
НОВА ЗЕТА
Књижевни Мјееечни Лиет.

Амо живо цвећу поитајте,
Па га с’ млади пуно накидајте, 
Да вам путем дивно замирише, 
Да вам срце за кућом уздише!

Ђранко.

Црна Гора према књижевности српској.
Од Ј. ПавловиЛа.

^таринског једног народа посло- 

вица каже, да музе (т. ј. божанске 
преставнице лијепе књиге) муче за 
вријеме рата.

Ако збиља има тијех муза, оне 
су за дуго морале мучати у Црној 
Гори, јер је, као што је познато, Цр- 
на Гора већ од пет вјекова по пре- 
васходству земља јатагана и пуша- 
ка. ГГосред звекета оружја доиста би 
и биломучно музама, да поведу своје 
коло у овој земљи.

Али ако су оне мучале, грло 
народно није било замукло, ни у ра- 
дости ни у жалости ни посред ју- 
иачког крешева.

Ми у Црној Гори нијесмо до 
сад имали књижевности по милости 
божанскијех муза, али смо имали јед- 
ну засебну врсту књижевности, која 
се није писала него пјевала.

Наша је књнжевност пјевана и 
грлом преношена с нараштаја на па- 
раштај, а није се занисивала нити 
штамиала. Гусле су замјењивале 
штамнарију, а гудало — гушчије 
или гвоздено перо.

Вриједи ли што та књижевност 
без пера и карте? Вриједи ли књи- 
жевност, у којој нијесу заступљене 
све гране њене: пјесништво лирско, 
епско и драматско, басна и припо- 
вијетка, прича и истина и т. д. ? Ври- 
једи ли књижевност, која није веза- 
на за карту, него лети из грла и 
летом се губи, као што се губи и 
свака казана ријеч?

Да видимо.
Књижевност је једна страна, је- 

дан појав народнога живота, и то 
појав дупте народне, душе и срца 
његова, Књижевност не може бити 
друкчија пего опаква какав је и сам 
народ, јер из душе његове ниче, па 
мора носити па себи и сва обиљежја 
те дупге. ПТто је парод здравији и 
једрији, што му је душа пријемљи- 
вија за утиске љеиоте, пгго му је 
срце осјетљивије за утиске врлине, 
пгго се обоје даје више уздрмати и 
надражити појавама у природи или 
у животу људском, које изазивљу 
силу осјеТгања на цијелој многосте- 
пеној скали њиховој, што је снага 
језика развијенија, да у своје облике 
прими и обуче сву силу струје, која 
ври у мишљењу и осјећању кроз мо- 
зак и срце, — што је свега тога у
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кишој мјери гсод једнога народа, то 
ће му п душа бујпије, силније и 
разноврсније одјегсивати у књижев- 
ности његовој.

Нијесу сви народи једнагси, иа 
им није ни књижевпост једпагса. ТТТта 
више, исти народ може да буде по 
нарави својој различан на разним 
крајевима гдје живи, на се та разли- 
ка лијено онажа и на гсњижевности 
његовој.

Доказа за то не треба да тра-
жимо далеко. Ето га код иас у на-
шем народу и у Гс1виже вности н>е-
говој.

Срби живе у Црној Гори, а та-
ко и у Војводини. Но нјесма, која
ниче из душе народа српског у Вој- 
водини, не може да_ нигсне из духне 
истога народа у Црпој Гори, ни о- 
братно.

Томе има пуно јаких разлога, а 
вриједно их је видјети и сазнати,

На душу човјекову, дагсле и на 
душу народну, имају јакога уилива 
чиниоци спољашњег и унутрашњег 
живота његовог. Под упливо.ч тијех 
чинилаца душа се народна развија, 
слаби или снажи, кроји и прекраја, 
узима овај или онај нравац под ја- 
чом илн слабијом нревагом разноврс- 
них струја, које њом овладају. На 
души цијелога народа, или поједи- 
них дјелова његових, стоји ударен 
печат тијех чинилаца, по којему ла- 
сно моженг распознати гдје је пхто 
никло.

Наш српски народ, можда више 
него икоји други, не само но зем- 
љишту на којем живи, него и сами-

јем политичким мијенама кроз гсоје 
је прошао, био је изложен разноврс- 
ним утицајима, који нијесу- могли 
минути, а да не оставе јакога тра- 
га на души његовој, на наравно и 
на ономе што је никло из те душе. 

ј Унтпптење државне самосталности, 
I патнички живот под тујђим госпо- 
дарствима, сеобе и с њима скопчани 
поремећени начин живљења, тројака 
вјера, додири и трвења са многим 
посве несродним народима, запљус- 
кивање туђом јачом културом — све 
је то јако иритискивало душу наше- 
га народа и остављало на њој свој 
печат.

Ушљед свега тога иостала је, 
код истога народа, јака разлика међу 
иојединим дјеловима његовим, што 
се тиче душевнога кроја.

Узмимо опет, примјера ради, 
Црну Гору и Војводину. Као хнто је 
разлика између кршне Црне Горе и 
равнога Баната, тако је разлнка изме- 
ђу ду1не Грбина из Црне Горе и 
Србина из Баната. У 11,рној Гори све 
оштро н стрмо, у Банату све благо 
и равно; што у Црној Гори стрши, 
сијече и реже, то се у Банату повија, 
слијеже, угиба; овамо гола стијена 
подупрла небо, онамо пукла недогле- 
дна равањ; овамо мучаи живот пос- 
ред голијех литпца, онамо свега из 
обила на плоднијем равницама; ова- 
мо непрекидна љута и крвава борба 
за слободу и независност, онамо друж- 
ба и живљење са народима јачим у 
култури, а у држави несрпској.

На острици крвавога јататана, 
на острици голе литице, у мучној 
борби за свој опстанак, за обрану
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својих светиња постала је нарав Цр-ј 
иогорчева остра, поносита, несломље- 
на, и развила се у њега необична^ 
снага воље, која ни од чега не 
иреза. Облици, под којима се та 
нарав појављује, остри су, често и 
сурови; али се под тијем обдицима 
вазда, на дјелу самом, скрива људ- 
скоћа са мушким знацима својим.

На питомој плодној равници 
банатској превладала је нарав добро- 
ћудности, која се потпуно подудара 
са лаким животом без муке и напора, 
са недогледном равницом без љутог 
крша, са оскудицом јакијех преприје- 
ка за савлађивање. Као што је све 
равно пред оком, тако је равно и у 
души, а та тиха површина душе 
успављује енергију воље. Гдје је 
доброћудност, ту је слаб отпор, ту 
се нагиње питомини, уживању; ту 
су облици, под којима се нарав по- 
јављује, меки и питоми, не изазивљу 
својом остротом на опирање, на сузби- 
јање, него располажу на бесеље и 
несташлук, отварају добру вољу на 
благовање и растварају се у осје&ање.

С тога се на острици крша цр- 
ногорског чују само гусле с јуначком 
пјесмом, а на равннци банатској чује 
се тамбурица и лира са пјесмом лир- 
ском, жснском, љубавном, која се, 
особито у потоње доба, више пута 
спушта у низину чисто чуствене 
(сенсуалне) дегенерације, те онда 
наравно ирестаје бити пјесма у правом 
смислу њеном, као што нам показују 
многе бачванске и банатске пјесме.

Али ако је народна ијесма у 
Војводини из наведених разлога пала 
испод сваке цијене, умјеттничка пјес-

ма подигла се тамо до необичне ви- 
сине, а то се онет има ириписати 
уиливу јаке културе, која је својом 
свјетлошћу обасјала, умове тамошњих 
српских просвијетљених синова. Ум- 
јетничка пјесма, нарочито лирска, 
достигла је тамо, рекли бисмо, свој 
врхунац у п})оизводима пјесника из 
шездесетијех година, и тај врхунац, 
бар у л.ирнци, пе вјерујемо да ће се 
икад вишс иадвисити.

Ц]»на Гора остала је и дап да- 
нашњи код гусала и пјесме јуначке. 
Друкчије није могло ни бити. Њој 
као да је суђено, да одржи непре- 
кидпост не само државе него и књи- 
ге српске. Она, је државу српску са 
пропасти па Косову изнијела у ове 
крпте и одржала је до данашњега 
дапа; она је и гусле српске са пјес- 
мом јупачком овамо изнијела и до 
данас одржала. Гусле су са јунач- 
ком пјесмом иропале скоро у свијем 
ерпеким земљама или су бар близу 
пропасти, само су се још одржале у 
Ц] )ној Гори, Књижевност, која је на 
другим крајевима С-рпства добила 
облике писаие и штампане, код нас 
се још пјева и у пјеваном облику 
иреноси сс с иараштаја, па нараштај.

Рећиће се, да је то застој у разви- 
тку књижевном, да су остали крајеви 
српскп V књижевности много напри- 
јед измакли испред јужнога Српства.

Тостоји. Али ако и јестјужно Срп-/ 
етво заоста.ло иза других крајева срп- 
ских у развитку књшкевном, рангга га 
нико не може кривити, оно се налази 
у срећиом ноложају, да на почетку 
развитка своје књижевности стоји на 
старој на]>одној основи и да је већ
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на самом том почетку на ро^еном 
земљишту стекло јаке узоре.

Црну Гору особито не зализују 
стране јаче културе. Због тога се мо- 
гла у њој до данас у свему одржати 
српска народна основа, чиста и не* 
такнута. Овамо не допире ни тали- 
јанска ни њемачка култура, да из- 
лиже оно што је српско, нити се 
мухамедовство са својим источњачким 
елементима могло увући у црногор- 

‘ки народни живот. Због тога је тај 
кивот у свему оригиналан, здрав и 
едар,. са корјеном у чистој народној

основи.
Како су остали крајеви нашега 

народа јако изложени запљускивању 
страних снажнијих култура, нијс не- ј 
основана зебња, да би поред добра, 
које те културе собом доносе, могла 
од њих настати и опасност за пашу 
књижевност у томе, што би се под 
'силом њиховом излизао дух српски из 
књижевности наше, па би остала 
празна српска љуска. Писало би се у 
њој српски, али би се мислило ту- 
^ински.

Кад би се књижевност наша 
почела развијати тим правцем, чини 
ми се, да би на брзо престала бити 
књижевност српска. Она би имала, 
до душе, облик српски, али у њој 
не би било српскога духа. Под обли- 
ком српским нашло би се њешто туђе.

Чини ми се, да је јужни крај 
Српства, и ако је заостао у развит- 
ку књижевном, позван, да природним 
благом својим занови српску књигу, 
да је сачува од странпутица и за- 
држи на старој српској основи.

Колико је тога блага на овијем

странама и колико Је животне снаге 
у њему, види се на дјелима Владике 
Рада, Стјепана Љубише и Вука Вр- 
чевића. Српски Ј‘е свијет задивљен 
оригиналношћу Замишљаја, савршеи- 
ством облика и снагом бесједе, којом 
се одликују ДЈ'ела ове тројице. Свака 
је мисао ту никла из српскога мозга, 
онако богодана, без икакве мјешави- 
не. Свака је обучена у чисто српско 
рухо, без туЈјега накита, без туђега 
бјелила и руменила. Свака је казана 
језиком снажним, свака Ј’е рода муш- 
кога, јер је никла у земљи мушкаћа, 
иа је као у челику сливена.

Дјела оне тројице никла су на 
чистој српској основи, која се нетак- 
нута одржала на овијем странама, 
иа темељу, који су нам дале гусле 
са јуначком пјесмом народном.

На том темел^у ваља да се иоч- 
не развијати и књижевност у Црној 
Гори; са тог темеља ваља и она да 
принесе свој дио у благајницу оп- 
ште књижевности сриске.

Настала су времена мирна и за 
Црну Гору; пушка је објешена о 
чукљу; ред је музама да се и код 
нас помоле. Оне ће то и учинити; 
књижевно поље почеће и у Црној 
Гори да се обрађује.

Но стражари народие будућ- 
ности наше ваља да су на опрезу 
и нри овом покрету као и при сваком 
другом. Јача култура иочеће и у 
ЦрноЈ- Гори да се шири, па како јој 
је књижевно поље најириродније зем- 
љиште за развитак, она ће се на 
њему и најприђе осилити. Пазитн 
ваља, да то не буде на штету наше 
народне основе, у којој је корјен
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цјелокупном нашем народном животу; 
пазити ваља, да нас култура не 
научи мислити ту^им мозгом, пје- 
вати туђим грлом и ходити туђим 
ногама.

Ми смо срећни, што на том пољу 
нијесмо без великих узора. Праве су 
величине, величиие првога реда, они 
који су код нас први заорали књи- 
жевно поље. Нама, који за њима до- 
лазимо, и онијема који за нама дођу, 
не остаје друго него да се у њих 
угледамо. Кад год нам у раду нашем 
буду требале прегледалице, опи ће 
нам бити најбоља прегледалица, јер 
оии су нам најбоље показали, ка- 
ко се књижевно поље обрађује иа 
најприроднијој основи својој, иаоснови 
пародној.

Пођимо њиховим трагом, на ће 
добро бити!

Освојење Бара.
Спјевао

См-.ке ПоиовиК.
II. Уводе.

сарају н одгоричком
Сајиб иаша уранио;
На миндерлук мекани је 
Сам са својим јадом сио.

У харему не чује се 
Цијукање милих тица:
У кавез их* преби муња 
Са пашина гњевна лица.

Не пружа му јутрос каву 
Голубица’ јато млади’,
Нит’ он срче сласт им с уста, 
Грку каву да заслади.

У груди му срце гњевно,
У руци му б’јела брада,
А по челу намрштену 
Вије с’ коло црних јада.

У мисли је тешке пао,
Па из њих се једном трже : 
„Дођел’ Алил?“ —викну наша — 
„Нека дође изнајбрже.“

Па сам собом опет збори:
„У злогласне Мартиниће,
Говоре ми: Кнез је доша’! 
Проричу ми : Боја би’ће!

Зла, пророштва мојој души, 
Уздрхтану што ми дави!
Страве, те ме у сну море, 
Обл’јећу ме сад на јави.

У Спужу сам стаја тол’ко,
И бјех слика пужа права:
Кол’ко пута рог помолих — 
Повукох га, ал’ крвава.

Бој сам сваки изгубио, 
Похарчио војске сила;
Под стијење карадашко 
Клонуше ми цару крила.

И помислит’ на бој нови 
Од смрти ми страшније је,
Ни иоглед ми кроз пенџере 
Помолит’ се већ несмије.

Кад погледам — чини ми се, 
Кучке горе све су ближе;
А из горе с војском силном 
Марк Миљанов да, се диже.

Утечел’ ми поглед пољу — 
Страшила ми и ту ничу:
Ту Иламенца виђу с војском — 
Напр’јед јуре, не узмичу.

И већ свладан очајаАем 
Дигнем поглед пут небеса —
Ни ту мира, но ми срце 
ПривиЦње горе стреса.
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Петровића Божа во^у 
Устрављен ми поглед срета,
Ђе с орлова јатом страшним 
Подгорицу пљен обл’јета.

А сад на глас, Кнез да иде ! “-------
Паша с’ стресе и умуче...
Свилен застор с врата с’ диже, 
Роб се Алил ропски вуче.

А за њим су још два роба ; 
Скрштене им дрхте руке ;
Лица су им исписале 
Грозним страхом дуге муке.

„Нађе ли их?— паша викну — 
„Да ме Власи не преваре?“
Алил тихо одговара:
„Неће ови, Господаре!

Сва је раја Цару вјерна,. 
Највјернији ови су ти;
Преваре ли они пашхм —
Ја ћу шњима погинути!“

„Ослањам се на р’јеч твоју, 
Мјештанин си, па знаш сваког; 
Преваре ли — погиио си,
Алаха ми мога јаког!

А ви, Власи, чујте добро!
Кнез је с војском у Брдима;
Рад сам право знати ђе је 
И колико војске има.

Хоћел’ с војском к Подгорици — 
Све можете л’јепо знати;
Ви сте Власи ка’ и они,
На вас неће посумњати.

У мене је војске доста,
Још више ће сјутра доћи; 
Ударили Кнез на мене —
Куд је доша’ неће проћи.

Но мило ми опет чути,
Да се добро понаредим;
А боја .сам баш и жељан,
Већ без кавге дуго сједим.

Пуштасмо их до сад лако, 
Па се Власи осилили,
Ал’ иознаће овог пута,
Да су с- Царем заратили.

Но сад хајте, похитајте,
Све до ноћи морам знати; 
Послужител’ Цара вјерно — 
Сјајно ћу ве даровати!“

Лукав паша јуначи се,
А у кости страх је скрио ; 
Страшећ’ рају, мисли, не бил’ 
С т’јем и Кнеза преварио.

А два Срба злосретника, 
Пред пашом се поклонише: 
„ГГо милој ни заповједи 
Свршићемо то и више! “

И отоле дигоше се 
У крваве Мартиниће ;
Мислили су, Кнез је тамо ; 
Ако није — брзо стић’ ће.

И пашине од како су 
Оставили бјеле дворе,
Ћутећи су ијнли оба,
Р’јечи једне не говоре.

Њих су мисли обузеле ;
А какве су ? Б01'' ће знати! 
Можда оба помишљаху:
„Гр’јех је народ свој издати!“

Па страхују, да им може 
Вјетар паши р’јеч пон’јети; 
Кад о концу глава виси — 
Лако л’ јој је да полети!

Ил’ смишљају можда збиља, 
Да изврше дјело црно?
Дар од паше, страх од силе 
Можда им је св’јест иреврн’о!

Већ границу прбгазише,
И све мотре око себе ;
Да ли траже Црногорце,
Ил’ им од њих срце зебе?
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И виђеше свуђ димове 
По главица’ наоколо,
И у диму Ц се бјели 
Шаторова много коло.

Но једно им чудно било — 
Што не виде војске ниђе;
Већ далеко загазише,
А њих иико још не виђе.

Тек нод кулу Радовића 
Кад су дошли, ту су стали; 
Пред њом нашли Црногорце, 
Па за Кнеза унитали.

Пријави их стража Кнезу 
И уведе одмах к њему;
И пред Кнезом стану оба, 
Скут и руку ирихвате му.

И уводе весело су 
Погледали Господара,
Но поглед им онет пред њим 
С тешке мнсли стид обара.

„Допуштн ни, Господаре,
— Један од њих проговори — 
Да ти срце отворнмо,
Јер ни тешким грјехом гори.

Зећани смо, ја и друг ми,
И наша не посла’ амо,
Да видимо ђе си, Књаже,
И војску ти разгледамо.

Тешко ни је било поћи, 
Црно име примит’ па се,
Али пута другог не би,
Да се црни живот сиасе.

Истину ти говоримо, 
вЈеРУЈ нн, молимо те!

Ми смо живот спасли себи,
Ти га спаси од срамоте.

Не држи не за уводе,
Јер то нијесмо никад били ; 
Гријех ни ц’јели, што морасмо 
Покорит’ сс турској сили.

Ал’ још ноћас, када чусмо 
Е не паша шиље амо:
Ми се оба завјерисмо,
Да ти, Књаже, све одамо.

Да је жељан с тобом боја,
И то није паша река’,
И да војске доста има,
А још већу сјутра чека.

Истина је, индат ће му 
Доћ од Скадра и од мора ;
На Ћемовско пашће прије 
Него прва гране зора.

Тек је чуо, да си доша’,
И у Брда с војском пао — 
Живе муке спопаше га,
За помоћ је кликовао.

Прикупиће војске доста,
Ал’ ти неће одољети;
Ако Бог да, овог пута 
И нашој ће сванут’ Зети.

Ах, наш мили Господаре, 
Жељно ли те чека раја!
Твоје име не спомиње 
Без тешкога уздисаја.

И тек чусмо да си с војском 
На ове се дига’ стране —
Сви смо тајно свезали се,
Да на ноге свак устане.

Само један миг од тебе —
И народ ће устат’ ц’јели;
Не могнемо л’ твоји бити — 
Смрт нека не тек од’јели!

Муке трпјет’ и Турчину 
Измет чнњет’ нротив браће — 
То Зећанин неће више,
Јадни живот прије даће.

Свом животу част смо дужни, 
Теби живот, Господаре;
Крвљу твојом ти не штитига,
Ка’ ти преци наше старе.
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Још владике Данила су 
Нас притегле к теби муке,
Кад му Турци смртни колац 
У везане даше руке.

Ти под сјеном његовом си, 
Нас под твоју руку прими,
За слободу, што ни носиш,
Да прол’јемо крвцу и ми!“

Истинита р’јеч се позна,
Она к срцу пут отвара ;
И Кнеза се такле ове,
Па им благо одговара:

„Благо оном нокољењу, 
Благородно које памти 
Свету жртву, што клонулом 
Роду живот нов расиламти!

ГБему иропаст грозит’ може, 
Ал’ му неће доћи главе;
Свог живота извор сам је, 
Јемство тврдо нове славе.

Турски -зулум вас удави, 
Стару славу вам обништа,
Ал’ дух срнски ето плану 
С Немањина још огњишта.

Отрјесне ве тако виђет’, 
Мило ми је, Срби мојн;
Ал’ сад хајд’те, иа реците 
Сваком, нека мирио стоји.

Ја не тражим од вас жртве, 
Трпјели сте јадни доста ; 
Мнлије ми то сачуват’,
ГПто под муком живо оста.

До доласка мога тамо 
»Увите се турској сили ;
Укора ви за то нема,
А мене сте исто мили.

Не могу ви нраво казат’, 
Кад ћу Зету ирегазити,
Ал’ зпадиге поуздапо —
Брзо ћете моји бити.

Тако народ поздравите,
А за иашу како знате ;
Ви ћете му умјет’ сами,
Рог за св’јећу да продате.“

И весело опет руци 
Срби Кнезу ириступише ;
Право бјеху паши рекли: 
„Свршићемо то и више.“

Кад Кнез оста сам на кулу, 
Задовољно насмија се:
„ИТто од Срба сада дознах, 
ПотврТјује нрве гласе.

Препао се Сајиб паша,
Залуд збори: боја жели ;
Куии војску, ал’ не за бој,
Но да шњоме страх нодјели.

Јадни паша мнсли, амо 
Да велике војске има,
Јер шаторе и огњеве 
Свуда види по брдима.

Не зна паша — сто огњева 
Један војник да налаже,
А шатори да су празни,
Нема паши ко да каже.

Паша мисли, на њега ћу; 
Куд се сиремам и не слути. 
Још два дана чекај само,
Па ћеш иашо и то чути.

Зсћане ми моје жао,
ГПто их морам сад обнћи;
Али неће дуго проћи,
И њима ћу брзо стићи.“ —

Још глас јасни хоцин није 
Са мунара, акшам вика,
А пред пашом забрииутим 
Два су Срба уводника.

При вратима згрчили се, 
Свак бн река: раја ирава! 
Страшљиво им трепће око,
А кољено поклецава.
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„Сва смо Брда, пашо, прошди, 
Ову смо војску разгледали,
Да још боље све сазнамо,
И Књазу смо приступади.

Рекосмо му: зудум турски 
Дига’ нас је са огњишта ;
Ал’ можда ни не вјерова,
Не рече ни на то ништа.

Но од војске све смо чуди,
И што ни је Књаз затаја’:
Силна војска скуиила се, 
Подгорицу да осваја.

Ми смо свијем’ говорили:
Ако крену зло ће ироћи,
Јер да силну имаш војску,
И да ће ти још придоћи.

Но збиља су пресилили 
Право си пи јутрос река;
Смијући се рекоше ни:
„Знамо да не сам не чека!““ ...

Још хтједоше нешто рећи,
Ал’ их паше р’јеч испрати: 
„Хајд’те сада, почините,
Сјутра ћу ве опет звати.“ ....

Сам је паша. Из прси му 
За уздахом уздах лети:
„Из Спужа сам изн’о главу — 
Оставих је сад у Зети...“

Учини као Страхинић.
Свом иријатељу д.ру Милану СнвиСу 

ириказује иисац.

I.
Из књиге родства.

(Једнога прољетњег јутра, жена 

војводе Дрекала ишета из своје куле 
на Косору, те угледа два гаврана, 
који полетјеше од Рикавца, пак се 
мотаху у вису, пак у трен слетише

низ кучке планине и падоше на ње- 
зино шљеме.

Мари би тешко што јој кућу 
кобе, па стаде махати пут њих, про- 
клињући их. Али врани галићи не 
котторнуше с мјеста, но загракташе 
оба једанак, пак један умуче, а други 
настави тише. Жена претрну већ на 
ирве гласове, а што је даље црни 
гласник у свом језику новиједао, она 
постајаше све блијеђа. Сусједи се 
скупише на то чудо, али не могаше 
разумјети птичијег говора. А кад 
други галић замијени првога, Мару 
покоси јад, задрхта и посрну, али 
се одмах исправи, на мушкијем кро- 
ком отиде у кулу . . .

