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I.
ЗмАИ СЕ Л1ОТБ1И ГОТОВИ СТ» ОР.1М ВО6ВАТИ: 

НеКТ> СЕ ЛК)ТИ, нека га, хоЕе ш ПОЗНАТИ.

Арав1итск1и Л1ОТМИ змаи потресуе крилш, 
Оштри зубе и нокте, и одвећт> се сили. 

Ехиднову породу одћ свм’ страна скупли, 
II што гамзи по землви, извлачи из’ дупли, 

Да удари на Орла русска двоеглавна, 
Да га сатре, и сможди, учини безславна.

Орао Змак) говори: прођисе тм тога,
Мм међп со6омђ неимамо узрок’ никаквога. 

6р' смо се помирили (а), свакЋ свое узели, 
СвакЋ са своимћ управллт’ већ смо започели. 

Шта садЋ опетЋ на ново тм одћ мене тражишЋ?
1ошћ те св рби к ркача, те тм мепе дражишЋ.

(аЈ Мирнћш трактатЋ међк Русс1ОМЋ и ТурскомЋ НортомЋ 
устроенЋ е и заклкзченЋ 111'1 лета ГОлјл 10-гћ при селу 
КучукЋ Каинаржу надесномЋ брегу рг.ке Дунава преко 
наређенна лица одћ Фелдмаршала Румлнцова, и одћ Ве- 
зира: а они су га сами подписали и утвердили 15гћ днатого- 
же месеца. После тога 1 года Лнуарјд 15-гћ одћ вели- 
кога Султана ратиФициранЋ е и потврђенЋ у Цариграду.
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Гусенице, и пруге тм на ме изводишђ, 
Неглн моимђ орлићемЂ вечеру готовишђ;

Што самв счепао у нокте доиста ти не дзмђ, 
Нити ммсли узети: ер н моимђ владамЂ. —

Змаи иарушивЋ с ОрломЂ мирЂ (а), на нКга устае: 
Орао кавге нетражи, када мора, пристае. —

Орао Орла позива, опетЂ двоеглавна,
Са запада у помоћв, сћ орлићи преславна.

Орао свакји над своимђ летећ’ гнКздомћ кликће, 
И кликтанћмЂ иззива свое храбре птиће.

Канже сћ клкјномђ оштрите, на крила устаите, 
Зман лшта Фатаите, здраво черупаите. —

Сагласившес’ садЂ Орли (б), на Змаа усташе, 
И са свое свакЂ стране нћга зачепаше.

бданЂ крила чуна му, другш очи вади, 
Черупаго што брже, тко са предЂ, тко с’ зади.—■

А тко е таи .потми змаи, што се тако нри? 
Хитрми онаи МухамедЂ, варалица старми.

УчинћногЂ одђ мира онћ у ба удара, 
Готовисе на Русса, ммсли да превара.

(и) Порта е обивила ратв РуссЈи 1787 и за то с Булгакова Рос- 
сшскога Резидента подв ареегв узела, и затворила у Еди- 
куле, то еств у седамв кула, Аггуста 4.

(6) Аустрја е по алјавцш ст. Руссјомз. облвила рап> Порти 
1788 Еануарш 29 по старомв, и публицирала е по свои 
границш.
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Онћ за шалу мирЂ д ржи: ал’се РуссЂ пе шали,
ПГго еданЂ путЂ учини, у томе с’ не <1>али. — 

У нрости МухамедЂ протркуе ада,
СкрбанЂ, гнћванЂ, и тужанЂ и напунћнЂ нда. 

У тешкои тои нрости и димл1е свукао,
Нешто мало Фвреже на плећа навукао. 

ПакЋ 1ОП1ТЋ и то шуицомЂ самЂ са себе д рпа,
ЗарЋ да децш ранћнои што накнади крпа. 

Пуста чалма заоста, лети разбарушенЂ,
Замрсивши брадуру, скаче ка но смушенЂ. 

Страшно гледи кано зверЂ, и зубима шкрипи,
СавЂ у страху и туги, и у гнћву кипи.

Ни наготу покрити н1е имао када,
Нег’ голишавЋ тумара по буџацш ада. 

За Кр мЂ, КубанЋ, и КавказЂ тужн не утћшно.,
Бози тужбу нћгову сви пршмаго смешпо, 

Гледашћи неправду, што е почишо,
II по свету обиде, што е учишо: 

Отиммаћ’ свуд’ царства одћ правичпе власти,
II грабећи сироте одћ собственне части. 

Опђ отиде одатле безт^ сваке утћхе,
Слушак>ћи божеске наг’рде, и смћхе. — 

Тумарагоћ по паклу пође до Неитуна, (а)
МшслићешЂ тш, да ће опђ просити сапуна, 

Да опере сву скв рну, у ко1ои се вално,
Скаредности и друге, коима се кално ?

(а) Кодт> лзћшника бшо е онт> богк морскш.

3
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Ал’ он’ иште трезубацЋ, да се с нђим’ помогне (а), 
>1ка сила што иште! да се сђ нђомђ одмогне.

КадЂ е слаба та сила оддавна заспала,
Тш богова сва снага са свимђ е пропала. 

НептунЂ нћму говори: Мухамеде лудши!
Тш се прођи садЂ мене, самЂ себе разсуди.

