дивнијех гусалах. 
Просте наше  жертве свеколике 
кад је наша тврда постојбина 
силе турске несита гробница. – 
Што  је ово ево нека доба 
те су наше горе умучале, 
не разлежу ратнијем клицима? 
Почину ни  рђа на оружје, 
остаде ни земља без главарах; 
некршћу се горе усмрћеше, 
уједно су овце и курјаци, 
здружио се Турчин с Црногорцем, 
оџа риче на равном Цетињу; 
смрад ухвати лафа у кљусама, 
затрије се име црногорско, 
не остаде крста од три прста! 
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Војвода   Милија 
 

Чујете ли коло како пјева, 
кâ је она пјесна изведена? 
Из главе је цијела народа. 
И  имају разлог Црногорци 
на нас дићи проклету гомилу. 
Не смијемо ништа  започети 
што би  народ к витештву зажегло, 
што би  свете кости прађедовске 
огрануло, да у гроб играју; 
а кâ гуске све нешто ћукамо. 
Удри врага, не остав' му трага, 
али губи обадва свијета! 

 
 

Војвода  Станко  (Љуботињанин) 
 

Имаш  разлог, војвода Милија! 
И дабогда траг нам  се затро 
кад под овом живјели марамом! 
Што ће ђаво у кршћену земљу? 
Што гојимо змију у њедрима? 
Каква  браћа, ако Бога знате, 
када газе образ црногорски, 
када јавно на крст часни пљују! 

      
    ……. 
 
 

Владика  Данило 
 

Боже  драги, Kоји све управљаш, 
Kоји сједиш на престол небесни 
те могућим зажижеш  погледом 
сва свијетла кола у простору; 
Tи, Kоји си развијâ прашину 
испод Tвога трона свијетлога 
и назвâ је Tвојим мировима, 
те си прашак сваки оживио, 
насијâ га умнијем сјеменом; 
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Tи, те књигу држиш  миробитну, 
у коју су судбе уписате 
мировима  и умним  тварима, 
Kоји си се милосно склонио 
дјејателне оживит членове 
малом  мраву кâ гордоме лафу, – 
проведри ми  више Горе Црне, 
уклон' од ње муње  и громове 
и смућени облак градоносни! 
Да, нијесу ни криви толико; 
премами  их невјера на вјеру, 
улови их у мрежу ђавољу. 
Што  је човјек? Кâ слабо живинче! 
 
(Погледају се Турци испод очих) 

 
Мед за уста и хладна приоња, 
а камоли млада и ватрена! 
Слатка мама, но би на удицу: 
“Пиј шербета из чаше свечеве, 
ал’ сјекиру чекај међу уши!” 
Страх животу  каља образ често; 
слабостма смо земљи  привезани, 
ништава је, него тврда веза. 
Али тице те су најслабије 
лови свјетлост лисичијех очих, 
него орла кријући гледају. 
За врснијем братом али  сином 
пусти гласи милост утроструче; 
нађено је драже негубљена; 
иза туче ведрије је небо, 
иза туге бистрија је душа, 
иза плача веселије поjеш. 
Ох, да ми је очима виђети 
Црна Гора изгуб да намири! 
Тад би ми се управо чинило 
да ми св’јетли круна Лазарева, 
ê слетио Милош  међу Србе; 
душа би ми  тада мирна била 
како мирно јутро у прољеће, 
кад вјетрови и мутни облаци 
дријемају у морској тавници. 
    ….. 

http://www.elib.bsu.by


 49

Вук  Љешевоступац (поје) 
 

Чево равно, гњијездо јуначко, 
а крваво људско разбојиште, 
многе ли си војске запамтило, 
многе ли си мајке ојадило! 
Људске су те кости затрпале, 
људском  си се крвљу опјанило; 
вазда раниш од  Видова дана 
јуначкијем и коњскијем месом 
гавранове и мрке вукове! 
Страшно  л’ бјеше једном погледати: 
дим те црни бјеше приклопио, 
сто хиљадах притисло Тураках, 
око тебе пушке грмијаху, 
фриштијаху хиљаде момаках, 
а гракаху на јата вранови. 
Иза тмине и сунце огрије: 
пред вечер се над тобом изведри, 
Турке мртве по тебе бројасмо, 
зогодит се нигда не могасмо 
око броја колико их бјеше. 
      (Оставља гусле) 

….. 
 
 

Сестра  Батрићева 
 
Куда си ми улетио, 
  мој соколе, 
од дивнога јата твога, 

брате рано? 
Да л' невјерне не зна Турке, 

Бог их клео! 
е ће тебе преварити, 

дивна главо, 
мој свијете изгубљени, 

сунце брате, 
моје ране без пребола, 

рано љута, 
моје очи извађене, 

очни виде?! 
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Коме  браћу ти остави, 
братска хвало, 

и старога баба Пера, 
куку, Перо! 

и три младе сестре твоје, 
кукавице? 

Седам снахах што  ошиша? 
њима празно! 

Што не  чува младу главу, 
људска вило, 

што крвника њом  наслади, 
братска дико? 

На вјеру те посјекоше, 
невјерници! 

Дивно л' Травник окитише, 
то платили! 

са лијепом главом твојом, 
куку, леле! 

Ко ће чете сакупљати, 
четовођа, 

ко л' крајини бранит крило, 
братско крило, 

ко ће турске главе сјећи, 
остра сабљо? 

Да погибе у бој љути, 
убојниче, 

ђе се српски момци грабе, 
младо момче, 

око главах и оружја, 
просте ране! – 

но на вјеру у невјере, 
вјерна главо! 

Да ми се је помамити, 
сестри црној, 

да те како заборавим, 
кукавица, 

е презгодна глава бјеше, 
млади брате! 

Да уз цара сједијаше, 
мудра главо, 
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шћаше царев везир бити, 
сестри тужној; 

да код краља сједијаше, 
мој младико, 

ђенерал му шћаше  бити, 
моја ружо! 

Да се могу разговорит, 
срце моје, 

а са мртвом твојом главом, 
кам да ми је! 

да ти црне очи виђу, 
очи моје, 

да пољубим  мртву главу 
мјесто брата, 

да очешљам  дуги перчин, 
 јаох мени! 

и јуначку чалму свежем, 
сестра грдна. 

У крвничке сад си руке, 
платили те! 

нагрдиће красну главу, 
прекрвници! 

Ти ћеш  много браће наћи, 
куку нама! 

биранијех соколовах, 
куку браћо! 

по бедему од Травника, 
Бог га клео! 

Главе братске познат нећеш, 
нама  празно! 

јере су их нагрдили, 
невјерници! 

Куд ће твоја млада љуба, 
куку њојзи! 

двоје ђеце твоје лудо, 
сирочади? 

Што  ће јадни ђед ти Бајко, 
мој  Батрићу, 

који те је одњивио, 
тешко њему?! 

Просте твоје љуте ране, 
мој  Батрићу, 
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ал' непрости грдни јади, 
куку роде! 

е се земља сва истурчи, 
Бог је клео! 

главари се скаменили, 
кам им у дом! 

  …. 
 
 

Игуман  Стефан 
 

<…> 
Крст носити вама је суђено 
страшне борбе с својим и с туђином! 
Тежак в'јенац, ал' је воће слатко! 
Воскресења не бива без смрти; 
већ вас виђу под сјајним покровом, 
чест, народност ђе је васкреснула 
и ђê олтар на исток окренут, 
ђе у њему чисти тамјан дими. 
Славно мрите, кад мријет  морате! 
Чест рањена жеже храбра прса, 
у њима јој нема боловања. 
Поругани олтар јазичеством 
на милост ће окренут небеса! 
…. 

 
 

Игуман Стефан 
    

<…> 
Св'јет је овај тиран тиранину, 
а камоли души благородној! 
Он је состав паклене неслоге: 
у њ ратује душа са тијелом, 
у њ ратује море с бреговима, 
у њ ратује зима и топлина, 
 
у њ ратују вјетри с вјетровима, 
у њ ратује живина с живином, 
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у њ ратује народ са народом, 
у њ ратује човјек са човјеком, 
у њ ратују дневи са ноћима, 
у њ ратују дуси с небесима. 
Т'јело стење под силом душевном, 
Колеба се душа у тијелу; 
Море стење под силом небесном, 
Колебљу се у мору небеса; 
Волна волну ужасно попире, 
О бријег се ломе обадвије. 
Нико срећан, а нико довољан, 
Нико миран, а нико спокојан; 
Све се човјек брука са човјеком: 
Гледа мајмун себе у зрцало! 
 

 
ЛУЧА  МИКРОКОЗМА 

(Одломак) 
 

III 
Свемогући на трон сједијаше,  
таинственом украшен порфиром,  
творителном зањат поезијом;  
к престолу Му св'јетломе мирови  
из мрачнога царства изницаху,  
ка’ у ноћи од страшног пожара  
кроз облаке од густога дима  
што ројима избјежају искре  
к своду дивну неба плаветнога,  
презирући несносну стихију. 
Бјеше света круна Миродавца  
својим видом небо украсила,  
бјеху њеним пламом веселијем  
узиграла небесна свјетила  
и сребрне струје бесмртија.  
Два војводе небесног воинства  
одлећеше к престолу Вишњега  
на огњене своје колеснице,  
спровођени с много легионах  
и с грмљавом небесне музике. 
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Ход се њихов уподобит може  
хучну ходу два морска војводе,  
кад се дигну на бијела крила  
и веселим лете океаном,  
а око њих у дугачке врсте  
играјући просипљу с' валови;  
тако дивно небесно воинство  
два војводе своје спровођаше.  
У двор сјајни уђоше војводе,  
а војнство се с славом хучном врати. 
“Ах, Преблаги Оче бесмртија,  
– рече Богу Михаил архангел –   
беспрестано Твој ум пресвијетли  
творителном блиста поезијом,  
жертва Ти се благодаренија  
на све сјајне сажиже мирове  
у чистоти лучах огњенијех;  
ал' за Твоје силно попечење  
и за Твоју њежност отеческу  
малене су жертве творенијах”. 
“Изабрано Моје твореније,  
ти си сунце међу духовима,  
само теби један је подобан;  
– рече њему Творац Свемогући –   
Ја сам Један Који стварат могу  
и Који сам свемогућством вјенчан;  
Једноме је све покорно Мени  
у просторе и за просторима;  
да од свете одступим дужности,  
мраке царство би остало вјечно. 
Би мировах число, непоњатно  
ником другом до Мени самому,  
под хаосне остало облаке  
закопано у њедра мрачности.  
Колико сам Ја посла имао  
док сам време отео мракама  
из њинога ланца и тавнице,  
пуштио га да лети свободно  
по опширној држави вјечности  
и по царству свијетлога лица. 
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Бјеше грдно једном мрачно царство  
свуда своју владу раширило,  
и његови наказни ликови  
улазаху у поља небесна  
(те грдобе и тијех изродах  
до ја нико вообразит не зна),  
само што се свештенојзи гори  
и Мом трону примаћ не смијаху,  
јер их Моји пламени погледи  
са ужасом страшнијем дробјаху. 
Ове грдне масе несмислене  
покорне су Мени вазда биле  
и у своју мрачну колијевку  
на сломјене своје коловрате  
од вида Ми стрмоглав скакале;  
но њенијем мртвијем правилом  
чешће би се путах извлачиле,  
докле дигох круну над престолом.  
Удар ови први и најсјајни  
њихово је раздробио царство. 
Поб'јеђене Мојом круном сјајном,  
сакрише се у густе гомиле  
у просторе мртвијех безданах;  
тамо своје мртве и плачевне  
сатварају са смрћу фигуре  
по гнусноме њиховоме вкусу.  
Што се више творенијем пружам,  
све се њино царство умаљује;  
вријеме ће и к тој цјељи доћи  
да се бездне мрачне освијетле. 
Зажега сам Ја пламене буре  
у предјеле ноћи и хаоса,  
те ми буде сунца и мирове  
од сна хладна и превјечитога.  
Тамо свјетлост ужасне побједе  
над нијемим царством одржава,  
распрострања свијетле границе  
и позива на слатко битије  
из смртнога опширнога лона  
многобројне заточнике таме”. 
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СЈЕНИ  АЛЕКСАНДРА  ПУШКИНА 
 

Над звјезданим многостручним сводом, 
Над домаком умнога погледа, 
Под врховним  небосклоном неба, 
Гдје се млада непрестано сунца 
Искресана руком магическом 
Општег Творца, сипљу ројевима: 
Тамо се је твој гениј зачео 
И пјевања миром  помазао; 
Откуд зора сине над природом, 
Одонуд је к нама долетио 
Сретњи пјевче великог народа, 
Твоме праху земном  свештеноме 
Собраће ти витешки подвизи 
Пред дивнијем ступају олтаром. 
       (Владика Црногорски) 

 
 

МОЈЕМУ  ДРУШТВУ 
НА  ПЕТРОВ  ДАН 

 
Је ли љепше штогођ на свијету, 
Ал' милије описат поету 
Од дружества мила и учтива, 
У ком влада благородност жива? 
Коме не да светост у прсима 
Што рђаво мислит о људима, 
Већ од срца сваком добро жуде, 
Тога мисли просвештене нуде. 
Шта ћу слијеп на Олимп ходити, 
Житеље му  умом находити, 
Да ми сваке мисли буду глава, 
Како да је то сва моја слава? 
Не, ја више на Олимпу нећу, 
Већ се крила к њему ми  не крећу, 
Већ предметом поезије моје, 
Најсветије мојој души што је. 
Човјек добар душе благородне, 
Који има дарове природне, 
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Биће вазда почетак и дика, 
Моја дика и слава велика. 
То су моја, то божества права, 
Земнијема то нек' буде слава; 
Виде оно на земљи очима, 
Штоно  траже слијепи мислима 
По држави, која нема конца, 
Кроновога сина св’јема творца. 
 
 

ПОЕТА 
 
Ко је оно на високом брду 
Попео се на крутој литици, 
Смјело сио на висину страшну 
И весели са ње поглед бача 
Пут пучине мора кипјућега? 
Гледи море ка се узљуљало, 
Ка валови за валов'ма трче, 
Стењу исти са ужасном хуком 
По простору немирне  равнине, 
Устрашени  Еоловим бичем 
Ломе  своју силу непрестано 
О окружне  скале и брегове. 
 
Тај ти исти бистро око бача 
Пут престола свемогућег Творца, 
Погледима  таму просијеца 
Те прекрила поља подуранска, 
Како муња  дебеле облаке. 
Он  свуд очи веселе окреће 
Тражи  с њима, никад не престаје, 
Веља дјела Творца великога, 
Да у пјесне славу њему поје, 
Са тим пита и  весели душу. 
 
Оно ти је син природе – поет, 
Творац мали  најближи божеству, 
Од другије' свије' умниј' твари. 
Он најближе са могућим Творцем 
Има својство те га са њим зближа, 
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Јер он може саздати свјетове 
У идејам' високолетећим, 
Ка'но што их  отац премогући 
Дјелом сазда и ево их каза. 
 
 

НЕВИ 
 
Ти  ћеш тећи у океан славе, 
Док  се мудре на те круне главе. 
 
Нево р'јеко, огледало љуства, 
Славом ти си извор огласила 
Виш' но Дунај, Нил и Ефрат  древни. 
Красно ли си отсвуд накићена 
С храмовима  подигнутим Творцу, 
Царским дворма  и другим зданијам; 
Брегове си осула бисером – 
Просвејштењем  –  најдражим камењем, 
Из тебе су израсли цвјетови 
Правог знања и човјекољубног; 
Од истока до твога утока 
Лађе су те нашарале везне, 
Њих  прекрили крсташи барјаци. 
Ти си срце славенског племена, 
Прави извор вјере православне; 
Крајма твојим излежу се орли, 
Који лете на све стране св'јета, 
Вјерне бране, а невјерне гњаве, 
Име  т' тијем дижу до небесах, 
Надалеко знају ширит крила, 
Д'јел су шести прекрилили св'јета, 
Другим  дају закон и обрану. 
Даљни  свијет Китај многољудни 
Орлиће  ти нуди с даровима, 
Да Пекина име не помраче; 
Горди Париз  и Стамбол надмени 
Судбу су ти у руке давали – 
Оба си их патше окрунила. 
Често с гњевом крвава протјечеш, 
Под валове безбож закопајеш; 
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Све си круне наједно скупила 
Од источне и сјеверне стране; 
Неприступни Кавказ и високи 
Твојим орлма превио је главу. 
Нептуну си храм воздвигла вељи 
У коме  се легу лабудови, 
Те излећу на поља широка, 
На широка  поља океанска, 
Њину  страшну кроје мраку грудма, 
Крилма лепћу над грозном Тетидом, 
Перјем ките бујност бесконачну; 
Њини  громи оглашују име – 
До састанка мора с небесима – 
Славјанина од постања знатна. 
О ти Нево, ув'јек с славом текла, 
Са тобом се дичили народи – 
Твој Рус храбри с браћом Славјанима! 
Свагда с' на теб' слава круновала 
И Романска кућа царовала! 
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ЂУРА  ЈАКШИЋ 
(1832–1878) 

 
 

 
 

ГДЕ  ЈА... 
 

Где ја шећер сијем, 
Ту отров израсти; 
Где ја певат мнијем, 
Ту ћу у плач пасти. 

 
Где на друга бројим, 
Ту крвника имам; 
Где ја ловор својим, 
Трнов венац примам... 
 
–  Скори свећа крају, 
Данак  црној ноћи – 
Ал' крај моме вају 
Никад  неће доћи. 

 
 

ГЛЕ  КРАСОТЕ... 
 

Гле красоте, гле дивоте! 
Ветар преста, мирно, тио, 
Дан  данашњи  срце м' оте, 
Чисто  бих га пољубио. – 
 
Ни  врућине, зиме није, 
Тек  најлепше, ладовина: 
У  ладу се слатко –  пије; 
Дај, девојко –  дај ми вина! 
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ГОСПОЂИЦИ  Л... 
 

Мудраци  су приносили дара, 
Смирну, злато, цару јудејскоме; 
И ја дарак цару носим своме: 
Ево прими! –   песму из недара 
 
Код тебе се мени рај отвара, 
Ти си једна драга срцу моме – 
Па нек судба громке прска громе, 
Нека облак моје небо шара, – 
 
Ти с' осме'неш –  мени сунце сине, 
Ти прозбориш –    свете су истине, 
Ти где стојиш –   Бог је са висине! – 
 
Па нашто  ми страх срцу да својим, 
Зашто да се преке згоде бојим, 
Кад спрам тебе –  поред  Бога стојим? 
 
 

ЈОШ 
 
Један дим још, једну чашу, 
Једна песма, једна сека! 
П' онда збогом, тамбурашу! 
Збогом, крчмо... занавека! 
 
 
УОЧИ   НОВЕ   ГОДИНЕ 

 
Откада Србин  на лета пази, 
Четир' стотине ногама гази, 
И, ево, опет ново се јави, 
Да новом  бољом срце крвави! 
Спора времена брзо летише! 
Срб што је био, то није више: 
Други по телу, други по души; 
Лагано време, ал' брзо руши! 
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Где су нам сада понос-јунаци? – 
Сви скупа вену у једној раци! 
Где нам је срце, дух ратоборан? – 
Смирено време: “Слуга покоран!” 
О, грешна гласа (проклете душе!), 
Којим се Марка  унуци служе... 
 
 

ОРАО 
 
Близо до неба гора jе чарна, 
Не требa орлу тек jедан лет, 
Само да пусти крила немарна – 
Презро jе давно презрени свет. 
 
По тамноj магли тешког вихора 
Неће на земљу ни небо, хол! 
Небо му с’ чини да пасти мора, 
А пуста земља сам jедан бол. 
 