„Ђеца Кучи“ само што се згле- 
даше, а у толико војвоткиња поја- 
хала вранца, па мимо њих.

Брзо прегази кучку иланину и 
сиђе у равни Рикавац, гдје затече 
све онако како јој гавранови испри- 
чаше. Њезиног1 господара, војводу 
Дрекала, посјекли Клименти и посјекли 
јој сина нрвијенца Николу, а ЈГала, 
млаГјега јој сина, нестало, и нестало 
њиховијех хиљаду оваца. Али докле 
се она по разбоју врзла, чује од ње- 
куда јаукање, те пође за гласом и 
нађе у њекој расјелини свога Лала. 
Бјеху му обје ноге саломљене. Ра- 
њено се момче на вријеме измакло, 
те умакло својим крвницима. Чим га 
мајка угледа, и видје да је у животу, 
и да су ране од пребола, повика:

„Благо мене, кад је Лале о- 
стануо, да се Дрекалу име не укине 
и његово јуначко кољено!“

То јој бјеху прве ријечи, које 
тога јутра људској души проговори. 
Па га понесе пут Косора и путем 
разабра како су Клименти, на божју 
вјеру, на њих ударили, све ио десет 
на једнога.

Пуну годину дворила је мајка 
и ђеца Кучи рањенога Лала, докле 
се здравља дохватио. А тада сви на«,
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валише на њ да се жени, е су зебли, 
да му се кућа не истражи. А и 
Лалу, . као да не бјеше мрско, јер 
се није шчињао, но узе дивит и 
лист књиге, коју овако накити:

„Чуо сам, Мартине Ђоновићу, 
војводо климентски, да имаш ђевојку, 
којој ни вила друга није. А бићеш 
и ти чуо, да сам момче на женидбу. 
Дакле, просим ти кћер. Нс нре- 
мишљај много, јер ђе би бољег зета 
нашао од војводе Дрекаловића и бо- 
љијех пријатеља од ђеце Куча ?“

Војвода климентски одговори же- 
нику у краће:

„Нити желим бољег зета од тебе, 
нити бољих пријатеља од твојих Куча, 
но купи свате, пак по ђевојку кад 
је теби драго!“

Тада Лале накити три књиге и 
растури их у три српска племена: 
у Пипере, војводи Пилетићу, молећи 
га. да му буде кум вјенчани и да 
поведе са собом двадесет свата; у 
Братоножиће, Пеју Станојевићу, да 
и он доведе нсто толико друга и да 
буде барјактар пред сватовима; у 
Бјелопавлиће, кући Бошковића, мо- 
лећи да и њнх двадесетина дође.

Ко ће одрећи таку љубав једн- 
ном Дрекаловићу ? х

Не потраја много, а шездесет 
Пипера, Братоножића и Бјелоиав- 
лића и пред њима три главара, ба- 
нуше на Косор, иред дворове веселој 
Мари. Ту се частише два дана, а 
трећега кренуше пут тврдијех Кли- 
мената. Латини их лијепо нрихвати- 
ше, па сутра дан љепше их испратигае 
до Хотскијех Корита, гдјс се, грмећи нз 
пушака и кликћући, раздвојише. Срби 
кренуше пут Косора, гдје још ннро- 
ваше пунијех петнаест дана.

Алн су Лала ране прекосиле, те 
с латинком једва и говори, а камо лн 
да јој лице љуби.

Тада рече Мара својој замјеници!
„Снахо моја, зар баш никога

немаш од рода, да ти у походе дође? 
Е, већ љуђи коре сина мога да нађе 
тебе, али не стече пријатеља!“

То се даде на жао младој вој- 
воткињи, те отирави књигу бабу 
Мартину.

Арнауту се таче образа, те стаде 
купити кћери полазнике, од крај 
Хота и Трабојина до врх Климената, 
док изреди тридесет понајбољих де- 
лија. К њима се придружи дванаест 
невјеста скоро доведенијех, пак кре- 
нуше у походе младој војвоткињи. 
Кад су дошли на Хотска Корита, ту 
наиђоше на кучке овце и на шезде- 
сет овчара, од којих два најбржа 
потекоше ка Косору, да јаве младом 
Дрекаловићу.

Лале брзо окупи ђецу Куче и 
крену пред њима у сусрет новијем 
пријатељима. Кад се Клименти при- 
макоше прихватише их Кучи — 
огњем из пушака, па одмах загон 
учинише и посјекоше тридесет Кли- 
мената. . .

Невјесте се разбјежаше кукајућн.
Лале их умири. Даде свакој по 

њеколико дуката и предаде им танку 
невјестнцу, ни љубљену, ни миловану, 
да је воде к оцу . . .

Јер му Лале не шће узети 
образа, но је жедан био крви кли- 
ментске. . .

И тако он освети Дрекала и 
Николу.

Пак се другом ожени, кћером 
Пеја Стојановића.

*

То је бидо године 1687-ме, као 
што је забиљежено на корицама 
једнога Требннка V кучком манастиру 
Дузи. Има и једна народна пјесма 
о томе. *) Дакле нема сумње да је све 
нстинито. Могао би који од пито- 
мијих Срба посумњати: говоре ли

*) В. Гусле Црногорске. Издао Ф. Р.
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птице у њекијем приликама,—али по 
крајинама за то и дјеца знају.

Лале је са Златијом лијеп пород 
имао, — њешто много синова и кћери, 
па је и унучад дочекао. А ови се 
тако умножигае, да један дио њих 
мораде се иселити са Косора у горњи 
Медун. Али петога паса придаде их 
се премного према земљигату медун- 
ском, те се опет предвојише и „ди- 
гоше“ у Момче Горње. Одатле, шес- 
тога паса, диже их један дио у Момче 
Доње. Пак . . . свакога нараштаја 
Лалово се потомство тако множило, 
(баш као за инад Климентима), дасе 
у овијех двје ста година настанише 
поред осталијех Куча у Стравча, 
Милачиће, Заугао, Лази, Присоје, 
Корјен, Лијешта, Пољане, Убле и 
Криви Д6.

И тако се данас Дрекаловићи 
протежу, као дугачки појас, преко 
цијелог племена кучког.

Има их петнаест стотина љута 
убојника!

Него, по што се тако раз- 
гранаше, ред је био да се друкчије 
испрозивају. И ирозваше се: Попо- 
вићи, Ивановићи, Чејовићи, Вујоше- 
вићи, Вуксановићи, Иликовићи. Али 
сс тако само међу собом дијеле, а 
пађе ли се један од тијех у другом 
коме племену, не ће рећи друкчије 
до: „Ја сам Дрекаловић.“ Кад причају 
о ратовима, или другијем приликама, 
гдје се може истаћи братска зајед- 
ница, онда ће обично рећи: „Те уда- 
рисмо, ми Дрекаловићи, и остали 
Кучи !“ Или: „Тако одлучисмо сви, ми 
Дрекаловићи, и остали Кучи !...

Бива да се у путу срете 
човјек с човјеком, пак први запита: 
„Одаклеси, брате?“ — „Ја, из Куча!“ 
— „А одакле из Куча? “ — „Ја, са 
Косора . . . старином, ја! Сад сам из 
Горњег Момчета, а зовем се Вуле 
Миљана Вукова Чејовић Дрекаловић! “

— По томе видите да ни какав шпа- 
њолски племић нема више имена од 
којег простог Дрекаловића. А тешко 
би гдје у свијету нашао кога коље- 
новића, који би на памет знао своје 
родословље, као што свако одраслије 
дијете Дрекаловића зна своје.

Дрекалови потомци нијесу лако 
рашчистили рачуне са Гусињани- 
ма, Климентима, Хотима, Гру- 
дама, Кастратима. Често су се же- 
нили од њих и удавали свој дје- 
војке V њих, пак узајамно враћали 
једни другом одиве, с образом и без 
образа ; плијенили стоку, харади и 
палили села, па и помагали у невољи 
једни другима; били се, пак хва- 
тали вјеру и умир чинили, да 
пребијају главе за главе, да се куме 
и братиме, докле се опет не покрве. 
И све тако на измјену, предајући 
нараштај нараштају старе пизме, или 
човјечније љепше успомене, највише 
у пјесми.

У осталом и сва друга племена 
црногорска живјела су таким живо- 
том. Катуњани су се непрекидно 
крвили са херцеговачким мухамедан- 
цима, Ријечани су покор чинили по 
Крајпни и Скадарском језеру, Црмни- 
чани ио приморју Барском и т. д.

Та крвава носленост не даде да 
учману ратничке врлине брђана, те 
су их справне затјецале силне навале 
турскијех војска.

II.
Он.

Лицем на Ђурђев дан, гу- 
ста магла бјеше притисла ломне 
Куче. У Горњем Момчету иђаше 
сеоском путањом неки човјечић, ко- 
јему дугачка латинка стршаше 
впсоко над главом, а чибук, из ко- 
га је ходећи пушио, досизаше го- 
тово до земље. Кад доприје до ње- 
кога хумка, на коме је кита старијех
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храстова, у средини села, жура се 
устави премишљајуки, пак сврну с 
пута, заоколи хумак и нађе се пред 
рпом кука, пораздвајаних нискијем 
оборима. Он уђе у једну авлију и 
зовну лагано:

— 0, Радосаве Рецов!
Стасит момак, којега тек бјеше 

огарила наусница, иза|>е из куке и 
буљеки очи кроз маглу, упути се к 
њему. Овај смакавши струку откри 
главу, која не бјеше века него што 
је обично у дјетета од десет го- 
дина, али мрки му брци до 
ушију доликовали би Краљевику 
Марку. т1им Радосав познаде намјер- 
нога госта, зацрвени се, и одмах се 
преви, да му пољуби руку, и рече 
збуњено:

— А . . . ти си то, стрико! ? . . . 
Добра ти срека! ... А, оли сврну- 
ти ? ... Хајдемо у куку, молим те!

Стрико га оштро гледаше својим 
ситним живим очима, пак само махну 
главицом и рече: „оли?“

На то се Радосав збуни векма 
за тренутак, пак утрча у куку, 
одакле испаде с вељом пушком у 
руци, огрКуки се струком и тиска- 
јуки јатаган за пас. За њим иза^е 
крупна њека жена средовјечна, са 
једним зажетијем оком, чупава и боса.

— Да-ну, обрни ми плеки! рече 
жура Радосаву, па по што овај то 
учини, покуца га између лопатица, 
додавши:

— А тако, је ли? Акамо браш- 
неница ?

— Бога ми, брајо, ја је немам, 
н’ако да је умијесим, или . . . ако 
хокеш . . . или . . . ето ... до друге 
прилике! одазва се жена, а глас јој 
дрхташе, а зажета вјеЈја затрепта 
маличак.

— Е, онда збогом! рече опрхо 
стрико и брајо, па крену, побрже 
него је долазио, преко неке тратине, 
што се прострла изме^у Рецовика

куке, хумка и пута, који је заишао 
иза ограда. Радосав се снеби и тре- 
ком, па погледавпш мрко матер, по^е 
узастопце за човјеком.

Ж ена гледаше за њима, — управ 
за сином, јер он бјеше заклонио чи- 
кицу — па уздахнувши дубоко, пође 
да ке у куку, али с прага сврну до 
зида авлијскога, те зовну:

— 0, Јоване Милошев!
— А што је, Анђуша?
— Е, бих те молила, да ми на- 

цијепаш мало дрва, е не могу руком, 
утрнула ми је некога јада!

— А да камо ти Радосав?
— А, брате, Радосав ето кренуо 

у чету ! . . Помисли, без брашненице, 
кукала ја! . . .

— У чету кренуо!! викну Јо- 
ван, изишавши. За њима измиље го- 
мила дјеце, међу којом и једно при- 
кладно момчешце од петнаест, шес- 
наест година, за које, да је почем обукло 
женске хаљине, свак би се клео е је 
женско. За њима промоли главу и 
стопањица Јованова.

— Еренуо! ? А кад! ? А с ким! ? 
питају што које.

— Не грајте, јадни не били! 
рече Анђуша освркуки се, али све 
што бјеше крштено из оно пет 
шест кука ижљегло, па заоку 
пило жену:

— Кренуо Радосав ? А кад ? <' 
ким ?

— Ама, овога часа! . . Овога је 
часа био он овђе! . . Позва га и 
поведе ! . . . Помислите, народе мој, 
без браганенице је пошао..........

Сви засуше ријечима, те проглу- 
шише једно друго. Он је био у Рецо- 
викаавлији! ()н је опет прошао кроза 
село, а да га нико не опази! А ђе ке 
он, хвала богу, на коју ке страну ?...

Оно прикладно момчешце за- 
плака се:

— Куку мени, Радосаве!...
— Куку ти Бог дао до вијека!
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викну Анђуша. ТНто ми кобиш 
сина? . .

Отац се издера на њ:
— Мучи ту, мртвиче гњили! 

Ђевојчино неваљала, мучи! У кућу 
се вуци! па се сагну по прут, а мали 
шмигну. Тада се Јован сјети да Ра- 
досав први пут у четовање полази, 
те ће:

— Е, збиља, Анђуша, ово му је 
првом, знаш! (Махну главом пут 
планине) Сретно му било!

— Хвала, брајо Јоване!
И остали заграјаше:
— Сретно да бог да! . . А биће 

сретно, кад је с њим! ... Богме, он га 
бегениса, за рана! . . А пазио је и 
Реџа покојног! . . .

Анђуша, прилично смућена, по- 
чепука још мало по авлији, пак се 
затвори. Тада и остали уфопте у 
куће.

„0и“ бјеше мали Милић, илити 
цијелим именом: Милић Лала Милова 
са Косора, растом најмањи Дрека 
ловић, али најљућа „змија куч- 
ка“, најоглашенији и најсретнији че- 
товоТја свога доба. На њсгов миг 
ћаше кренути свак, ко је у племену 
пушку носио, али му се не сми- 
јаше нико наметати, јер би му тај 
омрзнуо за вазда. Милић ие ћатпе 
никад разгласити што наумља, но 
кад му суни, заврзи се својом 
вјерном латинком, пакукуљи струку, 
запали чибук, па крени лагано, нај- 
чешће прјечацима. Али је могао и 
кроза села проћи и кад не бјеше 
помрчина или магла, а да га пико 
не опази, — баш као утвара! Кога 
би одабрао, тога би у вијск умио 
наћи на само, па би му просто ре- 
као „оли?“ А купио је из јед- 
нога села највише по пет, -— то 
с тога, ако узбуде погибије, да се 
мање осјети на једноме мјесту; ријетко 
би иак два пута засопке водио исте 
четнике; ако би му се који друг ра-

нио, њему би дао два дијела од пли- 
јена; а ако би погинуо, његовој би 
кући дао половину. Дома Милић 
бјеше инокостан. Жена му умрије 
прве године по што је доведе, па се 
већ не хтје женити. У збору је више 
слушао, но говорио, а о себи никад. 
Пушио није само онда кад би спа- 
вао. Кад би „починуо“ дома, пио 
је много ракије, а у „послу“, пред 
ђетићима, никад. Био је јако побожан 
и завјетан светоме Василију Острош- 
ком, коме је вазда о Тројичину-дне 
прилагао по педесет, шездесет . . . 
иа и по сто талијера у датнијем 
годинама.

Ето ко бјеше — „он.“
Он се не обрну ни једном, нити 

ријечи проговори и ако му је Радо- 
сав у стопе ходио пуне двије уре. 
Младићу се срце стегло, те ћаше 
много прегорети, да му га је запитати 
само за једно, али се савлада, јер му 
је добро познавао ћуд по чувењу. 
Још се Радосав чудио што се чето- 
воЈја гдје не устави, да рече коме: 
„оли?“, а већ су минули два села! 
Али разумједе све, кад стигоше у 
један пропланак, гдје затекоше осам 
друга.

Радосав се зачуди видјевши међу 
њима три своја врсника, који тако^ер 
првом кретаху; остали бијаху поста- 
рији четници.

— Сједите, покажите џебану и 
оруже! нареди вођ новацима, па им 
помњиво прегледа бранике, кремене, 
прашнике, ножеве и преброји фи- 
гаеке. За тијем заповједи, да распрте 
торбе, те од три брашнице одреза по 
трећину и даде их Радосаву, а кад 
он спреми комаде, предаде му чибук, 
рекавши: „Чувај ми га као своју 
главу ! . . . Хајдемо!“

Пораздалеко један за другим, а 
полако, прегазише за видјела доњу 
Кржању и дохватише се корјеЦа 
Жиока; мрче им у сред те планине,
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те преноћише око притајана огња. 
Зором се спустише у раван, између 
два језера Бокумирскога и Раковца, 
напрема Торачу, гдје је пасла силпа 
стока гусињска.

Мјесто бијаше махом хумовито 
и заодјевено горицом, а не видјеше 
до пет чобана, који сједијаху око 
ватре, држећи дуге пунтке преко 
крила. Четници се пожапке прима- 
коше на једаи пушкомет, али међу 
стоком залајаше пси и потекоше пут 
њих, а она петорица Гусињана скочи- 
ше, размакоше се, па с натегнутијем 
пушкама примицаху се опрезно.

— Не . . мич! . . рече кроза зу- 
бе Милић. Но . . . кад . . викнем . . 
скоч ! . . .

Силан лавеж и урликање паса 
и ушкање чобана, који су их дра- 
жили, проглуши четнике.

— Огањ! викну Милић скочивши.
Свијех девет клисише једанак и 

оборише ватру.
Готово у исти мах одговорише 

Гусињани.
Гране крцнуше око четника.
Радосав паде наузнак.
Момципотекоше, али, на њихово 

чудо, он устаде.
— Нијесам рањен... но ... ево...
Видјеше одмах пгга је. Како 

бјеше задјенуо међу плећи, измеЈју 
гуња и џамадана, вођев чибук, зрно 
размрскало лулу, а мах њега оборио.

Милић се намрачи.
— Ђавоља работа!... Ометосмо 

се без невоље!... Напријед! Огањ из 
малијех! — И он, иреклонивши се, 
пође даље, па испали. Другови му, 
на размак, то исто учинише.

Гусињци одговорише сложно, 
али овога иута подметнуше. Једио 
зрно поткопа се Милићу под опанак, 
те задими земља, а једно брцну Ђолу 
Медуњан ину докољеницу.

Милић својим ошрим очима ви- 
дје, кроз дим, да су му сви ђетићи

на ногама, па покличе истргавши 
нож:

— Ха! соколови! Загон!
У трен заблисташе девет јата- 

гана, и, као да их виле поније- 
гае, полетјегае момци . . . али при- 
је него стигоше на голијет, суз- 
би их грозд метака из далека. 
Зрна, као град у множини, зазвиж- 
даше око њих.

— Натраг!.. Натраг ! повика 
сваки обрнувши плећи, те у све 
махове трчећи, а за колико неби чо- 
вјек вјеровао, стигоше у корјен Жиока, 
као момци „кадри стићи и утећи“.

Ту већ бијаху изван погибли, 
те посједаше за кртпеве, пребирајући 
сваки себе, је ли нтто изгубио у би- 
јегу. Милићу зрно бјеше пребило 
кундак од пушке. Јолу из Лсјешта 
одбило мали прст на руци. Мићуну 
Стравчанину окрњило маличак ухо 
лијево. Лалићу, из доњег Момчета 
престигло ремик, те је пашњачу с 
оружјем у руци донио.

— Обиљежило сва четири нова- 
ка! поче Миљан Марков ро^ак Ми- 
лићев.

— А боле ли те плећи, Радо- 
саве ?

— Боле, бога ми!
— А теби, ро^о, куд ће! нај- 

прије чибук, па латинку!
На то Милић плану:
— Рекох ја да ће овако бити!.. 

Знао сам ја!... Вељу ја : не тако! 
али ви: ела! хајд!... Држ сад!... 
Брука!. . Тгту! ... Камо срећа да из- 
гибосмо с образом!...

ЈБуди се згледаше. Знали су 
лијепо да му се дотле нико ни у 
чем није противио, али му нико не 
одговори.

Милић зашкргута зубима, те му 
брчине завитлаше.

-— Кога ја да слушам и ко да 
мени соли памет! ? Светога ми Ва- 
силија, мало ме стоји да ...
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А ну, канда не мисле окањи- 
вати се! прекиде га Оташ Меду- 
њан, најстарији четник послије Ми- 
лића. Сви се иоисправише. Преко 
четрдесет бјелогаћа наврстало се иа 
окрајици шипражја, али изван пуш- 
комета, пак се лагано примичу.

— Надају се, да-ти, е ће наћи 
кога рањена јал мртва, да га посје- 
ку! рече Мараш Убљанин.

— Није, бога ми, но мисле да 
смо на лијево обрнули. А ну, тамо се 
одмичу! додаде Никола Милачић.

— Ниједна вјера! Пасји скот! 
Опташе нас са Торача! Срећа е не 
стигосмо на чистину !... Ма Т>е је 
мени памет и кога да ја слушам, да 
силазим по виђелу !... Али хоће љу- 
|и да ластвују, да сиавају до дана 
као... хе ! Али... Навалите који добар 
крш... а овђенак... па ту, да не буде 
рупа, па ћемо се ушанчити...

— Немамо се рашта мучити,јер 
нијесу они сметени, да насрћу на 
планину! опази Миљан.

- Ама нијесам, ни ја сметен!... 
Чујеш ти, рођо, Светога ми Васи- 
лија ... Метериз, бре ђецо!.. Хоћу 
да им барем џебану истрошим!

Ђеца својски ирионуше, а он 
сједе и стаде дјељати већ кусасти 
чибук, иак узе Миљанову лулу, на- 
таче је, наиуни је, иак чекаше док 
посједају.

— Бога м-и-и-и.. довргло би! 
усуди се рећи Радосав.

Да-ну, ти укреши ми огња, а 
не мисли за то! обрну му се мрко.

По што одби њеколика дима, 
зашкиљи једним оком, а друго избечи 
пут Оташа.

Би ли имао рашта једном ?
Оташ наслони браду на крш, а 

капу намаче до обрва.
Он бјеше најбољн гађач у Ку- 

чима.
— Бога ми, не уздам се! рече 

уздахнувши.

Милић опет одби десетак димова, 
нак ће опет:

— Да-ну, Светога ти Василија!
На то Оташ с кољена нанишани.
Русињани се бјеху подијелили 

на три доста ријетке гомиле; средња 
је била двадесет, тридесет крока 
ближе четницима. Дружина промоли 
главе и прекиде дах.

— Тан!
Један у најближој рпи паде.
— Доље сви! викну Милић.
Легоше. Наста тиганна као у 

гробу, само што усне четовођине пуц- 
каху једнако. док оздо загрми четрде- 
сет пушака, а стаде прасак камења 
око четника, да су љуске хнтрцале.

— Ха, ха! рече Милић, трљајући 
дланом кољено, што је он у вијек 
чинио у весељу. — Ха, ха! угодише ми! 
Педесет за једаи! Знаосамја! Неканас 
испрате као сватове! Нека се троши, 
паеји скот!.. Мир, ђецо, мир! мир! 
не копорни нико!

Докле је испушио пб луле, ни- 
ти који копорну, нити ироговори, а 
тада ои рече: „1Пто? зар су преки- 
нули шемлук?“ нак зашкиљи пут 
Мараша: „Да-ну, ти једном! Ама,
онако, знатн, светога ти Василија!“ 
па се њешто предомисли н устаде, 
а у који мах устаде, у онај мах паде 
наузнак, главом ме^у кољена Радо- 
саву...

Једна једина пукла бјеше одо- 
нуда , и та једина ироли му мозак.

Погоди га посред чела.
Четници се скаменише. Свакоме 

се очи замутише, свакоме неста крви 
у образу- Па онда се згледаше, као 
да се питаху: је ли сан или је јава? 
Па онда Миљан Марков зајеца, ску- 
бећи косе, — а бог зна бјеше ли 
нкад у свом вијеку заилакао — и 
паде над рођаком, лелечућн: „Леле 
мене, Мило брате! Леле Мило, дико 
наша!“... Тако је нарицао за њеко-
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лико, док одједиом искочи из засједе, 
као помамаи, кликујући:

- Ха, које Дрекаловић! Да га 
замијенимо, да ии црн образ не 
остане!.. Ооо Гусињци! Де, не крите 
се, ако жене иијесте, као хпто се ја 
не кријем!

II стаде човјегг на највећем кр- 
нху, као циљан. Гусињци га обасугае 
даждом зрна из потаје, те се 
дружини учини као да олово пови 
њим, али не паде. То све би у ко- 
лико би се ирекрстио.

— Ха, Маратну! Оташу! Нико- 
ла ! Пејо ! — стари другови ! викну 
он, на што та петорнца поискакашс. 
Али и Радосав, Јоле, Мићун и Ла- 
лић, ако и не бјеху кликовани, не 
заосташе, те сви стадоше викати из 
свега мозга, мијењајући гдасове и 
изметнуше мале иушке, сваки по 
двије. Онима се доље зар учини, да 
их је педесет у брду и да дете пут 
њих, те у нереду, у све махове, ста- 
доше бјежати пољем. Озго се просу 
грозд, те готово свако зрно обали по 
једнога Гусињца, а осталијех у трен 
неста са видика.