Да и тебе башЂ твои не слушаго лјоди,
Него иди одтале, и како знашЂ гуди.

Ни е ли ти познато, да већт> бози ћуте,
II са сво!ом’ вредноћомЂ ништ’ вшше, нег’ муте. 

ОпирешЂ се на трску, да ти дланЂ прободе,
Да те стрела отровна у срдце убоде.

СеверЂ мене неслуша (б), а Хесперн помаже, (в) 
Цћла е то истина, нитко ти нелагке.

Ако ли то неверуешЂ, а тш самЂ посмотри, 
Чш е Хотинђ и Лси, будало разсмотри;

Гди е землл, и .поди, гди л су ти Фошкани ? (г) 
ГалацЂ, БарлатЂ, БукурештЂ, гди ли Ботушани?

(а) ТрезубацЋ, или трепарожне виле, еств оружЈс Иепту- 
ново.

(б) ЧрезЋ сћвернвш ветарв овде разумввасе Русстл.

(в Хесперв сств запзднћш ветарЋ, и чрезЋ нЋга разумћвасе 
Аустрш.

(г) По узећто Хотина Аустршцами, ПринцЋ КубургЋ сћ 
20,000 ЛустршцевЋ, и Генер. Суварпвв <-ћ 7.000 Русса при 
Фокшанима напали су на лагерЋ Туркскш одћ 50,000 Турака 
и Арнаута 51 -гћ Гунта и са свимћ побили ш и расзера- 
ли, И СаВЋ обоЗЋ придобили,
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Све узеше, то Север-в у снаги жестокји, 
Хесперт> то тихђ, алЂ оштарЂ и неле вшсокш.

Опетљ велимЂ, негт> иди, и како зиашЂ гуди, 
Да се упредЂ не смек> ст> обоицомЂ лјоди.

Па частЂ теби те виле, како ти 6 драго, 
МакарЂ сђ нвима сграбЈо све паклено благо.

Л за добро налазећ' саветуемЂ теби,
Ову срећу желећи, како и самЂ себи.

Да се сада тм прођешЂ, и ветре ие мутишЂ, 
Да Севера, Хеспера ни пошто не бунишЂ.

брв ако те окупе, вћру ти задаемЂ,
Речи су то, не оша<х*Ђ  (а), да ти га продаемЂ. 

Кожу ће ти сгулити, н сатрти кости,
Док’ не платиш’ до новца сав’ дуг’ твое злости. — 

Алђ онђ за то немари, ии савета слуша,
Него хоће, и жели срећицу да куша.

ПакЂ счепавши трезубацЂ подвикуе лко, 
Тежку силу сакуплк одђ свудђ сваковко.

И уседе на конл, свогћ старогЂ бурака. (б) 
Доведоше кога му изђ пакленогЂ мрака.

бзди, ЈорЈки гиздаво и свуда пролеће:
Алђ се залуДЂ онђ труди, кадЂ доцканЂ долеће.

(а) Оша»т> еств сухо воће, како ти шлвиве, крушке, и абу- 
ке и прочее.

(б) У Мухамедлш, гди е описано Мухамедово путешествје 
на небо по алкорану, упоминвсе , да е он-в на конк> по- 
шао, кои се називао Буракв.
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Гдигодђ ерЋ онђ допадне, и зноннђ дотрчи, 
ОпетЋ савЋ в залудЂ- трудЂ, кад се натопр чи.

КадЋ е воиска побита, кадЂ деца пропала,
КадЋ е барутЋ одузетЂ, и снага отпала,

КадЂ топови умукли, кадЂ узета храна,
У табору кон е наивећа обрана. (а)

У нрости тои тежкои све ветре позива, 
Да узмуте црнми Понтђ, и пакао зазива.

Да подигне сву силу на сћверну страну,
Да узможе како годђ, залечити рану,

Да л1отћ СеверЂ прожене са црнога мора,
Да одврати страшанЂ град’ одђ своега двора. —•

Мухамеду потаино Плуто (б) одговара,
И за добро нћгово саветугоћ’ кара:

На мене се не уздаи, ни помоћи шпти;
СрЂ не могу служити: а знамЂ да те тишти. 

Доста ти е помоћи, што ти децу примамЋ,
Тм самЋ видишђ колику главобо.по имамЂ. 

Досадило већв ми е водити рачуне,
И толике у кући подносећи буне.

(а) По победи Фошканскои пошао е великш Везирт. са 90.000 
Л1од|и иа Кобурга и Суварова: али предсретент. одђ нби 
при Мартинешти у Влашкои 22 гђ Септ. и тога дна по- 
б1ена. е са свимђ. Одђ непртлтелл е на плацу пало 7,000, 
добито 100 барака, и 80 топова осимђ пречеп. обоза:

(б) Плуто у лзмчеству називаосе пакленвш кралв или за- 
поведникЂ.
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Игци мира, ако хћешЋ да мирно поживишђ, 
Да зла већегЂ у твои векЂ одсадЂ не доживишћ.

6рЋ дошло е то време, да све твов ласти
На еданпутЋ десница ЈОпитра (а) отмасти. 

Еолћ таи часЂ Плутона (б) испоручи лепо,
Обличагоћ’ ммшлћнћ Мухамеда слћпо.

бси ли тн код’ себе, шта кодђ мене тражишЂ, 
Да н ветре подижемЂ, на то мене дражишЂ?