Тихо се виjе, облаке гони, 
Презирућ гледа у сунчан зрак… 
Стреловит после на земљу рони 
И крвљу капље земаљски мрак. 
 
 

МИЛА 
 
“Вина, Мило!” орило се 
Док је Мила овде била; 
Сад се Мила изгубила. 
Туђе руке вино носе, 
Ана точи, Ана служи, 
Ал' за Милом  срце тужи. 
 
Нема нама Миле  више! 
Оно мало  веселости, 
Што имаше  добри гости, 
То код Миле оставише. 
Ана точи, Ана служи, 
Ал' за Милом  срце тужи. 
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Из Милиних  руку малих, – 
Ма  се расто бела света – 
Место  чаше од бермета 
Отрова би прогутали. 
Ана  точи, Ана служи, 
Ал' за Милом  срце тужи. 
 
Ко  да игра, ко да пева. 
Ко  да жедни, ко да пије, 
Ко  ли бригу да разбије?... 
Нема  Миле, неста ћева! 
Ана  точи, Ана служи, 
Ал' за Милом  срце тужи! 
 
 

МОМА 
 
Кад би мома  звезда била, 
Никад не би душа моја 
Бела данка зажелила. 
 
 

КОСОВО 
 
Где преста закон, нестаде греха, 
Не чујеш плача, не чујеш смеха; 
у пусту земљу,  у стене голе 
Срце ме зове... 
 
–  Камен до кама, стена до стене 
Небу се дижу, крвљу појене, 
Храстови над њим  гордо се шире, 
Громове, муње, међ собом  мире; 
Тамо развале –   раке крваве! 
Негдашње  снаге, негдашње славе; 
Многих  јунака ту кости леже, 
Из њих  се после оро излеже, 
И с овог света горе одлета 
Да јаде наше небу докаже. 
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Пода мном  поље од крви наше, 
На њему  паде све што бејаше! 
Ту царе Лазо, ту сунце зађе, 
Ту девет миле изгину браће, 
Ту с дружбом  давно Обилић спава – 
Косово равно!... Рано крвава! 

 
Ту паше  нема за мирна стада, 
Где кости леже многих хиљада; 
Нит са њих  тече изворна вода, 
Крв где је текла целог народа; 
Песмицу  славуј не пева мали, 
Где бесан хајдук џевердар пали; 
Тек ветар хуји... а ти гаврани 
Унапред  гракћу о новој храни... 
 
Севају муње, громови хуче. 
Посред олује ја јунак стојим, 
Нити се муње ни  грома бојим, 
Та мене срце на страшно вуче! 
Виша су дела мојих очева, 
Нег да уз гусле унуче пева: 
Глас грозе, страха, грома, холује, 
Уз песму треба  громко да хује, 
Да чује свете, чују нељуди 
Громовну  песму србињских груди!... 
 
А кад ми  старост косе почупа, 
Дршћућа  нога већ гробу пође, 
Нека ми  човек гроба мимође – 
Глас човека нек вихар заступа! 

 
 

ПАДАЈТЕ,   БРАЋО!... 
 
Падајте, браћо! Плин'те у крви! 
Остав'те села, нек гори плам! 
Бацајте сами у огањ децу! 
Стресите с себе ропство и срам! 
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Гините, браћо! јунаци! људи! 
За пропаст вашу свет ће да зна... 
Небо  ће плакат дуго и горко, 
Јер неће бити Србина... 
 
Ми  несмо браћа, ми Срби несмо! 
Или  ви несте Немањин сој? 
Та да смо Срби, та да смо људи – 
Та да смо браћа – ох, Боже мој!... 
 
Та зар би тако с Авале плаве 
Гледали  ледно у огњен час? 
Та зар би тако – ох, браћо драга! – 
Та зар би тако  презрели вас?... 
 
Презрите братства покор и клетву! 
Што  небо даде, погаз'те ви! 
Та није л' грешно није ли грозно – 
Крв  деце ваше гледамо ми!.. 
 
А  где је помоћ ил' суза братска? 
Ил': “Јуриш,  роде, за брата свог”?... 
У вељој беди, смрти и крви, 
Данас вас саме оставља Бог! 
 
Ал' опет, грешан, грешно сам певô, 
Рањено срце народа мог! 
Та Србин  кипи – кипи и чека – 
Ал' не да ђаво... ил' не да Бог! 

 
 

КРОЗ  ПОНОЋ... 
 

Кроз поноћ нему и густо грање 
Види се звезда тихо трептање, 
Чује се срца силно куцање;  – 
О, лакше само кроз густо грање! 
 
Ту близу поток даљину пара, 
Ту се на цвећу цвеће одмара, 
Ту мене чека ашиковање – 
О, лакше само кроз густо грање! 
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Пашћу, умрећу, душа ми горе, 
Растопиће ме до беле зоре, 
Ко груду снега врело сунчање – 
О, лакше, лакше кроз густо грање! 
 
 

ЂУТИТЕ,  ЋУТ’ТЕ!.. 
 
Ђутите, ћут'те!... С пером у руци 
Стеко сам себи у роду глас; 
С крвавом сабљом  на бојној муци 
Бољи  сам био –  бољи  од вас! 
 
Да сте ме вид'ли –  то да сте само! 
Ал' онде, знајте, не беше роб! 
Убојне сабље кад потрзамо: 
Победа! јуриш! ил' боље, гроб! 
 
Звук трубе, хуји, пољана јечи, 
Грми  и пуца огањ и пра'; 
 Ћутећи стојиш, падаш без речи, 
Гинеш  за народ радо, без стра'. 
 
Пламен и дим, гори нам лице, 
Мрки  ко вуци дођемо сви – 
Али где бесте ви, кукавице? 
Пудљивци  худи! лажљиви пси!... 
 
 

ЈЕВРОПИ 
 
Теби да певам – теби, тиранко! 
А дух ми мори отров и гнев; 
Увреда твојих жаоци јетки 
Потпаљују ми племенит спев. 
 
Милионима народи пиште, 
Милион груди просипа крв –  
Милионима пале кућиште, 
Милион људи гмиже ко црв. 
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И милиони долазе смерно 
Јевропи гордој на холи суд: 
“Не може више, раја не може 
Сносити јарам, мучити труд! 
 
Тиран нас гази, срамоти жене, 
Усева наших отима плод. 
Пресуди, смерна, да л' живот може 
У таквом игу несрећни род?... 
Изгинућемо!...” 
“Па изгините!” 
 
Подсмеха твога горди је збор. 
“И гинућемо, гинути славно –  
Ил' мачем пресећ Гордијев чвор! 
Изгинућемо –  али слободни, 
Јер Србин неће да буде роб! 
Тамо далеко, на светом гробљу, 
Потражићемо живот ил' гроб!” 
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МАРКО МИЉАНОВ 
(1833–1901) 

 

 
НЕШТО  О  БРАТОНОЖИЋИМА 

 
Раније сам, по народније' доказа о Кучима и о другијема забјележио по 

нешто, а о Братоножићима сад је на ред да што поменем што се у народ о 
њима чује и говори, а то је да су од Гргура, сина Ђурђа Деспотовића, којега 
је цар турски ослијепио. Али јаснога доказа нема, до само народна прича 
говори да је Брато од Гргура, више се не зна; тек се зна да су Братоножићи 
од Брата, који је има сина Ника, а Нико је има сина Лаза, а Лазо Вучету, а 
Вучете Бала, а Бале Радољу, а Радоња Станоја, а Станоје Пеја, а Пејо Оташа, 
а Оташ Према, а Премо Ђеку, а Ђека Дмитра, а Дмитар Сура, а Суро 
Милету, а Милета Пауна, којега сад ево жива код мене. 
Али ја, пошто се не могу упуштат' у општирно опишивање 

Братоножића, но само да им поменем штогођ догађаја који су се међу њима 
догађали. И то ћу почет' од Станоја Радоњина и Пеја Станојева, у њино 
вријеме што су Турци чиљели. То је познато и да не говорим о њему, само 
да кажем случајно пријатељство Братоножића с царем турскијем. Ево како је 
било. 
Једни Турци, који су царскијем послом одили по царевини, дошли су од 

Колашина преко Лијеве Ријеке и Брскута; на воду су нашли кћер Станоја 
Радоњина, ђе поји своје овце. Турци се загледају у ђевојку да би ваљала за 
цара, уфатеју и поведу цару у Стамбол, и казаше му ђевојку, да им се допала 
за њега. Изведоше ју пред цара, а он ју пита: ко је и оклен је? Она се уврже 
да је нијема и да не умије (зборит), и не мога ју цар, ни они који су је 
довели, нагнат' да проговори. Надала се да те ју врнуг кад виде да не умије 
проговорит. Цар нареди те ју затворише саму у камару, а постави стражу 
тајно да слуша хоће ли проговорит' штогођ. Ту су јој јело доносили; други 
ју није ко гледа. Послије неколико дана, она је почела тужет' овако: 

“Жељо моја. оче Станоје!  
Жељо брате Пејо!  
Жељо стрико Вујо!” 
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Па настави: 
“О Брскуту. мој свилени скуту!  
Вјетарниче, моје живовање!  
О Верушо, губикозја душо!” итд. 

Слушачи цареви запишу њене ријечи, те јавише како проговори лијепа 
кадуна. Цар изведе ђевојку. Пита ју - она нијема ка пријед, доклен јој 
прочиташе ријечи које је говорила. Опа проплаче и протовори: каза оклен 
је и кога има. 
Цар пошаље у Братоножиће Станоју, Пеју и Вују, да дођу и доведу 

тридесет Братоножића код цара, ђе ће и своју ђевојку наћ'. 
И тако Станоје с реченијема дође код цара. Остала је прича да је пита 

цар ђевојку: какви су њен брат и родитељ, а она је рекла: “Кад их видиш, из 
свога ћеш се стола подић’”. Цар јој се поруга и она се зацрвени од царева 
подсмијеха. Братоножићи, кад су дошли у Стамбол, улазећи на врата од 
града, Пејо Станојев, јашући на коња, опре се у у бакрачлије, па будући 
висока раста. пружи руку с коња, удари руком више врата. Цару казаше. Он 
се диже на поге да их види. Братоношкој одиви-царици ово даде прилику 
да се освети и рече: 

–  Казала сам ти, господару, да ћеш се са пријестола дић' да видиш мога 
оца, стрица и мога брата. кад те доћ'. 
И та је прича у народ остала: како је цар наредио те се у ками више врата 

изрезала рука Пеја Станојева, онамо ђе је руком с коња дофатио, ђе се и сад 
тај потпис руке Пејове находи. Али, за друго се боље зна: да је Пеја цар 
метнуо за војводу, те је судио и харач купио од Скадарскога блата до 
Лешнице преко Кома, и да им је цар два писма, једно Пеју, а једно Вују, да 
не дају цару харач: а вратили су се Братоножићи с великијем даровима и 
царском власти. Пејово писмо од цара изгорело је у Пејову кућу, која му се 
не ктећи заждила. А писмо друго, што га је цар Вују да, ево га и сад у село 
Кисјелицу, ђе се презивају Вујовијем именом –  Вујовићи. Било је писмо у 
кућу Милована Радојева, ама чујем да им га скоро узима Никола Ђоков, 
официр редовне војске на Цетиње. Не знам је ли му га врнуо, али је и сад 
код њега, тек причају да га не умију прочитат' да знају што у њега пише. 
Али, како му драго, но војвода Пејо Станојев, пошто је искрај цара доша, 

судио је ка господар од земље коју му је цар да, ка што је пријед речено. 
Купио је харач од Скадарског блата до Лешнице. Говори се да је тај харач за 
себе узима, а не да је он њега цару дава. Он је заповиједа Зетом и Брдима и 
једнијем дијелом Арбаније. На војску их је крета ђе му је потреба била. 
Једном је Васојевиће –  Љеворечане похара за освету свога стрица Вуја, 
којега му уби Васојевић, исти зет Вујов. Ево како је то било. 
Вујо је отиша у своје кћере и зета, у Лијеву Ријеку, на њино крсно име св. 

Александра, ђе је дошло још гости у Вујова зета и кћере. Вујов зет служио је 
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гостима ракију. По обичају, за мезу с ракијом биле су разрезане јабуке, које 
је Брајотић, зет Вујов, ножем убада и гостима с вра ножа коматиће јабуке 
редом дава. Вујо прекори свога зета, говорећи му да није поштено ни 
побожно на крсно име дават љуђима јело с врх ножа! Вујов зет за ту ријеч 
истијем ножем убоде га у уста, док му за врат пробије, те пане мртав. Зато је 
Пејо Станојев скупио војску од Зете, Брда, неколико Црне Горе и Арбаније. 
Удари на Васојевиће, похара и опали сву Лијеву Ријеку, рашћера народ. 
Што не побише, то утече до Пећи и Шумадије; послије се неки врнуше. 
Тако је Вујо погинуо и Васојевићи га платили. 
Пејо је има четири сина: Оташа, Тошка, Матијаша и Станишу, од којије' 

се прозивају брацва. Тошковићи се зову по Тошку; Оташевићи по његовом 
сину Прему –  Премићи; од Станише –  Станишићи, а од Матијаша 
прозивају се, по његовом сину Павићу –  Павићевићи. 
Сад ево да кажем случај који се догодио с Матијашем Пејовијем. Он је 

скупио шездесет Братоножића и отиша у чету, ка што су обично 'одили 
они и други. О њима је прича у народ –  о њиној погибији –  оваква: 
Жмиро Сеоштичанин стајао је у малоречке стијене код својијех двадесет 

брава. Но једну ноћ чује грају у високе стијене и лелек с кукањем за 
Матијашем и свијема по имену који су отишли: на ред их изброје у кукање. 
Жмирова жена ујутро донесе брашњеник у пећину, ђе нађе браве, а њега 

нема. Она га зовне и он се одазове из дубине пећине. Пита га: “А што си се 
скрио тамо?” Он дође и каза јој како су кукали ђаволи у Малу Ријеку, но је 
ли Матијаш дома? Она му каза да је пријед неколико отиша с неколико 
дружине и свак се чуди што их нема, и каза му дружину који су шњим. Он 
јој рече: “Бога ми је свакојега ноћас поменуо, по имену их кука и мислим да 
су сви погинули”. 
Тако је било. Матијашу с дружином не знаде се смрти ни живота, колико 

да падоше у јаму. Не прича се на ове стране да се је тако ђе друго догодило, 
да се изгуби шездесет љуђи, да им се гроб не зна. У Матијаша је остала жена 
која је шњим била по године и удала се на село Безјово тек је Матијаш 
неста и родила је дијете мало пријед, како се могло сумјат да је Матијашево. 
Премо Оташев, Матијашев братанић, затражи дијете као Матијашево. 
Безјовци га не дадоше, а Братоножићи га не оставише. И тако се погнаше 
судећи за три године, доклен дође да се гвожђем и оружем пресуде. 
Но Премо Оташев рече Кучима и Братоножићима: да се не кољу, но да 

послушају један начин његове пресуде. Они присташе да га слушају и он 
нареди пресуду овакву: Метну љуђе у ред, једнога до другога у коло, ка у 
гувно, а на сред простора, који је коло међу љуђима, метну мало дијете; па 
скиде капу и помоли се Богу говорећи: “Дијете, чије си нека те свемогући 
Бог њему упути, и коме дођеш нека његово биднеш!” Војска је викала: 
“Амин!” 
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Премо сједе ка остали. Дијете баврљало између љуђи и онолике вике, па 
одједном управи, те Прему на кољену, обиште ручицама за њега. Онда га 
сви Прему честиташе, и Братоножићи дијете понесоше без бољоглаве, које 
је послије било оглашени јунак Павић Матијашев, од којега се сад назива 
брацво Павићевићи, на Пелев Бријег, село у Братоножиће. 
Виђели смо како је Пеју Станојеву турски цар дао власт, те је судио 

реченом земљом, нешто с више власти но војвода али који паша, но ка неки 
мали владалац; с тога је мога у поменути народ не само харач узимат но их 
и на војску дизат' по својој вољи, ка што смо пријед виђели на Васојевиће, 
те се је народ васојевићки послије седам година дома почео враћат'. По 
томе се и види Пејова владалачка величина, јер друга племена: брцка, 
црногорска и арбанашка, која су се клала међу собом, нијесу једно друго 
могла изагнат' из свога мјеста, ка што је Пејо Васојевиће који су млого виши 
број од Братоножића. А и лично се је на Пеја могло познат', при свему што 
је био добар и паметан чојек, да је себе нешто високе и себичне владалачке 
висине дебеле држа и неумољив бива. 
Ево још један случај о погибији његова оца; да кажем, како је случајно 

погинуо и Пејо се за њега мирио. 
Пејо, кад је био вакат, да се годишњи харач купи по народу, 'одио је на 

даљна мјеста, сам са својим љуђима, и харач узима; а старе љуђе, који не 
могу на далеко 'одит', сла је на ближња мјеста са својим оцем Станојем, те су 
харач купили. 
Тако, једне године, Станоје с дружином купио је по Братоножићима. 

Шњим је био и његов брат од стрица, Јанко Јованов. Кад су дошли у село 
Клопот, код једне старе бабе, која је рекла, да им нема што за харач дат', они 
су смијући се, тражили проз празну кућу и за гредом, под таван од куће, 
нађу један комадић зачађане и зарђане мале пушке, којом су, ругајући се, 
омицали да пукне, најприје у земљу, а послије један другоме у чело, да 
провају који ће одржат' да не трепне оком, кад пушка у чело вршти. И 
пошто се тако на промјену обидоше, рачунајући ко је мање али више 
трепнуо, узе проват' Јанко Станоју, своме брату од стрица, 'оће ли трепнут' 
кад му у чело омакне. Но пушка загрми ка том и уби Станоја посред чела. 
Јанко је знава да код Пеја молба не помага, но се мора гинут. Остави кућу и 
фамилију, па утече. Крио се кроз турску земљу за седам година бојећи се да 
га Пејо и тамо не нађе. 
Такве су догађаје љуђи своји 'одили и мирили. Али Пеју ко да смије о 

томе поменут'? Но, кад се напуни седам година, Јанку се учини да је боље 
једном погинут', но се овако крит' и скитат, те, у очи св. Николе, дође по 
ноћи у Братоножиће и примаче се кући Пејовој, која је била пуна гости, у 
Пеја на крсно име, Јанко иза куће бачи камен на кућу и учиње знак да јест 
нетко. Пејо чује и рече жени својој: 

“Изљежи, ето нетко, па га је стра' или срам, но га доведи у кућу, ко је да је”. 
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Жена изљеже, нађе Јанка, који јој рече: “Иди у кућу и не кажи да си кога 
виђела”. 
Жена се врну и рече да нема никога. Јанко опет бачи камен на кућу, ка 

пријед. Пејо опет жени ка пријед:  “Доведи непознатога у кућу!” 
Жена изљеже, а Јанко јој рече: “Иди у кућу још једном, па трећом дођи”. 
Жена уљеже у кућу и рече: “Нема никога”. 
Јанко бачи и трећи камен. Пејо ијетко на жену: “Излази! Ево нетко!” 
Жена рече: “Ја га не на'одим!” 
Пејо придаде ријеч и рече:  “Који си то што зовеш каменом на кућу? 