— Нема се већ рашта, но да 
се одмах креће! рече Мараш гле- 
дајући. сунце. Ево дан нагао, а 
по невидној ноћи може се лако ди- 
ћи, свагг ко нушку носи од њих, те 
нас заоколити, иа да ии га уграбе 
мртва! Чусте ли што рекох? Може 
нас црња задссити данас, но што је 
ова! Хајдемо-те! Ха, момци!

Та преплаши свијех, те без ри- 
јечи, четири млаГја дигоше мрца. 
Радосав узе латннку и чибук.

— Лака ће вам бити та шака 
јуиаштва, јер у њему не бјеше што 
друго! вели Миљан. Мините напри- 
јед ти Оташу и ти Пејо, да крчите 
пут! Радосаве придржи му главу, а 
ви двојица, Марашу и Никола, оди- 
те иснред мене! Тако! ха, сад, жив-

ље, да прије стигнемо Кучима на 
весеље!..

По тада нико ријечи не прого- 
вори, докле ио великој помрчини а 
кроз љуте литице не стигоше гдје 
бјеху ноћили са живијем Милићем. 
Ту ножевима усјекоше носила, а па- 
совима привезаше покојника, па одах- 
нуше мало. ЈединиМиљаи опет про- 
говори, ио што хукну:

Суђено, да гато!... Једна да 
пукне, пуста остала, па да њега по- 
годи! Али, божа ти вјера, није пра- 
во суђено, па ако ће ми се у гријех 
уписати! Да он погине ме^у нама 
живијема, онако, баш као од шале!... 
Хајдемоте!

Опет кренуше истијем редом. 
Зора их затече иа граници Кри-

вога Дола, првога села кучкога, гато 
им бјетпе на путу, тс оиочинуше.

Чим сједоше, Радосав се заглсда 
у даљину и рече:

— Ја с вама доље не ћу, па да 
ћете ме сад исјећи на комаде!

ГПто зборшн? викну оштро
Оташ.

Ето то: с вама не ћу у Ку- 
че! поврну мирно Радосав, једнако
укоченијем погледом___ Вас старије
не може, занаго, ннко ннчим преко- 
рити, а ја бих био пријекоран, јер 
сам ево сам себи пријекоран, и ра- 
дији бих, да сам јуче погинуо !... 
Промислите, ја кренух први пут с 
њим и оп погибг и ми се ево врће- 
мо... јесмо га замијеннли, али се 
врћемо празноруци. Свак ће рећи, 
да му бјесмо ми млађи сутучни...

— Тако је, бога ми! упаде му 
у ријеч Јоле, ударив се дланом по 
челу.

- Јсст, јес, тако је! иотврдише 
Мићун и Лалић.

— Па куд би ти, дијете? Што 
би ти? заиита Миљан.

— Ја... ха... макар у бестрв ! 
макар да заглавим ђс поштено, кад
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није друге! одговори Радосав и сад 
их погледа.

— Ама, чоче, мислиш ли натраг, 
опет пут Гуснња ? Сам! ?

— Ја... ево зовем ове моје вр- 
снике, ако хоте....

— Хоћемо, да ти је божа вје- 
ра!... „Хоћемо, валај, па нам се никад 
стрва не знало!...“ „Хоћемо, тврда 
ти ријеч !..

— Па... као мислим, да крене- 
мо куд на другу страну, д’ако се с 
образом врнемо, или јуначки поги- 
немо!.. А оно, истина, не знамо ни 
иутова ваших, ни ваше јуначке 
вјежбине, јер јуче настасмо, али ако 
ћете нас упутити, — та питајући се 
у Цариград дофе!...

Старији се згледаше. Миљан се, 
поред свега јада, насмијехну.

— Нек иду у Зету! рече Ни-
кола.

— Не ћемо, бога ми, јер бисмо 
опет морали преко Куча, а...

— А ну стани! прекиде га Ма- 
раш, намрфен. По што сте баш пре- 
гли, послушајте мене. Ено видиш 
Соко! (Показа му планину к југу), 
Дохватите се њега, па заноћите у 
преслу, с ону страну, а прије зоре 
спустите се до Куччог Хума, а 
одатле ћете лако ка Хотском блату. 
Тунак би могло бити што. Ако из- 
несете кожу, врните се преко Хот- 
скијех Корита на Косор, јер туда 
ви је најпрече. Е, хајте, са срећом!

— Како би било, браћо, да да- 
мо феци наше брашњенице? Н1то 
ће нама већ ? И да им дамо по који 
фишек, — д’ако нам с добријем вр- 
ну! запита Миљан.

Пристадоше и тако учинише.
Тада се Радосав прекрсти и цје- 

лива Милића у чело, па у руку.
— Опрости ми, стрико, Бог ти 

јуначку душу помиловао!
За њим редом приступише по’

којнику: Јоле, Мићун и Лалић, пак 
отидоше.

Четири остала дигоше носила. 
Миљан пред њина крену полако, а 
на помол селу, он покличе:

— Ха! Ко је Дрекаловић! Ко 
је Куч! пак изметну двије пушке.

Бјеше красно прољетње јутро. 
Народ је врио по баштинама; кле- 
пала и звонца на стоци тандрљика- 
ла су по дубравама; весела српска 
пјесма извијаласе из груди дјевојач- 
ких и младићких.

А кад се разлијегоше два пуц- 
ња, иа иоклич, занијеми све једни- 
јем махом у Кривом Долу. За тре- 
нутак укрути се свако чељаде, јер 
видјеше зли биљег, пак потече свак 
да се поломи.

— Погибе Милић Лала Милова! 
викну Миљан кад се окупише.

Лакше је замислити него ли 
описати како би Криводољанима на 
тајглас! Л>уди поскидаше капе гра- 
јући, а женске закукаше.

Па кренуше, покајнице напријед, 
људи гологлави за њима поиздаље, 
па Мићун с обореном главом и ла- 
типком наопако обрнутом, носећи у 
лијевој јатаган и мале пушке покој- 
никове.

Двојица се одвојише, те потеко- 
ше к цркви да звонима огласе жалост, 
а једанотрча напријед, да јавиу гор- 
ње Момче.

Итако, куд год пролажаху, звона 
су звонила, покајнице се прикупљале, 
те се преилело нарицање из стотине 
грла; људи се придруживали к љу- 
дима, јагмећи се ко ће га прихватити. 
Свак је желио да може причати у 
иотоње вријеме, како је не само за- 
пазио малога Милића, но га још и 
носио.

Такијем редом стигоше једва у 
мрак на Косор. Ту се скркло народа, 
боже! Та једва је и одабраније до- 
пало гдје сјести. Цијелу ноћ попови
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чатијаху јеванђеља, а људи причаху 
о њему, све о њему.

А сутра дан, послије летурђије, 
сахранише малога Милића, „који је 
четовао тридесет година ; који је на 
стотине гледао мртвијех око себе, што 
непријатеља, што дружиие; који је 
свога вијека више блага плијенио него 
што га има и везир скадарски; који 
је посјекао два арнаутска барјактара; 
који је....“

А ко би иобројао све што је до- 
живио и учинио вијека свога Милић 
мали? Требало је чути запијевање 
покајница и причање врсника му.

Дивно опремише ђеца Кучи свог 
Милића. Жеаске остригоше косу на 
гробу му, а људи доваљаше циљан 
чело главе му, каква нема ниједан 
покојник у српскијем крајинама.

Другог дана разиђе се младеж, а 
трећега старији....

А по тада тек мали Милић по- 
че живјети правијем животом, о ко- 
ме јунак сваки снијева. Поче живје- 
ти уза жице танкијех гусала. Уз 
киту пјесама, које га слављаху, при- 
даде се нова о његовој погибији. 
Пјесма се изви из гусала, млада, али 
обилазећи ломне Куче, оједри и на- 
кити се дивно...

III.
Други он.

Анђуша је дању једнако стра- 
жила на хумку, пред кућом. Врху 
ње, у честини младога лишћа дубова, 
узаврела јата врабаца, али норед тога, 
шушне ли што, жена стрекне и скочи, 
па кад види да се преварила, савије 
се опет. Оно једно око њезино за- 
крвавило, али игра једнако, те назре 
ли да се гпто миче у најдаљој да- 
љини, устане, па оиет се згучи. И 
тако је њу сунце затјецало и остав- 
љало, — јарко сунашце ђурђевско, 
које би хтјело да свакога обесели!

Тешко јунаковој мајци!

Ноћу Анђуша легне у иустој 
кућици. Старе јој изломљене кости 
хоће да су ближе земљи; умор- 
на вје^а мора да се заклопи, али 
у мозгу јој ври, баш као птице 
у чести. Ноћ се продуљи без кра- 
ја, а ипак устаје ломнија но што 
је легла. Посрћући устаје и излази 
опет на хумчић. Зора, — рујна зо- 
ра ђурђевскијех ноћи, што се смије 
кад изненади оне, који у милова- 
њу заспу, тако је њу налазила.

Тешко јунаковој мајци!
Сви су је у сусједству тјешили, 

нагађајући како ће јој милије бити, 
алипоштоби чула све разлоге, тада 
би тек из онога једнога ока бризнуле 
сузе.

Тешко јунаковој мајци!
Шесте ноћи видје што је било 

и што би могло бити.
Оживио Реџо, лијепи ^етић кучки, 

па је милостиво разговара, њу згодну 
невјестицу. Једном она изађе пред ку- 
ћу, а до мало се врати без једнога ока; 
из дупље је крв лоптила. „Н1то би?.. 
За једнога бога, што би?“ пита Ре- 
цо. Ето што! Цијепала дрва, иа 
одскочи љуска, на куд ће но у 
сред зјенице! По томе видје Реџо да 
му је невјеста зле талије. „Божа во- 
ља!“ рече човјек, али му се не по- 
врати милост. По тадајој настадоше 
зли дани. Реџа је нестајало по читаве 
недјеље. Опјанио се ђетић јунаштвом, 
пак запустио инокосну, невјешту 
жену, да се мучи како ће се пре- 
хранити. Али Бог је обрадова дје- 
тетом мушким. И Реџо тада оме- 
ча, а њој ћаше право бити да и 
није. Пак напуни се кућа дјечице: 
у четири године, четири синчића. 
Сад јој придође нова снага; ништа 
јој тешко нпје било, ни криво, не би 
се мијењала са царицом....

Стиже јој глас да Реџо ногибе 
у четовању. „Хвала да је богу! За 
то је јунак био да погине, а не
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да умре у пепељаку! Имаће га ко 
замијенити и на дому и на јуначком 
попришту.“ Али се истога љета јави 
Морија, која је тражила само дјецу. 
Стисне својим крутијем прстима дије- 
те око грла, а оно заковрне, дахће 
у мукама два, три дана, па пијехне. 
Морија је сврнула готово у сваку 
кућу у горњем Момчету и задавила 
гдје једно, гдје двоје, пак истр- 
же испод крила Анђушина сва чети- 
ри сина, три удави, а једнога, зар 
не бјеше јако стисла — или се и њој 
ражалило — те остави за заклетву 
мајци. Ето рана без пребола! Зла 
Талија не бјеше се одвојила од ње, 
но је чекала да јој кидише кад ће 
је највише забољети...

Но вријеме ако и не исцијели 
ране, а оно бар чини да зарасту. 
„Хвала богу кад Радосав оста! Хва- 
ла му, што га даде здрава и на- 
предна! Хвала му, што га је од- 
ликовао љепотом, мушкијем срцем и 
-^ојством,мимо његове врснике!...“ У 
Момчету се говори: „Ко је као Радо- 
сав Реџов!“ а кад мајка чује те ри- 
јечи, поиграла би од радости, да се 
не боји е јој је за плећима њена ста- 
ра друга....

Сад мајка види да јој јединку 
воде љубу, иа јој срце хоће да искочи 
од радости, помишљајући како ће њи- 
вити његову дјецу. И не мога да 
срцу одоли, но поигра оро. Кликће 
подмлађена Анђуша, размахује рукама 
и обрће се у ковитлац, па кад се 
измори, потече да се цјелива с дру- 
гом, што је напрема њој играла — 
као што је обичај — и баш кад ра- 
шири руке према њој, да је загрли, 
видје ко је. Бјеше стара другарица, 
зла Талија. Мало Анђуша не паде, 
пак обрну главу, а тада видје да 
је сама с њом играла, јер остали 
народ начетао се око ње, па је у 
чуду гледа што ради. Тада опази

на хумчићу носила и на њима Ра- 
досава....

Анђуша нрикупи оно мало паре 
што јојпреоста, да јекне, па јој се глас 
оснажи, и она залелака из свега 
мозга.

Јован Милошев и стопањица му 
први допадоше, а за њима се напуни 
кућачељади. Ан^уши образи увехлии 
потавнили, а усне поблијеђеле. Гори 
као усијано гвожђе. Сви је тјеше и 
распитују је ли гато јела, а кад дозна- 
доше да два дана није ништа оку- 
шала, потражише ракије у братству, 
па је залише. По што се мало при- 
бра, исприча им, на претрг, што јој 
се призирало. Стара Живана поче се 
спремати да гаси угљевље. Сунце 
грану. Женске наложише огањ и 
наставише лонац.

Анђушаје гледала што се ради, 
па се од једном обрну најближем 
сусједу:

— Богом те кумим, брајо Јова- 
ване... Тако твоја не дочекала овога, 
учини ми њешто!

— Хоћу, Анђушо, што могу и 
без клетве!

Хајде, брајо у доње Момче. 
Е сам разабрала да је отуда један с 
њим... Чекај, како се оно зове? А, 
ЈГалић Кићуна Станојева! Тако се 
зове. Па распитај, чуше ли што ње- 
гови!

— Хоћу, Анђуша, с овијех сто- 
па! Да си ми и прије рекла ћах по- 
ћи! рече Јован, иак се сагну по же- 
равак, који ставн на лулу и пође, 
али кад крочи на праг, тргну на- 
траг собом. Син му Војин—оно при- 
кладно момче — како се бјеше за- 
трчао, сукоби се с оцем, — сукобише 
се јако. Маломе се прекиде дах, једва 
изговори:

— Ето га, стрина!
Ан|>уши сину око.

Ето Радосава ! понови Војин.
гГлда видјеше чудо.
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Анђуша не устаде, него скочи 
и истрча прва. Сви нагоше за 
њом, те се проли већ спремна здјела 
с водом за чарање; оборише се сто- 
чеви; једна жена испушти из руке 
ожег, који паде на ногу врачари, — 
граја и вардања.

Збише се свиколици на хумку. 
„Јест он! Није он! “ Човјек на врану 
коњу, блиста му пушка о рамену, 
а пред њим крд волова— око десет 
— оборили главе и једва крачу! 
Откуда њему коњ ! ?

— Ама за бога, зар сте сви 
ћори, те не познајете Радосава ? виче 
Војин. Ја бих га замотрио у стотину!

У тај мах коњаник, видје их 
зар, пак изметну леденицу и за- 
пјева, а погна брже коња и волове.

— Он је, он! викну Анђуша. 
Благо мени до вијека! Благо јуна- 
ковој мајци!

— Помага бог, јунаци! назва 
Радосав.

Бјеше поцрнио у лицу, а ха- 
љине му изглибане као и коњ.

— Добра ти срећа, Радојица. 
Честито ти! Одазваше се сви.

— Благо јунаковој мајци! по- 
нови АнЗгјуша, памусе објеси о врат.

Он се ижљуби са стричевима, 
те сједе.

Сви се начеташе око њега, пи- 
јући га очима.

— А ето! одговарајући рече Радо- 
сав, подвивши ноге и гладећи брчић... 
Би њешто... као за првину нијело- 
ше!.. Коњиц!.. Десетак грла говеда!.. 
Ова леденица !.. Та, може поднијети 
за први пут!

Срмена леденица, лака као пјена, 
а извежена као смишљена, додавала 
се од руке до руке.

— Ваља педесет талијера, да је 
брат брату дава! рећи ће стриц Бајо 
Мирчетин.

— Ваља, богме! нотврди Жи- 
вота, пак устаде, отвори жвале вран-

цу, опипа волове и врну се на мјесто 
замишљен. Сви ћутаху очекујући 
његов суд.

— Није још напунио пету го- 
дину, а ноге су му добре. На Це- 
тињу моћићешузети за њ саседамде- 
сет ... рецимо .. до осамдесет,... за 
волове, хе! по десет, дванајст... за 
пушку педесет тврдијех, дакле до двје 
ста педесет талијера!.. Није ти, ди- 
јете, отац толико шићарио ни за три 
године, кад му је најбоље ходило! 
заврши Живота.

— Благо мајци! поче опет Ан- 
ђуша.

— Нека, бабо, прекини! Доста 
је тога пренемагања, но хајде да 
зготовиш што. Зар ће се овако овај 
дан провести!?

— Не, ва истину ! прихвати брзо 
Радосав. Ја сам о томе мислио, 
но ето ме ти, стрико, претече. Хајде, 
мати,... не, но тркни, ти Пуро, 
до торова, па ухвати два овна.

— Како рече, како ? пита Пуро.
Сад понови Живота, па Бајо, 

па Јован, пајош двоје троје момчади 
из братства, то исто. Сваки се му- 
чио да искаже што простије и што 
јасније : нека доведе два овна 
из тора Реџовића, иза села! И 
једва Пуро разумједе, пак одлети.— 
Бјеше сирота, од брата Животина, 
јединак, а од рођења таки.

— А ти, мајо . . . Ама ти си 
бона?

— Нијесам, синко, но здрава, 
богу хвала!

Испричаше му што је било с 
Анђушом, а она се бранила, пак шфе 
у кућу и женске с њом, да јој по- 
могну.

Умукоше, чекајући да Живота 
започме.

— Па како дружина? Здраво?
— Здраво, хвала богу, само што 

се ранио Јоле из Лијешта Ударило 
га зрно у мишку, испод рамена, али
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му није пребило кости. А Мићун 
Стравчанин и он добио малу рану, 
њекако... око стегна, али јс могао 
ходити, те добро.

— А од њих?
— А од њих двојица: шц! — 

Показа руком да су посјечени.
— А колико их би?
— Би их: четири . . . пет . . . 

шест... седам, — али, за нраво рећи, 
нијесу се надали, нојош сјели плећи- 
ма к планини, — не друкчије него 
као да су се намјестили! Примакли 
смо се, — промислите! — како смо 
могли гађати из малијех иушака!...

— А да ли нијесу имали паса?
— Јесу, него је дувао вјетар 

нама у образ, иа, да-ти, с тога нас 
не осјетише.— Те онда Лалић рече: 
„Причекајмо!“ А ја рекох: „Не, но 
удри одмах!“ Тада они нанишаншне 
из вељих пушака, а ја њима: „Не, но 
огањ из малијех, на одмах загон, 
ако стану бјежати, јер немају куд, 
до равницом, или у воду ...

— Дакле, то је покрај блата?
— Баш до њега, а стока па- 

сијаше окрајцима, а овај коњ при- 
везан за кочић крај њих !... Те 
оборисмо огањ из малијех, сваки 
по двије, на што седвојица извратише, 
а остали у све махове пољем!. Те 
ми загон, а они се уставише, па испа- 
лише у нас! Ту се ио једном опет 
претурисмо огњем. Ја кренух пут оне 
двојице, а Мићун ме устављаше. „Не 
хајде“ вели „јер, може бити, да су 
још живи, но се нритајали, да се 
замијене!“ Али, ја се не уставих, но 
истргох нож, а Мићун за мном, кад 
ли илану пугака из руке једноме и 
погоди Мићуна. Ја доиадох и свр- 
ших оба. Бјеше онај што је гађао 
виши, мним, свом главом од Милете 
Ристова, а средовјечан илијепо одје- 
вен. У толико ми опет напунисмо 
пугаке и претурисмо се другом, ама 
Арнаути једва се могаху видјети

у даљини. Тада окуиисмо стоку, она- 
ко с реда, и кад је угнасмо у брдо, 
Мићун иоведе коња за говедима, а 
ми тројица стадосмо у преслу, боје- 
ћи се иоточи. Кад одмаче Мићун, 
одмакосмо и ми, и све тако докле иас 
ноћ пе ухвати. А бога ми, право вам 
кажем, нијесам се надао да ће нас 
онако пустити...

— За иста, чудно!
— Ма ево што мислим. Могло

би бити дасу и они плијенили неђе 
стоку и овог вранца — јер ово је гос- 
подски нечесов коњ—па било више 
дружине, те се, за нашу срећу раз- 
двојили, а они које затекосмо омрли 
се...

— И то може бити!
— Те ми у зору, преко Корита,

у нашу границу. Бројимо. Угод четр- 
десет и четири грла; а остало је, ја мним, 
још толико их украј блата. Право 
даречем, око дијела није било ни ри- 
јечи. Раздијелили смо говеда на че- 
творо, пак се пождребасмо. А онда 
Мићун рече: „Браћо, да не би Ра- 
досава, ми не ћасмо кренути, но би 
се данас брука била с нама по Ку- 
чима, а овако се врћемо с образом, 
као мало ко! А у иотоњу да не по- 
слушасмо Радосава, ко зна како се 
ћагае обрнути! И за све њему ду- 
гујемо! Он се први загнао пут оне 
двојице и ирви стигао, те, посваком 
разлогу, све што је при њима зате- 
као, све је његово. Је ли овако, 
браћо ?“

— Јест! рекоше.
— Е, онда, коњ је његов и све че-

тири мале пушке. Али,мислим, не ће 
нас издвојити, да и ми узимамо чим 
похвалити се! За то нека одабира 
леденицу, а вранац је његов!

—- Пристајемо! рекоше.
— Пристајем и ја! рекох, па

изабрах најбољег вола из мога дијела, 
те га поклоних Мићуну.
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— Учинио си као поштени 1>е- 
тић, а и они исто! похвали Живота.

Сад они њему потанко испри- 
чаше о укопу малога Милића и о 
збору што га је на Косору било о 
младим четницима.

-— Хвалили су те Миљан и Оташ и 
Мараш и Никола и Пејо! По души, 
сви !... Миљан Марков, причајући 
како ти Милић главом паде међу ко- 
љена рече: „И чујте ме добро, Кучи, 
оно би њеко знаменије! Ако они 
ђетић не погине за рана, оставиће 
имена као икоји Дрекаловић!" Та&о 
рсче Миљан Марков!

Радосав се зајаприо, очи му звр- 
че, Пошто протра брчиће, обрну 
се Животи.

— Изабери, стрико, вола од 
овијех кога хоћеш! То сам ја одмах 
наумио, е знам да ће ти добро при- 
стати уз Китоњу, за орање.

— Хвала ти, дијете!
— А ти стрико Бајо, узми оно- 

га Галоњу! А ти стрико Јоване, уз- 
ми онога Медоњу! А вама, браћо — 
рече рођацима — кад продам коња, 
даћу по два талијера, да куиите 
праха.

— Хвала! Хвала! Хвала!
У то Пуро бјеше довео браве. 

Млађи помогоше одријети и на- 
ложише огањ у обору. Радосав 
оде да трене у кућу, гдје је АнЈју- 
ша одавно слатко спавала. Осмијак 
јој играше око усана. Стричеви, на- 
кон прилично дуга договарања, ра- 
зиђоше се по Момчету да, позову гла- 
вније људе на част.

У нодне посједа нод храсто- 
вима око петнаест људи, крај пе- 
цива и два мијеха вина У потоњу 
дозваше и Ањђушу. Ту се проведе 
у веселу разговору. Радосав мораде 
испричати свој поход, али све иотан- 
ко, не изостављајући ни једне сит- 
нице, ни једне ријечи, који је њеки 
од његових другова путем изговОрио.

За њим, постарији, редом причаху 
своја четовања. Кад Живота почме: 
„Ја, једном...“, остали знаду на 
памет готово сваку ријеч, коју ће 
изговорити, јер им је то више пута 
казивао. Али, поред свега тога, слу- 
шају пажљиво, По што се обредише, 
дохватише се старијех јунака, све 
од Дрекала до малога Милића.

Мрак их раздвоји...
Не прође много, разгласи се по 

Кучима да Хоти траже од њих крв 
свога барјактара.

— Како! Погину им барјактар 
тако мукло! Тек послије толико, чу- 
је се за то! говораху ђеца Кучи.