Оно време прошло е, кадЂ самв и обладао, 
И ветровомЂ уздице на главе налагао.

Не видишђ ли тм звере по мору летуће, (в) 
Коима се противит’ н1е ми могуће.

6рЋ колико силимћ се и начине тражимЂ,
Да бм на путЋ стати имђ, то ш вмше дражимЂ.

Него милми Мухамед’ сакуплниде крила,
1оште докћ е раше, докђ нје достигла

Туга и скрб’, теснота, кол тебе чека, 
Тако страшна и лгота, коши неима лека.

ОпетЂ, велимЂ, послушаи савета Плутона, 
Гдигодђ да не дочекашЂ лготога Лаудона. —

Сину мунл, загрми самЂ ТОпитерЂ сђ неба, 
Псна стрела долети, кон Зман вреба.

(а) 1ОпитерЋ кодђ лзмчника бмо е наивећш богт, или ббгљ 
надЂ боговм, и 6огђ неба.

(б) Еолђ кодђ лзмчника бмо е 6огђ надЂ ветрови.

(в) Звери овде разумЂвак>се велике боине гал>е свно народа.
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ПакЋ запита 1Опитерт>: Змаи се тм називашЂ? 
Алђ у чје тм птиће тако дрзко дирашЂ ?

НезнашЂ ли тм, да су то мое слуге вћрне, 
Мои снага, и крћпостЂ и силе ветрене?

П ти кажемЂ, недираи, него се нви прођи, 
Ако имашЂ што сђ нЂима, а тм кђ менн дођи, 

ЗнашЂ тн нвине к.понове, изострене канже, 
Вслимђ опетЂ, прођисе и не ломн панже.

6рЂ ће скупо стати те кадЂ те стану драти, 
Пак онда ћеш познати, да неможеш’ обстати. —

То ЈОпитерЂ изрекши путемЂ своимђ оде, 
II МухамедЂ бурака своега ободе.

ПакЂ отиде одатле, да се приготови, 
Воевати на СеверЂ, докћ дође и новми

РатЂ на нћга сђ Запада, кои СеверЂ брани; 
Муи за то немари, готовисе кђ брани.



11.
ПоДТ» ОжАКОМЋ МуХЛМЕДЂ КЛИПКА СЕ ПОТЕЖЕ 

Ст» Руссм: сад' Ееш’ видити, како ту НАТЕЖЕ.

Тврдоглавши МухамедЂ савета не слуша, 
Негт> у с рдцу горакЂ сдђ са жучомЂ окуша.

Бдђ то бшо аспЈдовЂ, а гкучЂ скорпшна, 
К.ОЈО с онђ изнесао из’ адски дублвина.

С рдце му е пакЋ бшло кутица Пандори, (а) 
Сва несрећа у ко1ои и зло свако гори.

И кадЂ онђ шо отвори, сдомђ да зарази, 
Што годђ нађе предЂ со6омђ, све то да порази.

ПакЂ и то е МЋ1СЛ1О, да ће бшти лерна (б), 
Свпо зала за сав-в светЂ, алЂ глава му дерна.

Неразуме кадЂ она, што е божл сила, /
Кон свагда правди е у помоћи бшла.

(а) Пландора кодт. пјита еств прозвашс прокрасне н1.ке боги- 
нв , кок> су сви богови обдарнли, зато е и наречена 
Паидора, то есп. свимђ обдарена, а кутица нБна значи 
такву стварв из’ кое се свако зло рађа.

(б) Чрез' лерну назначивали шити мвсто свакогЂЗла и несреће.
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Што е рука вшсока, што л’ десница крћпка, 
Кои свое све браки одт> века до века. —

Ништа манћ МухамедЂ свое подкреплнва, 
Стене града обходи, децу ободрава:

Стоите и небоитесе, ст> наше стране срећа 
Показуе с гле! са свимћ, пакЋ бшће и већа.

Кад’ предЋ нама ђаурЋ (а) РуссЂ на колена падне, 
Или аманЋ (б) зашпте, ил сасвимЂ пропадне.

Видите ли В1>1 сами какавЋ е онђ акмакЂ, (в) 
Нава.иое што на градЂ ка но еданЋ крмакЂ (г)

Го.шмђ грудма, и ммсли ОжаковЋ узети: 
Постои мало, неможешЋ крушчицу прождрети

Тако лагко, ер’ ће ти утрнути зуби;
Него иди одтале, и себе не губи.

Н се тебе небоимЂ, докђ ми деце трае, 
Свега доста имадемЂ, свега ми достае.

•Н самЂ онаи МухамедЂ свему свету нвнми, 
ПророкЋ великЂ и силанЂ, и у бош славнми. —

Хвалећисе онђ тако ПашамЋ заповеда: 
Гр адЂ чуваите, браните, наша е победа.

(а) ђаурЋ речЋ е турска, код значи неверника; тако они 
Хриспане називаго.

(б) Амант. такођерв турска е речв, и значи то, што кодт. наст. 
пардонв.

(в) Акмак’ турски то еств, што безуман’, или кои е с’ ума сишао.
(г) Тако Турцм називак) Хриепане, ерт> е кодћ нви свина 

погана.
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М тимђ часомљ одходимђ трезубацЋ донети,
И сва друга оружи, што могу понети.