Улази, не бој се, да ти је Божја вјера, ако си и Јанко Јованов који ми је оца 
убио!” 
Онадар Пејова жена искочи из куће код Јанка, те му свеза руке за плећа, а 

нож за врат, по тадашњем обичају, с тијем више да би Пејову јарост 
умекшала, па уљеже жена, а Јанко за њом међу госте. Свак се изненади, а 
Пејо ка помамљен од чуда, гледајући пред собом Јанка ђе је челом на земљу 
пануо пред Пејове ноге, а по другој гледа на своју сабљу која му је на диреку 
објешена стајала. Све у кућу онијемило. Не смије се самовољноме Пеју 
ријеч проговорит' што се би другоме проговарала. Но Пејова жена рече:  “А 
што размишљат и на сабљу гледаш? Зар си прега да с крвљу хришћанском 
крсно име прославиш?!” И још му је говорила ријечи које су Пеја ка гром 
пробијале. 
И како би да би... Пејо Јанка не посјече, тек му нареди да скупи деведесет 

кметова који ће судит да му оца парама мири: колико ти кметови осуде да 
Јанко да, а Пејо да узме, Јанко је мора довест' деведесет кметова од Брда и 
Црне Горе и Арбаније, по тадашљем обичају, и ако нијесу толики број 
кметова други купили, но дванаест, али двадесет и четири. Но сви ови 
кметови не смију изрећ' пресуду, бојећи се да им неће Пејо пристат. Пејо им 
је говорио чешће што трају толико дана? А ови му одговорили: “Сад ћемо, 
сад ћемо”. 
Пеју се већ досади и рече им остро да је то ласно пресудит': “Који кмет 

не ваља хиљаду, тај боље да није жив!”, па ојде искрај кметова, који рекоше: 
“Он сам пресуди’ ” 
Тако потврдише да Јанко да, а Пејо да прими деведесет хиљада. И Јанко 

даде све своје што је има у шездесет хиљада, а тридесет хиљада остаде 
дужан, јер немаше већ ништа, до још једну кљусу у коју се дивине фатају. 
Њу му не узе Пејо ни кметови, но ју најпрву ноћ Јанко мора запет, дако му 
се уфати зец али друго, што би мога фамилији за ручак донијет', јер се на 
друго није мога надат'. Но Јанко ујутру не нађе у кљусу уфаћена зеца, но 
куницу, којој су Турци у то вријеме скупо кожу плаћали, те је Јанко за те 
новце мога фамилији купит' више ручака и вечера. 
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И тако Јанкова кљуса свако јутро освиташе пуна лова, које ја нећу овђе 
бјележит, како то народ набраја да је Јанку окренула срећа, те се обогатио 
најприје ловом у кљусу, а послије да је и паре наша при путу закопане код 
Бушат убла, кудијен се и сад иде низ Братоножиће. 
Али, за то нека он зна. А за ово друго сви знамо: да су Клопоћани, 

његови потомци, иматњи боље но Пејови потомци. Зато се и пази у народ, 
те се говори да га не може дат ни узет' нико без Бога "ка што га ни Пејо 
Јанку не узе", но се Јанко обогати заиста ка (ико) у ове горе. Само је мало 
чудновато, пошто се Јанко обогатио, што му није узео оне тридесет хиљада, 
које смо прије виђели да му је дужан за оца оста: а и то се зна: да му није 
дава, но има и сад старије' Пејонића који веле: “Остаће ни у Клопоћана 
ненаплаћене тридесет хиљада за Станоја Радоњина”. 
Једну ријеч калуђера Илије о Братоножићима, коју нијесам пријед 

поменуо, ево сад да ју поменем и речем. Калуђер Илија био је с Медуна, 
Поповић. У његово вријеме мало је било свештеника у наше крајеве, који су 
народ исповјеђивали и причешћивали, но су Кучи, Пипери и Братоножићи 
– сва три племена –  'одили на Дугу, у манастир, калуђеру Илији на 
причешће. И тако, на један вељи четвртак, започну говор по своме обичају, 
да пофале и уздижу сваки своје старе: чи' су били бољи и ко је од бољега 
соја. Не могући се погодит, оставе да ријеши калуђер Илија, који је велико 
поштовање у народ има и сваки га је вјерова. Он је овако каза 
Дрекаловићима: да су од бољега соја Братоножићи но Дрекаловићи, који су 
од Ђура Деспотовића, који је од бољега соја од Кастриота. И река је да има 
историја за Куче и Братоножиће која кажује да су једни од Кастриота, а 
једни од Деспота; али се та историја изгубила. 
Ова ријеч калуђера Илије више даје мислити да има нешто од онога за 

Братоножиће, да су од Деспота, но од свега другога што се о томе чује и 
истини приближује. Засад се више не зна. Ако се историја та, али каква, не 
нађе –  неће се ни знат' по овоме што се досад за то знало. 
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ЈОВАН  ЈОВАНОВИЋ  ЗМАЈ 
(1833–1904) 

 
 

 
 

ЂУЛИЋИ 
 

І 
 

Кад заруди зора, 
Она  зора мила, 
И позлати вршак 
Анђелова крила, 
 
Од веље милине 
Анђô крил'ма мане 
Из његова крила 
Једно перце пане. 
 
Ово перце анђо 
И  не тражи више, 
Он га је и послô 
Да Ђулиће пише. 
 

XIII 
 
Ој месече, много ми је криво, 
Драгу си ми у чело целивô, 
Ти у чело, а сунце у лице, 
Рујна зора обе јагодице, 
Па то већем и комшије знаду,  – 
Пољупци  се сакрити не даду. 
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XIV 
 

Кажи  ми, кажи, 
Како  да те зовем, 
Кажи  ми какво 
Име  да ти дам,  – 
Хоћу  ли рећи: 
Дико, или снаго, 
Или ћу: лане, 
Или: моје благо, 
Хоћу ли: душо, 
Или: моје драго – 
Кажи ми  какво 
Име да ти дам! 
Све су то мила 
Имена и лепа 
Којима Србин 
Своме злату тепа. 
Ал' ја бих провео 
Читав један век 
Тражећи лепше, 
Милије и слађе – 
Дичније име, 
Што још  не чу свет, 
Да њим  назовем 
Мој румени цвет. 
 

XVII 
 
“Може  л' сунце сјати 
И у црној ноћи?" 
Одговор  ће дати 
Твоје црне очи. 
 

XXV 
 
Тихо, ноћи, 
Моје сунце спава; 
За главом јој 
Од  бисера грана, 
А  на грани 
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Кâ  да нешто бруји, 
Ту су пали 
Сићани  славуји: 
Жице  преду 
Од  свилена гласа, 
Откали јој 
Дувак до појаса, 
Покрили јој 
И лице и груди, 
Да се моје 
Сунце не пробуди. 

 
 

ЂУЛИЋИ  УВЕОЦИ 
 

VII 
 

Мртво небо, мртва земља, 
Не мичу  се магле сиве; 
Мртви дани, мртве ноћи, – 
Само  боли јоште живе. 
Тоне, пада мртва нада 
У  наручје мртвом Богу, 
Изумрло, што је могло, 
Само  боли још не могу. 
Навикла се суза оку, 
Издахнути ту је рада; 
Ал' се с мртва ока враћа, 
Па на мртво срце пада. 
Мртво  срце суза буди, 
Падајући на њ са виса, 
Из њег' ничу ове песме, 
Мртво цвеће без мириса. 
 

ХІІІ 
 
Листај, горо, листала 
Тужнима  рад лека! 
Блистај, зоро, блистала 
Овако довека! 
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Шапћи,  луже тихани, 
Мири,  липо, мири, 
А  лахоре лагани, 
Ти јој мирис шири! 
 
Прижељкујте у гори, 
Славујићи нујни, 
Жубори-де, жубори, 
Поточићу бујни! 
 
Остај тако марљива 
И за дочек спремна, 
Остај тако дарљива, 
Самоћо мелемна, 
 
Лечи, теши довека 
Све болане груди, 
Које беже од света 
Од веселих људи. 
 
 

МОЈЕ  НЕБО,  ЈЕР  ЈЕ  МУТНО 
 
Моjе небо,  jер је мутно; 
Моjе сунце, jер је село; 
Моjе цвеће, где год коjе, 
Јер је тако невесело. 
 
Моји врти, моја поља,  – 
Јер је тако сузна трава; 
Моје звезде,  –  јер се крију; 
Моје доба, јер свет спава. 
 
Моје стазе,  –  јер су пусте,  – 
Кад су моjе, идем њима; 
Моjа гора – jер се сада 
Нико о њу не отима. 
 
Гора стрепи на све стране, 
Кâ да пропаст свету слути; 
Само лишће кашто шане: 
Слободно jе уздахнути! 
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ПРОБУДИО  С'  ОРКАН  ЉУТИ 
 

Пробудио с’ оркан љути, 
Ишчупао врту цвете; 
Отуд даље – ко да риче: 
Тешко теби, јадни свете! 
 
Подиго се у висину, 
Па облаке раздерао; 
Стогодишњем храсту рече: 
“Ето, видиш, сад си пао!” 
 
Тражи море, па га нађе, 
Тресну, смрви беле броде; 
Па уздахну урнебесно, – 
Насмеја се – даље оде. 
 
Гром га прати, а он лети! 
Куда лети, куд ли бега? 
Оде цркви, па ту сруши 
Крст са храма Божијега. 
 
Што то чиниш? – питали га 
Кад је клонô, па се стишô… 
“Ко би чуо моју тајну, 
Тај би сместа с ума сишô!” 
 
 
СРПСКА  МАЈКА 

 
На меком, топлом крилу 
Јединка сина њиха, 
Љуби га ноћ и дан; 
Цвећем му власи кити, 
Песмом  му слади сан. 
 
Расте јој синак, расте, 
На  своје ноге стаје, 
Васцео мајчин  свет – 
Ох, није шала, није: 
На  грани један цвет. 
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Расте јој синак, расте, 
А мајка дршће, стрепи 
У нежном  срцу свом, 
Да не би на цвет пао 
Из  ведра неба гром. 
 
Расте јој синак, расте, 
Једино благо мајци, 
Које јој даде Бог. 
Ко  не би брижно  чувô 
“Зеницу ока свог”? 
 
Расте јој синак, расте,  – 
Мајка би  звезде с неба 
Скидала  сваки час, 
Да синку, свом јединку, 
Од  звезда сплете пâс. 
 
Синак се снагом паше, 
А мајка снева свате, 
Весеље нâда свог; 
Топи се од милина 
Крај сина јединог. 
 
Ал' зачу с' бојна труба: 
“За Српство, за слободу!” 
Мајка му  паше мач. 
– А кад је пао, нико 
Није јој чуо плач. 

 
 

ЕПИГРАМИ 
 

Питање 
 
Нашто су комарци? 
Чега, кога ради? 
Рад примера онима 
Који су на влади, 
Јер комарци мрзе оног 
Ко им много кади. 

http://www.elib.bsu.by


 80

Савет некима 
 

У  великих двора, 
Великих палата, 
Све је на високо, 
Ал' су ниска врата. 
Ако желиш  ући, 
Не смеш  ићи право: 
Згрбити се мораш, 
Згрбити се здраво. 
 
 
Чујте ви озгора 

 
Чујте ви озгора 
Око царских двора, 
Не говор'те ви народу: 
“Ова ти је земља мати!” 
– Он то мора  осећати. 
 
 

Злоба 
 
Злобе има свакад, 
Злобе има свугде, 
Благо оном роду, 
Благо оном добу, 
Које, па ма чиме 
Позагуши  злобу. 

 
 

Трчилажи 
 
Немаш  карактера! Јел да ти је жао? 
А  кад би га имо, пошто би га дао? 
 
 

Физиолошки процес 
 

У свакоме вину 
Има нешто  воде; 
Код обичних људи, 
Све то на зној оде. 
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Код неких појета, 
То друкчије бива: 
Ту се вода сваколика 
У песмице слива. 

 
 

КАД  БИ 
 

Кад би јелен им'о крила, 
То би брза птица била. 

Кад би лутка знала шити, 
Могла би ми шваља бити. 

Кад би хлебац пад'о с неба, 
Свак би им'о кол'ко треба. 

Кад би млеком текла  Сава, 
Сир би био забадава. 

Кад би увек био мај, 
Пећима би био крај. 

Кад би Дунав био врео, 
Свак би рибље чорбе јео. 

Кад би…, ал' што не мож' бити, 
О том немој говорити! 

 
 

УХ, УХ, УХ! 
 

Крекну жаба – сунце се помрачи. 
Паде клупче – земља се потресе. 
Старац кресну – море се осуши. 
Баба кину – небо се провали. 

Где је чуда, ту је и одчуда. 
Где је муке, ту је и одмуке. 
Зло је било, ал’ се поправило. 

Скочи бува – сунце се оснажи. 
Гракну врана – земља се умири. 
Штука зевну – море се поврати. 
Лаж умукну – небо се исцели. 

 

http://www.elib.bsu.by


 82

 
 
 
 
 
 
 
 

ЛАЗА  КОСТИЋ 
(1841–1910) 

 
 

 
 

МЕЂУ  ЈАВОМ   И  МЕД  СНОМ 
 

Срце моје самохрано, 
ко те дозва у мој дом? 

неуморна плетисанко, 
што плетиво плетеш танко 

међу јавом и мед сном. 
 
Срце моје, срце лудо, 

шта ти мислиш с плетивом? 
ко плетиља она стара, 
дан што плете, ноћ опара, 

међу јавом и мед сном. 
 
Срце моје, срце кивно, 

убио те живи гром! 
што се не даш мени живу 
разабрати у плетиву 

међу јавом и мед сном! 
 
 

НА  ПОНОСНОЈ  ЛАЂИ 
 
На поносној лађи, 

На лађи љубави 
Пошо сам тебе наћи, 

Островац убави. 
 

Залуто сам далеко, 
'Ди престаје већ свет, 
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Од света сам и бего 
И стваро га опет. 

Метанишућ сам клеко 
На диван оточац, 

У уздисај се слего 
Наметнут пољубац. 

 
 

ЕЈ,  ПУСТО  МОРЕ… 
 

Еј, пусто море! Еј, пусти вали! 
Поносни бељци, срчани ждрали! 
Ви ми сву радост моју пренесте, 
и опет зато уморни несте! 
Који је од вас блажени ђога 
што j’ одно морем драгана мога? 
Ил’ није један толико сретан? 
Пена вас бела све подузела, 
сви сте га ваљда трком пренели; 
зато сте бесни, коњици бели! 
Ал’ да вам спустим на плећа гојна 
тугу кад драга изгуби војна, 
тај терет не би пренети прегли; 
сви би ко јањци морем полегли, 
туга би моја у море пала, 
ал’ би и мене собом одзвала! 

 
 

ЕЈ,  РОПСКИ  СВЕТЕ 
 

Еј, ропски свете 
куда побећи с образа твога, 
с образа твога трпежљивога? 
Да пропаднем у земљу, 
од љуте срамоте са твоје грехоте? 
Ил' у небо да скачем? 
У небо? 
Та ту је тек најропскије блаженство 
блажених робова, 
највећа самовоља – 
Бог! 
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А небо? 
Небо је само 
угнута стопа Господа Бога, 
њоме да згњечи самртног роба 
до последњег дроба. 
А што се дигло тако високо, 
то би да види, па да ужива 
како се робље 
превија, кида 
Е, ропски свете, под отим небом! 
еј, звездице сјајне, 
штрецави жуљеви на Божијој стопи! 
Ваљда кроз вас проби 
цикут и вапај мученички, 
па кроз свако тако процикнуто место 
провијуру знаци Божије милости 
танко, штедљиво, као што владари на земљи 
колајне деле, 
колајне сјајне и речи лепе 
теби, ропски свете! 

 
 

SАNTА  МАRIА  DELLА  SALUTЕ 

Опрости, мајко света, опрости, 
што наших гора пожалих бор, 

на ком се, устук свакоје злости, 
блаженој теби подиже двор; 

презри, небеснице, врело милости, 
што ти земаљски сагреши створ: 

Кајан ти љубим пречисте скуте, 
Sаntа Mаriа dellа Salutе 

Зар није лепше носит лепоту, 
сводова твојих постати стуб, 

него грејући светску грехоту 
у пепô спалит срце и луб; 

тонут о броду, трунут у плоту, 
ђаволу јелу а врагу дуб? 

Зар није лепше вековат у те, 
Sаntа Mаriа dellа Salutе 
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Опрости, мајко, много сам страдо, 
многе сам грехе покајо ја; 

све што је срце снивало младо, 
све је то јаве сломио ма'; 

за чим сам чезно, чему се надо, 
све је то давно пепô и пра', 

на угод живу пакости жуте, 
Sаntа Mаriа dellа Salutе 

Тровало ме је подмукло, гњило, 
ал ипак нећу никога клет; 

што год је муке на мене било, 
да никог за то не криви свет: 

Јер, што је души ломило крило, 
те јој у јеку душило лет, 

све је то с ове главе, са луде, 
Sаntа Mаriа dellа Salutе 

Тад моја вила преда ме грану, 
лепше је овај не виде вид; 

из црног мрака дивна ми свану, 
ко песма славља у зорин свит; 

сваку ми махом залечи рану, 
ал тежој рани настаде брид: 

Што ћу од миља, од муке љуте, 
Sаntа Mаriа dellа Salutе 

Она ме гледну. У душу свесну 
никад још такав не сину глед; 

тим би, што из тог погледа кресну, 
свих васиона стопила лед, 

све ми то нуди за чим год чезну’, 
јаде па сладе, чемер па мед, 

сву своју душу, све своје жуде, 
– сву вечност за те, дивни тренуте? – 
Sаntа Mаriа dellа Salutе 
 
Зар мени јадном сва та дивота? 

Зар мени благо толико све? 
Зар мени старом, на дну живота, 

та златна воћка што сад тек зре? 
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Ох, слатка воћко танталска рода, 
што ниси мени сазрела  пре? 

Опрости моје грешне залуте, 
Sаntа Mаriа dellа Salutе 

Две се у мени побише силе, 
мозак и срце, памет и сласт, 

дуго су бојак страховит биле, 
ко бесни олуј и стари храст; 

напокон силе сусташе миле, 
вијугав мозак одржа власт, 

разлог и запон памети худе, 
Sаntа Mаriа dellа Salutе 

Памет ме стегну, ја срце стисну', 
утекох мудро од среће, луд, 

утекох од ње – а она свисну. 
Помрча сунце, вечита студ, 

гаснуше звезде, рај у плач бризну, 
смак света наста и страшни суд – 

O, светски сломе, о страшни суде, 
Sаntа Mаriа dellа Salutе 

У срцу сломљен, збуњен у глави, 
спомен је њезин свети ми храм, 

кад ми се она одонуд јави, 
ко да се Бог ми појави сам: 

У души бола лед ми се крави, 
кроз њу сад видим, од ње све знам 

за што се мудрачки мозгови муте, 
Sаntа Mаriа dellа Salutе 

Дође ми у сну. Не кад је зове 
силних ми жеља наврели рој, 

она ми дође кад њојзи гове, 
тајне су силе слушкиње њој. 

Навек су са њом појаве нове, 
земних милина небески крој. 

Тако ми до ње простире путе, 
Sаntа Mаriа dellа Salutе 

У нас је све ко у мужа и жене, 
само што није брига и рад, 
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све су милине, ал нежежене, 
страст нам се блажи у рајски хлад; 

старија она сад је од мене, 
тамо ћу бити доста јој млад, 

где свих времена разлике ћуте, 
Sаntа Mаriа dellа Salutе 

А наша деца песме су моје, 
тих састанака вечити траг; 

то се не пише, то се не поје, 
само што душом пробије зрак. 

То разумемо само нас двоје, 
то је и рају приновак драг, 

то тек у заносу пророци слуте, 
Sаntа Mаriа dellа Salutе 

 
А кад ми дође да прсне глава 

о тог живота хридовит крај, 
најлепши сан ми постаће јава, 

мој ропац њено: “Ево ме, нај” 
Из ништавила у славу слâвâ, 

из безњенице у рај, у рај! 
У рај, у рај, у њезин загрљај! 