Јест, богме !Посјекао га Радосав 
Реџов из горњег Момчета. Онај лијепо 
одјевени Арбанас, на кога се Радосав 
први загнао, који је самртан гађао, 
бјеше главом крвави, високи Цин- 
Кол-Ђон, барјактар хотски! Коњ 
бјеше његов, којега је годину при- 
Је, Ц ин-Кол-Ђон плијенио, кад је 
крај ЈБеша посјекао оглашеног Ар- 
слан-бега. Половину стоке бјеше 
барјактереве, те је дошао био да 
је обиђе. Оно четири, пет, шест, 
седам друга, што бјеху уза њ, бијаху 
му племенштаци. Што Радосав није 
знао кога је смакао, то му не смањи 
заслуге, јер Цин-Кол-Ђон, бјеше 
крвник кучки, — дужан је био шест 
глава.

И једно момче, једно голобрадо 
момче кучко, посјече својом руком 
славнога, крвавога, високога Цин- 
Кол-Ђона, дику свијех Хота, страши- 
ло њихових непријатеља!! А Милић 
мали, свега свога четовања није уки- 
нуо до два така!..

Диже се граја ме^у ^ецом Ку- 
чима, а иосред граје излети пјесма 
како: момче из горњег Момчета, по 
имену Реџов Радосаве, при погибији 
Милић четовође, зарекло се момче 
осветит’ га, осветит’ га замијенит’ га, 
баш јунаком према њему, а баш гла-
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вом Цина-Кола-Ђона, или своју 
изгубити главу, — а што. рекло, 
момче учинило и т. д. Заврши се: 
настао је Цтић у Кучима, каквог 
не би од Дрекала славног, он ћејаде 
задават’ крвницима’...

Хоти од своје стране дигоше 
Радосава још више, нрема Цин-Кол- 
Ђону, да им не буде замјере од кога 
им иогибе перјаница.! У својој пјесми, 
до душе, рекоше да га је убио из 
потаје, али да се загнао на њега 
жива. Назваше га: „Трим-Радсав- 
РеЦИлеук“ (јунак-Р. Р.-јунак вељи), 
који, ако ијест младић, али је тврЦг 
срца него : „Трим-Мил-Ивогл“ (јунак 
Милић мали). Радосава да је родила 
љута Кучкиња, ашикујући са Змајем, 
јер само таки пород мога је доћи 
главе Цин-Кол-Ђону. Пјесма се 
њихова завршује: али ће се Рад- 
сав-Ређ мало прољећа нагледати, јер 
ће га ђеца Хоти погубити, и то 
тако срамно погубити, да ће Дрека- 
ловићи' зажалити што га је икад 
било...

Реџовић је дознао за догађај 
доцније него његова дружина,

А ево како је било.
Радосав је ноткивао вранца, Ан- 

ђуша га држаше за оглав, а Војин 
Јована Милошева додаваше час клин- 
це, час клијешта и маљиц. У тај 
мах Цаше брзим кораком пут њи- 
хове куће њеки човјек, те кад их 
угледа, затрча се, зграби капу Ра- 
досаву, пак се измаче поигравајући.

— Муштулук!.. Муштулук, Ра- 
досаве! повика предушујући и вит- 
лајући капицом.

Анђуша испусти оглав, те вра- 
нац откаса из обора, храмљући на 
једну ногу.

— А што би? рече Радосав нај- 
прије пренеражен, пак се насмија кад 
познаде Лалића из доњег’ Момчета. 
— Добро ми дошао!.. Шта би?

—Би.. да си посјекао знаш кога ?,..

Знаш ко би онај, теси га посјекао, а?
— Не .. знам! једва изговори 

Радосав и поблиједи.
— Е, па муштулук дај ми! . . . 

Посјекао си Кол-Цин-Ђона!.. Разу- 
мијеш ли? Главом њега!

Радосав: — !!!
— Високога, крвавога Кол-Цин- 

Ђона, барјактара свијех Хота! Разу- 
мијеш ли сад? Хоти траже дванаест 
наших у замјену... Дај муштулук !

— Не шали се, тако ти ... твоје 
главе! рече Радосав. Глас му је. 
дрхтао.

— Не био ја Дрекаловић, ако 
се шалим! Да бог да, срамотно ја 
иогинуо, ако се шалим! Не Цтињи, 
Радосаве брате! То што ти кажем 
истинска је истина, а знају већ го- 
тово сви Кучи, а мислим да их је 
кренуло још, да ти јаве, но ево ја 
уграбих!

- Е, кад је тако, да сп ми бо- 
гом-брат, Лалићу! повпка Радосав 
љубећи се с њим, пак отрча у кућу 
и изнесе очеву леденицу, која је била 
на гласу због љепоте. — Ево ти за 
муштулук, побратиме Лалићу, а по 
сад до потоњег даха, да гинем за 
тебе! И опет се пољубнше.

Војин отрча, да разгласи, на 
што дођоше: Живота, Бајо, Јован 
Милошев, Тома и Прсле Бајов, Кр- 
цун Животии, Пуро, — а да и не 
набрајамо женске главе и дјецу. Људи 
грајући извргоше пушке ио једном, 
вичући: „Ха! које Куч!“ Жене се 
скркле у обору око Анђуше, која 
без ирекида викаше: — „Благо мај- 
ци!“ љубећи се са другама. Али у 
њеке Анђуша повзде у кућу Јокну 
Јована Милошева. С њом се она у 
вијек најљепше пазила. По што за- 
твори врата, бризну плакати. „Куку 
мени, моја друго!“ — „Бог с тобом, 
Анђуша! Да нијеси памећу шенула! “ 
—- „Ах, нијесам, јадна, но хоћу, страх 
меје! Куку меии!“— „Ма, што је,
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ако бога знаш! ?“ — „Како што је, 
црна друго? Зар не видиш, на што 
ово слути ! ? Зар је ово на добро, Ра- 
ду! ? Да се он огласи мимо сваког у 
племену, а јоште дијете. Као што не 
ће живјети ! Тешко мени !.. Тешко 
јунаковој мајци!...“

Прекиде јој запијевање грозд пу- 
шака, те истрчаше обје на двор.

Крцун Животин сложи танко 
гласовито:

„Све у славу бога великога,
„А честито брату Радосаву....
И опет затутњише пушке са 

хумка, а њима се одазвагрозд из села.'
Сељани су трчали ка Радовића 

кући.
Радосав, стричеви му и стриче- 

вићи, не знају куд ће прво обриути. 
Убише једнога вола, нека буде ва- 
рена меса, па поклаше њеколика бра- 
ва за пециво. Пуро и Тома отрчаше 
у Медун, по вино. Жене такођер 
прионуше; сваку допаде посла.

И опет се у весељу проведе до 
мрака. Радосав је сједио у зачељу, 
међу Животом и њеким Пураном 
Гајовим, оглашеним јунаком. У за- 
ставу посадише Милету Ристова. 
Овај кад би међу људима ходио, 
чинило се да на коњу јаше, — то- 
лики бијаше.

Пернате ријечи намијењене мла- 
доме јунаку, дизаху га, те му се чи- 
њаше да ће полетјети; али за тијем, 
осјећао је да су му плећи нејаке, да 
поднесу силни невидљиви терет, што 
се спуштао с виса. Видје момче да 
по тада већ није свој, да ће му сваки 
корак народ пратити, да ће се чак 
нагађати и шта мисли, — да ће ро- 
бовати нечему, што има стотине 
глава и стотине руку...

По вољи свијех, а највпше по 
вољи стрица Жнвоте, сутра дан Радо- 
сав и Лалић кренуше низ Куче, ио- 
ведавши већ нрослављепог вранца. 
Радосаву. Преле Бајов зајми свој

новшпати гуњ; од осталијех брастве- 
ника даде му што ко, што је који 
најбоље имао, од опанака до кане; 
сбм је имао краспе токе очеве, а већ 
знамо какијем се оружјем могао 
иодичити. Сину соко Равосав Реџов, 
те би таки зачинио сву црногорску 
војску, од крај Мирца до крај Куча.

На Лијештима нрихватигае Јолу, а 
на Стравчима Мићуна, те млада четири 
јунака заређаше од села до села, свуда 
прихваћени лијеио. Свуд се говорило: 
„Нема ћетића као што је Радисав 
Реџов!“ А дјевојке још додаваху: 
„Благо оној којој буде сућен,јер му 
љепоте нема у свој земљп сриској и 
латинској!“ ...

Дочек би најљеишп на Косо- 
ру, на старшш свнјех Дрекаловн- 
ћа. Ту их је Мпљап Марков частно 
трп пуна дапа, ако је н кајао малога 
Милића. Прп растанку пак пзиенади 
стари Радосава. Изнепадп га тако, 
да се нико не би могао домислити 
како...

Пред кућом кад бјеху, но што 
се већ ижљубшпе, рече четовођа 
потресен:

— Мој синко, ја сам већ гронуо! 
Ближи сам гробу, иего дому... Прих- 
вати тн аманет ....

Пак се маши руком иза себе — 
етајао је на ирагу — те изнесе... 
латинку!

Да што, Милпћеву латинку!
— Узми је! узми! рече заблену- 

ту момку. Добра срећа Дрекаловића 
накнадила је тобом Милпћа!

Радосав га нољуби у руку, пак 
иринесе к уснама цијев, иа се заврже 
њом и отиде са дружнпом.

И то се брзо разгласи по краји- 
ни, те је и дијете знало за ријеч 
Миљанову: „Да је добра срећа Дре- 
каловића накнадила Милића Радо- 
савом!“

Па тада оп поста — он.
На Петров дап у јутро каза
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Анђуша најприје Јокни, иа цијелом 
малом братству, да је он одјахао пут 
Цетиња. А братсво, код цркве,' каза 
сељанима куд је он отишао. И све 
до граница крајине кучке, знало се и 
говорило да је „он“ирошао.

Ето како постаде други — он.
Настала му тек двадесет прва 

година, иа да то иоетане!
На Цетињу нродаде он вранца 

за осамдесет мање два талијера н 
познаде се с господом, којима бјеше 
глас о њему допрво.

Весели Радосав куни бреме пра- 
ха н олова, те огправи у Момче, гдје 
мујеопет нрви посао био да даТоши 
п Прелу Вајову и Крцупу Животнну, 
ио два талијера. Анђуши донесе један 
лијен ћемер, нлатна прекоморског н 
трговине од сваке руке. А не заборави 
ии стрину Јокну Јовапову, ни оета- 
ле стрине, енахе и роднце, нп сиро- 
маха Пурана.

— Добар ли је он, хвалимо те 
боже! Јунак а милоетова срца! рекоше 
женеке...

— Као ко не ће живјети! ио- 
навља Анђуша евоју иоппјевку.

До илиштака нроведе се весело 
у младог Реџовнћа и око њега, а у 
то доба, једне вечерп Јоле, Мићуп и 
побратим Лалић, по што су до вла- 
шића еједили и шаптали са Радоеа- 
вом, Тошом и Прелом Бајовим и Кр- 
цуном Животиним, одоше „без збо- 
гом остај“ изнад села.

Већ глас — који и но ломннм 
Кучима не запиње — бјеше долетио 
у горње Момче да је Хаџи-Алија- 
бег Османић, крвонија зетске ра- 
је, заглавио у својој кули у Голу- 
бовцим, гдје је са њеколико својих 
делија дошао био на љетиште из 
Подгорице. Страх је — вели — за- 
хватио Цијелу Зету, Сиуж и Жабљак. 
Није шала, на сред ноља зет- 
скога, у еред његове куле, поред 
његовијех пет момака, погибе он и

момци! А поби их чега Радосава 
Реџовића — а да ко други! А Осма- 
пића погоди он главом, из Милићеве 
латинке. И понијеше плијена за при- 
иовијест! Осим оружја и силнога 
новца, одјавпше ситне стоке и крупне 
и њеколика коња. А, баш, као пред 
иогибију, Хаџи-Алија бјеше доја- 
дио раји, грђе него икад ирије. 
Бјеше ударио кулук и намет, и за 
старе њеке дугове, за које нико не 
знађаше, глобио кметнће, Али ето и 
плати, д’ ако се други опамете!... 
Него, јад је што и од четника један 
погпбе, а један се тешко рани...

Одмах ђеца Кучи иочеше сумњати 
да не погибе он?

Пете вечери, њеко у горњем Мом- 
чету јави да тројица носе четвртога.

На то завитљаше зубље ио селу 
— бјеше ноћ без мјесеца — и крену 
свако мушко одрасло у сусрет. Крило 
се од Анђуше, али ко ће затајати од 
једпога њезнна ока? Те и она, преви 
се а стисну зубе, нак потече за љу- 
дима. Кад се сретоше с носилама, 
ћашс се чути да је муха прозујала.

— Ко је то ногинуо ? повика 
Живота.

— Нпко, ако бог да! одговори 
Преле Бајов... Ја се маличак ранио!

Носиоци, хуући, спустише 
рањенпка. Отац му Бајо нагну се
иада њ.

— Не тичи, да не иозледиш! вели 
Преле. Пребило ми голијен, ама на 
нсто мјесто, као и стрицу Животу, 
оно... давно...

— Е па весело! Шта је то ! ? 
Нншта! Хајд да замијемимо ове! 
внкну Живота.

Понпјеше га четворица.
Радосав, бјеше зелен у лицу, а 

очи му унале. Кад угледа матер, 
стаде иред њом, круто је иогледа, 
алп се савлада, обори главу, иак одма- 
че нред евима.
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Људи идући стадоше распити- 
вати четнике.

Све је било као што се бјеше 
чуло. Погинуо Лалић. „Уби га“ ве- 
ли „потоња што пуче, кад се за- 
гнасмо у кулу. А Преле се ранио 
прије.. . Кад Радосав видје побра- 
тима мртва, већ ријечи не прого- 
вори до доњег Момчета, до куће 
Кићуна Станојева. Ту одушн. Плач 
га имађаше задавити.. Плијен смо 
продали њекијем трговцима, с којима 
се бјесмо договорили да нас чекају 
на граници. Од свога тала, даде 
четовођа два дијела Кићуну — као 
што чињаше нокојни Мплић. А, новрх 
тога, даде мајци Лалићевој двадесет 
дуката. Ту се раздвоји од нас Мићун 
Стравчанин, амиево!“ нсцрича, Крцун.

Анђуша је пошљедња ходпла за 
поворком, нрава као ншика, понавља-
јући често:

— Благо јунаковој мајцп!
Радосав је боловао недјељу дана; 

друге недјеље устаде, алн је бјежао 
од збора; треће постаде какав п нрије 
бјеше.

Анђуша у све то вријеме једна- 
ко се састајаше на самр сбрајом Жи- 
вотом; частп га, из јутра ракијом, од 
подне вином — а има одакле, кућа 
је већ пуна свега Радосав, као и сви 
у сусједству, види то, али се чини 
невјсшт и одмиче се од стрица. 
Једном пак не мога умаћп, јер га 
Живота ухвати за руку.

— Чујеш, дијете, ти се стављаш 
о чем ми стара говори!Је ли ? Реци 
право ?...

— Па.. од прилике!.. ТПта може 
бити друго, до наговора те, да ме 
жениш ? ...

— А реци: пма лп нраво?
— Па... нпје хпгње. Могу и 

друге јесени.
— Могао би, да си други, и до 

три, и до четири, али ти мораш то 
учинити нрије снијега.

— А за нгго ја морам?
— За то што би ти могао лако 

погинути, иа би ли рад да се истражи 
Реџово кољено, те да ти мајка 
остане самохрана у нустој кући, а?

На то Радосав обори очн и сједе.
— Видиш, моје дијете, да имам 

право. Ја те не кобим, нити слутим 
— ни дао бог! — али говорим како 
мора човјек говорити. Него, изабери 
кога знаш, па крени у загледачину. 
Хоћеш ли у Пииере, у Бјелонавлићс, 
у Црну Гору гдје му драго, на ако 
ћеш и у Васојевиће, или у Херцого- 
вину,— није свуд засједа. Добријех 
кућа по нашем народу коликО се 
хоће, а теби нп твом дому, хвала 
богу, није мане, па што би боље ? 
Дакле, трси сад, наканп се!

— Кад је већ до тога ја нећу ни 
с кијем, него с тобом, на куд хоћеш!

— Па добро. Хајдемо најнрије 
уПннере. Сврнућемо у њеколике куће, 
тобож. с послом, па одатле куд нам 
се намапе. Хитње пнје, а трошка 
имамо!...

Сутрадан зором, на велику 
радост Анђушину, Радосав се одје- 
де у најљепше рухо п крену са 
стрицем. Али, на велико чудо мате- 
рнно, другога дана у нрвп мрак, 
ето га натраг.

Вјеше весео. Шали се. На сва 
нитања, којпма га обасу, он одговара 
шалом. Анђуши досади, те потече к 
брају Животи. Тамо нађе пуну кућу. 
Сусједи чули сви за њнхов новратак, 
пак наврли да разаберу шта је.

— Шта је ? шта је? Чудна 
чуда! Као да треба ходити у бестрв, 
да се пађе комад жене! Хајте сви 
лезите, и ту Анђуша! Ништа чути 
не ћете! впче Жнвота, смијући се.

— Ама хоћеш ти снасп казатн, 
мој дјевере, мој злаћенп прстене! 
тена му Анђуша, па га пољуби и 
загрли.

Сви прснуше у смијех.
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— Е, хоћу кад ме милујеш. 
Дакле, нашао сам ти замјеницу. 
Сретна тп била!

— Честито ! повикаше сви.
— А одакде?.. Чеговића?.. Је 

ли чему ? ... заокупише га женске.
— Кћер Милуна Перишина из 

Пипера ... Зову је Итана ... Бога ми 
није ружна, само што је овлика! — 
Живота исправи свој чибук.

— Шалиш се, или од збиље 
говориш? рече Анђуша, намргођена.

— Вала’, ако узбуде три прста 
дуља од мога чибука, онда...

- А је ли барем црнијех очију?,..
— Јест као... у мачке!... «
— Аох! Аох! заграјаше друге, 

„Ситна а зеленијех очију!“... „И 
така се свиђела Радосаву ? !“ ... „Ту 
није чист посао!“... „Опчинила га, 
да што?!“... „Је ли што он узимао 
из руку ђевојчине матере?“...

— Прекините, ђаво вас преки- 
нуо свакоју! Слушајте! По што ве- 
черасмо у кући Милуновој и крену- 
смо да лијегамо, пришапта ми он:

— Сутра зором можемо натраг, 
јер не треба већ да тражимо!

— А што ? Што би? ТТТто ти 
суну ноћас? питам га-

— Ништа! Ја сам себи нашао 
ЧУРУ-

— А к°ју‘?
— Па, ево ову Милунову • • • Ову 

што је зову Итана!
— Ову мајушну ! ? рекох у чуду.
— Била • • • колика била, за мене 

је добра . . •
— Па, лијепо! прелијепо! пре- 

кидох га брже боље- Теби мила, сва- 
коме мила! А, ва истину, од добре 
је куће, а прикладно чељадашце . • .

— Ни! брајо! и ти му одмах 
по вољи!--. „Аох Живота што ре- 
че! ?“ .. . „Ах, богу одговарао!“ .. . 
Малена а плава, па прикладна!“ . . .

— Носи вас Тјаво и с њом! из- 
дера се Живота, устајући . . . Као да

је мени до њезина носа и очију!... 
Најпоелије, нека слуша ову бабу и 
њега, па шта је коме стало колика 
је и каква!... А сад не грајте, јер 
ћу лећи!

Женске наставише тихо. По што 
добро иштипаше „плаву жужицу“, 
која се — бог зна којим начином! — 
наметнула њему, у потоњу обрнуше 
пјесму. „Чудна ми чуда, пајпослије, 
ако је и малена!“... „Као да се све 
лактом мјери!“... „Та, коњи се мје- 
ре пеђу, а чељад памећу!“... „Као 
да само црне очи виде!“... „Нека 
она буде радна и послушна, а лако 
ће се за њену љепоту ! “ .,.

Анђуша усни те ноћи да јој је 
снаха колик кудјељица, па, мало по 
мало, уз Радосава узрасте као јела; 
а зеленејој очи поцрнише гледајући 
у његове.

То је сјутрадан испричала Јок- 
ни и баби Живани, те све три, на- 
кон дуга и дубока размишљања, 
испредоше из тога сна добро иро- 
роштво.

Исте недјеље одоше Живота, 
Бајо и Јован у Пипере, да испросе 
Итану, кћер Мнлуна Перишина, за 
Радосава Реца Мрваљева.

Пред Лучин дан крену кита и 
сватови.

Кум је био Миљан Марков, при- 
кумак Оташ, стари сват Живота, 
барјактар Мараш Убљанин, војвода 
Пуран Гајов, ручни дјевер Војин 
Јована Милошева, као најближи ро^ак 
„његов“. Били су ту још: Никола 
Милачић, Пејо Лазињанин, Мићун 
Стравчанин, Јоле из Лијешта и још 
тридесетииа друга.

Такијех сватова не видјеше до- 
тле Кучи.

Свак се зачуди невјести.
Малена је раста, али то се оиа- 

зи кад стиже уза какву мушкобану, 
а кад је видиш саму, не пожелиш 
је височије. Очи су јој великачке,
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плаве, али из њих врца весеље, као 
из ведра неба. Па, коврчасте косе 
опточиле јој глатко чело, по коме би 
могао писати. Па, усне мале, а врху 
њих заоштрљен носић. Обрашчићи 
округласти, груди пуне, мишице је- 
дре, а танка струка, а маленијех ру- 
ку и ногу... „Ђаво би га знао! 
Плијенила је срце Радосаву, али по 
што се добро размислим, није чуда!“ 
говораху ђеца Кучи.

Анђуши „куђељица,“ омили од 
првога часа.

Као што је ред, Итана није се 
раздвајила од дјевера Војина Јованова.

Дивота их бјеше видјети једно 
уз друго.

Јована се још не бјеше хватила 
наусница, а згодан као смишљен. 
Осим тога био је добар гуслар и 
знао је сила пјесама на памет. Кад 
он обори вјеђе, а превлачи гудалом 
и пјева, не би човјек цијеле ноћи 
очију свртао с лијепе му главе.

— Какав је видјети да је још 
јуначкога срца, не би му друга на- 
шао! шаптаху његови врсници.

— А дијете је још, јадни! Има- 
ће кад отврднути! брањаху га ста- 
рији.

— Аја, богме!Кад јењегастрах 
ноћу из куће изаћи, нијс то Дрека- 
лова крв!.. Та, жене му се смију, 
болан! говорио је Крцун Животин.

Пир је управ трајао три даиа, 
али се пошљедњи сватови разиђоше 
тек осмога јутра, кад удари први 
снијег.

Мело је два дана и двије ноћи, 
те га би у селу до кољена, а у пла- 
нипи затрпало једе и букве.

—- Нека га, нека! Несталога кад 
ја рекла! говораше Анђуша, весела 
што ће јој се син скрасити дома, да 
га и није воља.

Настаде тишина, па духну сје- 
вер, те се све смрзну, па опет нава- 
ли снијег.

У кући Реџовића сијело сваке 
вечери. Игра се и шали па стотину 
начина. Невјестица је стидљива, али 
кад се зајоса весеље, понесе и њу, 
те у враголанству и домишљању, 
нико јој ни примаћи! Кад се заки- 
коће, глас јој звони као сребрно звон- 
це. Сви је нарочно задијевају, и он 
исти, само да је чују. Кад и томе 
до|е крај — кад Анђуша брекне на 
кудјељицу — онда напопану Војина 
да отпјева коју. Тијем се обично за- 
чињао и завршивао посјед.

Зима је дуго трајала, предуго 
за Радосава, који се бојао да ко и 
не* помисли: е му је тешко растати 
се с убавом Итаном. По Ђур^еву дне 
још за десетак дана бијаху путови 
затворени, али ударише од мора вје- 
трови, те се поче снијег растапати 
на сав мах.

Пред Тројичин дан нестаде Ра- 
досава и Крцуна.

Сад понови би : тешко јунаковој 
мајци!

А први пут би: тешко јунако- 
вој љуби!

Не чу се за њих три дана, пак 
увратише у село са Лијепијем друш- 
твом. Миљан Марков, Оташ, Мараш, 
Никола Милачић, Пејо Лазињанин, 
Мићун Стравчанин, Јоле из Лијсшта, 
са још двадесетак момчади из свијех 
Куча, дођоше с њима. А у Момчету 
придружише се њима: Живота, Јо- 
ван, Бајо, Крцун, Хроми Преле, То- 
шо, Јован Милошев, Пуран Гајов, 
Милета Ристов и још десетак мла^и. 
Одатле кренуше по највишој музга- 
вици у Пипере, у тазбину Радосав- 
љеву, гдје пристаде у за њих око 
двадесет добријех пушака.