Небоитесе, кажемЂ вамЂ, приступит’ несмеду 
Зиме ради и мраза, на овоме снегу, 

1оп1т’ се цело л надамЂ, да ће ш замести,
БашЂ снегЋ оваи до сдногђ у себи погребсти. 

Ето ти вамв победа, кон е готова,
Почекаите шштђ мало, докђ л дођемЂ сћ нова. 

Здрави буд те дечице, доћи ћу вамЂ скоро,
А по свакои прилицш ђаурЂ иде споро. — 

На бурака уседши кано птица п рну,
И у томе тркашо до Вулкана сврну (а)

Те чаканацЂ узаими, да синџире куе, (б)
Кое приготовлаше да Руссе окуе, 

Оковавши у робство, у СтамболЂ поведе
На дарЂ свому Селиму, докђ друге доведе. 

То мшслнше за Немце, да и нђи окуе,
Алћ онћ куе поткове, себе да подкуе. — 

ВулканЂ нћму сђ чаканцемЂ честно одговара,
Подавагоћ саветЂ му мћсто лепа дара: 

Мухамеде милши мои! познаешЂ ли Руссе ?
Не уздаисе у себе, ни у твое клгосе.

(а) ВулканЂ е бмо кодђ лзичника 6огђ надЂ огнемЂ, 1Опи- 
теровЂ и ГОнонинђ смнђ , кои е ГОпитеру громовне 
стреле ковао.

(б) СинџирЂ, окови, ланцм, пута.
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Таи се зиме иебои, ни снегова страти,
Нити твош гонака, ни топова плаши.

На зими е онђ рођеиЂ, и у снегу купанЂ,
И сунцемЂ е и мразомЂ одћ свуда пролупанЂ.

Остао е ка челикЂ, гди удари креше,
Креше, млати, сатире, и на гладко теше.

Прођисе сћ нђимђ тм рата, накованв ми каже, 
На коме н све врачамЂ, хоће да те смаже.

А 1ошт’, чуемЋ, и Немцу ммслишђ маглу дати, 
Много е то за тебе, хоће те светЋ знати,

Како ћешЋ тм пропасти, и у ништа доћи, 
Минерва (а) е море ту, велимЂ, зло ћеш’ проћи.

Међ’ Песарцм ЛаудонЂ, бодрми СтарацЋ мудрми, 
Л међ в Руссм ПотемкинЂ, СолдатЂ неутруднми.

За Кобурга што мнслишђ, маленЂ ти се чини? 
Суварова зарт> незнашЂ, да е 1ОнакЂ дивнми?

Два лешника орау читава е воиска:
Н ти кажемЂ, пазисе, 6бјти ће ти горка.

Катарину добро змашЂ, 1оси«а незнадешЂ, 
Небудали, неГЂ мируи, да га не познадешЂ.

У нЂИма е духЂ еданЂ, и срдце едино,
Воиска имђ е учена, и сви стое чинно.

Сђ орловм се тм вадишЋ, почуваиде очи, 
Ископаће доиста ко пређе доскочи.

(а) Минерва е бмла богинд премудрости, иначе названа 
Палласг.
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Старми кованЂ ВулканЂ и ово теби кажемЂ,
По времену не рецм, да н теби лажемЂ. —

Онђ ту опростивши се, по оружћ оде,
МеђЂ тимћ дође на потокђ, да с напје воде.

НгмФе (а) нћму говоре: Мухамеде старче!
Куда.тако тм хиташЂ дел1и гоначе?

РатЂ тм водишђ великш сђ Руссш и Цесарцш, 
Мш чуемо, да су то велики гонацш.

Тн у кавгу неиди, бмће за те болћ,
Него сђ нвима смирисе, и то сћ добре волћ.

Ако ли пакЂ тм нећешЂ, да се сђ нћима смиришЂ, 
Кажемо ти доиста, хоћешЂ, да се дивишђ.

Ови наши потоцн кажу нама лепо,
Да сви твои поступцм ови иду слепо. —

Поручуе ПотемкинЂ у Ожзковђ Паши,
Задалћ онћ да се ту по граду небаши,

Ако лежат’ не мшсли у крви и смраду:
Него таки некЂ преда, што е годђ у граду.

Ако жели да свима честитЂ буде турбанЂ • (б) 
Тв рда вера, иначе учинићу курбапЂ. (в)

Одђ велика до мала поштедити нећу,
УздамЂ се на Бога могђ и на мого срећу:

А са свима самЂ лгодма изиђи на веру, 
брбо Русси мирникомЂ кркачу не деру. —

(а) НгмФе богинв н.чдђ водама, рекама, игточницм, и потоцм.
(б) Турбанв значи то, што и чалма.
(в) Курбант. Турски значи жертва крвава.
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Паша одпоручуе: мало за то маримЋ,
Чини, драго 111то ти е, хоћу да се бранимЂ. 

Помоћв мои готова МухамедЂ ће доћи,
ОчекуемЂ ето га, ни часЂ неће проћи. — 

Иа те речи ПотемкннЂ заповћда воисцш,
Ну дте бр же гонацш, и на ноге момцш.

Зима намЋ е обшчна, вш се нћ небоите,
НегЋ сни живо, еднако и тоначки стоите. 

Што се Руссу отело, што ли се измакло,
Гди нћговЋ духЋ и срдце те ни е домакло? 