Све ће се жеље ту да пробуде, 
душине жице све да прогуде, 
задивићемо светске колуте, 
богове силне, камоли људе, 
звездама ћемо померит путе, 
сунцима засут сељенске студе, 
да у све куте зоре заруде, 
да од милине дуси полуде, 
Sаntа Mаriа dellа Salutе 
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ЛАЗА  ЛАЗАРЕВИЋ 
(1851–1890) 

 
 
 

СВЕ  ЋЕ  ТО  НАРОД  ПОЗЛАТИТИ 
 
И сумрак се поче хватати, а лађе још нема. Свет, који је ју чекао, поче се 

разилазити. Оде и дечко с тврдим земичкама и капетаница с бајатим лицем. 
Одоше и оба практиканта, с Марком столаром, свадивши се најпре с 
гостионичаром, што им је точио још прошле среде отворено пиво. 
Пођоше и кочијаши, нудећи се да по два гроша возе у варош; али већина, 
“ради апетита” и “опружања ногу”, оде пешице, заметнувши прут на раме, а 
палац од леве руке за шпаг от пршњака. Ни жена Маринка магазаџије не 
хтеде сести у кола, већ пође са својим маленим друштвом пешице, окрећући 
час пô леђа онима с којима је говорила; и то не из непристојности, већ 
просто због тепелука, који тако безазлено блисташе, као да је Зајечар 
процватио, а кроз Књажевац  протекала рска од млека. 
Сунце се беше расплинуло у далекој прекосавској равници, и само још 

поврх места где га је нестало пружаху се у небо дугачке, светле беличасте 
зраке, као да је отуд са запада помолио неко грдну шаку, са раширеним и 
нагоре окренутим прстима –  управо онако како то праве добри и рђави 
молери. Сава, која је била тако опала да се готово на сваком месту могла 
газити, сањиво отицаше, одбијајући слабачак црвенкаст рефлекс од облачка 
новрх ње. 
Замало још, и свет се сасвим разиђе. Осем слугу и чиновника 

паробродских, на обали стајаху још само два човека –  један у фесу и 
чакширама, други у мундиру и мамузама. Онај у фесу – Благоје казанџија – 
цео дан нестрпљиво ходаше: сваки час запиткиваше кога по штогод; 
обрташе се непрестано, као да га цела снага сврби, па не зна одакле да се 
почне чешати; улажеше у станичну гостионицу и, чисто као да ће 
одоцнити, усплахирено истрчаваше поново напоље, упирући поглед далеко 
преко мирне Саве. Његово лепо избријано, чисто лице, с лаким повртним 
борама, налик на оне облачке у ћилибару, са седим золуфима и брковима, 
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стајаше некако у контрасту с маленим, плавим, ведрим очима, које живо, па 
ипак с поуздањем, скакаху с једног предмета на други. Чибук је непрестано 
држао у зубима, палећи лулу истресеним кокицама. Сваки час је запиткивао 
и момке и агента: што то нема лађе? да ли има каква депеша? је ли вода тако 
мала? вуче ли какву теретницу и т.д.  –  на што му и момци и агент, с 
урођеним господством страних држављана, врло укратко осорно 
одговараху. 
Капетан, пак, по имену Танасије Јеличић, стајаше готово цео дан на 

једном месту, подбочивши се на сабљу. Лице му беше окренуто страни с 
које лађа долази, а очи уморно и нестално блудијаху око тога места, као оно 
сасвим издубена главчина око оједене осовине. На његову лицу не беше 
онога хероичнога изгледа који се кашто виђа и на пенсионованим 
потпуковницима, па ипак оно те опомиње на омарину иза које се диже олуј, 
одлећу ћерамиде с кућа и капе с глава. Пуначки, малени, с обе стране 
пострижени бркови, мален али подебео нос, осредње смеђе очи, рехаве 
обрве, округао обријан подбрадак и чисти, масножути, али не мршави 
образи, мала уста, с поверљивим контурама, велике руке, аљкава униформа, 
а као снег бела кошуља и као млеко чиста сабља – све то издаваше човека 
господина и геака, човека од кога ишчекујеш да зна аранжовати кадрил и 
очистити острицу, а опет те нимало не би изненадило кад би он окренуо 
дами леђа, обрисао нос салветом, или чак забô виљушку у локумиће. 
Он, дакле, стајаше, а казанџија се непрестано вртијаше. Напослетку, кад 

мрак стиже пре лађе и не могаше се више видети ни златан перваз на 
агентовој капи, и њих се двојица, покуњени, вратише у механу. 

– Нема је, па нема,  – рече казанџија љутито, као човек коме не иде карта. 
– Нема је,  – рече  и официр, али мирно, као периодичан чиновник који  

зна да после пет година мора доћи класа. 
–  Што ли, Боже,  –  рече опет казанџија. –  Ваљда ... та да ... овде и нема 

Турака... А лађа се, ваљда, и не може бобандирати. 
Капетан ћути. 
– А кога ви чекате? –  упита опет Благоје. 
– Жену. 
– А ја сина. Рањен је. 
Он се мало стресе, брзо стаде истресати скоро пуну лулу и, поново је 

напунивши и палећи, настави преко чибука: 
– Али лако, сасвим лако. Писао ми је његов друг Јоле. Овде и овде, – он 

руком показа сасвим неодређено: најпре преко леве плећке, па онда дуж 
целе десне ноге. 

–  Само га окрзнуло. Отпуштен је кући из болнице, да се поправи, па 
после, у име Бога, опет. ... И треба... . Треба гонити пексијана .... . Само нека 
нам је Бог у помоћи... . 
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–  А шта вам је син? –  рече капетан, почињући учествовати у историји 
казанџијиној. 

– Мој син? Казанџија. Ех, да видите како тај ради! У њега рука, видите, 
овде дебља, него у мене нога овде. Ја сам због ових оскудних времена 
продао све што сам имао –  шта ће ми,  –  само сам алат оставио. Али док је 
његових руку и алата, биће нама двојици хлеба, па баш да нас је и десеторо. 

– Знам, знам –  рече капетан;  –   али шта је он у војсци? 
–  У војсци? Пешак. Јест, пешак. Ја увек кажем: ти брате, ти би требало да 

си тобџија. Ти би лепо могао повући топ. После, оно кад груне –  милина 
човеку чути. Али он хоће у пешаке. Каже: ово вреди –  ако ћеш на 
пушкомет, ако ћеш за гушу. Страх те погледати кад се наљути. Тај где удари, 
ту трава не ниче. 

–  А где је рањен? 
– Бога ми, не знам. Не знам – бадава! Писао ми је, истина, његов друг 

Јоле, али ја сам заборавио. Смешна имена тамо. Ево писма! У две борбе –  у 
две... 
Он извади сасвим масно и изгужвано писмо из ћурчета и предаде га 

капетану, који га понесе у руци, да га прочита спрам свеће у механи. 
Уђоше у механу с масним дугачким столовима, чађавим зидовима и од 

муха упљуваним сахатом. На вратима која воде у авлију стоји написано 
облигатно “срећна нова година” и т.д., и, испод тога, “Илија. Сремчевић 14 
гро: од = раки”. На среди таванице обешена лампа чкиљила је, једва 
пробацујући зраке кроз већ сасвим црно стакло. Насред среде стајаше једна 
дрвена столица са сламним седиштем и сломљеном и тако живописно 
испруженом ногом, као да хоће да се фотографише. 
Капетан седе на дугачку клупу крај прозора и поче читати врло 

замрљано писмо. Благоје склопи најпре ону столицу, псујући “што је ово 
чудо овде”, седе после према капетану, загрну рукав од ћурчета и погледа по 
столу, хтевши се налактити. Али се одједанпут трже, видећи по столу грдну, 
црвенкасту, масну мрљу. 

– Еј, ти, море. Е, ово је, баш преко јего. Гледај ти, молим те: мало не 
покварих копоран! Чујеш ти, бре, ходи овамо! Обриши ово! 
Однекуд из мрачног угла довуче се једно прљаво створење. 
–  А шта је ово овако масно? је ли, магарче? 
– Па механа је, газда–Благоје, – рече прљаво створење, с толико 

непобитног разлога, да се Благоје сасвим разгоропади: 
–  Е, гле ти њега. Међер си ти неки мудрац! Па, ваљда, не седе свиње у 

механи. 
Читалац ће се врло огрешити ако помисли да је Благоје какав чангризало 

– Боже, сахрани! Сада је он сам у грозничавом стању од нестрпљења, па 
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тражи само себи занимања. Пристао би он сада и да се бије, и да га бију – 
само да му прође време. Није он, иначе, био баш ни врло разговоран човек, 
и вечерашње његово управо нападање на свакога кога сретне беше само 
очајнички покушај да разагна чаму. Због тога он опет јуриша на капетана: 

–  Јесте ли видели онога с ногом? 
–  Кога с ногом? 
–  Та онога без ноге? 
–  Кога без ноге! 
–  Та онога са штаком? 
–  Кога са штаком? 
–  Са штаком! Онога што су му доктори отсекли ногу? 
–  А што су му отсекли? 
–  Па, кажу, хтео је да умре од ране што је добио ва Јавору, па му онда 

отсекли ногу, па сад иде без ноге... Зар ви не знате оног с ногом! 
–  Не знам –  рече капетан,  –   нисам га видео. 
–  Па све проси пред црквом! 
–  Хм. 
– Ух, Боже. – Благоје се стресе. –  Овакав бадрљак само! Боље би му 

било сто пута да је умро! А он ништа –  жив! Па још пуши! Ништа му, каже, 
не шкоди! 

–  Па дабогме! 
–  Само то ми се не допада што проси. 
–  Па мора да једе! 
–  Знам! Али он кад је у рату изгубио ногу, треба да  му се плати! Лепо да 

му кажу; “На ти, брате. Хвала теби, који си за нас пролевао крв, и такве 
ствари.... Човек је, у неку руку, то се види –  како да кажем? – изгубио ногу, 
иде на штаци. Сад њему треба да једе, да пије. Хоће, богме, и лулу дувана... 
Човек је... 
Капетан се осети позван да објасни казанџији положај инвалида: 
– То је лепо што је он за своју земљу осакатио себе. Али зато он не може 

тражити сад да буде саветник. Видите: сваки онај који је пролио крв за своју 
земљу треба да се рачуна у срећне, јер се одужио својој мајци, својој земљи. 
Сваки је дужан својој земљи, земља није никоме ништа. 

– Е, знам и ја те ваше филозофије! Знам ја, ако ћеш, и “земља јеси, у 
земљу отидеши”. Али дај ти, брате, штогод у жива уста. Видите: то је 
чисто... како да кажем ... то је страшно погледати. Довде отсечено –  а човек 
хоће хлеба! Па сад зар да проси? Мора! Не може да оре, не може да копа! Па 
још, може бити, понеки пут слабо што и напроси. Бре, да је мени власт, ја 
бих знао шта бих радио! Ја бих лепо из куће у кућу. Уђем унутра –  седи 
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газда и једе питу од ораха. –  “А, ти једеш пите?” –  “Једем”. – “А је ли крв 
јевтинија пите? А камо ономе онде с ногом?” –  “А шта ме се он тиче”. – 
“Ха, не тиче те се, је ли? Да овамо докторе. Један, два, пет – колико их 
треба. Деде, сеци! Сеците му ногу овде! Јок, Јок, не питам ја треба ли, или не 
треба: сеци ти само. Тако. Сад види како је ономе онде. Ха, синко”. 
Капетан виде да се с Благојем не да објашњавати у вишим регионима. 

Он се спусти ниже: 
– Тако је, тако је. Али ће они и добити сви пристојно издржавање из 

државне касе, кад се сврши рат. Немајте ви бриге. 
–  То, то, мој господине. Само ако је то зацело и онолико колико треба, 

да не стоје опет пред црквом и да не просјаче по вашарима. Зар кад би неко 
због мене изгубио само мали прст, па ја... А овамо држава... Слушајте!... 
Звижди! 

–  Не звижди! –  рече капетан. 
– Та звижди, Бог с вама! 
Благоје истрча наврат–нанос  напоље. Мало после врати се покуњен: 
– Мора бити да је неко вабио вашке. А има и угурсуза па дувају и у кључ. 

Ту пре, кад је оно Срета ишао у Београд, а онај обешењак Мићин сакрио се 
за дирек, па пишти у кључ. Сви поскакаше, и сам начелник скочи. После се 
само вратише – и начелник се врати. Псују онога ко је свирао –  и начелник 
псује, а не зна ко је. ... Ја ... О, брате, ја не знам што се то тако задоцнила. Да 
ли је то још кадгод било. Је ли, ти... Еј, момче! Ходи овамо! 
Оно прљаво створење помоли се опет. –  Је ли лађа још кад овако здраво 

задоцнила! 
– Не знам –  рече створење. 
–  Не знаш! Сметењаче! Па шта ти онда знаш! Шта имаш за пиће? 
–  Свашта! – рече створење, глупо се смешећи. 
–  Пијете ли ви ракију? – рече Благоје, окренув се капетану. 
–  Не. 
– И ја слабо... Ама шта да се ради сад. Чекајде!... Је ли то звижди! 
Ућута и слуша. 
–  Аја... Донеси ракије! Не може више ни да се пуши. Већ ми срце 

поцрне од дувана! Пи! Та ово некаква шома! Парна! пи, пи! 
Пошто истресе полић, као да му очи мало оживеше, и  цео изглед доби 

мирне отсудности. 
– Ала ми је и то лађа! Санћим она иде брже од кола! Да је човек сео на 

какву му драго мрцину –  где би био досада! Пиха! Шта велите, на добром 
коњу? 
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Сви коњички официри воле да говоре о коњима, па ма то било и с 
калуђерицама. И нашем капетану чисто сенуше очи. Он је извесно мислио 
на каквог араплију кад  рече: 

– За осам сахата. 
– За осам, Бога ми, – рече Благоје, коме је ова пристрасност ишла у 

рачун. –  А ово је већ које доба. Да сам ја само знао. ...Него, не бих га, опет, 
смео товарити на кола. Истина, његов друг Јоле каже: лако је рањен, сасвим 
лако; али, знате, рана је, а ја бих њега на кола. Ех, каква је била у мог 
мајстора кобила.... Еј, ти, слепи мишу. Донеси још ракије... Кобила као 
срна! Па само савије главу. 
Он изви руку тако здраво, како би, отприлике, изгледао коњ са 

сломљеним вратом. 
– Ама зар ти немаш боље ракије? Еј, ти, пупавче! Кажи газда–Давиду да 

ја иштем ракије. “Добре!” кажи: “газда–Благоје!” ...Овако савије главу! Ама 
ту требају руке! Да пукну вукући! Она кад трчи, па све овако –  он тури главу 
међ' ноге – а ја држи, држи! Па напослетку, кад ништа не помаже, а ја у стог, 
или у тарабу, у зид, где стигнем! Ништа она под нагим Богом не види, само 
кад једанпут ухвати хук. А ја у плот, па кад лупи главом, ја мислим оде до 
ђавола и она, и ја, и кола, и све, А оно ништа. Па после још иде мирно као 
буба. Али нико други није умео с њом као ја. Калфа–Видак ишао једанпут 
по бакар на Саву, а она само овако –  он опет тури главу међ' ноге и 
испружи браду, као да му је ђем у устима. – Видак испусти узде, па легне у 
кола, а она све преко чагрћа, па по јенденцима, па трчи, па трчи, па трчи ... 
Звони. Јел'те да звони. Да платим! 
Он опет истрча напоље, али кад се врати, на његову лицу беше нестало 

нестрпљења, и глупа веселост леваше из очију, на које, по изразу мојих 
земљака, већ почињаше цурити ракија. 

– Какав је то коњ, управо кобила. Мајстор метнуо једанпут један сандук – 
овако оволики – не знам шта је хтео. А она: ђем на зуб, па овако. Па како је 
летела, онако у авлију. А кола закаче, па стражњи точкови остану пред 
капијом, а мајстор у капији, а сандук њега по глави, а предњи точкови код 
ора, а кобила пред кућу, а ми да умремо од ... од .... Ама шта су ти одвугле 
ове жигице... Дај једну жишку. 
Капетан га више не слушаше. Његове мисли беху далеко: чак у 

Књажевцу. Тамо му је била жена код матере, чекајући да се ослободи 
бремена. Али тада су тамо били и Черкези. Ужасне комбинације севаху 
капетану кроз главу. Сва варварства, која су починили ови љубимци Европе, 
сликаху се живим бојама у његовим мислима. А поврх свега стајаше 
десператна неизвестност; јер откако је пошао у рат, само је два писма од 
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жене добио. У оба му писаше да ће доћи чим се породи и дигне, али од 
последњег писма беше прошло пет недеља, а Турци дошли на Тресибабу, а 
Черкези руше његову кућу и пале му постељу, на којој му, можда, жена лежи. 
Па ипак је он ишчекиваше. Има у човека једна жица, лажљива као случај, па 
ипак је зову “предосећањем”. Ко год игра на лутрији, тај при сваком вучењу 
има предосећање да ће добити, и никад се не чуди, по свршеном вучењу, 
како га је преварило то предосећање. А удари ли само једном и на њега 
слепа срећа, он цео свет уверава да је знао да ће добити, јер му се све баш 
тако чинило и никако друкчије. И капетан Танасије већ трећи пут узаманце 
долази чак с позиције на лађу, с тешком муком измољавајући од 
команданта, јер му се све чињаше да га данас неће преварити слутња. Али, 
ево, баш у овај пар учини му се да ни сама лађа неће више доћи. Оп постаде 
нестрпљив као и Благоје. Преврташе мисли, да просеје из њих оно што је 
црно. Оде у Књажевац, где се родио; уђе у своју кућу, седе под орах, који је 
посађен онда кад се капетан родио, а који сада на својој периферији носи 
сухе гране. Ту сахрани оца и мајку, ту преко пута замилова девојку, ту уз кућу 
однесе куму лимун и позив на прстен. О, како му ту беше драго све; и стари 
орахов орман, и зарфови отети од неког турског паше још у првом нашем 
устанку, и скрхани ногари за кацом у подруму, и икона светога Николе с 
двокрилним и увијеним носом, налик на два пужа, и фистан у сарачани, у 
којем се његова мајка венчала, и, опет, опет, и поврх свега: весело, благо и 
пуначко лице његове жене, и стидљива нада да ће бити отац... и... не, не 
може бити. Та, ако су и Турци. нису зверови. 
Он се протрља по челу, хтевши разгнати ове мисли. 
– Мајстор је, и Бог зна како, рад био да се ождреби –  настављаше 

Благоје, гледајући непрестано у место на  коме је капетан још при почетку 
седео. – Дабогме. Јер то је хала, није коњ.  Е, али тако.... 
Капетан га тако мирно слушаше, као ону шеталицу на сахату. Ни она, ни 

Благоје нимало му не сметаху да даље настави своје мисли. 
Опет је на старом месту, Опет пламте куће и по улицама леже нагрђене 

лешине... 
Тек око поноћи он се извали на клупу крај прозора, бацивши најпре још 

један поглед на лампу, која све слабије светљаше и све грђе смрдијаше, и на 
Благоја, који хркаше, туривши главу међ ноге и пруживши обе ноге напред, 
као да држи уздице. 
Залуд се капетан мучио да сведе очи –  сан његов беху окупили Черкези. 