Велика, права чета.
Дуго би било причати све куд 

су ходили и шта је с њима било, 
али треба казати да су се, након 
дуга веркања по арбанаским пла- 
нинама, нагнали најприје на Хоте,
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пак на Клименте, па на Гусињане, 
и од свијех — а особито од љутих 
Гусињана — покор починили и сил- 
ну им стоку плијенили. Од познати- 
јих четника не погибе ни један; ра- 
нише се, али лако, Оташ и Перо Ла- 
зињанин. Од омладине погибе у ир- 
воме загону Преле. Чудна ствар да 
му пушке изломише ону рањену но- 
гу! Након њега заглавише, два Пи- 
пера у Климентима и још три Куча 
око Гусиња. Али шта је то према 
погибији непријатеља! Та, самијех 
глава уграбише двадесет, а камо оста- 
ли мртви ирањени! Таке среће нико 
не могаше замислити, докле се не 
деси.

А што је тако прошло, заслуга 
је била највиша Радосава Реџова. 
По његову свјету бирале су се за- 
сједе, по његову прегнућу, загонило 
се кад је најзгодније било-

То му признадоше у повратку 
Миљан, Оташ, Мараш, Никола, Пејо, 
Живота, Пуран, који од тада поту- 
рише своје дуге пушке и четничке 
торбице. То потврдише и сви остали 
Кучи и Пипери, који се десигае у 
томе славном четовању.

„Као коме је бог дао да изнесе 
ногу мимо свакога!.. Божја, да што!“

И куд ће срећа да га срете не 
само на страшноме мјесту, него и у 
његову тихом гњездашцу!

Војин га дочека на граници Мом- 
чета!

— Сретап ти син!
Другови му четници, —• ако и 

бјеше носилб међу њима, — исту- 
рише пушке. Сељани се одазваше, те 
је грмјело докле дан не нагну.

Тако бива кад се човјеку обрне! 
Свак је о томе говорио као о њеком 
чуду. Опст се пјесма изведе. Јединој 
Анђуши толика срећа на зло је слу- 
тила, али своје црне мисли не исказа 
никоме, осим Јокни и Живаги...

Другога прољећа поведе он са

собом само девет другова, и то ни 
једнога од пређатпњих, осим Мићуна 
Стравчанина. Дуго је зачамао негдје 
у Кастратима, али јелошесреће био, 
јер плијена мало захвати, а остаде му 
тамо понајбољи и најмилији друг — 
Мићун-

Осам дана иошто се врати, за- 
цилика му други син у кући. „Хајде, 
нека је бар та накнада!“....

Треће јесени, са исто толико дру- 
га, стани се на домак хотскијех глада. 
Кад видјеше своју згоду, подијели 
се чета на удорац и заставу. Пред 
удорџијама, постави он Крцету Жи- 
вотина, а сам рече, да ће остати 
у застави, и устави крај себе Јола. 
Тако учини, јер је био с њима 
Војин Јованов — први пут — а 
он га не хтје иуштати искрај себе, 
ни намјештати на зло мјесто.

По наредби вођевој, • изађоше је- 
дан за другијем из шуме, па ирега- 
зише њеку малу раван, до једног бр- 
дељка, гдје им је требало раздвојити 
се. Бага кад стигогае под брдо, про- 
су се озго плотун...

Један од њих паде.
Војин изгуби свијест, те нотече 

право к непријатељској засједи. Два 
Хота искочитпе голијем ножевима 
пут њега. На то Јоле иотрча за њим, 
обали га, па преко њега убије јед- 
нога бјелогаћу, али други обори Јо- 
ла, па потече к обојици. Радосав се 
у тињи час стани украј њих и сма- 
че Арнаута, него у исти мах паде и 
он ничице. Згоди га зрно из мете- 
риза.

Дружина донаде и одвуче их 
сву тројицу у шуму. У томе се ра- 
ни лако Крцун.

Војин устаде чим га пустише. 
Радосав јекну звјерајући очима, пак 
се онесвијести. Грдна му је рана би- 
ла. Ударило га у једно раме, па из- 
било на друго. Јоле не копорну, јер 
га згодило посред срца • • • •
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Да не би Крцуна ћаху и остали 
заглавити, ако и бјеху у заклону. 
Али он управи работом, те у прве 
хладове кренуше натраг, носећи два 
мртва и трећега једва жива.

Глас о њиховој погибији пре- 
тече их.

Стара, пред гомилом народа, 
дочека их заиијевајући:

— Тешко мени, јунаковој мајци!
— А ето што! Поведосмо са 

собом злу талију! рече одмах Крцун 
оцу, показујући Војина . . . Због ове 
ђевојчине изгибосмо. Да сачува ње- 
гову лијепу главу, изгуби своју 
Јоле потоњи друг његов из првог 
четовања! . . А и ои ће заглавити! . . 
Сва је прилика! .. Рекох ја кад крета- 
смо: Не води, Радо, Војина! Не води 
зле тилије! . . . Он је за сватове, а не 
за четовање! ... И, ево, иогодих! .. .

Док је Радосав лежао рањен, 
кад се још није знало хоће ли пре- 
бољети, прида му се кћер. А ио што 
се поче придизати, око Сретења, из 
ненада паде логом стара. Два, три 
дана, Анђуша је бунцала којешта, 
а најчешће: „Благо јунаковој мај- 
ци!“ ... „Тешко јунаковој мајци!“— 
и у томе премину.

IV.

Што учини!!!

Прођоше двије године.
Радосав је оздравио, само што 

не може лијевом руком, како би хтио. 
Може њом пушку иридржати, огр- 
нути се, али не каиу дотаћи.

Он се већ није момчио. Обрка- 
тио много; око упгију удариле му 
сиједе; кожа му жуткаста ностала; 
црне му очи гледају ноуздано сва- 
кога; кад сиједа међу људе, не сне- 
бива се; не говори прије него што 
размисли. Осим свега, највише га од- 
ликује његово добро срце. У брат- 
ству, у селу, у читавом племену,

гдје је невоља, ту притече Радосав. 
Прави јунак и човјек.

Итана бјетие престала рађати 
(по мишљењу бабе Живане, за вазда), 
те се угојила. То јој мало поквари 
струк, али јој глава поста љеиша. 
Итана је вриједна домаћица. Држи 
кућу, њега и дјецу, да не може боље. 
Итана је права „стопаница“, јер куд 
он оком, туда она скоком. Итана је 
такођер болећа срца, те гдје је жа- 
лост, ту је она плачи-друга и тје- 
гаитељка. Њезиним опет досјеткама 
нема краја, а свака јој угоди, да 
би најтужнијег насмијала. Сам 
Радосав, кад га обрвају зле мисли, 
рече јој: „Да ну, ђевојко, разговори 
ме!“ Зваше је „ђевојком" откад му 
роди најстаријега сина. Итану свак 
поштује, сваком је мила, а њему нај- 
милија.

Малом Реџу бјеше настала пета 
година. Растао је као из воде. Био 
је очева раста, а материне главе и 
очију.

Мрваљ пак наликоваше дједу 
покојном. То је свак говорио. Ама 
— веле — дједова глава, струк, по- 
глед, па чак и ход. Живота га не 
зваше друкчиј е него: „ Ђеде Рецо! “... 
Још се рекло: „Да је главу овога 
мла^ега пренијети на труп старијега, 
па да видиш соја!“

Ђуша мала, обличјем бјеше се 
уметнула на покојну бабу. А Ан^у- 
ша — бог да је прости — не бија- 
ше између ружнијех жена, докле не 
оћори.

То троје дјечице бијаху мило- 
крвно, и бистра ума, те можете ми- 
слити како их је свак пазио, а како 
Радосав.

Он их је управ мазио.
Ћаше подјетињити уза њих и 

забављати их по читаве уре. У свој 
крајини не бјеше жене тако поне- 
шене за дјецом као што он бијаше. 
Другима би то зазорно било, али ко
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ће што замјерити Радосаву Реџову? 
Кад би у чету полазио, није се освр- 
тао на њих, но се одмакни брзијем 
корацима, али би накнадио у по- 
вратку. Чим стигне, било које драго 
доба, одмах их тражи, а и дјеца за- 
желе се баба, те се приви уза њ. 
Свакоме, особито женскијем, засузиле 
би очи, гледајући „како соко љуби 
своју иилад.“

Послије „тала“ и мајке, дјечица 
су највише пријањала уза стрика 
Јована, пак уз бабу Јокну. Јован 
Милошев бјеше се сутурао у њеки 
понор, сијекући гору. То је било 
прве јесени након смрти Анђушине. 
Радосав је ваљао стрини као прави 
син. Исте године удоми јој добро 
најстарију кћер Бојану, а млађега 
јој сина Мираша намјести као при- 
става у Миљана Маркова на Косору. 
Још старој даде стоке и њешто новца, 
да прекрију кућу и набаве што им 
бјеше најпрече. Јокна, Војин, Мика 
и Пејо Јована Милошева, бијаху њему 
н Итани сасвим као своја чељад. 
Оборски знд међу њима бјеше се 
развалио, те зјао широки пролаз. 
Стара већ га не зваше „наш Раде“ 
него „мој Раде“, а да га је стигао 
један од стотина њезинијех благо- 
слова, ћаше постатн више њешто 
него цар какав. Остале бабе ио селу 
завиђаху јој. Обична је била ријеч 
међу њима: „Ето једина у Момчету 
обудови за своју срећу!“

Војин се бјеше протегао — го- 
тово растом стигао Радосава — и 
сукао танки црни брчић, који му 
прелијепо доликоваше бијелим, дугу- 
љастим образима. Капа му једва 
стајаше на густој коси. Така глава 
а на таком трупу бијаше ријеткост и 
међу „ђецом Кучима“, гдје се заис.та 
није истражио лијепи сој људски. Куд 
год је Војин иролазио, свуд су се 
стјецали погледи на њ, па и да би 
био самодесети; а њех^ов лик. остајао

је у памети народу, а, богме, дјевој- 
кама у срцу. У селу га зваху „ли- 
јепи Војин.“ Међу омладином у 
браству помињао се мало друкчије. 
Ћаху врсници рећи: „Она наша ђе- 
војка!..“ „Како није ђевојчина, кад 
изгибоше људи с њега, а по тадаон 
није пушке одаиињао!!.“ Али се 
тако говораше, кад не би Радосав 
чуо, јер га је он бранио. „Нека мој 
Војин буде чојак, а иросто му што 
није јунак!“ Итана текођер не да- 
ваше писнути иротив њега. „Ко да 
ми кори златнога! ?.. Жега ће сна- 
шица оженити, јер не може бити 
чојак, докле га жена не крсти!“ А 
већ је знао свак да му намјењује 
њеку своју родицу, на гласу због 
љепоте.

Војин је био радан младић и 
иазио је рођакову имаовину боље 
него своју. У подне и у поноћи го- 
тов је био да потече куд драго, за 
њихову корист. А имао је доста гла- 
вобоље, сређујући и своју и њихову 
љетину, надгледајућн њнхову стоку 
и гору, те се свак чудио како сам 
може све смаћи, а никад се не поту- 
жи, да му је тешко! С тога се он 
више пнтао у домаћим пословима 
Радовим, него лн прави домаћин. „А 
ето како Војин нађеза добро!“ гово- 
раху обично мужижена. За праворе- 
ћи, и сви остали браственици признава- 
ху да је момак за срећу четовођењу, јер 
би овоме — као меку срцу — свијет 
све разнио, а камо ли да би он што 
придао к очевини, а камо ли да би 
он оставио обилато нашљедство „пи- 
лади, „ као што сад бјеше прилика!

Војин је радо био слушан и ми- 
мо Радосава у цијелом селу, кад би 
се зборило о стварима изван четовања. 
Тојечудо да је то дијете могло дати 
свјета старијима и да га старији 
иитаху за много које шта. „Прци- 
јеђена памет! говораху. „Штета што 
Војин није књигу учио, или што му
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није згода, да се д& на трговину, е 
би се огласио, како није ниједан Куч!“ 
Говорио је увијек иолако. Што би 
се који, у ирепирци с њим више 
угријао, то би он хладнији иостајао, 
е увјерен да ће га разлогом сатјера- 
ти у тул>ак. „Ко да златног надму- 
дри!“ говорила би Итана. „И памет 
му је златна, и ријечи су му златне!“ 
Једино кад би се заподио разговор 
о јуначким работама, „златни“ би 
тада оборио вјеђе и, обично, грискао 
комад дрвца — чисто као да је да- 
леко од тога и поврх тога!

Војин ћаше поњекад накарати 
снашицу, — разумије се, због дома- 
ћих послова. Итана никад му се не 
одозва грко, само ако би то било 
пред другима, као да се онравда, 
најрадије би наиоменула ону посло- 
вицу: „А што ће се! Која снахује, 
та војује!“....

Од другијех догађаја, шго се 
збише у селу у те двије године, 
најпретежнија су два.

Гајо Пуранов погибе невидовно. 
Уби га дијете од десет година, његов 
рођени синовац, играјући се пушком... 
Суђено, ја што? Да тако заглави 
Гајо, огдашени стари четник, који је 
изнио главу, ваљда, педесет иута из 
крвава ограшја, може ли то бити 
без Усудове?...

Риста Милетина уби клименско 
чобанче у Кому. Вјера је била између 
Климената и Куча, кад се то десило. 
Осим тога, крв се проли без икаква 
узрока, јер Ристо не бјеше никад ни 
проговорио са онијем момчетом, што 
му живот узе! А гађао га је — ири- 
чало се — тако из далека, да је чудо, 
како је зрно могло доврћи! А кад је 
већ могло дометнути, није чуда, што 
је крвник згодио ону силу људску, 
ону тјелесину, од које бог могаше 
створити два осредња „ђетића“ ...

То је, бога ми, пекло Ристове

сељане и све Куче, а највихне Ра- 
досава.

Спремала се крвава освета.
Чекала се. само згода.
Двојица младијех људи из Лије- 

шта, који бијаху ожењени Климент- 
кињама, дадохне својим невјестама рас- 
пустне књиге.

Баш као у доба Дрекалово.
То је било чикање, да нема куд

горе.
Али мину пуна година дана, 

докле сазри све што је врело.
Свијетле недјеље, пете године по 

женидби Радовој, урекоше Кучи 
станак са Пиперима, како ће сви 
заједно ударити на цијело племе 
климентско, да им покажу, како се 
плаћа за невјеру, особито за невјеру 
према ђеци Кучима!

Трећега дана ускрса Радосав је 
за дуго сједио на хумку са Крцуном, 
од којега се он у ове двије иотоње 
године никад не раздвајаше, кад би 
се одметао, прем да је у вијек оста- 
лу дружину мијењао. У њеке, одвоји 
се он од друга, те ће у кућу.

— Дај, ђевојко соколе, што си 
спремила!

Итана му преда већ готову 
брашњеницу и плоску ракије. То је 
било наредно два дана прије.

—- 0, Војине! виче Радосав у 
обору. Ја, брате, пођох, па ето да 
ти је препоручено, као вазда. Збогом!

— Хајде ти збогом и сретњи ти 
пут и повратак, а не мисли ни за 
што!

То је било око подне.
Зиали су у братству, да ће се 

он и Крцун врнути најдаље трећега 
дана, јер пођоше на углаву, а до- 
говор је имао бити на Стијени пи- 
перској. Дакле, до Стијене и натраг, 
лагана хода два дана, а доста је збора 
цио један. У иовратку ћс прихватити 
они Тошу и Баја, а из села јо1п де- 

| сетак. Око педесет другијех Куча,
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скупиће се кад им се поручи, али 
свакоме бјеше јављено напријед, да 
буде наредан.

По што су, дакле, ходили на 
станак, кренуше, мимо свој обичај, 
у сред бијела дана. А за то ни И- 
тана, ни Војин, нити ико у сусјед- 
ству, не бјеху потресени, као дру- 
гијех пута.

Али у сутон срете их гласоноша 
од пиперске стране.

Немате, богме, рашта овамо! 
Ја баш кренуо к вама у Момче, но 
се ето сукобисмо ...

— А што би! ? плану Радосав. 
— Богме, ето ви поздравље и 

порука од свијех наших главара, да 
се работа одмакие до суботе, е је 
синоћ на прјечац умрво Гипто Сава 
Мијајлова, па желимо да га братски
сахранимо и ожалимо!...

То је био ваљан разлог, јер Ги- 
шо бјеше добра пушка пиперска.

Радосав и Крцун врнуше се.
Баш звијезде почеле блиједити, 

а мјесец грануо, кад њих двојица 
стигоше на хумак и сједоше на росни 
калац. Вјетриц, маличак студен, ће- 
пиркао је од планине.

- Ја бих се, бога ми, радо 
огријао, прије но легнем! вели Крцун.

— Богме ија. А још бих сркнуо 
гутљај мученице! вели Радосав, сни- 
мајући празну плоску. А ну чекај! 
Би ће и једно и друго! Одох да је 
разбудим. А, што ће се зачудити 
кад јој гракнем: „Ха, ђевојко, со-
коле! “...

Крцун се пружи ничице, главом 
у шаке

Стајао је тако њеколико трену- 
така, пак се зачуди што вођ не виче 
већ: „Ха, ђевојко, соколеГ

Диже главу, да види.
Радосав као да се скаменио пред 

ирозорком, иак се обрну и лаганим 
кораком поврати се.

А чим се примаче Крцуну, те

му овај вицје лице, упропасти се мо- 
мак, прекиде му се дах од страха... 
Не бјеше то лице жива човјека, не- 
го мртваца, и то мртваца од три 
дана.

— А?... Што?... А?... поче 
Крцун.

Радосав тресну на ледину као 
празна врећа, пак мјесто одговора, 
ухвати друга за пхију и пригна му 
лице к земљи, и хучући кроза стисну- 
те зубе полегну и он.

У томе полетјеше очи Крцуну 
пут куће, гдје се бјеху одшкринула 
врата.

Итана, чупава и боса, изађе 
пред праг, пак ио што разгледа око 
себе, пружи руку у врата. Ухвати 
је за бијелу руку и иза^е Војин, 
шпе им се усне стопише у дуги 
пољубац...

Крцун јекну потмуло и шчепа 
своју вјерну крџалинку, али га Ра- 
досав свом снагом притиште.

Несретни четовођа једва раздво- 
ји вилице. Очима је Крцуну гово- 
рио, што мисли, док му се језик не 
одријеши.

— А... што? Зар... ја... не... 
бнх... био... Крцуне.... кадар.... 
осветити... се ?! Али... на коме ?... 
Зар... да... се... рече: „Уби... Ра- 
досав... Во... — једну ђевојчину!“....

Срце му је тако јако било, да 
је Крцун боље чуо те ударце, 
него ли те ријечи.

По што одахну — а то је дуго 
трајало — настави:

— А њој?.. Ето.. нека јој.. бог 
суди!.. Ти си, Крцуне, чојак и би- 
ћеш.. чојак.. до краја.. знам!.. Знаш.. 
она т1лад.. за које бих.. очи дао.. 
како би.. без.. без мајке!

— Истина је! шапну Крцун.
—А да један Војин.. можејунаку.. 

јунаку Радосаву образ узети.. то 
није истина. Не ли?

— Не, бога ми!
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— Барем... не бих рад да ко и 
помислити то може, Крцуне, брате... 
Крцуне, брате,... нека за ово не 
дозна нико!.. знаш, моја пилад!...

— Не ће!.. Божу ти чисту 
вјеру давам, нико из мојих уста 
дознати не ће.

И Крцун заоколи, теотиде ирег- 
нут, као да му је њеко ртеницу пре- 
био.

Радосав се прекрсти три пута, 
говорећи: „Смилуј се, боже, мени 
грјешном!.. Смилуј ми се, грјешном!.. 
Смилуј ми се грјешном!“

Пак узев латинку, уђе у обор.
Итана чу кораке, излети, а кад 

видје ко је, оста као скамењена, ус- 
не јој поблијеђеше, пак поче дрхта- 
ти цијелим тијелом.

— Да ну, женетино, реци оно- 
ме... ономе Војину, нека дође! запо- 
вједи домаћин, сједајући на сточић.

Итана се не маче.
— Чули ти, жене..., жено, што 

рекох! припита ои већ мирније.
Домаћица изађе, али се не вра- 

ти.
Радосав је замишљен сједио за 

њеколико, иак разбуди дјецу, љубећи 
их. У њеке изађе нред врата, носећи 
у наручју малу Анђушу, а Реџо и 
Мрваљ држаху га за ресе од струке.

— Ооо, стрина! виче он.
— Оје Рашо, срећо моја! Међер 

си ти овђе, ме^ер нијеси ...
— Немам се кад причати стри- 

на, него, зовни Итану. Зар је ту 
неђе у сусједству, а ђеца сама, а ја 
морам иолазити!

То рекавши сиусти дијете, па 
их ижљуби све троје и крену брзо, 
али се поврати н опет их изгрли, па 
онда отрча.

То је било у сриједу, у ручања 
доба.

У петак вече про^е он крозасе- 
ло са педесет ђеце Куча, али се 
дома не уврати.

У суботу се састаде са Пипе- 
рима.

На Томин дан чета од преко 
сто и двадесет друга прегази хотску 
границу.

Поклаће је трајало цијеле не- 
дјеље.

Клименти су платили и препла- 
тили не само Риста, не само сваког 
Куча и Нипера, кога су имјош ста- 
ри смакли, него и сваку злу поми- 
сао су искајали!

Али, поред свега њихова јада, 
имадоше се и они чим похвалити.

У раздвоју крваве трке, погибе 
он, од њихове пушке.

— Брате, као да је баш хтио 
погинути!..

— Ама не друкчије, него као 
да је тражио смрт !..

— СрнУ°, брате, у очиту своју 
погибију!..

Тако се говорило, па се завр- 
шидо:

— Ади то није, но му дошао 
суђен дан!... Од бога, ја што!... Ко 
је луд да тражи смрт!..

А Крцун је ћутао као станац 
камен.

Ђеца Кучи дивно сахранише и 
оилакаше свога Радосава.

Баба Живана свакијем се чудом 
клела, да му је видјела смрт у води, 
прије него што бјеше кренуо.

Итани као да сваки дан до је- 
сени однесе по годину живота. По- 
тавнила у лицу, очи јој упале, по- 
гурила се, смежура јој се кожа, — 
еле, постаде шака јада. Алије дјецу 
пазила...

Војин се ожени исте јесени. По 
што му мати умрије — а то је било 
на скоро — одсели са цијелом гло- 
том у Србију...

Крцун се нн по што не хтје 
женити. П1то је радио отац и сви 
старији, да га преговоре, али залуду! 
Оста за иричу! онаки ^етић а једи-
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нак, па да се не окући! „Али опет, 
наст му, по што се завјетовао да ће 
замијенити Радосава украј „пилади“!“

И заиста Крцун им би други 
отац, — а и снаху Итану пазио је
............ Он је дуго живио, и наджи-
вио све своје другове, те дочекао да 
види Црну Гору раширену и осна- 
жену, да види нови ред.

Једино, у томе новом реду не 
свиђаше му се, што је забрањено 
било четовање.

А што ћете? Крцун је био по- 
тоњи четник-

С. Матавуљ

Хомерова Илијада
с грчког преводи

Ј1. В р бнц а.

II. П ј е в а њ е.
Садржај.

Да обећање Тети учињено испуни, шаље Диво 
исте ноћи Сан краљу Агамемнону, како би га изгле- 
дом на побједу иотакао, да учини јуриш на Тројан- 
ску војску. Сјутра дан вијеће свију краљева код лађе 
краља Нестора. Иза тога војничка скупштина. Ага- 
мемнон, кушајући војску, збори о досадањем неуспје- 
ху и о немогућству даљег ратовања, па наређује да 
се домовини враћају. Својим говором учини иротиван 
утисак. Војска то једва дочека. Весело јурне иут 
лађа, да их у море тисне. Једва Одисеј помоћу 
Атенином уздржи народ. Војска се опет враћа у 
скупштину. Терзит, незадовољан овијем превратом, 
стане да грди Агамемнона, али га Одисеј на опште 
задовољство и весеље истуче и умукне. Одисеј, Нес- 
тор и Агамемнон држе говоре и храбре војску, која 
одушевљењем похита к лађама, да се оружа за бој. 
Иза ручка излази оружана војска у поље а војводе 
стављају је у бојне редове.