КубанЋ, Кр мЂ, и КавказЂ мачЋ е твои завладао,
II стра’ твои е и друге многе стран обладао. 

Алђ не твои, не кичисе, него мачЂ Вшшнћга,
Побеђава онћ свуда, и ништа безЂ нћга. 

Прети ти МухамедомЂ, да ће те сатрти,
Тш си онаи, кои се пакЂ небоишЂ смрти. 

Загцитника имашЂ тш воеводу старогЂ,
Бога, правду и твош, што се 6оишђ младогЂ 

Мухамеда зеленка, варалицу старогЂ,
Лажу, и бездћлника, пропалицу правогЂ. — 

Таки зове на саветЂ Генерале свое,
ПакЂ онђ нЂима говори: намеренћ мое 

6стЂ ово, да мш градЂ таи данасЂ освоимо,
II Руссшскои держави нћга присвоимо. 

Ништа вшше, негЂ таки на градЂ да идете, 
ТврдоглавогЂ и Пашу да ми доведете. — 

Мои лгобезнши Волконскои редЋ на тебе првши 
Допаде, ни живота не штеди, ни крви.
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За веру, и за правду буди жертва жива, 
Кои Богу, и царству врло мила бмва.

Адтотанти свудв лете ка но соколови,
Заповести разносе, да буду готови,

У едан путЂ са сви стран стуиати нашришЂ: (а) 
II отрчаше на сигналЂ, содћ да се зачудишЂ.

Ш то се чини одћ свпо сћ пола и по граду, 
ђинђеришу ребата (б) како ТуркомЂ браду,

II штикама валлго ка но друго сноплЕ;
Мало што ту поможе, боино турско коплћ. 

Попадаше и Русса нТ.колик хилнда,
То коштова заузет Ожакова града.

II Волконскои ту паде храбрми воевода,
КнезЋ порекломЋ, ГенералЋ, иславнога рода. 

То све дуго транше петЋ Фрталви сата,
II ОжаковЋ завлада силна, славна КАТА. (в)

(а) 1Орипп>, приступЋ, 1птурмт>.
(б) Ребдга русски значи момцм, деца.

(в) При узећу 1оришемЋ Ожакова, кое с случилосе 1788 го- 
да Декем. 6 по старому, сћ турске с стране на месту пало 
8570 Л1од1и , између кош бмло с 285 ОФицира, а одт> ра- 
на помрло с 1140; зароб.тЋнм бмло с вкппе одк 4000 одз> 
гарнизона, међк коима находјосе еданЋ Паша одћ три 
туга. Артиллериста и морски офицмра 418 бмло. А 
кћ тому добили Русси 780 барлка, и 510. топова и аван- 
топог.а. А сћ Руссјиске стране во обше пало сданз, Ге- 
нералЋ МаЈорЋ; еданЋ БригадирЋ, три штабсоФицмра, 25 
об’роФицмра и 926 простм солдатш. РанЋнм бмло 19 
штабсофицира, 1100 об’роФицмра, и 1704 гемаипера.

2
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Дарданелле начини, и све клк>че узе
Дона, Днћпра, и Днћстра, Муи даде сузе.

ЦрногЂ мора Госпођи, Букждеру прети, (а)
Чекаи мало, и постои, докћ се мачЋ освети: 

Посћтићу и тебе, миранЋ бшти нећешЋ,
Скратићу ти путове ; ерЋ у ба пролећешЋ.

Херсону путЋ готовимћ, нћга узвшшавамЋ, (б) 
Трговину у нћму дижемЋ, повшшавамЋ.

А тн Му1о кадЋ нећешЋ, у миру да живишћ,
Гледаи каФу сђ црвеним млеком’ даготовиш. — 

Искочивши МухамедЋ изт> дублЋина ада
Са трезубцемЋ на полћ Ожакова града, 

Поспешава на помоћв своши децм милои:
Алћ све залудЋ што чини у памети гнилои, 

КадЋ 6 СеверЂ раздувао Ожаковске стене,
И гонацм по граду, што налазе, плене.

По улицамЋ деца му потучена леже,
А кои су умакли, на вратЂ на носђ беже;

За коима Козацм у потеру трче;
Мало кои утече, те му се не с мрче.

Ту е бмо стра’ великЋ и туга пре.пота,
Кадно Паша, и Аге сви леже у пута:

(а) Букждере сста устће канала из» црнога мора кђ Цариграду

(б) Херсона. еств новми градт. трговачкш на устћк> реке Букв 
близа. ДнВнра и црнога мора, кога е Екатерина II. 1мпе- 
ратрица сазидала у лвгу 1777.
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А осталммЂ побитшмЂ комђ се мозакЂ кладе,
Комђ се црева мотак), сдногћ неимаде

Здрава, или читава, кои бм заостао
Ран' без тежке и лк>те, ил сасвимЂ непропао. 

Развреннши МарсЋ тако никога не штеди,
Ни младога, ни стара, ни дечицу гледи. — 

КадЂ МухамедЂ то види, по бедри се плћсну,
Одћ неволћ турбаномЂ самЂ о землк) тресну. 

БакЂ (а), говори; како то ОжакЋ да се даде,
У синџире ђауромЂ да се онђ предаде ?