Тек у саму зору као да мало придрема, али тад се зачу кроз мртву ноћ 
равномерно лупање точкова и узвикивање оних што мере воду с предњег 
краја лађе; па онда пиштаљка стаде будити успавану послугу на станичној 
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лађи. Капетан скочи; сабља му се отиште и са звекотом лупи о земљу. И 
Благоје се трже: 

–  Не ћеш, бре! –  рече он и као да поново повуче уздице и поново заспа. 
Капетан истрча напоље у свеже јутро. Једва је дисао. Неисказан страх 

владаше њиме. Он у трк дотрча до станичне лађе. Докопа бачен алат с лађе 
која долажаше, и стаде је вући себи. И таман да заметне уже на казук, а у 
гомили света опази једну жену која издиже више главе дете у повоју. 
Капетан баци уже момцима, који се чуђаху његову послу, занесе се и мало 
што не паде у воду. И кад му жена у оној тишми и гурању паде на прси и 
предаде му сина, прво сузе, па онда пољупци почеше падати на пуначко 
детенце, које се нимало не срђаше на свог досад невиђеног оца. 
И жена је плакала – то се већ зна. И друга једна постарија жена иза ње – 

и без тога не иде! И најзад и детенце ототањи. 
Они брзо пређоше преко моста и склонише се устрану, правећи места 

другим путницима, који се гураху заједно са својим пртљазима, јер још не 
беше ниједног кочијаша ни носача. 
Капетан хтеде много штошта питати жену, али никако да отпочне; 

напослетку му се одреши  језик: 
– Међер, ти си жива. 
Он је ухвати и стеже за мишицу, као хтевши се уверити. 
– И овај мали. Ти, ти, војниче! А шта ти ја којешта нисам мислио. Боже, 

Боже! 
Он обриса лице рукавом и,  држећи дете, настави: 
–  Знао сам, зацело сам знао да ћеш доћи. Тако сам баш у длаку рачунао. 

А нана? 
Тек у тај пар он угледа ону стару жену и потрча јој руци: 
 – Хвала Богу, само кад сте сви живи и здрави! Кад је све добро! 
Стара жена бризну у плач: 
– Далеко смо од добра, мој синко! Остадосмо без куће и кућишта. 
Капетана као да нека ледена рука шчепа за срце; али та рука тако исто 

нагло  попусти, јер он у исти мах опази како се преко ћуприје креће један 
човек у простом војничком оделу, а без десне ноге и леве руке. 

– Ћути! – рече капетан с ужасом на лицу. Брзо предаде дете жени, па 
притрча богаљу. Потхвати га руком испод мишке и поможе му да закорачи 
једну греду која се била испречила на мосту. 

–  Да писи ти, војниче, газда–Благојев син?... 
–  Јесам, господин–капетане! – рече војник, састављајући ногу и штаку и 

дотакнувши се по војнички капе. Али га штака издаде и он се придржа за 
једну госпу с кучетом и зембилом, која врисну и отскочи устрану. 
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–  Ту ти је отац! Чекај да му кажем. 
Како беше тек зора, и путници неодлучно стајаху на обали, то и 

нехотице сви обратише пажњу овој сцени. 
Капетан отрча напред у механу, да пробуди Благоја. Свет се расклони у 

два реда, пуштајући инвалида: красног, једрог момка, с мушким лицем и  
жалостивим осмејком око усана.  Све беше у њега: и снага, и здравље, и 
лепота; и, опет –  ничега не беше. Све личаше на разлупану скупоцену 
порцуланску вазу. 
Он пође полако напред. За њим пристаде капетаница с мајком и дететом, 

па онда остали свет, сви ћутећки, као у неком свечаном спроводу. 
У тај пар гологлав Благоје  истрча из механе. 
Капетан поскочи и дохвати га за руку: 
–  Стани! Он је тешко рањен! Здраво тешко! 
–  Како тешко? Ко то каже?... Ево, ево писма!... Његов друг Јоле... 
Зверајући на све стране, он протрча поред инвалида и заустави се на 

крају публике: 
–  Па где је? 
– Тата! – викну војник милостивно, окрећући се на једној нози и 

подупирући се штаком. – Тата! Та ево ме! 
Благоје се као муња брзо окрете. Стаде пред сина. Гледа га, гледа – па 

онда тресну о земљу. 
Нико не мишљаше да иде својим послом. Сви прискочише, попрскаше 

га водом. Дама с кучетом и зембилом тури му некакве капљице под нос. 
Брзо га повратише и дигоше на ноге. Он се прво обриса од воде којом су га 
поливали, па онда загрли сина, али тако нагло, као да се бојао да ће му 
побећи. 
Дуго га не пусти. А и кад се одвоји, он га гледаше правце у очи, не 

смејући никако спустити очију доле, где је некад нога била. 
–  Хвала богу, само кад си ти жив. Све ће опет добро бити. Ово –  он 

руком напипа штаку, –  ово ће народ позлатити! је ли тако, браћо? 
Сви прискочише одобравајући. 
–  Ево, ја –  рече капетан,  – први дајем... – он стаде претурати шпагове, 

али нађе само нелико крајцара,  – ја, ево, дајем сахат и ланац. На! 
– Хвала господин-капетане! – рече војник, исто онако поздрављајући 

капетана. – Држи, тата. Ја немам друге руке. 
–  Ево, и ја ти дајем моју ћилибарску лулу. Вреди два дуката – рече Стево 

практикант. 
–  Хвала, браћо. Држи, тата. 
– Ево ти, да купиш дувана, рече Маринко магазаџија и пружи му 

неколико дуката. 
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Војник, с муком придржавајући штаку, скиде капу и подметну је 
магазинџији, да тури у њу новце. 
– Хвала, браћо. Држи, тата! 
Благоје узе капу у обе руке, метну у њу сахат,  лулу и дукате. 
Народ поче редом спуштати у капу. Међу путницима беше браће Руса, са 

оном, како они веле, “широком натуром”. Они немилице даваху. 
Војник се захваљиваше непрестано са “хвала, браћо”, “хвала браћо”, али 

му глас постајаше све више и више загушљив. Те две речи почеше добивати 
отсудан ритам, као у слепаца на вашару, и он као да  сад први пут осети, са 
свом снагом непоколебљивог уверења, да је богаљ и просјак. И најзад 
просуше се тихе, крупне сузе, као мајска киша. 

–  Гле, гле ти њега,  –   рече Благоје. – Због такве ситнице па плаче! Па 
шта ми је то? Једна нога! Еј, хеј! Све је то опет…  – он умало не рече 
“нарасти”, али се устави:  –  Све је то опет… Ама је ли ја кажем да ће то све 
народ позлатити?!… 
Па онда, уједаред, и сам бризну у плач: 
– А шта ће ми све ово? 
Он баци преда се на земљу капу с поклонима и као луд погледа у небо, 

као да одозго чека одговора. 
– Хајдемо–те одавде! – рече капетаница. – Овде је несрећа, а ми… –  она 

погледа у обе ноге своме мужу и у пуне обрашчиће свога детета…  –  ми 
смо, хвала Богу, срећни и прсрећни. 
Тада су одвели Благоја и сина с поклонима на каруцама у варош. Људи 

добра срца чинили су им донекле поклоне, али све се на свету огугла. Све 
избледи: и одушевљење, и љубав, и дужност, и сажаљење, и не можеш га 
више познати, као ни Топузова вранца, који је некад добивао сваку трку, а 
сад окреће сухачу. 

 
 

* * * 
 
Капетан је опет озидао кућу на истоме месту у Књажевцу. Покрио ју је, 

истина, као што се то каже, хартијом, али му је жена весела, и синчић здрав, 
и чупа га већ за бркове. 
Благоје је још донекле говорио: “Све ће то народ позлатити!” После је 

кренуо на   “Све ће то теби Бог платити!” Напослетку се пропије и ту скоро 
умре. А његов син прима издржање из инвалидског фонда  и – проси! 
Можете му, ако ћете, уделити. 
Ово је мој прилог. 
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НА  БУНАРУ 
 
Како  ветар попухује, тако се с бразда, као неке беле авети, крећу големи 

праменови магле; носе се страном на коју ветар душе, па после се, у ситним 
беличастим кристалићима, као обоци, вешају теби о браду и бркове, и коњу 
о длаку. –  То је оно што ја кажем: ако нису мухе, а оно је иње! Ноге се 
мрзну, а очи сузе. Већ ни ракија не може да загреје срца, и ти се нестрпљиво 
осврћеш, нећеш  ли где угледати кућу и домаћина који воли госта. 
Ја, богами, знам куда ћу. –  Ја идем код Матије Ђенадића. Оно  му је кућа 

што пред њом о шљиви убоговетно виси чутура с препеченицом! Ко год 
прође, нек сркне! –  тако воли Матија. А  кад му дођеш у кућу, на рукама ће 
да те носе... 
Море, чисто ме мрзи да причам, то треба видети. Каква је то кућа, 

старинска задруга – читава војска! Дођи само увече, а да ти се надају, па ће 
те пресрести једна снаха на самом путу, с лучем у руци. Друга стоји у 
шљивику, трећа је пред стајом, четврта одбија псе, пета у кухини, шеста у 
соби куда те воде –  читави сватови! И све је у њих весело, све скромно, све 
задовољно. А не дао ти бог да се побијеш с киме из њихове куће, јер од њих 
има шесторо у самој војсци, а један је баш прави војник, стајаћак, под 
заставом у Београду. 
Нити  њима треба моба –  шта ће им моба код толиких руку? Лепо код 

њих ору три плуга без престанка; а кад трговци пођу лучити свиње, добро 
забрекне ћемер у Матије. 
Овог  њиховог Арсена знам још кад је био кевиљ. Извади двојнице иза 

појаса, па све ћурличе покрај Бурмазовићеве куће. А у Бурмаза је кћи –  кћи 
и по! Да пројашеш, што кажу, поред ње, па да она превали оним пустим 
очима, очас ти мркне свест, и једва се држиш на коњу. 
Ама се Арсен навикну на њене очи и не плаши их се. Затурио ногу на 

врљику, лактом се одупро о другу, а на шаку наслонио образ, па говори с 
њоме: 

– Стид ме баш да поменем баби, а ђеди не бих смео ама баш никако! 
Баш да знам да те никад ни узети нећу! 
Анока се не застиде, ко што би требало. Лукаво погледа испод ока, нави 

се мало на страну и, прикривајући љутину, рече: 
–   Па добро, и немој! Ја ћу се удати за Вилипа Маричића! 
–   Који? Зар ти мислиш да ћу ја тебе дати икоме другоме! Бе, ни кост с  

коском му  остала не би, ко би те само  прстом прихватио! 
Анока размажено  тресне ногом о земљу, испупчи прси, зачкиљи и 

заврти главу: 
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–   Е? А ти би, ваљда, хтео да ја седе плетем? Ви'ш, молим те! 
Али Арсен то више не чује. Он се удави под њеним вратом, па је 

дохватио за руку и  привлачи врљикама  и  себи. Она се поприлично 
затеже, али прилази ближе и ближе; и подузима је тајанствена ватра кад јој 
се мушка рука сави око паса. 
Добра девојка, да је Бурмазовић није страшно размазио. Ал' шта је знао 

радити? О колери му погибе толика чељадија, да је после Аноку држао као 
мало воде на длану. Не ваља то мазити дете и попуштати му, па да је једно у 
свету. Ама никако! 
То вече дође Арсен савим замишљен кући. Што му није обичај –  прво 

сврати у качару, па мосуром  добро потеже из једне двојке; а није он иначе 
никад пио. Седе после на пањ и оста сам у мраку, па гледа живот у двору. На 
отворена кухинска врата букти ватра црвеним пламеном  и лиже гвоздењак 
и вериге на којима он виси. Арсена самог поче подилазити некака ватра; и 
би му врућина, и он се чуђаше како је то: да га чак из кухине загрева онај 
пламен! А крај ватре по двору час по час пролазе црне људске слике и пси. 
Из ара допире топот од коња, пред качаром се испрежу волови с којима се 
овај час вратио Ненад из вароши. Понека се кокош отисне с дуда, и 
лепршајући се поново се гнезди међу своје друге. По која реч јасно зазвони 
кроз вечерњу тишину. Један се миш усудио већ да отпочне грицкање баш 
испод пања на коме је Арсен седео. 
Њему  се поче вртети у глави. С почетка чу како му срце бије испод леве 

сисе, и од тога као да се нешто уплаши. Па онда се уједанпут стаде смејати, 
безразложно, сулудо –  ни зна зашто, ни крошто!  После, опет, удари у плач 
–   ни то не зна зашто! Само што му се и кроз смех и кроз плач у нејасној 
слици показује  Анока, и тако га чудно чупа за срце, да му се чини сад ће 
умрети.  Он се наслони на буре из кога је малочас пио и поче умирати, али  
тако слатко, да му се чини као да га грли Анока и као да га носи  бесан 
кулаш Остојићев. Тако је свакоме ко се први пут опије. 
Мало је он ту спавао, а Велинка упаде с лучем у руци да тражи  нешто у 

качари. Трже се кад угледа Арсена на пању, крај бурета,  с мосуром у руци. 
Плашљиво  приђе к њему  и дотакне му се  рамена: 

–  Златане! 
Арсен отвори закрвављене очи. 
 – Ти  си пијан, веселниче! 
Арсену као да се објасни његово стање. Он чисто радосно  рече: 
–   Пијан! 
–  А  што то, добросрећниче? 
– Е, ја хоћу да убијем Вилипа Маричића! 
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Он махну мосуром више главе, лупи њиме о земљу, сломи га  и узе се 
смејати. 
И Велинци се даде на смех: 
– А  што, Златане? Шта ти је учинио Вилип? 
– Е, а хоће да узме Аноку! 
– Па?  Нека узме! 
– Е, ал' ја не дам! 
Он поскочи мало напред и хтеде се дићи, али леђима беше сасвим 

пријатно суседство од бурета, и она се упорно вратише у свој првашњи  
положај уз буре. 
Велинка се заврати од смеха: 
– А што, Златане? Хоћеш  ти да је узмеш? 
– Ја шта ради!    Ал' кад то рече, он се збуни, обрте се каци, стаде плакати 

и кроз плач говорити: 
– Е, а како је се бата оженио? Хоћу и ја... јес'! 
Он хтеде да удари у потврду себе по колену, али песница, без његова 

питања и одобрења, лупи о пањ. За казну он је тури у зубе и уједе је. 
Велинка се све слађе смејаше: 
– Куку мене, сирото дете! Па узећеш је ти, Златане, не бој се! Ја ћу 

вечерас говорити бáби, а бáбо ће бâби, а бâба ће већ с ђедом наредити ствар 
како треба. –  Хајд да те одведем у вајат да те, болан, ђед не види такога! 
Ходи да спаваш! Не бој се –  испросићемо ми  теби девојку... баш ако ћеш и 
Аноку! 

– Хоћу ја, богами! 
И снаха изнад куће проведе пијана девера по мраку до вајата. Покри  га 

поњавом  и оде у кухину да прича јетрвама што се збило.    Али се ниједна 
не обесели томе гласу. Смејаше се, истина, али им смех не иде од срца. 

– Није она за нашу кућу! 
– Једна намигуша! 
– Море то, ал' мазница, да те бог сачува! 
– Све би нас завадила! 
 
Матија је Ђенадић човек сасвим стар. На челу му се види белега од ране 

коју је добио у Хајдук–Вељкову шанцу. Осим његове чељадије, и цело га 
село зове ђедом. Жена му је давно у збегу умрла. Од старијег брата остала 
му је снаха која с њиме сада дели старешинство – Радојка јој име. Она за 
софром седи десно од ђеде, и у кући се ништа важније не дешава док она не 
да свој глас, или бар док је ђеда не запита. Она потпуно разуме свој положај 
и не злоупотребљава га. На пр., ђеда запита: 
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– Шта  велиш, снахо, за Маричићев забран? Да узмемо? 
– Како ти наредиш, брато, ти си мушка глава! 
Она љуби  ђеду у руку, а све друго, што иначе није обичај у нашем  селу, 

и женско и мушко, љуби њу у руку. 
После Матије и Радојке још је члан кућевног савета најстарији син 

ђедин, Благоје, отац Арсенов. Осим њих трога нико се ни за шта  у кући не 
пита, него све лепо слуша и покорава се. Ако је Матија однео порез, Радојка 
отишла цркви, а Благоје да полаже стоци –  у кући је као у школи одакле је 
изишао учитељ. Све је сложно, весело, и љупко, и свако гледа том 
приликом да се добро ишали  и исмеје. Како се, пак, које од њих трога 
појави на врата, одмах  настаје ред, озбиљност и  послушност. Њих  троје 
се погдешто хотимично  склоне да се деца провеселе и људи сербез напуше 
духана. 
Ђеда је био... био... како ћу вам казати? Знате: стар човек –  готово дете! 

Прсне неких пута за најмању ситницу, грди, псуjе праска, па богме хоће и да 
удари. А некад, опет, мекан као памук, тражи само да милује децу, даје им по 
десет пара и ни за шта се расплаче. 
На пр., каже: 
– Ето, ја остах као сухо дрво у планини! Па удри ридај. 
Младост –   лудост, старост –  слабост! 
Сутрадан по пијанству Арсенову дође Благоје Радојци сасвим озбиљна  

лица: 
–Стрина! Овај наш Арсен, прости ме, замиловао ону Бурмазовићеву 

вижљу! 
– Арсен?... То онај што смо га летос замомчили? 
– Тај! 
– Велиш, ону Бурмазовићеву вижљу? 
– Ја! 
– Аноку? 
–  Њу! 
– Није она за нашу кућу! 
– Није, и ја велим! Али он, прости ме, занео се баш зорли. Прича  ми 

Велинка да је синоћ нешто ружно чинио. 
– А шта? 
– Немој ти, молим те, причати ђеди! 
– Не дај Боже! 
– Ама Велинка вели: опио се, па псовао и претио да хоће да убије 

Вилипа Маричића; јер он, знаш... обилази тамо. 
– Нуто–де! 
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Баба се замисли. Најзад одговори: 
– Ја ћу већ поменути ђеди; да видим шта ће он рећи! 
– Немој ти, молим те, помињати  што за оно! 
– Бог с тобом! 
Кад Радојка после све исприча ђеди, он се замисли, замисли. Најпослије 

мрдну обрвама: 
–  Знаш, снахо, све је тако! Ама ја сам слушао од старих људи да не ваља 

деци кварити така посла. У нас је, хвала Богу, велика кућа. Не верујем те нас 
неће бити осамдесет душа. 

– Има, богами, и више! 
– Има, хвала Богу! Па да ако се она једина поведе за другом децом! 
–  Дај Боже! 
На неколико дана после тога казала је Анока једној својој другарици: 

“Знала сам ја да све мора бити по мојој вољи! Нема, море, оваке девојке ни 
до деветог села!” Онда извади из недара кутицу с огледалцетом и стаде 
коврчити золуфе. 
Несрећа је то што она, и кад уђе у кућу Ђенадићеву, оста мазница, као 

што је и у оца била. 
Она зна све најбоље! 
Увек мора бити  на њену! 
Неће да ради што јој се каже. Каже: “Нисам ја то ни у оца радила! Што 

да ја месим хлеб за цареву војску? Мени и мом Арси доста један!” 
Женскадија не сме ниједно ништа да прослови. Мужевима се гдешто и 

потуже, али Радојци и ђеди ко сме што поменути? 
Дуго су трпеле и криле своју невољу. Радиле су све за њу и по њеној 

вољи. У  њену држању   било је нечега заповедничкога, тиранскога, као да 
си је морао послушати. Можда је то била и њезина лепота што је тако 
силно властовала над женама. Њене јетрве оговарале су је између себе, а 
заклањале и браниле пред старијима и туђинцима. И богзна до које би мере 
оне издржале без роптања, да Анока,  и не саставивши пуних шест месеца у 
њиховој кући, не узе све више и више беснити. Ружно је чак и причати о 
неким стварима; нпр., шта је казала кад су је звали да сади купус, или кад је 
која замоли да јој причува дете. Поче напослетку тражити  да се друкчије и 
боље  и одева. Арсен, сиромах, каже јој: да ђеда и Радојка купују сву робу и 
да он не сме ни поменути ђеди да њојзи само купи нов срмали–јелек; али 
она одговори да за ђеду није ни пошла и да ће она ићи своме оцу и искати 
да јој он купи, јер јој је муж дроња и не сме јој узети ни шиватке док не пита 
онога старкељу. Арсен се нашао на муци. Да му је само да га не погледа 
оним очима, а он би њој судио. И понегда тури руку под појас, заглаба 
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чибучић, а батину узме преко среде; али чим она погледа и дигне нос, а он 
се упаради као да стоји пред владиком. 
Тако она све више и више бесни и баш хотимично иде уз нос. Пусти псе 

у кухину, па поваде све месо из лонца. Не пази кад заврће славину на 
бурету. Хлеб јој прегори, да се цела пећ мора бацити свињама. Облачи 
стајаћу рубу радним даном. Ни главе не обрће да види  шта  раде деца, и 
због ње је Јованкино дете и упало у кречану. Ниједне јетрве није оставила да 
јој не издене име. Радојку зове џерима, а ђеду јевтика. Сваки дан све веће 
чудо и покор, а кад јој ко штогод помене, она одмах прети да ће да се врати 
оцу. Женама  већ догрди, и кад Анока  једном, кад је требала да буде редара, 
оде на вашар, оне се скупише у тајну седницу. 