Други Бози и јунаци коњаници спаху 
иоћ читаву — само Дива слатки сан

не хвата;
већ Ахила да освети у души премишља, 
н код лађа Ахајскијех многе^ да стамани. 
Ова миса’ свиђе му се најбоље у души, 
Сан варљиви да отправи Атревићу краљу, 
па га зовну и крилате прозбори ријечи: 
„Брже хајде, варљив Санче, до брзијех

лађа
„Ахајскијех, па у чадор уђи Атревићев 5

„све му кажи, по истини, што ти
наређујем:

„нек све листом наоружа космате Ахајце, 
„јер би сада узет’ мога град пространи

Тројски —
„свисуБози, што у дворе станују олимпске 
„једне мисли, све их Хера молбама

склонила,
„Тројанцима дан пошљедњи већ се

примакаоД
Тако рече, неман оде, кад ријеч саслуша; 
часком стиже до брзијех, Ахајскијех лађа, 
па у краљев чадор уђе; нађе га ђе спава, 
око њега разлио се амброзијски санак.
Па му стаде чело главе, на Нестора налик 
— највише га краљ штоваше од свих ста-

решина —
њему налик проговори божанствени Санак: 
„Спииг лисине, разборитог коњокроте Атра? 
„Недоличи сву ноћ спават вијећнику

мужу,
77што народе заштићава и за њих се брине. 
Д1о ме чуј сад, Дивов сам ти гласник, што

се за те
„и удаљен тешко брине, па ти заповједа, 
77да све листом наоружаш космате Ахајце, 
Дер би сада освојио град пространи

Тројски,
„сви су Бози, што у дворе станују

олимпске,
Дедне мисли, све их Хера молбама

склонила,
„Тројанцима дан пошљедњи примака’ је 

Диво.
„Све то памти, немој да те заборав обузме, 
„кад се будеш из слађаног пробудио санка/ 
То рекавши, неман оде, оставив га сама, 
да у души оно смишља, што се збити

неће;
град Пријамов истог дана освојит миш- 

љаше —
лудов незна каквај’ ђела наумио Диво : 
воља му је, да зададе јаде и невоље 
Ахајцима и Тројцима кроз бојеве љуте. 
Пробуди се •— око њега глас божански

3УЈИ-
Подиже се, па облачи танану кошуљу, 
красну, нову, па с’ огрну великијем

плаштом,
а на снажне ноге свеза лијепе опанке, 
а објеси о рамена мача среброкорца, 
а у руке жазал узе дједовски, вјечити, 
па пут лађа оклопника Ахајаца крену.
У то зора на широки Олимп се попела, 
свјетлост Диву и осталим носеК Боговима. 
Тад Атревић на телале викну гласовите, 
на скупштину да сазову космате Ахајце;
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они зову, а ови се брзо окупљају.
Најпрје в’јеће разборитих засједе главара, 
крај Пилскога краља лађе, старине Нестора, 
па је краљу мудру ријеч збору бесједио. 
„Чујте браћо, сан ми дође у ноћ амбро-

зијску?
„божанствени, сасма налик на дивног

Нестора
„по обличју и по стасу и ио величини,
??и стаде ми чело главе? па ми проговара: 
????Спиш ли сине? разборитог коњокроте

Атра ?
????недоличи сву ноћ спават внјећнику 

мужу?
.. ,.што народе заштићава и за њих се брине; 
????но ме чуј сад? Дивов сам ти гласник, што

се за те
????и удаљен теитко брине, па ти заповједа, 
????да све листом наоружаш космате Ахајце, 
????јер би сада освојио град пространи

Тројски?
7???сви су Бози? што у дворе станују

Олимпске,
7?гједне мисли? све их Хера молбама

склонила?
????Тројанцима дан пошљедњи примака’ је 

Диво.
????То држ’ добро у паметии. — Тако неман 

рече?
??па одлеће; тад из слатког иробудих се 

санка.
??Но дедерте оружајмо синове Ахајске?
??ја ћу први? ка’ што треба? кушат их

рјечима
??и наредит? да с лађама, бјеже много-

веслим’;
??ви не дајте? но бранпте од свакоје стране/ 
То рекавши посади се? међу њима уста 
краљу Пила пјесковитог? старина Несторе? 
у срцу им добро желећ’? збору бесједио: 
??Браћо драга? вијећници и вође Ахајске? 
??ико други овај санак да нам је казао? 
??обмана би реклидаје? не бпсмо слушали; 
??ал’ га усни? што се дичн најпрви Ахајац? 
??већ дедерте оружајмо синове Ахајске.^
То рекавши из вијећа први пзашао? 
а краљеви жазлоноше сви поустадоше7 
слушајући старог краља. Сав поврвп народ. 
Ка племена силних пчела када излијећу 
рој за ројем непрестано из пећине шупље? 
па слијећу гроздимице по прољећњем

цв’јећу
једне ’вамо? друге тамо? на поље нрекриле — 
тако исто силни народ у густе гомиле 
испред жала дубокога на скуиштину врви 
из чадора и из лађа. Огњевита Оса 
међу њима ували се? Дивова гласнкца,

потиче их на хитање; 'окупи се војска. 
Зањиха се сва скупштина а застења земља? 
када народ сиједаше; иодиже се граја. 
Силну вику надвикују девет гласоноша? 
стежу војску? довикују да грајат’ престану 
и краљеве послушају? божје храњенике. 
Једва народ на клупице сједе и стиша се. 
Тад устаде краљ Атревић са жазлом у

руци?
штоно га је Хефајисто вјешто саковао. 
Хефајист га даде краљу? Кроневићу Диву? 
а Диво га гласоноши Аргосаубици? 
а Херме га даде краљу Пелопу јахачу? 
а Пелоп га даде Атру? народа пастиру, 
а Атро га на самрти остави Тијесту 
стадовитом; а Тијест га најзада остави? 
да га носи Агамемнон и да господари 
многијема островима и цијелом Аргу: 
нањ с’ наслони и овако Аргивцима рече: 
,,О данајски витезови? дружбо Арејева; 
??тешку муку на ме врже Диво Кроневићу? 
??страшни Диво? те ми рјечи и мигом

обрече?
??да ћу срушит’ тврду Троју и кући се 

вратит.
??Сад злу снује пријевару? па ми наређује, 
??да с’ без славе Аргу враћам? пошто силну

војску
??ту изгубих. Тако хоће пресилни Кроневић? 
??што је главе оборио многим градовима?
??и још ће их обарати — свемогућ је

Диво.
??Срамота је и потомци да отоме чују? 
??узалуду да ј’ оваква силовита војска 
??Ахајаца ратовала и с људ’ма се била 
??нејачима? а још краја ратовању нема.
?? Јер кад бисмо заже«њели Тројци и Ахајци? 
??тврду вјеру ухватили па се нребројили? 
??сви наједно да с’ окупе грађани Тројански? 
??ми Ахајци све по десет да се уредимо,
??па када би изабрала по једног Тројанца 
??свака наша десетина? да јој точи вино? 
??неби било десетини многој пехарника. 
??Толико је? велим? више Ахајских синова? 
??но грађана Тројанскијех; ал’ им

придолази
??из градова силна номоћ бојнокопљаника; 
??љуто су ме забунили? па од њих немогу? 
??да разорим? ка’ бих хтио? скровити

Илијон.
??Девет љета прохујаше великога Дива; 
??лађе су нам изагњиле? ужад иструнула, 
??док љубовце наше младе и ђечица луда 
??саме сједе? и жељно нас кући ишчекују? 
??а ми ништа не свршисмо? рашта долазисмо. 
??Но делате? што ћу рећи? сви ме послу-

шајте:
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„бјежмо, браћо, са лађама милој постојбини, 
?,све узалуд, не узесмо уличаве ТројеЛ 
Тако рече, узбуни им срце у грудима, 
свој множини, те вијеће тајно не знађаше. 
Зајоса се сва скупштина, као дуги вали, 
вали мора Икарова, кад их узљуљају 
хучним махом из облака Еожава и Јуже; 
као Зефир кад навали на густ’ ораницу 
плаховито, а она се класјем приугиба — 
тако народ свеколико збориште узљуља; 
пут лађа се виком загна; диже се

прашина
испод нога у висине; па се довикују, 
да се лађа дочепају, и у дивно море 
да их рину; очистише јарак испред лађа. 
Хита војска постојбини, од силне се вике 
небо ори; испод лађа греде извукоше.
И тада би мимо судбе умакли Аргејци 
постојбини, да Атени Хера не прозбори: 
„Авај, силна ћери Дива, што дрма Егидом, 
„заре тако преко морских широкијех

плећа
7?да Ахајци дома бјеже, милој постојбини ? 
„А Пријаму и Тројцима на славу и дику 
„да остане поносита Аргејка Хелена,
„рад које су изгинули толики Ахајци 
„у туђини, под Илијон, далеко од рода? 
„Но похитај међу народ јуначки Ахајски, 
„па јунака сваког стишуј збором умиљатим, 
„да у море не порину двовозице лађе.“ 
Тако рече? послугаа је плавока Атена, 
па се вину хучним махом с Олимпских

главица,
часком стиже до брзијех Ахајскијех лађа. 
Туна нађе Одисеја, мудра као Диво? 
самац стоји, не лаћа се весларице лађе? 
но му туга савила се у срцу и души; 
близу ставши, бесједи му плавока Атена: 
„Богородни Лаертјевић’, мудри Одисеју, 
„зар да тако навалите на лађе весларке 
„и да дома побјегнете, милом завичају,
„а Пријаму и Тројцима на славу и дику 
„остављате поноситу Аргејку Хелену,
„рад које су изгинули толики Ахајци 
„у туђини, под Илијон, далеко од рода? 
„Неокл’јевај, већ похитај у народ Ахајски, 
„па јунака сваког стигауј збором уми-

љатим,
„не дај лађе двовозице, да у море рину.“ 
Тако рече; глас Богиње позна Одисеје, 
трком пође, плашт одбаци, покупи га

гласник
Еврибате Итачанин, његов вјерна слуга. 
Кад сусрете Одисеје Атревића краља, 
узима му прађедовски жазал и вјечити, 
па пут лађа оклопника Ахајаца крену.

Кога сретне, било краља ил другог
главара,

узањ стане, стишаје га збором умиљатим. 
„Чудни чбчс, не доличи, да се тако

плашиш,
„кано рђа, но сјед’ мирно и народу викни 
„да с’ умири; не знаш нраво, што Атревић

смјера,
„сада куша, а брзо ће да туче Ахајце.
„У вијећу сви не чусмо, што је бесједио; 
„све се бојим, у љутини да ђецу Ахајску 
„не нагрди; силно ј’ срце божјем хра-

њенику,
„од Дива му част долази, а љуби га 

Диво.и
А из пука кад се деси на проста човјека, 
ђе ’но виче, жазлом туче, бесједом га

кори.
„Будалино, сједи мирно, слушај боље људе? 
„слабоња си? неваљао, а ниђе те нема,
„ни у боју ни у збору, ђе се броје људи. 
„Свиколици зар овђена да заповједамо ? 
„Ђе мнозиња господаре, туна добра нема: 
„један нека госнодари, један краљуј само, 
„што му жазал и законе даде чедо Крона 
„лукавога, да по њпма народе управља.-4 
Тако војску пролазагае и наређиваше.
Опет народ оставивши чадоре и лађе, 
силном виком пут зборишта у гомиле

врви —
као вали узрујана мора, кад се ломе 
о високи прибој жала, сва пучина јечи.
Сви остали на клупице мирно засједоше, 
само Терзит без прекида блебеће и кричи. 
Препуно му срце бјеше срамотнијех р’јечи, 
често бп се без разлога свађа’ с краље-

вима,
само даби на подсмијех Аргејцима били. 
Под Илијон наказнијег човјека не дође: 
криве су му обје ноге, а на једну рамње, 
грбав бјеше, рамена му у прса урасла 
чкиља длака разасута по шиљастој глави; 
Одисеју и Ахилу трн у оку бјеше, 
њих грђаше; па и сада дивног Атревића 
етаде ружит безобразно, кр’јештавијем

гласом.
Кивни су му сви Ахајци, у душп се срде, 
ал он поче силном виком да заједа краља. 
„Што се опет сада жалиш? што ти срце

жуди
„Атревићу? зар ти није пунан чадор 

мједи ?
„Да л’ ти није пунан чадор одабраних 

жена ?
„Којима те обдарисмо најпрвог Ахајци,
„кад гођ бисмо освојили какви град

Тројански ;
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??или ваљда жудиш злато, да ти га принесе 
„Тројски какви коњокрота у откупе сину, 
„што га свезах и доведох ја ил’ други

који ?
„Ил’ би хтио цуру младу? да јој лице 

љубиш?
??и кријући милујеш је? Не доликује ти 
„главном вођи? да увалиш синове Ахајске 
лу несрећну погибију. Збиља сте стра-

шљивци?
„кукавице, Ахајкиње, нипошто Ахајци. 
„Дома хајдмо са лађама, а њега остав’мо? 
„да под Тројом сама себе даровима сити, 
„па да види јесмоли му збиља од помоћи. 
„Та он бољег обешчасти од себе јунака, 
„Пелевића, дар му оте? па га силом држи; 
„нема жучи у грудима, нити Ахил мари? 
„пошљедњиби, Атревићу, то ти бијес био“. 
Тако Терзит срамотио пастира народа, 
али брзо притрча му дивни Одисеје, 
мрко гледећ, грдном псовком на њега

навали.
„Муч Терзите, најзад море? сметено

брбљало;
„вјешто збориш, но немој се сам с’ краљи- 

ма свађат;
77та одиста такве рђе у Ахајце нема, 
„колико их с Атревић’ма под Тројом

падоше?
??јер иначе неби вазда заједа’ краљеве, 
7,нити би их срамотио прежећ’ на повратак. 
„Јер ни сами још незнамо, како ће се

свршит
„ова борба, да ли Ке се срећно ил’

несрећно
„домовини повратити синови Ахајски.
??С тога дакле Атревића, пастира Царода, 
„мирно грдиш, јер му даше синови Ахајски 
„силне даре? па га јавно у зборишту

бручиш ?
??Но ти ово сада кажем, што ће се десити; 
„ако т’ икад као сада ђе лудујеш нађем, 
„не било ми онда више на рамену главе? 
??нит се више називао оцем Телемаху,
„кад те нећу дохватити, ођело ти свући, 
„гуњ и скутак и повојак, што ти срам

покрива?
„па те голог испребијат тешким ударцима 
??и с лелеком оћерат те пут брзијех лађа“. 
То рекавши удари га жазлом по хрбату 
и плећима; Терзит с’ вије? грозне сузе

лије?
на хрбату искочиму крвава масница 
под ударцем златног штапа; вас је протрнуо, 
па од бола на клупицу сједе и умукну; 
сузе брише? а збуњено око себе гледа.

Сви му с’ грбтом насмијаше, премда бјеху 
тужни,

друг би другу окренув се? ово бесједио:
„Еј заиста, Одисеј је небројна јунаштва 
„починио и у збору и на бојну пољу;
??али сада Аргејцима најбоље угоди?
„кад клеветном хвалисавцу бесједу пресјече. 
„Неће више нагонит’ га то јуначко срце? 
7,да краљеве срамотнијем рјечима заједа^. 
Тако мноштво говораше. Рушиград Одисеј 
тад устаде, држећ жазал; узањ је Атена 
плавоока, видом гласник, па народ нагони 
да се стиша? да Ахајци први и потоњи 
краљев говор добро чују? и савјет разберу. 
У срцу им добро желећ’, збору бесједио. 
„Атревићу, та? збиља су кренули Ахајци 
7,да те? краљу, мимо иког пред људ’ма

обруче?
??те не оће да испуне? што ти обрекоше? 
„кад из Арга коњопаше овамо кренуше. 
„Обећаше? да се нећеш прије кући вратит’? 
??но што будеш разорио зидовиту Троју.
??А сада их лелек стоји? ка’ луду ђечицу? 
??за повратком јадикују? ка’ удове жене. 
??Јест невоља ако су се дома зажељели, 
??мука јесте без љубовце и за мјесец дана? 
??ко на лађи весларици останути мора?
??а држе га зимске буре? море узрујано.
??А нама је прохујала година девета?
??од кад овђен допловисмо. С тога Ахајцима 
??није зазор? е тугују код кљунастих лађа. 
??Срамота би виша била? кући се вратити 
??празне руке? иза дугог овђе борављења. 
??Стрпите се? браћо драга? још за мало само? 
??да видимо је л’ истину прорицао Калха. 
??Сви се добро још сјећамо? а ви сте

свједоци
??свиколици? што ве смртни удес непостиже; 
??јучер бјеше? чини ми се? није давно било? 
??кад се оно окупљало у луци Авлидској 
??на зло Тројцам’ и Пријаму бродовље

Ахајско.
??Ми се бјесмо окупили около извора? 
??боговима принашасмо свете хекатомбе 
??на олтаре? баш у хладу зелена јавора?
??ђе вријаше бистра вода — кад нам се

указа
??силно чудо? змај страховит? крвавијех 

леђа? —
??сами Диво Олимпијски на свијет га

посла —
??па искочи испод жртве? на јавор се проие; 
??шћућурени у гнијезду на највишој грани 
??бјеше осам лудих тића? осморо врапчића 
??и девета родна мати^ јавору под лишћем. 
??Стаде тиће тужан цијук? а змија их гута? 
??цвили мајка? облијеће своју ђецу драгу;
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змај с/ увину и њу тужну за крило 
дочепа;

?7кад све тиће и врабицу змија прогутала, 
??приликом је чудном створи, бог који је

поела,
^каменом је претворио син лукавог Крона. 
7?Сви остасмо зачуђени, што се догодило, 
??тада Калха пред народом прорицати

стаде:
Што сте муком умукнули космати

Ахајци?
????Мудри Диво приказа нам то знамење 

силно;
????касно ће се испунити? ал’ на вјечну 

славу.
????Што прогута луде тиће и врабицу 

змија?
??д?њих осморо и девету родитељку мајку: 
?,??то ћ’ Ахајци девет љета ратоват нод

Тројом,
????а десетог узећемо уличава града.
??Тада Калха прорицао? а сад се испуња. 
??Но делате? останимо јуначни Ахајци 
??сви овђена? док узмемо силни град

Пријамов^.
Тако рече? а Ахајци силно покликнуше?
(од поклика страховито зајечаше лађе) 
божанственог Одисеја бесједу хвалећи.
Ал’ им поче бесједити Нестор Герењанин: 
.,Ала људи? баш зборите ка’ ђечица луда? 
??луда ђеца? што не знају за муке убојне. 
??Куд одоше обећања? куд заклетве свете? 
??Таква в’јећа и одлуке огњем изгореле? 
??винске жртве и завјере десницом тврђене; 
??подасмо се зађевици и празном говору?
??а начина ваљанога јоште не смислисмо? 
??но узалуд ту чамимо? вријеме трогаимо. 
??Атревићу и од сада поузданом вољом?
??ка до сада у бојеве предводи Ахајце?
??а једнога ил’ двојицу пусти нек заглаве? 
??што кријући вијећају—јалова им жеља— 
??да се пријед Аргу врате? прије но сазнамо? 
??је л’ Дивово обећање лажа ил? истина. 
??3биља? велим? знак нам даде Диво оног’

дана?
??кад с лађама брзопловним кренуше

Ахајци?
??да понесу Тројанцима покољ п убијетво; 
??с десне сјевну? указа нам усудна знамења. 
??3ато нико на повратак кући данемисли? 
??прије но би сбљубио тројанску љубовцу? 
??осветио Хеленине плачне уздисаје.
??Ако кога жива жеља на повратак вуче? 
??нек се лати своје црне лађе весларице? 
??Да га смртни удес снађе? приђе но остале. 
??Но се добро смисли? краљу, и друге

послушај?

??неће т’ бити на одмету моје свјетовање; 
??одвој војску на племена? краљу? и на

браства?
??браство браству да помага? а племе

племену;
??то л? учиниш? а Ахајци тебе послушају? 
??тад ћеш лако уиознати вође и војнике? 
??видијећеш ко је јунак? а ко ли је рђа? 
??јер за себе свак се бори; па ћеш и то

знати,
??да ли смета божја сила освојити града, 
??или војске неваљалство и нанте безумљеА 
А на то му одговара краљ Агамемноне: 
??Опет старче? све Ахајце у збору надвлада, 
??еј да ми је? оче Диво? Аполо? Атено?
??међ Ахајце још десетак оваквих в’јећника? 
??брзо би се град Пријамов пред нама савио? 
??брзо би га нанте руке са земљом сравниле. 
??Ал’ ми јаде зада Диво? што дрма Егидом? 
??у омразе ували ме и у свађе љуте.
??Ја и Ахттл због ђевојке свађу завргосмо 
??грдним рјечма? а ја први почех у љутини. 
??Но када се нас двојица једном помиримо? 
??погибија Тројанцима затрајати неће.
??Сад на ручак похитајте? да бој заиочнемо. 
??Свак наогатри бојно копље? пттит добро

приправи?
??свакн добро нахраните брзоноге коње? 
??бојна кола прегледајте? у битку се креће? 
??јер ћемо се дан читави погонити љуто? 
??вас данак ће без прекида трајат бој

крвави?
„докле нојца не раздвоји бијес у јунака? 
??потиће се многи ремен штита брањеника 
??на прсима јуначкијем; ослабиће копље 
7?У РУкама малаксалим; и те коње гојне 
??зној ће нробит? теглећ кола дивно отесана. 
??А којег би упрежао? да се боја клони?
??и код лађа к.њунастијех да је заостао, 
??такви лако неумаче псима и птицама^. 
Тако рече? а Ахајцтт силно покликнуше — 
ка пучина што ускини о високи бријег? 
кад јужина силно дуне и зајоса вале 
пут стрменс морске хриди? те се о њој

вјечно
ломе вали? дува вјетар ма са које стране. 
Уста народ па се трком иут лађа разиђе. 
Задимише чадорови? доручкује војска; 
сваки своме с молитвама диже богу жртву? 
да од њега смрт уклони и муке убојне.
И Атревић краљ јунака? вола жртвовао 
пресилноме Кроневићу? дебела петака? 
па позттва све најбоље главаре Ахајске. 
Најпрвога краљ Нестора? паИдоменеја7 
два Ајаса п храброга Тидејева сина? 
а шестога Одисеја? мудра као Диво; 
својевољно долази му грлат Менелаје;
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зна Менелај е су бриге на брата велике. 
Тад сви жртву опколише, а јечам узимљу, 
па молитву проговара силни Агамемнон:
„0 најславниј’ оче Диво, небески владару, 
„о највиши Кроневићу што збијаш

облаке,
„недај сунце да утоне а мрак се навуче, 
„док Пријамов двор не сурвам и у гар

претворим,
„врата љутим огњем саждим, а оклоп

Хектору
„оштрим мачем нераспорим и са груди 

здерем,
„у прашину стрмоглавим дружину му 

многу,
„да зубима црну земљу око њега гризуи. 
Тако рече, ал’ му Диво не испуни молбу. 
Жртву прими, а умножи мукеи невоље.
Но пошто се помолише и јечам просуше, 
волу шију преврнуше па га и заклаше, 
и кожу му одераше, а бутове масне 
искидаше и двоструко лојем омоташе, 
а по врх њих положише исјецкана меса, 
па на суве цјепанице све то нећи стану, 
а утробу натакнуту над огњем окрећу.
Кад бутове сажегоше, утробу појеше, 
све остало на комаде исијеку месо, 
на ражњеве натичу га, па га врћет стану; 
кад га добро испекоше, с ражњева га

смичу.
А пошто се одморили и јело справили, 
гостише се, свега бјеше што срце жуђаше. 
А ношто се насладили и јелом и пићем, 
бесједу је отворио Нестор јуначина:
„0 најславнији Атревићу, краљ Агамемноне, 
„немој, краљу, да дуљимо овђен разговора, 
„већ на поса’ похитајмо, што нам бог

намјени.
„Сад гласници нека зову оклопне Ахајце, 
„да се војска сваколика скупи око лађа. 
„Ми главари, што смо овђе, скупа отидимо, 
??по околу широкоме свуда обилазмо,
^да што брже пробудимо љут бој и крвави^. 
Тако рече, послуша га Атревићу краљу, 
те је одмах на телале викнуо гласате, 
на бојиште да позову космате Ахајце, 
они зову, а ови се брзо окупљају.
Ал’ Атревић и краљеви божји храњеници 
око њега стану живо дијелити војску, 
међ’ њима се ум’јешала плавока Атена, 
држећ сјајну, неостарку, бесмртну Егиду, 
о њој висе стотин’ кита од сувога злата, 
све су дивно оплетене, а стотин’ волова 
свака вр’једи; с њом свијетла, по војсци се

мота,
цртиче је на хитање, у срце свакоме

храброст ули, да бој љути без прекида 
бије.

Тад би слађе Ахајцима у бој похитати 
но с лађама отпловити милом завичају.
Ка’ што зажди огањ љути вису на планини 
густу шуму, а пламен се на далеко

св’јетли —
тако војсци, кад иђаше, са силних оклопа 
сину жрака свесијанка небу у висине.
Као што су силна. јата крилатијех тица, 
дугогрлих лабудова, ждраља и гусака, 
те се гаком на ливаде Азијеве спусте 
око врела Кајистрових, па весело крил’ма 
лепршају, а ливада циком одјекује — 
тако исто пут пољане Скамандрове јуре 
скрај чадорја и бродовља небројене чете; 
стење земља под ногама коња и јунака 
страховито; колико је у прољећу лишћа 
и цвијећа, толико се на хиљаде војске 
сакупило на цвјетноме пољу Скамандрову. 
Као муве небројене када се отисну 
и обл’јећу тор пастирски у густе ројеве 
у прољеће, кад су пуни млијеком каблови, 
толико се окупило косматих Ахајца 
на пољани Скамандровој, те једва чекају, 
на Тројанце да ударе и да их поразе.
Ка козари, што без муке стада раштркана 
разлучују, ма да им се козе помјешале 
на пасишту — тако за бој уређују војску 
војеводе, међу свима силни Агамемнон, 
исти Диво громовниче, главом и погледом, 
Ареј струком, а прса му ка уПосејдона.— 
Као што се бик размеће поноситом главом, 
те на паши куд и камо волове надмаши — 
тако ј’ Диво оног дана украсио краља, 
да је виђен и одличан међ’ многе јунаке.