Не веруемЂ, н то снимћ, Ожзкћ е мои свагда, 
(Дура Му1о! бмо твои, али одђ садЋ нигда) 

Таре очи, будисе, наочари меће,
ћитап’ (б), гледи, прегледа са сви’ стран премеће. 

Самт> говори и ммсли: чудно ми се види,
Да е време изишло, пакЋ рече: хаи ђиди! (в) 

Што бм, што се учини, ОжаковЋ узеше;
Русси са свимћ ОжаковЋ одћ мене отеше? (г) 

ГГакЋ одтале уставши лети безЂ обзира,
СвудЂ тумара, и тражи великогЋ Везира.

Алћ е ВезирЂ далеко башЂ чакЋ у Бугарскои, 
Пред нћим’ е Русс и Немац в Молдави и Влашкои.

СераскирЂ в побЈенЂ, воиска разтерана, 
Потоплћна, спалћна Флотта разсипана.

(а) БакЂ, речв турска, смотри, гледаб.
(б) ћитапЋ, турски записна кнкига.
(в) Хаи ђиди турско речеше удивително.
(г) То 6б!ло 1788 Декем. 6.

2*
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Неима ништа, залудЂ трудЂ, ОжаковЂ мои п!е, 
Видимђ Орла двоглавна барнкомЂ се В1е.

ЗарЂ му тако суђено, нека му и буде:
Да н чувамЋ унапредЂ друге мое лгоде.

Сђ нвима НелградЂ, и БендерЂ одбранити могу, 
Ако опетЂ кои врагЋ не одб1в ногу.

Н самЂ се уморјо, него одсадЋ идемЂ,
Мало да одпочинемЂ и штогодћ поедемЂ:

ПакЂ ободе бурака, отиде безЋ трага.
МакарЂ нигда не дошао, некЂ иде до врага.



III.
Под’ БеЛГРАДОМ’ МуХАМЕДЂ ВОК)6С’ЦеСАРЦБ1: 

Али И ТУ осеЕа, тко су то м>нацн.

Одћ велике жалости, туге и неволћ,
Несме да се помоли никуда наполћ,

Мрачнм’ изћ свои’ палата окађенм’ смрадомЂ,
На дпу пакла жалостногЂ напунћнш ндомћ:

Да га Бози невиде и непокаран),
6рЋ савета не слуша ммсећ’ да варак>:

Него узе сладкога вшца муселеза
Да се нвиме ублажи, и у сну не преза.

ПакЋ онђ леже спавати паквашенЂ понко,
Да разб1в тежакЋ дертЂ, говори овако:

БарЋ да мало починемЂ, не бм ли и санцм
Штогодђ добро донели, лвили се дапцм 

Добри, срећни за мене, како што л желимЂ,
А тм Алла (а) учини, како што и велимЂ. — 

Турцм неуздак) се у нкога Бога,
Него зову у помоћв Мухамеда свога.

(») Алла турски, значи Богг
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Изђ нкгова корана стихе повадили, 
Стене града обписављ нвима оградили.

Пакт> то веле међ собомЂ, град е наш’покрмвенЂ, 
Одђ оч1К) ђаурски са свимћ е сакрмвенЂ.

Ето цела година одђ како га гледе
На пусуле са сви стран , пакЂ га 1Оштђ невиде.

Тен«ке будалаштине! чиме се варак), 
Умомђ слепи невиде, да са тимђ падак).

Стоите мало докђ ближе ЛаудонЂ приступи, 
Докђ одћ свуда воинике онђ кћ себи прикупи.

Видићете, види ли, кадЂ стихе побрка,
И кадЂ многимђ по граду главуре одфрка. —

У Стамболу (а) младЂ СелимЂ ситну кнвигу пише, 
Сузе горке ронећи изђ срдца уздшше:

ПакЂ е дае у руке Меркуру крилату, (б)
Да однесе у пакао, у славну палату,

Гди МухамедЂ понива на свои губерм, 
На харару, хаеури, што му све жубери.

Мало за тимћ времена у свемћ путу прође, 
Алћ Меркурш са писмомђ кђ Мухамеду дође.

Устаи, Свече, не спаваи, устаи де поскоро, 
Не оклеваи ни ;кмираи, нит се к рти споро.

Ево теби белЂ листакЂ одђ правнука твога, 
Кога теби онђ шилћ башЂ изђ двора свога.

(а) Стамбол-к, Турцм зову Цариград-к
(д) Меркурш мудрости и трговине богт>, купно и божескј«} 

поштарт. и скороход*.
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Брже на то Мухамед-н одђ сна свога скочи, 
На губерм и седе, пакЂ отвори очи.

Стаде кнБигу читати. ијто се у нђои казке, 
(СелимЋ ово пише мо>"ј, кои ми не лаже,) —

ЗдравЂ намЂ буди довека Свече нашЂ и ћато! (а) 
ПоздравлнЈО деца те, ЛЈобезнши нашЂ тато!

Алт> ти идант> гласт> пишемЂ и жалостанЂ за насЂ, 
Немцм Саву пређоше са свом’ силомђ данас’, (б)

По Врачару паГдоше, Белиграду прете,
Шанце брзо копак), а танета лете.

Кобургт> ст> воискомђ у Влашкои тебе очекива, 
II са свои кжацм, на меиданЋ зазмва.