–  Ја не знам, друте, шта смо ми  Богу згрешиле да ово патимо! 
–  Ни ја, богами. 
– Богме је ово напаст и невоља! 
– Један нам Бог само може помоћи! 
– Ово овако не може  остати. Аја! 
– Да кажем  бâби, а она ће ђеди! 
– Па кажи  ти, Селена! 
– А што ја? 
– Па је л' ти казала да си јој украла белензуку? 
– Е, а зар теби није казала да ти је муж дивљи поп? 
– Па казала је и Мирјани да је се довела из глади! 
– И Велинци  да је родила копиле! 
И тешко би се жене и опет одважиле да кажу, да Радојка све то већ 

изодавно и не слуша и не гледа, и да није сам Арсен сутрадан, кад је она 
свој нов новцат јелек исекла на дрвљанику, отишао ђеди на тужбу. 
Арсен је тих човек. Од детињства научио само слушати. Ни дрва он не 

уме продати док му код куће не кажу: колико да иште и пошто  да дâ. 
Ђеда, кад Арсен уђе код њега, сеђаше сам у соби. Како ништа друго не 

може радити –   он коми  грах. 
Арсен скиде капу и приђе руци. 
Ђеда се нешто намрштио. Не  диже главе, не даде му руке, само 

сухопарно промрмља: 
–  Жи' био! 
– Ђедо, молим ти  се, ја... није вајде... образ под ноге! 
Ђеда га намрштено  погледа. 
 – Ја,  –   настави Арсен –  није вајде... немој што да се љутиш! 
Ђеда сасвим издиже главу, срдито отури од себе саћурицу с грахом и на 

безуба уста љутито истресе: 
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 –  Знам ја то све! А какав си ти, море, човек? Зар си се ти нашао  с 
оном... оном... 
Малко  ућута. 
– Оном... једном... Зар ти да ми растуриш кућу? 
Арсен, туњез, скамени се кад чу да ђеда све зна. Глас га издаде: 
–  Молим  ти се, ђедо, ја не знам шта ћу! Опрости ми! 
Он  пође руци. 
Ђеда  трже руку: 
– Одлази, немој ми поганити руке! Зар си ти мушко? 
Арсен окрете главу зиду и заклони очи рукавом од гуња: 
– Ради, вала, од мене и од ње шта хоћеш! Мене убиј, а њу отерај! Да ти је 

Богом просто! Немој ме само отурати од себе, живога ти Бога! 
Ђеди  задркта мало брада. 
Он  хтеде да прикрије своју узбуђеност. Господствено се устури, диже 

главу у таван и накриви је мало: 
– Видиш, синко, сам си је изабрао! Јесам ли ти ја казао ни дела, ни немој? 
– Ниси, не дај Боже! Свему сам сам крив. 
Ђеди  поново полете брада носу. Он се поново укрути да изгледа важан: 
– Па сад ја да исправљам што  си ти укварио! 
– Бог, па ти! 
– Е, ама ја ево на знам како. 
Да  је била Радојка, она би опазила како се око набраних ђединих очију 

показа некака детињско–лукава самопоузданост. 
– Како те Бог учи! –  рече Арсен. 
– А… ти… њу… онако… је ли она теби баш мрска? 
Арсен се збуни. Хтео би оћутати, ал' ђеда савим упорно гледа правце у 

очи. 
– Намћор  је! 
– Знам, знам! Ама ја питам: мариш ли  ти за њу? 
Арсен опет ћути. Хтео би да  избегне одговор, ал' и ђеда сасвим упорно 

гледа у очи и ћути. 
– Мора  бити –  рече Арсен –  да је Бурмаз здраво мазио! Знаш, јединица 

му је. 
Ђеда  као да изгуби стрпљење: 
–  Чујеш, ти, море, шта ја тебе питам?.. Питам ја тебе: кажи ти мени, 

милујеш ли ти Аноку? То ти мени кажи! 
Арсен поже главу, тури нос у шаку, стаде вртети раменима лево и десно, 

и кроз стид а сасвим протегнуто одговори: 
– Ја не знам! 
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– Е, а ти треба да знаш, јер ћу ја по томе да судим, да ти после не буде 
криво и да не рекнеш овај и онај! 

– Јок ја! 
– Добро!  А сад иди док се ја размислим! 
На ђеди, ко уме да чита, могао би одмах познати да је он већ сасвим 

одлучио шта да ради и да је задовољан својим планом. 
То вече, кад седоше за вечеру, поређаше се људи по старешинству, као и 

обично. Осим Радојке, жене није било ниједне. Оне једу за себе. Само што 
по две три служе људе. 
Баш је био Анокин ред. 
Док друге две уносе и износе јело и наслужују пиће, она се наслонила 

леђима на  врата и чачка нос. 
Ђеда ама баш да је погледа. Сви ћуте. У Радојке бије ли срце –  бије! А 

Анока ништа и не сања! 
Пошто  се вечера, људи се почеше крстити и чекају на ђеду, па да  устају. 
Ђеда  отури испред себе комад хлеба, лажицу и виљушку, а нож тури у 

цагрије. Наслони се на лактове, погледа унаоколо по свима, па стаде на 
Аноци. 
Њу нешто  штрецну. Отпусти руке низа се. Исправи се и пође напоље. 
– Чекај–де ти, кћери! – викну ђеда необично јасним гласом. 
Сви се тргоше. 
Тим  истим гласом настави ђеда: 
– Ти, синко... с тобом, чујем... теби је сасвим неправо у мојој кући и код 

мог народа! 
Ко је још видео да женска глава што одговара? И Анока ћути, али стегла 

руком своју рођену бутину, и нокти упадају у месо. 
Ђеда опет истим гласом и мирним   лицем наставља: 
–  Ја нећу то, док сам ја жив! Не дам ја да је моја кућа ма за које моје дете 

робија... Чујем да ти ове жене (он брадом показа пут кухиње)... да ти се ове 
жене натресају и пакосте! Ал' ја сам овде господар! 
Анока виде нешто злобно на ђедином збрчканом лицу. И поред мржње, 

она први пут осети некаку бојазан. 
– Тебе све нешто задиркују. Све би хтеле да ти за њих све  ринташ и 

радиш. Као  да си ти дошла из неке голе куће! 
Он се начини тако неспретно љубазан и нежан, да се Аноци  поче коса 

дизати на глави. 
– Ал' ја то не дам! Ја сам стар и немоћан, и тешко ми је  самом дијанисати 

у толиком народу. И ево нећу више, ја сад... 
Лице  му се избечи, а усне  му почеше дрктати. Он  поче  страшно и 

промукло  викати: 
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– Свима вама, – слушај и ти, Радојка, и ти, Благоје, и сви остали! –  свима 
вама и вашим  женама заповедам да у свему  слушате ову овде 

– руком која цепти као прут показа на Аноку –  и нећу ништа да ми ради 
у кући, да не упрља господске руке.  Ни вина да наточи! И убио га Бог који 
је и за шта не послуша, или је и најмање у чем увреди! 
Он скочи. Сиромах старац! Величанствен, па ипак смешан жалостан. 

Дркће као питије кад изиђе напоље. 
Сви се прекрстише. Устадоше. Ћутећки прођоше поред Аноке, све 

наокришке, бојећи се да је се које не дотакне. 
Страшан  и ужасан  бес раздираше Аноку. 
Као  помамна  улете женама у кухину: 
– Јесте ли чуле, ви? 
Жене, па да не  чују! 
– Ја хоћу сад да ми  се простре под липом. Хоћу ђедино  шиљте, 

Радојкин узглавак, Благојев губер; и хоћу ти, Петрија,  што ти је брат на 
робији, да узмеш подупирачу, па да растераш  кокошке с липе и да сву ноћ 
стојиш више мене. А ко не послуша –    “убио га Бог!” Еј, бре, јесте ли 
чуле? 
Боже  мој! Баш је човек неки пут гори од живинчета. 
Нико не рече ни речи. У све је ушао неки страх, а поврх свега ђедине 

речи: “Убио га Бог!” 
Арсен побегао чак на гумно. Турио главу међу крстине, па шмиче. Залуд 

му је –  није сан губер, па кад хоћеш да га навучеш на главу. 
И  наместише  Аноци да спава. 
Јес', ал' није тако ласно заспати, као што је мислила! 
Што  никад није било, то она сад осети самоћу! Па још без  крова над 

главом, на бесном коњу без узде, на лађи коју љуља  ветар, а крманоша нема. 
На њу кидише бесно и њено рођено срце, а нема ко да га одбије. Свет се 
преврнуо и она стоји стрмоглавце. 
Ал' пасјалук не попушта: 
– Шта дремаш, рђо, кад ја заповедам? Зар хоћеш да те Бог убије? 
Месец изгрејао на подне. Све је умрло, ал' убрзо оживи, а на Анокино  се 

срце све више свија и гнезди нешто мртво. 
Овако не може  остати –  ал' шта да ради? 
Да се врати оцу –  шта да му каже? “Ђеда заповедио да ме слушају!” 
– Аја, куд ће оцу? А ноћ све више осваја, и најзад и она ће проћи, 

блеснуће дан и сунце огрејати, а она, несрећница, куд има погледати? –  Да 
бесни још више –  куд ће више? Да се мири –   како? Зар да се понизи? Аја! 
Мисли  се испрекрштају као жице на шареници, изаперу се, исплачу; 

умор савлада страсти, и љубав, и мржњу, и глад, и жеђ. Кад се на капке од 
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очију навалише читава брда, а они се ипак не могу да склопе –  тада јој би 
тако тешко, несносно и дуго, да би да јој је, пошто–пото, једним махом да 
преврне свет, да тури главу под воденични камен, па да заспи, ма и мртвим 
сном! 
Али сну не заповеда ђеда, нити се он боји његове клетве! 
Анока се диже. Погледа тамну слику Петрије више себе.    Напрасно јој 

се нешто преврте у грудима. Сасвим изненадно, а бескрајно силно, нека 
хришћанска жица зазуја у њеним грудима: 

–  Петрија! Иди спавај! 
Петрија ништа не рече. Баци подупирач и пође. 
– Петрија! 
Петрија претрну и стаде као укопана. 
О, Боже, гле нове сласти! Каке су мисли, куда се то носе? 
– Петрија, сестро, опрости ми! 
Женско срце одвугну, задркта и расплину се: 
– Анока, душо, да ти је Богом просто! 
– Петрија, сестро... 
Она је дохвати за руку, посади је поред себе, загрли је, и обе се 

заплакаше. 
Како слатко јецају – као сисанчад! 
Све ћути, ништа се под нагим богом не чује; само се њих две загрлиле,  

јецају и љубе се. Анока њу где стигне, Петрија њу у врат  и у  чело. И  месец  
као да је  надигао оне  његове обрве. 

– Петрија, срце моје, ја ћу да умрем! Ти ћеш ме, сестро, укопати! Метни 
ми доста босиока. Загризи и једну јабуку, па тури у сандук! Нико ме више  
не воли до тебе! 

–  Ћути, лудо моја, како те не воли? Сви те воле! 
– Јок, јок, знам ја! 
–  Како знаш, радости моја, кад ти с нама ниси досад ни говорила? Ја бих 

пре умрла него што бих дала да ти неко рекне окорне  речи! 
Опет  обе јецају и загрле се. 
– А ђеда? 
– Ђеда је, душо, стар и добар. Иди ти само њему, сама тако, па да видиш! 
– Добро, идем!.. Збогом, срце моје, ако умрем... 
Петрија јој метну руку на уста. 
Анока  скиде руку и сави је себи око врата: 
– Ако умрем, немој ме по злу помињати! А сад иди, молим те! 
 – Нећу ја тебе оставити док сам жива! 
– Али  ја те молим, као што се Бог моли! 
– А  ти куда ћеш? 
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– Пусти  ме! Тако ми  је слатко! Пусти ме, тако ти Бог   помогао, тако ти 
твога детета, пусти ме! Не знаш како ми је! 
Петрија се склони за вајат да мотри куда ће Анока. Али ноћ   jош царује, 

те не може видети како Анока оде код врата од ђедине собе и седе на праг. 
Ни  ђеда није сву ноћ тренуо. 
Први  петли запеваше, први весници новога дана и живота.  Аноци  се 

никад досад није њихова песма учинила тако лепа. 
Ђеда се диже, отури губер, прекрсти се, подави ноге пода се,  па оста сам 

у мраку, седећи на кревету и претурајући свакојаке мисли. 
Други петли запеваше. 
Ђеда уста и пође на бунар. 
На  прагу, а тек кроз расвитак, опази људску слику. 
– Ко си ти ту? 
– Ја сам, ђедо, Анока! Хоћу да умрем! Опрости ми, акo можеш! Ђеда 

претрну и заљуља се: 
– Дијете, грехота ти је од Бога! Видиш овај перчин? Ни у овце ниjе бељи! 
Анока ухвати пеш од гуња којим се ђеда беше огрнуо и пољуби га: 
– Ја сам ти  грдно згрешила, ја сам ти кућу замесила. Опрости ми, ако 

знаш за име Божје! 
Ништа  лакше него старца расплакати. Њему грунуше сузе. Оберучке је 

дохвати за главу и пољуби: 
– Ходи овамо! 
Она уђе за њим у  собу. 
– Седи ту! 
Она седе на клупицу, ђеда на кревет. 
– Деде мало коми  тај грах! 
Она коми грах. 
Ђеда задовољно гледа како она коми. 
Обоје ћуте, ништа не говоре, само срце чини своје и дан осваја. 
– Хајд сад овамо! 
Она пође за њим у коњушницу и положи како јој он казиваше свима 

коњима. Нити се она што боји, баш ни Благојевог брње што  хоће и ногом 
и зубима. 

– Хајд сад овамо! 
Опет је одведе до свињца. Она разби девет бундева и баци свињама. 
Чељад се испробуђивала, поустајала, па бојажљиво и с разрогаченим 

очима пристају за њима двома, али се добро чувају да их они не опазе. 
Арсен се тако упрепастио и збунио, да се попео на орах, сакрио се у лишће, 
па гледа невиђено чудо. 
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Ђеда се подмладио. Чисто поцупкује кад иде. 
– Хајд на бунар! 
– Дођоше  на бунар. 
– Вади! 
Анока извади кову. 
– Сипај! 
Анока захиће вргом и ђеда целу кову испљуска по лицу и по глави. 
–  Обриши  ме! 
Анока  расплете косу и  стаде га сушити. Ласно је воду  обрисати, али су 

слабе очи у старца, и сузе капљу без престанка. 
Ђеда  угледа неколико њих у двору: 
– Хајд овамо, ви! Што се не умивате? Ви'ш, Анока чека да  полива! 
Детињско  неко достојанство царствоваше на његову лицу. 
– Сви, сви! Свима ће она, сирота, полити! А да она неком  рекне: “Полиј 

ми!”, било би триста чуда! 
С  бојажљивошћу прилазе људи  и жене бунару, и као каква  господа, 

сваки, пошто се умије, каже Аноци: “Хвала!” 
Арсену  се разведри пред очима. Приђе и сам бунару, раскорачи се, наже 

се напред, а руке подметну: 
–  Деде! 
Она  поче поливати. 
Арсен  на деветом небу! 
– Ама, како то поливаш?  Све по запонцима! 
– Неће, неће! –   Она му  левом задиже рукаве, а десном нагиње врг. 
– Е, жива била! 
Петрија трчи од једне јетрве другој и сва умазана од суза   тапће нешто, 

млата рукама и лупа се по прсима. 
Ђеда  све навијајући се уђе у своју собу. Отвори ковчег  и  извади један 

ђердан од некаких старих орлаша. Тури ђердан   један и убрушчић  у недра 
и дође поново бунару. 
Сви  се беху умили, а свима је Анока поливала. 
Све се обукло у неку тајну свечаност и сваком зуји у ушима  вешто налик 

на: “Глас Господењ на водах”. И само да негде  затрешти прангија, све би се 
узело крстити. 
Ђеда с безазленим достојанством погледа по свима. Сиромах,  сиромах 

старац! 
– А  њој нико да полије?    Сви  потрчаше кови. 
– Сад, пошто  ја кажем. Сад волим и сам поливати. Деде, сине, умивај се! 
Не  зна се да л' њему више дркћу руке, ил' Аноци срце. 
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Обриса  је својим убрусом. 
Обеси  јој ђердан о врат: 
– Све она, сирота! Ал' ја вам кажем, пазите што сам вам и  синоћ казао: 

“Ко је и у чем увреди,  Бог га убио!” 
 

* * * 
Људи!  Истина је да се и небо неких пута чисто осмешкује и радује. 

Двоножац га гледа, шири руке, те му звезда пече под леву сису и душа се као 
невидљив тамјан пење и везује за небеско кубе. –  Јес', богами! 

 
 

ПРВИ  ПУТ  С  ОЦЕМ  НА  JУТРЕЊЕ 
 
– Било ми је – вели – онда девет година. Ни сам се не сећам свега баш 

натанко. Причаћу вам колико сам запамтио. И моја од мене старија сестра 
зна за то, а мој млађи брат баш ништа. Нисам пао на теме да му казујем! 
Мени је мати причала много штошта кад сам одрастао па је запиткивао. 