Народна Епика наших Мухамеданаца
у главним цртама.

„Нећу ни мало гледати, ко је кога 
закона и вјере; нити се то гледа у данаш- 
њем вијеку просвјештеном. По законуи по 
вјери сви би људи могли добри бити. Сви су 
закони основани на закону јестества; није- 
дан закон на свијету не вели: чини зло и 
буди неправедан; но напротив, сви што их 
је год, од стране Божије налажу и запови- 
једају, ником никаква зла не творите и 
љубите правду. Богје сама доброта и прав- 
да; што год није добро и право, није од 
Бога. А зашто дакле у сваком закону има 
зли и неправедни људи? Није тому закон 
узрок? него неразумије, и сљепота ума, поква-
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рено, пакосно и зло срце и преко мјере 
љубав к самом себи. Ово су извори, из ко- 
јих извиру све страсти, које чине да чо- 
вјек на човјека мрзи, један другога хули, 
гони7 озлобљава ... а што је најгоре, све под 
именом вјере и закона... Еад ће срце на- 
ше доћи у своју природну доброту, да у 
лицу сваког себи подобног човјека позна 
брата свога, нит мислећи нити питајући? 
које је вјере и закона?“ Ове Доситијевс 
ријечи садржавају у себи велику истину, 
а у исто доба нужни и спасоносни 
лијек нашем народном организму, на ко- 
ји се нијесу ни мало обраћали наши књи- 
жевници све до скора. Они су сматрали 
патриотском дужношћу, данам мухамедан- 
це наше престављају као крвопије, зулум- 
чаре? управо нељуде. Ово се за неко доба 
могло и онростити тенденцијозној књижев- 
ности; али је то доба већ прошло, и дужност 
једанас баш књижевности, да руши кинешке 
зидове, што је у српскоме народу подигао 
религиозни фанатизам између једнокрвне 
аразновјерне браће, што се може постићи 
једино међусобним упознавањем. А да се 
ми Срби у опће међусобно не познајемо, то 
морамо признати. Колико је српских књи- 
жевника пропутовало и проучило народ по 
Босни? по Херцеговини, по Лици, по Хрват- 
ској? по Славонији? по Шумадији, по ста- 
рој Србији, по Мацедонији, по Приморју и 
по Црној Гори, па нам у својим путониси- 
ма саопштили, што су све видјели и дознали? 
Ми ваља да признамо, да ако хоћемо, да што 
читамо о себи7 ваља да се обратимо туђим 
књижевностима? и ту да се међусобно упо- 
знавамо! Па колико има књижевника ту- 
ђих? који су били у стању, и којима је 
била намјера, да истину о нама пишу?!

У намјери дакле? да се почнемо упо- 
знавати са једним важним дијелом Срба, 
ми узимамо пред-а-се ХагоДие рјезте Ми- 
ћатесТоуаса и Вовт 1 Негсе^оутц што их 
је сабрао г. Кослиа Херман и прошле годи- 
не у Сарајеву у „земаљској штампарији“ 
латиницом на свијет издао; и хоћемо, да их 
у главним цртама нашим читаоцима прика- 
жемо.

I.
Најприје да видимо: како босански 

мухамеданци сматрају себе, управо Босну 
у пространој турској царевини? Узеће- 
мо одма прву пјесму. Паша од Гласинца 
жени сина из Цариграда. По дјевојку иде 
из Босне три хиљде свата, а пред њима 
стриц младожењин Гази Хузрев-бег? ујак 
му бег Љубовић7 м Ђерзелез Алија, да бу- |

де дјевер уз дјевојку, три најзнаменитија 
Бошњака. Кад су били близу Цариграда, 
везир Ћуприлић јавља цару: Ето иду од 
Босне сватови — твога лале паше са Гла- 
синца, — изиђ’ сјутра на сараје старе? — да 
осејириш од Босне сватове. Цар послуша 
Ћуприлића, — па кад царе угледа сватове,
— и пред њима Гази Хузрев-бега? — вас у 
срму и у чисту злату? — притисле га цареве 
челенке, — низ прси му драги каменови, — 
цар пита тридесет везира: — Које оно 
први пред сватима? — Везири му одгова- 
рају: — Твој је сестрић Гази Хузрев-бе- 
же, — што ’наквога муртатина немаш, — 
твоју земљу издаје власима. — Ко је оно 
други на ђогату ? — Оно главом беже Љу- 
бовићу? — што 'наквога душманина немаш,
— што је царе твоје царевине, —твоју 
земљу каурима даје. — Ко је оно на коњу 
дорату ? — Оно царе Ђерзелез Алија, — а 
Алија од Босне дахија. — У томе долази и 
Ћуприлић, кога овако цар ословљава: Ла- 
ло моја Ћуприлић везире, — све ми хва- 
лиш од Босне Бошњаке, — ал’ Бошњаци 
једни хијанети, — издају ми земљу кау- 
рима. — Кад то чуо Ћуприлић везире, — 
љуто писну везир у одаји: —; немој царе 
слушати муртата, — ти онаквих не имаш 
јунака.... Опет Султанвели Ћуприлићу: — 
Знашли кад си мени говорио, — у Бош- 
њака нигда ништа нема? — душеци им 
зелена травица, — а јастуци студено каме- 
ње. А да свати продаду са себе одијело и 
са коња рахте позлаћене, бише могли ио 
Стамбула купит! Ћуприлић цару одговара:
— Они штеде своје одијело, — кад их зов- 
неш ти на твоју војску - обуку се према 
душманима, — они тебе образ освјетљају ...
— Па погледа царе са пенџера, — цар у- 
гледа Ђерзелез Алију, — и Алијна широка до- 
рата? — штоно дорат под Алијомради: — све 
му скаче небу под облаке, — а који су нај- 
впши пенџери, — све искаче према пенце- 
рима. -Све се куну младе стамбулије — да 
је крилат дорат под Алијом. — У Алије то- 
пуз у шакама, — баца топуз небу под обла- 
ке; — колико га у висину хита? — очима 
га видјети не можеш? — он под топуз под- 
гони дората? -— у голе га дочекује руке.
— Вид’ што ради дорат под Алијом: — 
дорат ломи бијелу калдрму? — све он ломи 
џаме на пенџерим. — Султан пита Ћупри- 
ћа: ко је оно на дорату? — Ћуприлић му 
одговара: Оно главом Ђерзелез Алија? — 
што онаквог не имаш јунака? — што је ца- 
ре твоје царевине? — он ти земљу чува од 
каура. — не издаје земље ни градове. —
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Па су цару сузе удариле од радости, и ши- 
ље Ћуприлића, да дочека свате. Кад је 
Ћуприлић изашао пред капију, бези му к 
руци полећеше. «Љуто пишти Ћуприлић 
везире, — благо мени и данашњем дану? — 
кад дочеках у мојој старости, — да Бо- 
шњаци до Стамбула дођу... Но све то није 
мило осталим везирима, којн добавише И- 
дрис Арапина, па наредише, да са дванајест 
хиљада војске сватове дачека на пољу стам- 
булском, кад се крену из Цариграда. И 
збиља, кад су свати били пољем стамбул- 
скијем, — у дно поља војску угледали, — 
па кроз војску свати ударише, и рашће- 
рају је, а Ђерзелез Алија, — Арапина 
жива ухватио, — обје му је руке савезао, 
— обадва му уха одрезао, — па Алија ио- 
тјера Арапа, — па иред собом гони арапи- 
на? — и под њиме ата четвртака, — па по 
једном ударо Алија — са канџијом ата 
под Арапсм, —а по два пут он шиба Ара- 
па. — Стоји тутањ ноља зеленога, — до- 
тјера га до града Стамбула, — до сараја 
цара честитога, — у авлију утјера Арапа. 
Кад га видје Ћуприлић, сађе на авлију и 
пита Ђерзелеза, што је било. Али Ђерзе- 
лез нема кад с Ћуприлићем говорити, е га 
чекају сватови, него нека му Арап казује, 
што је било. Ђерзелез се врати, а Арапи- 
на Ћуприлић изведе пред Султана, коме 
каза све што је и како је бидо. Кад је 
цар разумио, ко је Арапина послао, — све 
је царе везире скупио, — цар везире иод 
сабљу турио. — А сватови здраво доведо- 
ше — на Гласинац лијепу дјевојку, — 
оженише Хајдар-алај-бега — милог сина 
паше са Гласинца.

Ајдемо даље. У другој је пјесми ри- 
јеч? како Рокација и седам краљева, и Ми- 
лица московска краљица хоће? да протера- 
ју цара из Стамбула. Цар шиље пред вој- 
ском Дурмишлију, али му стари Мехмед- 
паша велн: Подај мухур паши Дурмиш- 
лији, — бијел Стамбул Рокацији краљу! — 
Него шиљи мухур Ћуприлићу, — ког’ с’ 
од себе скоро отиснуо, — све с муртата, 
да од бога нађу, — јер су теби њега опањ- 
кали. — Цар шиље по Ћуприлића, па га 
опрема на Орлово поље ниже Темишвара, 
гдје су војску скупили сви седам краљева и 
Милица Московска краљица. Ћуприлић се 
прима али условом, да му неће препорећи, 
што у Стамбулу учини, и да ће с њим на 
војску поћи. Цар пристане, а Ћуприлић 
дозва четири џелата, па погуби неке царе- 
ве доглавнике и самога хоџу шех-ислама. 
Отолен је подигао војску и с царем се упу-

тио пут Орлова поља. Кад су били на Ор- 
ловом пољу, Бошњаци се договоре, да сами 
ноћу удру на војску московске краљице, 
како ће се догодити забуна међу краље- 
вима, те им тако сву силу разбити. НТто 
су намислили, то су и учинили. Цар се 
чуди, за што стоји јека низ Орлово. Кад у 
јутро — хабер дође у турску ордију, — да 
Бошњака на Орлуву нема; али почеше сти- 
зати гласови, да нема ни краљева на Ор- 
лову, ни њихове силе. Кад су се Бошњаци 
повратили, цар Сулејман зове Цана од Трав- 
ника, — мој газија од Травника Џано, — 
што ти хоћеш да ја теби дадем, — хоћеш 
сине Босну пашалука, — или Џано блага 
без хесапа? — Али му Џано одговара, да 
није за везирство, а да блага има колико 
му треба, него иште неке повластице за 
Босну, што цар даје.

У петој пјесми опет се истиче важ- 
ност Босне у царевини и моћ Ћуприлића 
у Босни. Ћуприлићу стигао је глас, да се 
Босна побунила, иа он цару вели, ако из- 
губи Босну, да неће много проћи, па ће 
отић и Румелија -— то су кључи одСтам- 
була твога. Кад је цар то разумио, шиље 
у Босну Ћуприлића, — узми хазне колико 
ти драго, — што учиниш ја те питат 
нећу. — Кад се чуло у Босни, да долази 
Ћуприлић, сви бегови излазе му на сусрет 
у Новом Пазару. Ту се чини велико весе- 
ље, а Ћуприлић од радости сузе рони, па 
дарива све Бошњаке редом. Кад су у Трав- 
ник стигли, пита главаре Ћуприлић: — 
Има л’ ико у Босни поносној, — ја у 
Босни ја Херцеговини, — да ми није итат 
учинио ? — Сваки шути, ништа не збораше,
— осим једног босанског главара. — Има 
пашо, драги господаре, — у Крајини на 
широкој Лици, — Бег Мустај бег именом 
се виче. — Овдје ј’ било до седам везира,
— ником итат није учинио. — Сваки му је 
татарина спремо, — а сваки му бујрунти- 
ју спремо. — Татарима осијецо главе, — 
бујрунтије ногама газио, — хтио није доћи 
до Травника, — ни теби га учинити неће.
— Ћуприлић пише Мустај-бегу бујрунтију 
и шиље је по татарину, који му вели: Не 
мој пашо, рад божјега хатра, — посјеће 
ме бег Мустај-бег лички, — остаће ми дје- 
ца на сокаке! — Не бој ми се сине тата- 
рине, — неће тебе беже посијећи, — већ 
те хоће добро даровати. — И збиља Ћуп- 
рилић је погодио; Мустај бег даје татари- 
ну четерес дуката муштулука, што му до- 
несе хабер Ћуприлића. Па говори агама: 
ваља ићи бијелу Травнику, — на зијарет
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Ђ-уприлик везиру, — шућур Богу, када к 
нама дође! Тако и Мустај-бег лички с ве- 
ликом пратњом и даровима иде у Травник, 
да се Ћуприлићу покдони, што још није 
ниједном везиру. -— Везир Босну тахкик 
учинио, — па и царску задовољи рају? — 
и међу се помирио Турке. — И Турцима 
тембих учинио? — да народу не чине зулу- 
ма.......

У деветој пјесми у опсади и боју на 
Сигету опет Ћуприлић и Бошњаци одлучу- 
ју. Опсада траје дванајест година; и већ 
мухур-сахибија Цару предлаже, да оста- 
ве Сигет. Али Ћуприлић не да. Цар Су- 
лејман узимље мухур мухур-сахибији и 
предаје га Ћуприлићу, који одма посијече 
мухур-сахибију, као издајника царевога. У 
томе из Сигета Вук Даничић позивље Цара 
на мегдан. Цар пушта тридесет телала 
кроз војску? који вичу за пун мјесец дана: 
Ко год ће ми бити џебелија? — ја ћу њега 
метнут на везирство. — Нигдје цару џебе- 
лије нема. — Док не изађе бијесан барјак- 
тар.... — Момку дуга тура од перчина, — 
дорат црвен ко црвена свила... — Јесил’ 
чуо ондје крај Неретве — шехер Мостар на 
Херцеговини? —- у Мостару Кајтаз бајрак- 
тара? — То је он! И Кајтаз Даничића на 
мегдан погуби и то помоћу љубе Даничића, 
који — ево има седам годин дана? — да 
ме није ни прстом додио, — а камо ли 
лице обљубио? — жива м' мајка и сад сам 
дјевојка, — душманин се по сокацим вуца
— па он љуби дилбер крчмарице, А ево 
како је Кајтазу помогла: У турској се вој- 
сци знало? да Вука не може нико погубити? 
јер је на њега седам хамајлија, а на вранцу 
му девет дилбађија; с тога се Кајтаз у 
просјачком руху привуко кули Даничића и 
ту му се с љубом упознао, која је Вука 
напила? па кад је заспао, дигла с њега 
хамајлије и с вранца дилбађије? па Кајтазу 
дала. И тако Вук погину на мегдану, Си- 
гет пада? а Цар Кајтаза лијепо дароца - 
поклони му кулу Даничића — и у кули 
прикладну госпоју — бајрактар се оженио 
њоме7 — која му овако говори: — Бајрак- 
таре све ти халал било? — што ме љубинц 
кад год се пробудипт...

Н1то ћете више? Цар Селим (X 
пјесма) умире а сузе рони низ бијелу браду. 
Питало га дијете Сулејмане, за што сузе 
рони... Моје дијете, Султан Сулејмане?
— ја не жалим, што ћу умријети? .— ја 
не жалим тахта ни Стамбула? — ни харема 
младих султанија? — нити пуних седам 
кула блага, — а ни тебе? сине Сулејмане,

— што ћеш мени нејак останути? — 
нејаку ће сами Бог помоћи; — већ ја 
жалим Егру и Будима, — гДЈе осташе 
сужњи у каура? — гдје осташе у каурске
руке....... Веће слушај, мој једини сине? —
када теби први диван буде? — редом ће 
ти лале долазити, — када дође везир 
Ћуприлија? — према њему наноге устани,
— уз своје га кољено посади? — па ти 
реци хоџи Ћуприлићу: — Дало моја, 
везир Ћуприлићу? — бабо ти је селам учи- 
нио, — ишћи војске колико ти драго? — 
да освајам Егру и Будима, — да не лежи 
Будим у каура.... Селим умире и сахра- 
њују га? па пођоше паше и везири? шејх- 
ул-ислам и све ефендије и Сулејману се 
поклонише. Када дође Ћуприлић? — угле- 
да га султан Сулејмане? — према њему на 
ноге скочио? -— посади га уз своје кољено. — 
Шејх-ул-ислам цару говораше: — Султан 
царе иза горе сунце? — није канун цару 
устајати — према својим лалам и везирим.
— А цар њему: Јест ми канун на ноге 
устати — према своме хоџи Ћуприлићу.... — 
Кад Ћуирилић сакунио војску? — Цар 
Сулејман из Стамбула крену? — поведоше 
силовиту војску? — Унгарију широм опље- 
нише? — па под Будим војску уставише. Ту 
долази Ћесару помоћ? седам краља од 
седам земаља? и осмога од Москова кра- 
ља. Али ипак Будим пада? — узе њега 
Султан Сулејмане? — на град меће зелене 
бајраке? — а у град је населио Турке!

Даље (VIII пјесма)? Тукунлија Бане 
обећаје Султану силно благо за главу Ђер- 
зелез Алије? и у Стамбулу сви везири 
цара савјетују? да пише у Босни Ћуприлић 
везиру? да му пошље Алијину главу. Кад 
је Ћуприлић књигу примио? — свеје учи? 
грозне сузе лије? — стачу му се низ бијелу 
браду? — кајно бисер низ бијелу свилу. — 
Што ће сада? — По свој Босни књиге 
растурио? — бујур амо? по Босни јунаци?
— добро ће вас везир даровати? — неком 
ата? некоме парипа! — Скупише се босан- 
ски јунаци7 — па на поље везир излазио? — 
све разгледа Алијну прилику; — сву је 
клету Босну претурио? — ал’ Алији не 
нађе прилике! —- Кад погледа камену ћуп- 
рију? — али стоји један серхатлија? — 
вас у срми и у чисту злату? — за пасом 
му двије пушке мале? — око њега бријет- 
киња ћорда? — на раменувезенашешана.... 
бага би рекао и бих се заклео? — да је 
један? обадва ми свјета. —• Те Ћуприлић 
шиље по његову главу; кад је видје Ђер- 
зелез Алија? — тадон цикну као кукавица:
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— Да сте мене, Бог дб? погубили! — То 
је сестрић? а бег ми ЈБубовић, — таквог 
бега у свој Босни нема! — Тако Ћуприлић 
избавља Ђерзелеза. Кад је султан послао 
Тукунлији бану главу, што је тражио? онда 
му бан поручује? да му на мегдан изађе? 
или да пртља из Стамбула! Везири савје- 
тују цара? да остави Цариград? но Софте му 
не даду? него да тражи? ко ће за-њ на 
мегдан изаћи. Али ко ће? Нема никога? 
већ пише Ћуприлићу: Без Бошњака не има 
јунака! — Ћуирилић шиље Ћерзелез-Али- 
ју? који ухвати жива Тукунлију и одведе 
Цару у Цариград. — Хеј аферим? Ђерзе- 
лез-Алија? — једног смакох? бољи ми је 
осто? — Ишти брате? што је теби драго!
— а Ђерзелез цару: Не ћу теби земљу ни 
градове? — немој данас мени прикратити?
— шта урадим по Стамбулу твоме. -— Цар 
му доиушта. А Ђерзелез прихватио ћорду 
па посјече четерес везира!

То се исто догађа Султану7 кад му 
је ??од Приморја Лукаи тражио главу 
Краљевића Мзрка. Кад је Ћуприлић при- 
мио царски ферман? рони сузе низ бијело 
лице... Код њега се Марко нахођаше, — 
па он пита Ћуприлић везира: — Откле 
књига? од кога је града? — тејетако пус- 
та жаловита? — Ћуприлић му каже.... 
већ чујеш ме? моје дијете драго? — хајд’ 
отиђи у пазар чаршију, — па ти гледај по 
себи прилику? — који ће те моћи замје- 
нути? — том јунаку одсијеци главу? — да 
је пошљем мјесто твоје главе. — Са шар- 
цом се мораш растанути? — и са твојом 
окованом ћордом? — јер је на њој име 
исписано, — твоје име? Краљевићу Марко?
— друго име Јеросиме мајке? — треће име 
Вукашина Краља. — Марко оде у пазар- 
чаршију? — да он тражи слику и прилику,
— кој’ би мога на њег наличити. — Хода 
Марко по Сарај’ву граду? — ходао је за 
три б’јела дана? — нигдје нема по њему 
прилике. — Кад четврто јутро освануло?
— указа се момак на коњицу? — по имену 
Трпотић Алија; — свак би реко и би се 
заклео? — да је глава Краљевића Марка? — 
и по лицу и по брковима. —- Стаде мислит 
Краљевићу Марко: Тешка јада за Бога 
милога? — ко ће права момка иогубити! — 
Које севеб да одбога нађе! — Кад је Сул- 
тан примио главу? — одма се је царе по- 
кајао? — што је дао погубити МарКа; — ако 
мене ко на мејдан зовне? —ја нејмадем за 
себе јунака? — нит јунака Краљевића Мар- 
ка? — који но је за мене Султана — се- 
дамдесет добио мејдана. — Кад је Лука

примио главу Маркову? пише цару; ако 
мене на мејдан не дођеш? — Стамбул ћу ти 
огњем запалити? — и тебе ћу жива ухва- 
тити. — Опет нема ко да на мејдан за 
цара изађе? већ цар пише Ћуприлић вези- 
ру? — да му нађе у Босни јунака? — ко- 
ји може мејдан подјелити — са кауром од 
Припорја Луком. — Ћуприлић шиље Мар- 
ка: — Дај се спреми на Приморје равно?
— можеш сада шарца избавити? — добра 
шарца и ковану ћорду? — и цару ћеш до- 
брау чинити, — и он ће те добро даровати. — 
Марко је Ћуприлића послушао и Лукину 
главу цару понио. — Кад то видје царе 
Сулејмане? — од весеља на ноге скочио?
— те у чело Марка пољубио: — Бе афе- 
рим? босанска делијо! — Благо мајци. која 
те родила? — и сестрици? која те гојила!

На поклон ти шарац од мејдана? а и 
ћорда Краљевића Марка? — ког погубих 
покојна му душа! — Ал’ кунем се па и 
Бога дајем? — да ћу мога Марка осветити?
— душманином пашом Мурат-пашом? — 
који ми је Марка напањкао! — И одма је 
пашу објесио на Стамбол-капију.

Још ће мо једну (XX) пјесму навести. 
Краљ руски подиго војску силну? свео је 
покрај Црута? па пише цару : — Празни ме- 
ни тахта у Стамбулу? — а ти хајде ћаби 
и Медини? — јер је Стамбул моја дједо- 
вина? — а ћаба је твоја дједовина. — Ако 
ли неће... а ти ајде на Турево равно?
— да на сабљу Стамбул дијелимо! — Цар 
сазивље диван? и пита везире? што ће сада ?
— Све му шути четрест везира, — Ме- 
мед-паша ријеч бесједио: — И јест ћаба 
наша дједовина? — а Стамбул’ је руска 
дједовина? — да празнимо тахта од Стам- 
була? — ту је помоћ од све седам краља?
— ко ће стати прама седам краља ? — Тада 
скочи Ћуприлић: — Јере тако? царев мур- 
татине? — Што издајеш тахта у Стамбу- 
лу? — и издајеш цареве градове! — Па 
Ћуприлић иште цару ферман? да скупи 
војску? да је он изведе на поље Турево. 
Цар му даје ферман и мухур од злата? — 
суђа моја а управа твоја, — ни за што те 
пометати нећу! — А Ћуприлија цару: 
Хвала теби царе на ферману? — а не хва- 
ла на мухуру златну? — јер код тебе има- 
де муртата? — хоће мене теби опањкати? 
—• па ћеш мене с главом раставити . .. 
Што ће се овога пута и догодити. Ћупри- 
лић је скупио силну војску и разбио и 
живаухватио Краља од Русије. Ал’ се Кра- 
љица моли Ћуприлићу: Поклони ми жи- 
вотКраља мога! — Ишти блага коликоти
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драго! — Ћуприлић јој одговара: Дај ми 
кључе од седам градова, — дај ми харач 
од седам година, — царску хазну тећмил 
ми учини,— што но самје ратећ потрошио. 
Кад тај глас дође у Цариград, везири 
устадоше противу Ћуприлића: Аман царе, 
свечево кољено! — Бијахмо ти ухватили 
краља, — што ти шћаше Стамбул да при- 
хвати? — па га пушћа мухур-сајибија? — 
и здрава га у Русију сгтреми! — Цар до- 
зивље свога капиџију: — Да си брже на 
поље Турево; — те застави мухур-сајиби- 
ју; — ту га смакни, а не дај му амо. — 
Кад је Ћуприлић примио катули фермана, 
— Ћуприлпји сузе ударише; —- Ја вај ме- 
ни од сад до вијека! — Кад се не зна за 
моје јунаштво, — ни за чије већ се знати 
неће! — Стани мало царев капиџија, — 
док ја клањам турскога намаза! —- Па он 
узе турски абдест на се, — и он клања 
турскога намаза, — па се туд’јер гајиб 
учинио. — Отле се је војска растурила, — 
Сваки оде завичају своме.