Изђ Ердели Хохенлои на Кладово иде, (в)
Како чуемЂ, и већв ту, са свомћ силомђ седе. 

Да ти КанатЋ одузме старогЂ Северина, (г)
И одсвуда обседне белога Видина. (д)

Добро ти е познато, што смо изгубили, 
Изгубили градове, ништа не добмли.

У Хрватскои пропаде Нови и Дубица, 
Гди в многимђ одђ нашн' сат рта губица.

(а) ћата кодђ Турака значи учителв.
(б) То еств, 50-гђ Августа по старому.
(в) Кладово Серблви, а Турцм зову Фетисламт,.
(г) То парче земл*  зовесе Угровлахјл, а лежи међу Ерде- 

лбомђ, Банатомв, Олто.мв, и Дупавомв, што е нвгда це- 
сарско и 6в1ло.

(д) Хохенлои 8 Октовра (по новому) при Порчени и Ваи- 
дени победјо е Непр1лтелл, и савв лагерв и магазине узе 
одђ нвга.
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БербирЂ у Славонт и у Мачви ШабацЂ
Одузеше ђаури; тштђ грца СоколацЂ. 

Смедерево красанЂ градЂ, и онђ оде одђ насЂ,
Како видимђ сва Србска стои на супротЂ нзсђ. 

1оштђ намЂ стои .ВелиградЂ и добро се влада,
Ништа нТ.му не Фали, нит’ се бои глада:

Алђ е те:кко обколћнЂ, хоће ли остати?
Врло, незнам-ђ, боимсе, и онђ ће одпасти. — 

Па све стране пролећу Фраикорцш ироклети,
Бно, секу, и нгме, не мо:к’ се отети.

Иикогђ неће да робе, негЂ све подђ мачт> мећу, 
Нашу те;кку на штету, тибелЂ и несрећу.

Беше пошао СераскирЂ а) у помоћк Белграду, 
С авандгардомЂ Принц Валдек’учпни преграду. 

бдва и онђ умаче за Мораву реку,
КадЂ разуме гласове, да они све секу.

11 па реки за со6омђ ћупрћо попали,
Да тт гладни курнцм не буду напали 

Изненада на нћга: топове остави,
Са тимђ себе а и насЂ срамотомЂ прослави. 

НегЂ некосни, ускори, потрчи, долети,
Л1оте биче паклене одђ скортн сплети,

(а) Сераскирт. таб 61.10 е Абди-Паша, кои с пошао бмо у по- 
моћк Белиграду одт. Ниша до ћупр1е, кога е Обриств 
М ихалввпћк, СербинЋ, самч» са своимћ «1«раикоромт> проте- 
рао за Ниигв. 11 за нбимђ Цесарцм прострлисе по Сер- 
бш до реке Тимока, и старе ЈПожаревачке границе.
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Те потераи Немчину, ђаура неверна, 
Прославимо да тебе твон деца верна.

А кадЂ онђ то разуме, Меркурпо рече:
Све зло иде за горимЂ, злу срећу лрорече.

НГ.му рече Меркурји: Тако, тко е лчји, 
Таи ие пк1та никога, што нађе закачи. —

Пзкђ устаде на ноге, кђ Херкулесу пође; ' 
Нћколико времена за то доба прође.

Докђ искамчи одђ нТ.га чворноваку нку, 
КоЈомћ е онђ воевао, шкоду чинећ’ сваку.

Даде и когкушину лавску, да устраши
Храбру воиску цесарску: али се не плаши,

Како лк)ди говоре, камила решетомЂ,
Кад е храброст’ нЂЈова позната пред’ светом’. — 

Подиже се одатле, отиде потаино,
Да га гдигодђ невиди Зевса око саино. .(б) 

Подкрадесе у дворе Марса .потитога, (в)
Међу свима бозима Бога честитога;

Пограби му миздраке (г), стреле и громове, 
Да за свое потреби картач’ и топове.

ПакЂ уседе на старогЂ Бурака конкица. 
Поспешава кђ Белграду, лети кано нтица.

(а) Херкулест. 61.10 е набславнш Грчкш тонакв крепоећу.
(б) Зевст. то исто значи што и ГОпитерт..
(в) Марсв е кодт. азмчника Вогк воснш>П1 бвто.
(г) Миздракв турско оруапе на подобјс дугачкогт. ражнл и-

ли предугачка дегна. .
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Изненада улети међу свое лк>де,
Гдино они мећв собомт>, што да чине, суде; 

Пакт> онђ нвима говори: ажам^е Турцм !
Немцм су то, ђаури, а нису то вуцм.

Поплашили што сте се? ево мене сђ вама,
КадЋ самв н ту, доста е, сва е срећа ст> нама.

Н1е кадарЂ динсузинЂ (а) БелиградЂ узети,
Ерт> ће нћга коигодђ скорши уести.

ВећЂ перите топове свуда на све стране,
Не узмогу да они, одђ насЂ да се бране. —• 

Погрмише топови са сви беденова,
И тада се започе са свимћ бои изнова.

Тако ммсли МухамедЂ да се Немцм плаше
Одћ нћгове грмлнве, али се нестраше:

Него сгоду чекак), и градЂ позмвак>,
Да се сћ миромЋ предаде, и вћру му дакк — 

У гордости МухамедЂ Немцу одговара:
Неммслиде што ммслишђ, пакЂ се јоштђ и кара. 