Отац, наравно, никад ни словца! 
Он, тј. мој отац, носио се, разуме се, турски. Чисто га гледам како се 

облачи: џемадан од црвене кадифе с неколико катова златна гајтана; поврх 
њега ћурче од зелене чохе. Силај ишаран златом, за њега заденута једна 
харбија с дршком од слонове кости, и један ножић са сребрним цагријама и 
с дршком од слонове кости. Поврх силаја транболос, па ресе од њега бију 
по левом боку. Чакшире са свиленим гајтаном и бућметом, па широки 
пачалуци прекрилили до пола ногу у белој чарапи и плитким ципелама. На 
главу тури тунос, па га мало накриви на леву страну, у рукама му абонос–
чибук с такумом од ћилибара, а с десне стране под појас подвучена, златом 
и ђинђувама извезена дуванкеса. Прави кицош! 
Нарави је био – отац ми је, истина, али кад сам већ почео причати, не 

вреди шепртљати, – нарави је био чудновате. Озбиљан преко јего, па само 
заповеда, и то он једанпут што рекне, па ако не урадиш, – бежи куд знаш! 
Осорљив и увек хоће да буде на његову, тј. нико се није ни усуђивао 
доказивати што противно њему. Кад се здраво наљути, а он псује алилуј. 
Тукао је само шамаром, и то само једанпут, али, брате, кад одалами, од часа 
се прућиш! Лако се наљути; натушти се, гриска доњу усну, десни брк суче и 
издиже га навише, веђе му се састале на челу, а оне црне очи севају. Јао! Да 
онда неко дође да му каже да нисам знао “алекције”! Не знам чега сам се 
тако бојао, напослетку баш и да ме ћуши једанпут, па шта? Али ја стрепим 
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од оних очију: кад их превали, па као из праћке, а ти, не знаш зашто ни 
крошто, цептиш као прут! 
Никад се није смејао, бар не као други свет. Знам, један, пут држи он на 

крилу мог малог братића. Дао му сахат да се игра, а мој Ђокица окупио па 
гура оцу сахат у уста и дерња се из петних жила што он неће да отвори уста. 
Ја и сестра да умремо од смеха, а то се и оцу даде нешто на смех па 
неколико пута развуче мало леву страну од уста, и око левога ока набра му 
се кожа. То је била велика реткост, и ето тако се он смејао кад се десило 
штогод где би неки други развалио вилице да би се чуло у Тетребову 
механу. 
А знам, опет, кад је умро мој чича с којим је бабо ортачки радио и кога је 

јако волео. Моја стрина, мати, својте, ми деца – удри кукај, плачи, запевај, 
стоји нас вриска, а мој бабо ништа, ама баш ни сузе да пусти, ни “ух!” да 
рече. Само кад га понеше из куће, а баби заигра доња усна, дршће, дршће; 
прислонио се на врата, блед као крпа, па ћути. 
Што рекне, неће попустити ни за главу. Па макар да се он каје у себи. 

Знам кад је отпустио Проку момка из службе. Видим да се каје и да му је 
жао, али попустити неће. Тога Проку је најволео од свију момака. Знам само 
једанпут да га је ударио што, точећи ракију, није добро заврнуо славину на 
петачци, па скоро аков ракије истекао. Иначе никад ни да га је кљуцнуо! Све 
му је поверавао, слао га у села по вересију и којешта. – А знате што га је 
отпустио? – На правди Бога!... Видео га да игра крајцара! – Тек ћете се ви 
после чудити! 
То о Ђурђеву дне. Дошао Прока у дућан да му се наново потпише 

буквар. Бабо извади деведесет гроша, па каже: “На, ево ти ајлука! Мени 
више не требаш; иди па тражи где се може играти крајцара!” Турио Прока 
фес на очи, плаче као киша и моли. Дарну то мог оца, баш видех, али 
мислите да је попустио? – Боже сахрани! Извади само још један дукат па му 
даде: “На, па пут за уши!” Оде Прока, а он се каје у себи што истера на 
правди бога најваљанијег момка. 
Никад се није шалио; ни с нама децом, ни с мајком, ни с ким другим. 

Чудно је живео с мојом мајком. Није то да рекнеш да је он, не дај, боже, као 
што има људи, па хоће да дари и тако што, него онако некако: увек хладан, 
осорљив, гори од туђина, па то ти је! А она, сирота, добра, брате, као 
светац, па пиљи у њега као ноје у јаје. Кад се он што обрецне, она да свисне 
од плача, па још мора да крије сузе и од нас и од њега. Никад и никуда није 
с њоме ишао, нити је она смела поменути да је куда поведе. Није трпео ни 
да се она што меша у трговину и његова посла. Каже она једанпут: 

– Митре, што не даш Станоју ракију? Скоро ће и нова, па где ћеш је? 
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А тек се он издрачи на њу: 
– Јеси ли ти гладна или ти је чега мало? Новци су у твојим рукама, па кад 

ти нестане, а ти кажи! А у мој се посао не плећи! 
Покуњи се мати па ћути. 
Са светом је такође мало говорио. У кафани имао је своје друштво, и 

само међ' њима што рекне покоју. Кума Илију је поштовао што може бити; 
и то је једини човек који му је смео рећи шта је хтео, и кога се мој отац 
чисто прибојавао. 
Нас је децу, као и мајку, волео, није фајде, то се види, али нас је држао 

престрого. Ја се не сећам никад и никаква знака нежности од њега. 
Покривао нас је истина, ноћу кад се откријемо, и није нам дао да се 
надносимо над бунар и пењемо на дуд, – али шта ми је то? То раде и други 
очеви, али купују деци и шећерлемета, златне хартије и лопту од 
гумаластике што скаче с врх јаблана! 
У цркву је ишао само на Ђурђевдан, у кафану свако вече. Вечерамо, он 

тури чибук под леву мишку, задене дуванкесу под појас, па хајд! Долазио је 
лети у девет, а зими и раније, али неки пут превали и поноћ, а њега нема. То 
је моју сироту мајку и сестру пекло – ја вам се онда још нисам разумевао у 
лумповању. – Никад оне нису заспале пре него он дође, па ма то било у 
зору. Седе у креветима – не смеју ни свећу да упале. Љути се он, болан, кад 
види да свећа гори. Чуо сам једанпут, кад дође доцне кући, где прогунђа: 

– Шта ће та свећа у ово доба? 
– Па да се видиш свући, Митре, – каже моја мати. 
– А зар ја не знам упалити свеће, или сам, ваљда, пијан, па не умем 
наћи? 
– Па није, Митре – увија се моја мати – него као велим... 
– А шта велиш? Ваљда да ми комшилук мисли да ми лежи мртвац у кући! 
Какав мртвац! Ви мислите он то збиља мисли? Мари он и за суседство! 
Него не да он да моја мати води рачуна о његову доласку и одласку, па не 

зна од зла како ће да почне. Хтео би да мати спава, само да он може без 
бриге банчити. Пекло је то и њега, види се то. 
Пио је врло мало, и то само вино. Ракију, и кад огледа за куповину, 

испљује, па накисели лице. Ни за кафу није богзна како марио... Па шта је 
радио сву ноћ по механчинама? питате ви. 
Несрећа, па то ти је! Да је пио, чини ми се, ни по јада. Него... Видећете! 
То је мојој мајци пола века укинуло. Плаче неких пута да свисне. А 

никоме да се појада. 
Једанпут дође он, тако, доцне кући... Ништа!... Сутрадан – ништа... Кад, 

мој брате, опази мајка да он нема сахата! Прекиде се жена, пита га: 
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– А где ти је, Митре, сахат? 
Он се намргодио. Гледа на страну, каже: 
– Послао сам га у Београд да се оправи. 
– Па добро је ишао, Митре. 
– Ваљда ја нисам ћорав ни луд; ваљда ја знам кад сахат иде и кад не иде! 
Моја мати шта ће, ућута. 
Кука после с мојом сестром: “Е, тешко мени! Даће све што имамо, па под 

старост да перем туђе кошуље!” 
Једанпут опет – јали је било десет, јали није – а њега ето из кафане. 

Накривио једну астраханску шубару, преко прсију златан ланац с прста 
дебео, за појасом један сребрњак искићен златом и драгим камењем. Уђе он, 
а као да му се набрала кожа око левог ока. Нешто је добре воље. Како уђе, 
извади сахат иза појаса, као санћим да види колико је. 

– Зар си повратио?... – трже се. – Зар ти је већ оправљен сахат? 
– Оправљен! – каже он. 
– А какав ти је то ланац? 
– Ланац као сваки ланац – каже он, али некако мекано, није да се издире. 
– Знам, – каже моја мати – а откуд ти? 
– Купио сам! 
– А та шубара? То има само у Миће казначеја. 
– Купио сам и њу! 
– Продао ти? 
– Продао! 
– А какав...? 
Али ту мој отац погледа некако преко ока моју мајку. Она умуче. 
Он се узе скидати. Гледам испод јоргана. Извади иза појаса један 

замотуљак колик песница па баци на сто, и оно звекну: сам самцит дукат, 
брате! 

– На, – рече – остави ово! – Па онда изиђе у кухињу. Моја мати узе ону 
хартију некако само с два прста, као кад диже прљаву дечју пелену. – А шта 
ћу – каже сестри – с овим новцима? Ово је проклето!... Ово је ђаволско!... 
Ово ће ђаво однети како је и донео!... 
Као што видите, нема ту среће ни живота! 
И тако је моја мати била несрећна, и ми смо сви уз њу били несрећни... 
Некад, причала ми је мати, био је он сасвим други човек; а и ја се сећам, 

као кроз маглу, како ме је често држао на крилу док сам био сасвим мали, 
правио ми од зове свирајку и водио ме са собом на колима у ливаду. Али, 
каже мајка, откако се поче дружити с Мићом казначејем, Крстом из 
Макевине улице, Олбректом апотекаром и још тако некима, све се окрену и 
пође како не треба. 
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Обрецује се. Не трпи никаква запиткивања, одмах испречи: “Гледај своја 
посла!”, или: “Имаш ли ти друге каке бриге?” 
Није фајде, казао сам ја: видео је он сам да не ваља шта ради; али га узео 

будибокснама на своју руку, па га не пушта. 
Па ипак, смешно је казати, али опет, опет је он био добар човек. Јесте, 

богами! Али тако... 
Једанпут врати се он у неко доба кући. Није сам! Чуди се моја мати. 

Прође он још с неким поред врата, нешто полако гунђају. Одоше у авлију. 
Чујемо ми мало после коњски топот и рзање. Не знам ја шта је то. 
Кад он после уђе, ја почех хркати и моја се сестра учини да спава. Назва 

добро вече, па ућута. Ћути он, ћути мајка чекам ја. 
Онда моја мати отпоче, а глас јој промукао: 
– Одведоше вранца! 
– Одведоше – каже он. 
Опет ћуте, само мати час по усекњује се, а ја чисто осећам како плаче. 
– Митре, тако ти Бога, тако ти ове наше деце, остави се, брате, друговања 

с ђаволом. Ко се њега држи, губи и овај и онај свет. Ено ти Јове карташа па 
гледај! Онакав газда, па сад спао на то да прегрће туђу шишарку и да купује 
по селима коже за Чифуте. Зар ти, забога, није жао да ја под старост чекам 
од другог кору хлеба и да ова наша дечица служе туђину?... – Па онда поче 
јецати. 

– А шта си ти узела мене заклињати децом и плакати нада мном живим? 
Шта слиниш за једном дркелом? Није он мене стекао него ја њега! Сутра, 
ако хоћеш, да купим десет! 
Моја мати плаче још јаче: 
– Знам, Митре брате, – каже она милостивно – али хоће душмани све да 

однесу. Остави се, брате, тако ти ове наше нејачи, проклете карте! Знаш да 
смо ми на нашој грбини и крвавим знојем стекли ово крова над главом, па 
зар да ме којекакве изелице из мог добра истерају?... 

– А ко те тера? 
Не тера ме нико, брате, али ће ме истерати ако тако и даље радиш. То је 

занат од Бога проклет! 
– Ама ја сам теби сто пута казао да ми не попујеш и да слиниш без 

невоље! Није мени, ваљда, врана попила памет, да ми треба жена тутор! 
Ћути племенита душа. Гуши се. Ни суза нема више. Оне теку кроз прси, 

падају на срце и камене се. 
Дан за даном, а оно све по старом. Доносио је често пуне фишеке 

новаца. Губио је такође. Долазио је често без прстења, без сахата, без златна 
силаја. Доносио је други пут и по два–три сахата и по неколико прстенова. 
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Једанпут: једне чизме, једну ћурдију; други пут: коњско седло; после, опет: 
туце сребрних кашика; а једном: пуно буре лакерде и – свакојаких других 
комендија. Једанпут доведе увече вранца, оног истог, нашег. 
Сутра му купио нове 'амове: висе ремени до ниже колена и бију га ројте 

по вилицама. Упрегао га у кола, а столицу турио на дућанска врата, па кроз 
варош рррррр!, да све излеће калдрма испод ногу. 
Ми смо већ били огуглали, само је мати плакала и бринула се. Како да 

није, болан? Трговина забатаљена. Момак се један по један одпушта. Све 
иде као у несрећној кући, а новци се троше као киша. 
Почеше, богме, они његови пајташи долазити и нашој кући. Затворе се у 

велику собу, упале по неколико свећа, звечи дукат, пуши се дуван, клизи 
карта, а наш момак Стојан не престаје пећи им кафе (а сутрадан показује по 
неколико дуката што је надобијао напојнице). А наша мати седи с нама у 
другој соби; очи јој црвене, лице бледо, руке суве, и час по понавља: “Боже, 
ти нама буди пријатељ!” 
И тако се он сасвим отпади од куће. Само ћути. Матери никад не гледа у 

очи. Нас децу не милује, ни осорне речи да рекне, а камоли благе. Све бежи 
од куће. Само нам пара даје колико које хоћемо. Ако иштем да купим 
легрштер, а он извади по читаву плету. За јело је куповао све што је било 
најлепше у вароши. Моје хаљине најлепше у целој вароши. Али опет нешто 
ми је тако тешко било гледајући моју мајку и сестру: чисто постареле, бледе 
тужне, озбиљне. Никуд подбогом не иду, па и на славу слабо ком да иду. А 
и нама су жене слабо долазиле већ само људи и то готово све само оне 
“лоле” и “пуста'ије”, као што их је моја мати звала. Дућан готово и не ради. 
“Зар ја – каже мој отац”. – Да мерим гејаку за дваест пара чивита? Ено му 
Чифута – Мати не сме ништа више ни да прослови. Каже, једанпут и казао: 

– Јеси чула, ти, разумеј српски што ћу ти рећи: ако ти мени цигло 
једанпут још што о томе прословиш, ја ћу себи наћи кућу; па се иселити; а 
ти овде попуј коме хоћеш! У–пам–ти до–бро!” 
Ћути она, сирота, као заливена. Стегла срце, копни из дана дан, а све се 

моли Богу: “Боже, ти мене немој оставити!” 
Е, па ваљда видите шта ће из свега да буде! 
Дођоше они сви једно вече. Дође с њима још некакав П. Зелембаћ, 

некакав свињарски трговац који, веле, “ради с Пештом”. Бркове ушиљио, 
косу остраг разделио, а золуфе пустио, до јагодица. Дебео у лицу, шишкав у 
телу; накривио некакав шеширић, а преко прслука златан ланац; исти 
онакав какав је: бабо имао. На руци му некакав прстен, цакли се, брате, не 
да, у се погледати. Гега се кад иде; говори крупно и промукло, а све се 
смеши оним малим, као јед зеленим очима, да те некакав страх ухвати као 
од совуљаге. 
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Дођоше они, велим. Стојан одмах уз огњиште, па пеци кафу. Запалише 
четири свеће. Удари дим од дувана као из димњака. Пију кафу, ћуте као 
Турци, само карта клизи, и чујеш како звечи дукат. 
То је била страшна ноћ. 
Ми се с мајком затворили у другу собу. Она више не плаче. Ни сестра. 

Испијене у лицу, очи упале па гледају страховито уплашено. Према овоме је 
ништа оно кад ми је стриц умро. 
Неколико пута улазио је наш отац у нашу собу. Био је сав знојав. 

Раздрљио џемадан, распучио кошуљу па му се виде густе црне длаке на 
грудима. Намрчио се као Турчин. 

– Дај још! – вели мојој мајци. 
Она стегла срце. Чути као камен, отвара ковчег па шаком сипа у његову, а 

он везује у мараму. 
Гледа узверено и на страну, одлаже ногама као ја кад ме друштво чека 

напољу, а ја стојим док ми сеша не одсече хлеба. Узима новце, главу 
окренуо на другу страну, па кад прође, прогунђа као за се: “Још само ово!” 
И онда чисто бежи из собе. Али “још ово”, уђе ти он, чини ми се, пети пут 
у нашу собу, а тако око три сахата по поноћи. 

– Дај! – вели мајци, а дошао у лицу као земља. 
Мати пође ковчегу, а ноге јој клецају, све се навија. Онда ја видех, испод 

јоргана, како се онај мој велики отац стресе и како се прихвати за пећ. 
– Брже! – каже мајци, а одлаже ногама и рукавом брише зној. 
Мати му пружи. 
– Дај све! – рече он. 
– Последњих десет дуката! – рече она. Али то не беше више глас, ни 

шапат, већ нешто налик на ропац. 
Он скопа оне новце и управо истрча из собе. 
Моја мати клону крај ковчега и онесвести се. Сестра врисну. Ја скочих из 

постеље. И Ђокица скочи. Седосмо доле на патос крај ње; љубисмо је у 
руку: “Нано, нано!” 
Она метну руку на моју главу и шапуташе нешто. Онда скочи, упали 

свитац па прижеже кандило пред светим Ђорђем. 
– Одите, децо, молите се Богу да нас избави од пропасти! – рече она. 

Глас јој звони као звоно, а очи светле као вечерњача на небу. 
Ми потрчасмо њој под икону и сви клекосмо, а Ђокица клекао пред 

мајку, окренуо се лицем њој, крсти се и, сироче, чита наглас ону половину 
Оченаша што је већ био научио. Онда се опет крсти и љуби матер у руку, 
па опет гледа у њу. Из њених очију теку два млаза суза. Оне беху управљене 
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на свеца и на небо. Тамо горе беше нешто што је она видела; тамо њен Бог 
ког је она гледала и који је њу гледао. И онда јој се по лицу разли некакво 
блаженство и некаква светлост, и мени се учини да је Бог помилова руком, 
и да се светац насмеши, и да аждаја под његовим копљем зе'ну. После ми 
заблеснуше очи, па падох ничице на крај њене хаљине и на њену леву руку, 
којом ме придржа, и молих се по стоти пут: “Боже, ти видиш моју мајку! 
Боже, молим ти се за бабу!” И онда, а не знам зашто “Боже, убиј онога 
Зелембаћа!” 
Дуго смо се тако молили. 
После моја мати уста, попе се на столицу па целива светог Ђорђа. И моја 

сестра то исто учини, а после диже и мене и Ђокицу, те и ми целивасмо. 
Онда мати узе суву киту босиока што је стајала за иконом и стакленце с 
богојављенском водицом што је висило под иконом, покваси оном водом 
босиљак, па, нешто шапћући прекрсти њиме собу. Онда полако отвори 
врата на прстима дође до велике собе, па прекрсти китом врата од ње. 
Еј, како ми је онда лако било! Како сам се осећао блажен као окупан! Ама 

што ми сад не може више да буде онако? 
Истом што мати прекрсти врата од велике собе, а унутра диже жагор. Не 

може ништа да се разуме, само што Зелембаћ једанпут викну, колико игда 
може: 

– А ко мене може натерати да играм више? Камо тога? 
После опет наста нејасан жагор и свађа. Онда чусмо како се врата 

отворише, гунђање и кораке. 
Али бабо не уђе у собу. Залуд ми чекасмо. И дан забели ја и Ђокица 

заспасмо, а он још не дође. 
Кад се пробудих, сунце беше далеко одскочило. Осећао сам се страшно 

уморан и празан, али не могах више затворити очију. Устанем. 
Све изгледа некако свечано, па тужно. Напољу мирно, свеж зрак пада 

кроз отворен прозор, а пред иконом дршће пламичак у кандилу. Моја мати 
и сестра бледе као крпе, очи им влажне, лице као од воска, крше прсте, иду 
на прстима и ништа не говоре, само што шапућу неке побожне речи. Не 
донеше нам доручак, не питају јесмо ли гладни, не шаље ме мати у школу. 