Тако свршава Ћуприлија, и тако се 
награђују толике заслуге његове и његових 
Бошњака, које се пјевају у народним пјес- 
мама! Је ли цар у каквој невољи личној; 
је ли се на њега подигао хришћанлук, да 
остави Цариград, па да иде на ћабу; хо- 
ће ли да осваја земље и градове: вазда се 
обрће Босни и у Босни Ћуприлићу, и Ћу- 
прилић са Бошњацима подржава Цара у 
Стамбулу. Управо све јунаштво и сва му- 
дрост, штојетурску царевину раширила и 
држала, то је све из Босне. Кад треба ју- 
нака? нема га у свој царевини, него га ваља 
у Босни тражити; треба ли савјетника на 
царском дивану, нема га у Стамбулу мимо 
Ћуприлића. Везири остали сви су издаји- 
це. Нема Турчина мимо Бошњака! С друге 
стране Стамбулије мрзе Бошњаке. Ту мрж- 
њу они показују, када нред Султаном пањ- 
кајуБошњаке; која мржња најпослије успи- 
јева? те сам Ћуприлија пада њеном жр- 
твом!

Овај антагонизам између Бошњака и 
осталих Турака; ова одвратност Бошњака 
од Стамбулија, која им није дала? да се 
амалгамирају са осталим мухамеданцима; 
овај понос босански, који није трпио над 
собом туђина за господара; све је то са 
свијем наравно у Босни поносној, каја је 
подлегла јачој сили; и све то свједочи, 
Да је у Босни била у велике развијена са- 
мосвјест народна, која је извирала из до- 
бростања и из просзјете босанске; само- 
свјест, коју није могло ни мухамеданство

угасити; и која се до наших дана бори- 
ла противу Стамбулија!

(Свршиће се.)

Живот.

Извија се сиња магла 
У висине грдне, јаке, —
Соња магла у висине 
Згомила се у облаке;

А облаци отежају,
ГЈа се опет врћу доље :
Силни нљусак из облака 
Све потопи равно поље. —

А на поље зима пане,
Смрзне вода као греда, —
И Н1то ј’ прије магла била,
Сад су само санте леда...

А наш живот што је друго 
Него она магла сиња? —
Лети, лети — под облаке,
Па се свали са висина... —

Те у калу и у праху 
Котрља се, дави, гуши,
Па тек само зиму чека,
Да га^укочи, обездуши... —

И зима га укочила,
Ни маћ’ му се више не да:
Ој младости, — магло сиња!
Ој старости, — санто леда!

Филии Ј. КовачевгЈ.

Из Овјетске књижевности.

(0 п?: плизму) држао је проф. Н. И. 
Стаоро^кенко у Нетрограду јавно преда- 

вање, које доносимо по петроградскијем 
листовима у шљедећем изводу :

Песимизам није карактеристична осо- 
бина нашег доба, но му налазимо тра- 
гове још у предавној старини, а тако исто 
и у средњим вјековима. У нашем пак ви- 
јеку иесимизам је добио само нове форме и 
раширио се у обиму под утицајем нових 
културних услова. Основ песимизма нала- 
зи се у оној иротивурјечности, коју на сва- 
ком кораку сусриј тамо мсђуоним, што же-
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лимо и он?м? што у ствари постоји. Њего- 
ва је колиЈевка Индија са њеном песими- 
стичком религијом? коју јо основа Буда; 
а и у појезији старијех Јелина такође нала- 
зимо почетке очајничког и неутјешног пе- 
симизма. У елегијама Теокритовим, у дра- 
мама Софокловим, а тако исто и у дјелима 
Емиедокловим налазимо, неке напомене о 
томе? да живот нема цијељи? као и о не- 
срећама и јадима, који га сустопице прате. 
Софокло у најпрвој а у исто доба и нај- 
љепшој својој трагедији ??Антигонии гово- 
ри: „Савршене среће и не постојии? даље 
он држи за срећу ??да човјек умре чим се 
родии. У погледу на живот Јелин је у оп- 
ште био песимист и држао је? да живјети 
за овакав живот? какав је у ствари? не 
вриједи; али кад сс човјек већ родио и мо- 
ра да живи? онда чим се прије ослободи од 
тога живота, тијем је и боље. — Кроз но- 
језију старпх Римљана тако исто иро- 
влачи се тужна жица? а за доказ мо- 
жемо напоменути само Лукреција, кога 
можемо назвати пјевачем туге старога 
свијета ; некад мање? некад више? звучи тај 
исти тужни тон. — Средњи вијек застрло 
је песимизмом хришћанство, које је пропо- 
виједало одрицање од земаљске среће н 
ништавило овога живота? а иотицало људе, 
да траже живот у царство небеско, Аске- 
тизам доптао је у средњевјеково доба до 
свога врхунца; — удаљавање у пустињу и 
мучење живота, сматрало се за особиту сре- 
ћу. Меланхолично — тужни поглед на жи- 
вот исказао је св. Бонавентура; а и папа 
Инокентије /7/? у своме дјелу ??Т)е тшепа 
сопсПћопш 1ттапаеи? проповиједао је сумор- 
не мисли о животу, зачињеном тугом и 
несрећама. У средњевјековој појезији јасно 
је обиљежен несимистички правац? који се 
особито истиче у дјелима Хартмана Фон- 
дер-Ада и Валтера Фон-дер-Фогелфајда; овај 
потоњи подвикује у једној од својих гтјеса- 
ма: ??Свијет је цио пун отрова!и Таквим 
начином средњи вијек не само што није 
поништио онај песимизам, што га ј< нашље- 
дио од старог евијета, но га је још раши- 
рио и предао новом времену. — У новије 
доба чинило се с почетка као да ће свијетла 
епоха препорођења поништити ту општу 
тугу човјечанства, али? напро шв, она је по- 
могла? да се још јаче развије. Читавим чо- 
вјечанством завладала је тс.да нека неодо- 
љива тежња за вишом срећом; човјечанство 
је почело да живи новим животОхМ и гра- 
ђанском слободом, која јо давала простора 
мисли и изгледаше као да се оно одрекло 
од мрачног расположења, али то не би за

I дуго; — незадовољство стањем ствари, које 
I је поникло услијед гоњења католичанства 

против слободоумних људи? као и услијеД 
религиозних ратова, брзо је опет заузело 
маха. Од тада песимизам живо узима нове 
форме? шири се и живи све донаших дана. 
Карактеристична особина песимизма новога 
доба јест: меланхолија. Човјеку се чини 
као да му одједанпут умиче испред очи 
цијељ живота, до које као да се бјеше већ 
дотакао; услијед тога он пада у неко мрач-
но и тужно расположење, —- свијет и жи 
вот чини му се празан и бесмислен. Проу- 
чавање старога сгијета и познанство с тим? 
како су презирали живот, — потиче само- 
убиства, која у новије доба бивају све чеш- 
ћа и чешћа. У почетку XVIII вијека учи- 
нила је суморни утисак на друштво слика 
Албрехта Дирера 7,Меланхолијаи? а у исто 
доба Бертон писаоје анатомију меланхоли- 
је. Шекеиир у то доба износп нред нама 
типове Меланхолика? иесимиста и мизан- 
ропа у његовим генијалним дјелима „Лук- 
реција“? „Краљ Лири? „Тимон Атински^ и 
„Хамлет^. У XVIII вијеку несимизам се 
нренаша на земљиште идеализмау великом 
дјелу Гете-а ?,Вертера? које прелијета по 
свој земљи? налазећи пошљедовача чак и у 
далеком Китају. Дух иесимизма брзо је 
обузео Јевропу? па п људи рада и труда 
осјетише наједанпут неку тугу и склоност 
к самоубиству. Сами Наполеон 1? још док 
је био као артиљеријски поручик? заразио 
се песимизмом и писао је једну биљешку 
о том? да је живот бесмистица и да 
желп скору смрт; та биљешка подсјећа нас 
на једну етраницу из „Вертераи. Под ути- 
цајем Ж Ж. Руеоа и Гетеовог ??Вертераи 
појавило се и чувено дјело ??Ренеи од Ша- 
тобријана. — Песимизам XIX вијека раз- 
вио се нод утицајем религијозног скепти- 
цизма и политичког и друштвеног разоча- 
ровања; највиђенији представници тога пе- 
симизма јесу: Бајрон, Љвоиарди, Хајне и 
Ленау. Творац ??Чајд-Харолда“ и „Каји- 
на“ има дјела? у којима говори и о љуба- 
ви к животу и људима; — он је у својој 
појезији само строги судија човјечанства? 
али га не мрзи. Леоиарди гледа на живот 
одвећ мрачно? одриче сваки прогрес и на- 
лази? даје једина утјеха у животу —- смрт. 
Никола Љенау — то је типични представ- 
ник песимизма у Германији; његов песи- 
мизам не излази из сфере личних осјећаја. 
Пошто је ноникла позитивна философи- 
ја? на њеном земљишту накаламљена је 
иесимистичка појезија. Најбоља предста- 
вница тога песимизма јест францеска поје-
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еса Акерман. Доћи ке вријеме, кад ће ие- 
< тати еви елементи несимизма, и кад ће људ- 
ство почети живјети животом здравим; — 
жпвотом, кога иеће огорчавати иикакав 
јпд, нп тугп. Ж.

Иа руске књижевности.
(Атанаеије Атанасијевић Шеншин), 

позиати руски ијеснигс иод нееудонимом А. 
Фст, елавио је ночетком ове годино педе- 
сетогодишљицу свога кљижевнога рада. Да 
уиознамо чнтаоце пНове Зетеи еа тим од- 
личним лирским пјесником братскога нам 
народа, који је на жалост у српској кн>и- 
жсвпости врдо мало познат, доносимо по 
петроградекрј „Нивии шљедеће податке.

А. А.‘ Шсншин родио се 20 новомбра 
1820, у Орловекој губсрнији, а науко јо 
елушао на московском своучилишту, и већ 
1840, кад му је било 20 год., издао је 
ирви зборник својих пјбсама под насловом 
„Лирски ГГантеопи, о!) коме сс критика 
повољно . одазвала.. У/доба кад јо свршио 
школоваље, 1844 год., већје имао прилично’ 
кљнжовно имс тако, да су најбољи листови 
примали и иечатали љегове пјесме. Тада он 
етуии у орденеки кирасиреки пук као јун- 
кер, а пошто је ту проелужио девет година, 
ирођс у- уланеки иук царске гардо и учас- 
твов.то је у походу 185.0 год,; затим јо дао 
оетаику, иође у Моекву и ожени ее есстром 
чувених Боткиних и стално ее настани на 
нмаље свога оца, посветивши се скоро ис- 
кључиво кљижевном раду и сеоцком газдо- 
ваљу. „Коме нијс позната, илико иеби знао 
на памет дивну и чарну као чарно про- 
љетљс јутро ијеему „шапат, етидљиво ди- 
саљг, елавујсво цвркутаљо?....и — иита 
л11иваи —; Или ко од нашег образованог 
друштва није иознат са именом А. Фета? 
— Фет је омиљена личноет паше читалачке 
нуб.чпке, изузев еамо онај дио љен, који 
држп, да је иојезија еамо ереетво, да ее 
иекажу еувремене идеје у стиховима, иа 
макар ту и нс било иикаквеумјетиоети; — 
таквп љега не воло. Њега воли само онај 
„крји ее еа страхоиоштоваљем клаља всли- 
чанетву и еветиљи краеотеи, јсоји у нојезији 
тражи првје евега сетотичку наеладу и који 
је разумијо и цијеии срцом, а не тск ладиим 
разумом. У доба кад је у нашој кљижевно- 
ети цвјетала и добијала вијонце еамо лмуза 
освете и тугеи, Фетје .био одбачен и забо- 
рављен, а љегово су име спомиљали са 
емијехом и иодругом. Али прави љубитељи 
прјезије вазда еу се заиосили љогоном по- 
језијом, цуиом иеиецрние дражи. Но када

је тај болешљиви правац у кљижевноети по- 
чео малаксавати, тада је и Фот узвсден на 
висину, која му доликује н гостаоје једап 
од најоииљенији паших ијееиика. А зар би 
и могао ко да не воли тога орпгппалпог, 
а често и чудповатог пјееиика?— Његова. 
појезија говори нашсму ерцу и љу.Ђушка га 
као тиха мајска ноћ, оиа шапуће елуху 
као низ бескрајних акорда, који еу тако 
међу собом сиојсни, да их није могујк* иро- 
кииути. Фет је нрави и петинити пјееннц 
са оеобитим талентом, иравнм пјосничким 
умом и богато развијеним осјсћајем љеиоте; 
спољашљи облик љегове иојезијс норажава 
својом дивотом, стих необичиом музнкад- 
ношћу, а само излагаље пеобпчном жово* 
писношћу. Ои јо чисти лирик у иотиуном 
смислу ријсчи и као такав нознаје својс 
силс, те уирав.Ђа љима као прави виртуоз. 
Поириште љегове појезије пије широко, али 
затоону љему потпуно гоеподарп. — Нека, 
тако рећи, неиотиуна чувства, која се буде 
под упливом иоематраља природе у чуднпм 
тренутцима тајанственог одушевљеља, мимо- 
летни и тешки примјетни оејећаји, моменти, 
кад је човјек неком тајанетвсиом дрнжи 
раздраган, када је душа ,,иуна иеке неис- 
казане тежљеи — то је главна еадржпна 
љегове појсзије. Оригиналноет љегова састоји 
со у необично љежној и појетнчној љеговој 
нарави, која плијепи својпм ироетотом и 
дубоком пскреношћу, која ио иекад долази 
до дјетиљеке напвности. Та простота, шшв- 
ност, презираље еитне и ииеке животне лб- 
гичне дошљедпогти и нека као мрачиоет — 
бар за незналице ■— љегово нојезије, дајс
јој некиособотп колорит и неиеказаиу мили- 
ну. Каогод штојетрудно ршшознати дпвоту 
боја зорипих, или мирие разиовреног цвијећа 
по ливадама, кад ее у једпо сирје, тако је 
трудно распознатн дражи појезије Фетово. 
Она мало потиче мисао, — љу треба осјећати 
и прјмити ерцем. Ои јс еам рекао у једпој 
енојој пјосми; „Само ичелаумије наки <‘ллет, 
која ее у цвнјетку скрива, еамо умјетпик 
може да осјстч у евему траг оиога, што је 
дивно.и То може елужити каокарактериетика, 
бар у неколико, љегове творачке силе, — 
умјетиик ие долази толико до опога, што је 
дивно ноематраљем, колико ерцем п оејећа- 
јом. Код љегаје још и та врлпиа, да јекадар 
су ноколико етихова иотиуно нариеати иавјео- 
но етаље душевно, и у краткоЈ ијесмн пред- 
ставити читаву слику, пли и читаву драму.и

Ми ћемо радити, да боље упознамо 
наше читаоце са овим елгљљоинм рушшм. 
пјеепиком. Ж.



. Л Н11 I' 
1Ј

Стрлна 38.
<»п доццтјиљ' дчгч. • 

га пчл, > ен.м^ чу Н СК.В А

с.:орнппр у Д;ичац|џи .
Дултурнеч'биљешке.111т'-’ Ј’’

,.Џ: ,, <’»Ј ТТЈК‘еТГГ*гЧГ1,1;.. 011.11 р’ н|<:»
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нрослављена је 27 јануара .цкромно ,јци 
достојаиетвено у старој \Додгорици} и уиовој 
Мкрковој У(!очи свечанооти било
је освјетљење; иарочито,био је .рсвијцтљси 
спомсиик Великог Војводо Мирк%:Иа сами 
дап свечаноетн нироијг јс билаЧЈискикепа 
заставама, п осим ј фогоелужеша^) , нослије 
нодна чиновништво ,и одличиији.ргрговцп да- 
вали су пиће народу, 7који ‘Јре, Ј5иа слцго 
на главној пјпци, гдјс је ;Цграло/1ицрццгорџ|ф 
оро уираво нред сиомрницом./Гу се.уц.грмл^- 
ву 113 иушака н ије^ање цес^лидо Ј(1до, сам^/ 
ноћи.г*Али је свечаиор^ иостиџлр ,дрхуцац 
прсставом „БалкансцвЈ^.Дарице/,,лкоју ,ру 
приредили. чланови,гцје9Ц9мчитаоцице,,Какр 
пише дописник лГд,:.Црцогррцци,;. дррст^ва 
је доста добра испала,, ,а црецо. рвакоу 1 
очекивања била је ц ,до(5ро посјећеца. ,Разу- 
мије се, даје било на пресЈави доста Мухаме-' 
данаца. Чист нриходјр5бионамијењенсамој 
таоници. „Цоштојеу ч^тановпмадобро воље,— * 
иише исти доиисник/.—тнадати.срЈе, да ,ће 
друштво још коју прсртавуудати у.интеррсу,/ 
своје читаонице, еда , би дозкивјела '^евој 
локал, као што га има/ка^о-.с^м цуо^.врћ 
п Никшићка читаоницаи.' ‘ I

(Српско позориште у Даллацији). 
Ирва срмска позоришна дружина, што јс

Далмацпји престављала, била је* она
ИличиЛсва, ако се ио : варамо г«-1874 или’ 
7Г). Од омда мало које годиие да иијс 
која позоришна дружипнца иоходила Далма- 
пију. Ових месојеђа престављале су по Дал- 
мацији двије српске позоришно дружиницс,
I Грогапбеви п Јооанмшбма доста д<>брим 
уеијехом. Јовановићева дружина преставља- 
ла је у Кшшу н у Каштслима, а Протићева 
у Шибенику и у Спљету. И једна и друга 
ирсстављало су Суботипбсау драму „Бој на 
Косовук, која јс ирсетава иајвишо иублике 
прмвлачила; Сиљецки пИагос1и хвали Про- . 
тићеву дружину, која јс из Спљета иошла 
у Требшве. Јовановићева дружина пак сада 
преетављанаКорчули. Овај нријатољекмдочек 
смјерних српских позоришних дружина по 
Далмацији, која је научена ианреставе ита- 
лијаиеких дружина, коликоје корисан народ- 
ној оићој стварм, толикб јс и похвалан, н ми га 
правим задовољством биљежимо.

(Васо Живковић), правоелавни ирото-
поп у Панчеву и српски пјесник, славио
је у иочетку Фебруара содамдесетогодишњи- 
цу евога рођења. Овај скромни наш пјесник 
нма ијееама, као што су „Радо иде Србин 
у војиико# и „Устај, устајСрбинои ивмлађих
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III .«’11'»руи< '!м И Т<'Г>»| <1 ЦЈШМЛ 1ШШ.1Ч' П|ЧЧ’ '* ► ,<
5Е'Т А''и.Р Ј Јл'тсд„НЛ 1 
в:ни . шмитички лри.нн,.*», ,.. . .. 1)дјј<ј/ Г? с ,

; г*»гп’«П*гтгПГ4 I м I Нш>..4| —I > М '.1*4.4 1 .1 II.  т 1 п«МЛ”*Г*гтгН1’4 1М 1 КУГ г^оч .и^лл п.
Д» г!1 » цт ■Н|>:<1Н>!

СрјЈа. ЈјБегрцр. се цјесмо ,над4?ом»№ином ,,цо. 
негдашњимрлистовима: џ,’Скоротечии, плСрп. 
народ;• Листу^у „Бачкој Вилии, ’ л:Голубнции, 
„Зимзеленуи\Ц’лПбдунавцци( Дестт».р.-гм,---;-л-дм. .^^.ЈТО) стари- 
ии, цредала је Цаичевашса^цр^вциа оинггина 
лаворов вијенац од^срсбраи-кованога, а сти- 
гло му је мЦопггво’*толеграфскИхии 'нисмгпих 
ЦесТитака ’са‘паШШх ” КЈ>ај(ша’ СјшџТва/ Крји- 
КаЦЦЈисцррнија '.ниша 
цее;гц<ањц са ,,жрлбом,.нда,,дочека <јрши воју
десетпну година, па да их ироеливи у веном 
сноко}бТву,!И!’ Јб.ЈЛтИУ својб* јшдољубиве
М_к__ЈГУ' ■’ 1».»ПТ<’, ЈН 1И.М ттн.м.и у .

1.1 М IX !1Ј’1'.у <'!”•<’»•>' Ч»»СЛР II’ Н
. СрПГКЈПГРТГ
н;ппп> . ИНМ

••ПТТТЛ-ПГТП П"НттПТ-| Г ГГ7 Лј , ^т.тг;

дп.мо, на |,с Ј^внгХ' преписна:'Ј'(;.П'!> ИП .1 \ . »п ДО.Г» н »1 Г'1 и

х('г.;»т<'Ј1рофг' В*' АЈ ‘Карловацлл^ Ијнг/' спе< ку
и < > од л јј и с м<>' В ам «оди ах »;• пко ј о< ’Ј ош” I м иј о сто и р 11 м и 
ли,1 јаћито иам, иа Кемо Вим Јо послати, кад Пудс 
готоио^^ругц/ррда^^зД цпко би било,, ла< со от/да 
Ј^Ј|цте^дакроЦради»ом)јнр^ма ирогрцму •„Поае Зоц) 
Сар/,,из,,;Кол;(,грј^др(Је^н'Го ..исто,, поручујемо и 
ириЈатрљу 1да‘1}Ц,,-кОбојпци
бттаи<!поздрап! .ш* Јг ' - -
1. !:'М11|Ш°<;НИ^ГцБјЦ11ке^..Г(Ц<Ј ир«(Ц снеоци биЈичи 
удма1(Ј1рддпи11ир,лЛЦ,оре-тројо(днијр/лнЈено пЈееми- 
це не1»о—у „Н.Жат-и-—санјета угдедати.,.. Да је 
ироиор^чеио и тсби и снима нашим пријато.Г.има, 
да лао по;Д0)Јб11ите*4?‘ иСЈерМ^н.о0-!"1^^-лб паборип-
д.аго—иодитичко—ирихикх’.    0 д л.о м к о ј пак
ле1»емо штамиатл, Јер чокамо е нромоиом цјслипу| 
Д1 сл гам Јправо!

Г. Ј. Л. II. Дубровннк. — М а р о д и и х жсл- 
’ склх лЈоеама имаКсмо п еу»ил1о лрема иро- 
отору ^Нг 3 ет . лдј^ри ..кулито,;;и шлл.ито рам: 
лх л ;»а.ие НриЛ/абору глодпЕсмо коШко иа д<»б- 
р о т у еамо лЈосМо толико л ла м Ј о ет <», о д а к .1 е 
ј е. П 1л<> бл иаримл.лпо а л лоучло чутп, какие е.о 
лоллјепко ијовају по равним нашим крајевима. 
За то 1>емо их са захвпллошКу нриматл од евакуда. 
Што ле улможемо штамлатл, и<»вратл1»<,м»»,

Г. Л. Л. Даннлон |рад. * Учлпп.1л емо н<> 
жсј.л ВашоЈ, оелал.ају!»л ее ла Ваше лрнјател.еко 
аауаимал.е. Олај ее млалак ле може на1»л, пего бл 
требто, да га онсг Израште, ако га номате^у 
иреилсу, па да нам га лошл.ете. Ирлјател.ски иоз- 
драв!

Урсдннштву „Босанско Виле“ — Сарајсио. 
Ви лае молите, да вам шлл.елш лист у замјелу, 
а мл смо вам одмахирву спеску нослалл, као свима 
ерлеким и хрватоким листовима, на смо со чудили, 
зашто иам ле шил.оте ваш лист, као што се чу- 
димо, за што лам у замЈеву не долазе и неки 
хрватски ллстови. Тек буле готово друго издан.с 
нрве свеске иримићето је лакиадно. Братски но- 
здрав I

1 Србаднја — Грац. И рама смо одма нослалн 
нрву свеску — зар |е ллЈеете лл ви иримили ? 
Лавлте лам, е 1»емо гам Је падокпадтт.

Г. 11. В. — Вуковар. И Вама Је одмах нрва 
Свеска ноелата; али ношто Је ио други нут ре- 
кламираге, злачи да Је л: гублла лут, те 1»емо Вам 
Је нослати, кад будо гот в » друго издал.е.

••• 'I :

' >б-'

Уређује Др. Длзо Томановић;