– Шта је ово? – питао сам се ја. – Је ли овде мртвац у кући или се мој 
покојни стриц вратио па га ваља наново сахрањивати. 
Онда претрнух кад се сетих шта је ноћас било и механички прошаптах: 

“Боже, знаш оно за бабу”; и опет: “Боже, ама убиј оног Зелембаћа!” 
Не мислећи ништа, обучем се и изиђем из собе. И нехотично пођем 

вратима од велике собе, али се очас тргох, јер осетих како ме мајка дохвати 
за руку. 
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Ја се окретох, али она не рече ништа, само тури прст на уста; онда ме 
одведе до врата од куће, па ме пусти. Она се врати натраг у собу, а ја стајах 
на вратима. Гледам за њом – не знам шта да мислим. 
Онда се наново пришуњам на прстима до велике собе, па провирим кроз 

кључаоницу. 
Гледам. 
Сто насред собе. Око њега разбацане столице; две или три претурене. 

По поду лежи тисућу карата, разгажене и неразгажене цигаре једна 
разбијена кафена шоља и испод једне карте вири дукат. Застор на столу 
свучен с једне стране скоро до половине. По њему разбацане карте, 
испреваљиване шоље, пуно трина и пепела од дувана. Стоји још неколико 
празних тањира, само на једном дуван истресен из луле. Четири празна 
свећњака; само у једном што букти дебела хартија којом је свећа била 
омотана и црн дим мирно се уздиже и дохвата за таван. 
На једној столици за столом, леђима окренут вратима, седи мој отац. 

Обе руке до лаката наслонио на сто, а на руке легао челом, па се не миче. 
Гледао сам тако дуго, али он ама да је мрднуо. Само видех како му се 

слабине купе и надимају. Чудно сам и мрачно нешто мислио. Чинило ми 
се, на пример, – а не знам, управо, зашто – да је он мртав, па сам се чудио 
како мртвац дише. После ми се чинило да му је она снажна рука од кабасте 
хартије, да не може више њом ударати, – и све тако којешта. 
Бог зна докле бих ја тако вирио да ме се опет не дотакну мајчина рука. 

Ништа ми не рече, само оним благим очима показа пут врата. 
Ја – не знам зашто – одједанпут скидох капу, пољубих је у руку, па 

изиђох напоље. 
Тај дан био је субота. 
Кад изиђох на улицу, иде свет као и обично; сваки гледа своја посла. 

Силни сељаци дотерали којешта на пијацу. Трговци завирују у вреће и 
пипају јагњад. Новак пандур дере се и одређује где ће ко да притера кола. 
Деца краду трешње. Сретен ћата иде добошарем по вароши и чита да се 
забрањује пуштати свиње по улицама. Тривко извадио јагње па виче: 
“Ходи, вруће!”, а пијани Јоза игра у једној барици. 

– А што је, море, ваш дућан затворен? – запита ме Игњат ћурчија који у 
тај пар прође. 

– Тако! – кажем ја. 
– Да није болестан Митар? 
– Није – кажем ја. 
– Отишао, ваљда, некуд? 
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– У село – рекох ја, па побегох у авлију. 
Ето ти затим два такозвана “девера”, тј. мојих другова које је послао 

господин да виде што нисам дошао у школу. 
Сад се тек сетих да је требало ићи у школу. Узмем књиге и комад хлеба, а 

гледам мајку и девере. 
– Кажите, децо, господину да Миша није могао пре доћи имао је посла. 
О, ова рука! Да ми је да је се сит наљубим, кад она спава, кад ме не види! 
Шта је било у нашој кући за време док сам био у школи – не знам... То 

јест, знам: јер кад се вратих из школе, нађох све онако како сам оставио: 
моја мати и сестра седе с рукама у крилу; не кува се ни ручак; пролазе на 
прстима покрај велике собе и само отхукују – исто онако као кад ми је стриц 
умро. Ђокица у авлији везао мачки џезву за реп, па се увесељава њеном 
трком. Момци шију гуњеве у својој одаји, а Стојан се извалио у сено па хрче 
као да је по ноћи. 
Мој отац још исто онако седи, не миче се. Затегло му се ћурче преко 

широких леђа, а око појаса се размиче од дубока даха. 
Одавно је већ било звонило на вечерње. 
Дан се клони својему крају, а у нашој души иста она пучина, – нигде 

краја да видиш, само што се облаци све гушће гомилају. Све постаје 
несносније, страшније и очајније. – Боже, ти на добро окрени! 
Ја сам седео на прагу пред кућом. Држао сам у руци некакву школску 

књижицу, али је нисам читао. Видео сам на прозору бледо лице моје матере 
наслоњено на суву јој ручицу. У ушима ми је зујало. Нисам умео ништа да 
мислим. 
Уједанпут шкљоцну брава. Моје мајке неста с прозора. Ја претрнух. 
Врата се од велике собе отворише. На прагу стајаше он, мој отац! 
Фес мало затурио, па му вири испод њега коса и пада му високо чело. 

Бркови се опустили, лице потамнело, па остарело. Али очи, очи! Ни налик 
на оне пређашње! Чисто посукнуле, утекле у главу, упола покривене 
трепавицама, полако се крећу, нестално и бесмислено гледају, не траже 
ништа, не мисле ништа. У њима нешто празно, налик на дурбин коме су 
полупана стакла. На лицу некакав тужан и милостиван осмејак – није то 
никад пре било! Такав је изгледао мој стриц кад је пред смрт искао да га 
причесте. 
Полако пређе ходник, отвори врата од наше собе, промоли само главу 

унутра, па се, не рекавши ништа, брзо повуче. Затвори врата па изиђе на 
улицу и лагано се упути кум–Илијиној кући. 
Причао ми је после Тома, кум–Илијин син, да се мој отац с његовим 

затворио у једну собу, да су нешто дуго полако разговарали, да им је после 
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донето хартије и мастила, да су нешто писали, ударали печате и тако даље. 
Али шта је то било, то се не зна нити ће икад ико знати. 
Око десет и по сахата ми смо сви лежали у постељи, само мати што је 

седела с рукама у крилу и безначајним погледом гледала у свећу. У то доба 
шкрипнуше авлијска врата. Мати брзо пирну у свећу, па и сама леже у 
кревет. Мени је испод јоргана куцало срце као да неко бије чекићем у 
грудима. Врата се отворише и мој отац уђе. Обрте се једном–два по соби, па 
онда, не палећи свеће, скиде се и леже. Дуго сам још слушао како се 
преврће по кревету, па сам после заспао. 
Не знам колико сам тако спавао, кад осетих нешто мокро на челу. 

Отворим очи и погледам: пун месец гледа право у собу, а његов паучинаст 
зрак пао на лице моје мајке. Очи јој затворене, лице као у неког тешког 
болесника, а груди јој се немирно дижу. 
Више ње стоји мој отац. Упро поглед у њу и не миче се. Мало после 

приђе нашем кревету. Гледа нас све, гледа моју сестру. Дође опет насред 
собе, опет погледа уокруг, па прошапута: 

– Спавају! – Али се трже од свог шапата и као да се ока мени насред собе. 
Дуго је тако стајао не мичући се, само што опазим покаткад како му се'ну 
очи, гледајући час на нас час на матер. 
Али ми ниједно ни увом да макнусмо! 
Онда он пође поребарке на прстима чивилуку, а не скида ока с нас; скиде 

пажљиво онај сребрњак, тури га под џубе натуче фес на очи, па брзо и 
целом ногом ступајући изиђе напоље. 
Али тек што се врата притворише, а моја се мати исправи у кревету. За 

њом се диже и сестра. Као какви дуси! 
Мати брзо али пажљиво уста и пође вратима; за њом приста и сеша. 
– Остани код деце! – прошапута мајка, па изиђе напоље. Ја скочих па и 

сам пођох на врата. Сеша ме ухвати за руку, али ја се отргох и рекох јој: 
– Остани код деце! 
Кад изиђох напоље, притрчим плоту, па све поред плота а испод 

вишања довучем се до бунара и чучнем иза њега. 
Ноћ је била у Бога дивота! Небо се сија, месец се цакли, ваздух свеж – 

нигде се ништа не миче. Онда видех бабу како се надвири над прозор од 
момачке собе, па опет оде даље. Стаде најзад под кров од амбара, па извади 
пиштољ. 
Али у истих мах, не знам откуд, створи се моја мајка уз њега. 
Пренерази се човек. Упро поглед у њу па блеји. 
– Митре брате, господару мој, шта си то наумио? Мој отац уздрхта. Стоји 

као свећа, шупљим погледом гледа моју мајку, а глас му као разбијено звоно. 
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– Иди, Марице, остави ме... Ја сам пропао! 
– Како си пропао, господару, Бог с тобом! Што говориш тако!... 
– Све сам дао! – рече он па рашири руке. 
– Па ако си, брате, ти си и стекао! 
Мој отац устукну један корак, па блене у моју матер. 
– Ама све, – рече он – све, све! 
– Ако ће! – рече моја мати. 
– И коња! – рече он. 
– Кљусину! – каже моја мати. 
– И ливаду! 
– Пустолину! 
Он се примаче мојој мајци. Гледа је у очи, чисто прожиже. Али она као 

један Божји светац. 
– И кућу! – рече он, па разрогачи очи. 
– Ако ће! – рече моја мати. – Да си ти жив и здрав! 
– Марице! 
– Митре! 
– Шта ти то велиш, Марице? 
– Велим: да Бог поживи тебе и ону нашу дечицу! Није нас хранила ни 

кућа ни ливада, него ти, хранитељу наш! Нећемо ми бити ниједно гладни 
док си ти међ нама! 
Мој отац као да се мало занесе, па се наслони лактом на раме материно. 
– Марице, – поче он – зар ти?... – Загрцну се, па покри очи рукама и 

ућута. 
Мајка га ухвати за руку: 
– Кад смо се ми узели, нисмо имали ништа осим оне поњаве, једне 

тепсије и два–три корита, а данас, хвала Богу, пуна кућа! 
Ја видим како испод бабина рукава кану кап и блесну спрам месечине. 
– Па зар си заборавио на чардак пун шишарке? 
– Пун је! – каже отац гласом меканим као свила, а рукав превуче преко 

очију и спусти руку. 
– Па шта ради она моја ниска дуката? Што ће онај лежећи новац? Узми 

га у трговину! 
– Уложићемо у жито! 
– Па зар смо ми неки престари људи? Здрави смо, хвала Богу, а здрава су 

нам дечица. Молићемо се Богу, па радити. 
– Као поштени људи! 
– Ниси ти неки туњез, као што има људи. Не дам ја самих твојих руку за 

сав капитал Параносов, па да је још онолики! 
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– Па ћемо опет стећи кућу! 
– Извешћемо нашу децу на пут – каже мати. 
– Па ме неће мртвог клети... Откад их нисам видео! 
– Ходи да их видиш! – рече мати, па га као неко дете поведе за руку. 
Али ја у три корака већ у соби. Само што пришаптах мојој сестри: 

“Лези!”, па повукох јорган на главу. 
Управо њих двоје ступају преко прага, а на цркви грунуше звона на 

јутрење. Громко се разлеже кроз тиху ноћ и потресе се душа хришћанска. И 
као талас суво грање, тако њихов звук односи бољу и печал, кида узе 
таштине, а скрушена душа разговара се с небом... 

– Сине, устани да идемо у цркву!... 
Кад сам ишао лане у Београд по еспап, видео сам у Топчидеру Перу 

Зелембаћа у робијашким хаљинама. – Туца камен! 

(1879) 
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РЕЧНИК МАЊЕ ПОЗНАТИХ РЕЧИ 
 

 

А 
адет (тур.) – обичај 
азачка тамница –  од: Азак – некакав град у народној пјесми 
алија – узвишеност, моћ 
алка / халка –  звекир на вратима 
амајлија (тур.) – запис или какав особит предмет који тобоже помаже човјеку 

да избјегне какво зло 
амбис (грч.) – бездан, провалија 
Арнаутин – Албанац 
арамбаша, харамбаша –  вођа хајдука 
 

Б 
бабо (тур.) – отац 
бајо –  брат 
балчак –  држач од сабље, мача итд. 
бакрачлија (тур.) – стремен, узенђија 
баштованџија (тур.) – вртлар 
бербер, берберин (тал.) – бријач 
бешика – колевка 
блазина – јастук 
боца (од: бости) – бодљикава биљка 
боравити сан – у народној пјесми: спавати 
брадва – секира 
брашњеник – јело од брашна, брашаница 
була – жена муслиманка; жена обучена у димије и фереџу 
 
В 
вазда – свагда; 
варичак – мера за тежину 
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Влах /Влахиња – назив за Србина; у приморској Далмацији сви становници 
из залеђа, без обзира на народност, називају се Власи; мала Влашка je 
турски назив за Србе и области на Словенској граници 

врзина – плот, живица 
врлет – стрм и каменит крај 
врљати – лутати, луњати 
врљика – мотка којом се ограђује неки простор 
врћи/вргнути – ставити, положити 
вуштан /фистан – врста сукње; некадашња женска или мушка хаљина с 

набораним доњим дијелом 
Г 
град – кула, тврђава 
грунути –  гурнути 
 

Д 
давор ('ћери) –  жалостна кћери 
данга – жиг; усијаним жељезом жигошу се животиње, а некад су жигосали и 
кажњенике којима су судили због срамотних злочина 
даницкиња – врста старинског пиштоља 
делија (тур.) – јунак 
диванити –  разговарати 
дизгин (тур.) – каиши од узде, вођице 
димискија –  врста сабље из Дамаска 
добош (мађ.) – бубањ 
докусурити – исплатити (дуг) до краја; довршити 
долама – врста горњег капута у народној ношњи 
долап (тур.) – бунар на точак 
дорат /доре –  коњ црвеносмеђе длаке 
друм (грч.) – цеста, пут 
дуде – гајде; инструмент на мијех са двије свирале 
душманин (тур.) – непријатељ 
 

Ђ 
ђогат –  коњ бијелац 
ђувегија –  младожења; муж 
ђумрук –  царина; царинарница 
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Ж 
жирант (франц.) – јамац 
журав – мален и мршав 
 
 
З 
занијати се – зањихати се, заљуљати се 
земан –  вријеме, доба, епоха, раздобље, вије, година 
зобница – торба из које коњ зобље зоб 
зулум (тур.) – насиље, безакоње, терор, тиранија 
 
И 
избауљати – изаћи побаучке, тј. на рукама и ногама 
илика –  рупица за дугме, петља 
имшир –  шимшир 
 
Ј 
јаглук –  марамица, рубац 
јали – или 
јеменлије –  сандале 
јендек (тур.) – јарак 
 

К 
кадифа –  самт (сомот), баршун, плиш 
кадуна – госпођа,  угледна жена 
казати се – рећи о себи ко си и што си, представити се 
канда – као 
кано – као 
капетан – срески начелник 
каур/ каурин/ кауркиња –  невјерник, хришћанин 
кидисати (тур.) – навалити 
киндисати –  казнити (као одмазду начинити) 
кмет – сеоски главар 
конак (тур.) – ноћиште 
кондер/ кондир/ кондијер –  врч, крчаг, пехар 
кубура – мала пушка, пиштољ 
кујунџија – златар; израђивач умјетничких филигранских предмета 
кустура – врста склопивог џепног ножа, обично с црвеним дрвеним 

корицама, какав понајвише употребљавају сељаци 
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Л 
лагум - мина; прокоп, тунел 
лубарда - старински топ 
леген (тур.) – бакрени суд 
лицитација (лат.) – дражба, надметање 
 
 
Љ 
љуљка – љуљашка; колијевка која се може љуљати 
 
 
М 
 малар – сликар; онај који мала (кречи) собе 
међер (тур.) – дакле 
мезетити (тур.) – помало јести уз пиће 
механа (тур.) – крчма, гостионица 
механџија (тур.) – крчмар, гостионичар 
море (грч.) – "будало"; у блажем смислу као узвик 
 

Н 
накарада –  ругоба, наказа 
ните –  дио разбоја за ткање 
ну – израз чуђења за који је тешко наћи одговарајућу ријеч 
 

Њ 
њије - ген. од њих 
 

О 
обор – мјесто испред куће (било заграђено или не било) 
обре – ороз, пијетао, пијевац, кокот 
облучје – предњи, испети дио седла, јабука 
ока (тур.) – стара (арапска) мјера за тежину, 1,283 кг 
окле –  одакле 
ондолен –  оданде 
оструга – купина 
отоле – одатле 
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П 
палош – широк и дугачак мач, с обе стране оштар 
пандур (тур.) – стражар 
пантљика –  врпца, трака 
пашалија –  момак у пашиној служби 
пенџер –  прозор 
пијаца (тал.) – трг; пољана 
побауљке /побаучке – на рукама и ногама, као кад дјеца пужу 
погушати се – ухватити један другога за гушу, потући се 
полипсати – поцркати 
поначинити се – опоравити се 
поша – врста турбана 
практикант (лат.) – вјежбеник, најнижи чиновнички степен у некадашњој 

Србији 
праћакати се – бацати се као риба на суху 
презнути – пренути се 
прљуша – прхла, мршава земља 
провизур –  управитељ (царски) 
 

Р 
рупити – нахрупити, банути 
 

С 
самур-капа – капа од самуровине (самур је животиња слична куни) 
сап – држак 
сербес – слободно, без страха 
силамбе /силембе (тур.) – каиш на прсима коња, прсина, пршњак 
скерлет –  тканина црвене боје 
смок – оно што се једе с крухом (нпр. сир) 
срез – котар 
срчали – стаклен 
стрмекнути – пасти стрмоглавце 
стукнути – узмаћи 
сујета (старосл.) – таштина 
 

Т 
талир /талијер –  врста ста аустријског новца 
тапнути – лако ударити 
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тепелук – сребром или златом извезена плочица на женским капама, а и сама 
капа; горњи округли дио црногорске и херцеговачке капе 
теркија (тур.) – врста торбе, као бисаге 
тестир –   слободно 
тимбер – печат, жиг 
тифтик (тур.) – плави памук 
топуз (тур.) – старо оружје у облику кијаче са гвозденим "перима", 

буздован, шестопер 
трлица – оруђе којим се таре/трља лан или конопља 
тророгљаста капа – капа која се сприједа и страга завршава шиљком, а 

носили су је у стара времена виши чиновници и официри 
трти – сатрти, непоштовати, ниподаштавати 
тулумина (тур.) – велика мјешина 
 
 
Ћ 
ћата/ ћато (тур.) – писар 
ћитап –  потврда, цедуља 
ћорда – врста сабље 
ћурак (тур.) – горња хаљина подстављена крзном 
ћустек (тур.) – пута којима се сапињу немирни коњи, букагије 
 
У 
убој – болно мјесто на тијелу од ударца 
уџерица (тур.) – лоша колибица 
ункаш (тур.) –  облучје 
ујкати –  тјерати 
унцат, хунцут –  објешењак, враголан 
 

Х 
хак –  право, правда; заслуга; одрешени дио прихода са имања који је кмет 
давао спахији 
ханџар (тур.) – велики нож који се носи за пасом 
 
 
Ц 
цекин – дукат, златник 
цмиље –  смиље 
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Ч 
чабар – дрвен суд за воду 
чакшире (тур.) – панталоне (обично сукнене) 
чардак –  већа просторија на спрату источњачке куће са тремом према 

улици; доксат, балкон; лијепа вишеспратна кућа, дворац 
чаршија (тур.) – трг, пазар 
чибук – цијев луле; камиш; лула 
чивија – чавао, клин; кључ за затезање жица на виолини 
чивит (тур.) – модрило, индиго 
чоха – врста сукна и одјећа од њега 
 

Џ 
 
џеверда/џефердар –  врста пушке, каткада и украшене седефом, драгуљима 
џоњати – чекати сједећи и дријемајући 
 

Ш 
шенлук – весеље, славље уз пуцњаву пушака 
Шокац/ Шокица –  славонски и сремски католици 
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