Белиграда и недамЋ, докћ ми деце трав,
И онт> на то изђ града тврду речЂ подае. — 

МарцелЂ римскш ДаудонЂ воевода славнми,
У Цесарскои Армји КоммандирацЂ главнми, 

ГедеонЂ 1сралевЂ прозорливми, мудрми,
СтарацЂ тћломЂ средованЂ, али духомЂ бодрми. 

Одђ Дунава до Саве ископао шанце,
Око града обвео како нћке ланце,

(а) Динсузт. то, што и неверник-*.
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ПоправЈо редуте, начичкао топовм,
Што ће Муи теже бмт’, негт> горки окови. 

Еатерпо па дигао у ади вмсоку,
Сђ кос Муи дават’ ће рану прежестоку. 

Онћ поведе сву воиску крозЂ циганску аду,
Четмрима ћупр1им’ ближе идућ’ кћ граду. 

Преко Саве прешавши на ВрачарЋ се попе;
Побелише шатори, кое онћ ту пропе. (а) 

Ватерје подиже по брду до пута
Кћ Цариграду идући, све поспрема сђ пута. 

Преко пута кђ Дунаву главнми редутЋ метну,
На Дунаву прамв нћга ћупр1к) наметну, 

Изђ Баната да Клер<х>е сђ воискомђ к’ нћму дође,
И сва друга потреба у Серб1Н) прође. (б) 

Изђ тш поче понаипре предграђе палити,
II по нвима нднике ужасно жарити.

Међв тимђ таки одђ Саве тренже отворш, 
ЛауФграбенЂ ископао, варошЋ заколш.

ОдтудЂ друге подиже батер1е ике,
II на нЋима постави пушке сваконке. (в)

(а} Септ. 11. по стар.
(б) П’рва батарја и редуп. имали су 7 топова одч. 18 Фунт. 

друга 4 авантопа одђ 50 Фун.
трећа 4 хаубица одт. 10 фун. 
четврта 6 хаубица одт. 7 Фун.

(в) Прва батерјл одђ Саве имала е 2 топа одт. 18 Фун. и дру-
га четмри одт. 12 ф. и 1 авантопт. ода. 30 фун.

Друга подалв имала е 5 топова одт> 12 Фун. и два хауби- 
ца одч> 7 фун.
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Батерје !оште три у хрту прамЂ града, 
Устадоше велике ст> прек’ Саве сђ запада. —

На Дунаву Фрегата сћ гал!отм стои,
Да бм ватру давати, све минуте брои.

ГГо Дунаву и Сави лагке шаике плове, 
Турадпо вребак), Фатаго и лове.

Сремт> и Г»анатЂ сђ СербЈомЂ ћупршмЂ свезани,
Сваку службу чинити Цару обвезани,

Сви гогови чекак>, сигналЂ ослухук),
На опрезу сви стое, свое да послук).

1оштђ еданЋ путЂ Воивода поручуе ТуркомЂ,
ГрадЂ предаите ; ерт> ћу васЋ уморити мукомЂ.

СажалћвамЋ, да лудо вм губите главе,
Не вараитес’ у томе, ни чекаите славе,

Кок) вамЋ МухамедЋ вашЂ лажно обећава;
Нрт, не ваша, негЂ наша бмће одсадЂ слава. —

УкрћплЈОв МухамедЂ све по граду Турке,
А самЂ пезна, какве га очекуго муке.

Поручуе у лагерв Старцу Лаудоиу,
Хитростпо и умомв равномЂ Гедеону:

Извади то изђ главе, в ти недамЂ града, 
НедамЋ, опетЋ кажемЂ ти, безЋ великогЂ вда.

КадЋ то почу ЛаудонЋ, запламтисе гнТ.вомђ, 
Заповеди ожећи све сигнале редомЂ.

Трећа имала е 6 топ. ода> 18 Фун.
Четв'рта имала е 2 топ. одт> 18 ф. 4 одђ 12 ф. и 2 одт>

10 ф., и 2 аваитопа одђ 60 Фун.
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Садт> де Муго погледаи, да неима ударца, 
Како лшди говоре, безп лготита старца.

Заиоведи пакЋ наипре вароши пожећи, 
Да бш Турке у нвима до едногЋ попећн.

Паласате около скоро сасећ даде, 
Како да путЂ гонакомЂ отворн, подаде.

После сћ прочн батерш горишЋ е учинћнЋ (а) 
ПопалЕну у варошг. и путЂ е иачннЕнЂ.

Ближе кћ граду ступити, на око узети, 
ИамЕрено и дЕло са свимђ предузети.

Упадоше унутра соколови красни;
Трзак), и чупак), како Орли страшни;

Секу, 61)0 и боду, кога годе нађу:
Алђ и редЋ свои чуваго, да кудгодв незађу.

КадЋ то Турцв1 виднше, у градЋ полетише, 
Мртвоглавце трчећи едва умакоше.

1Ито неможе утећи, ту на плацу паде 
Ил’ одћ пушке, ил саблћ, еле ту пропаде.

Куда годе погледишЂ, све е мртвш пуно,
Нит се зна скотђ, ни човекЋ, ер е све то гнусно.

Батер1е усташе по калимеидану,
Кое граду лвлик) беду, гибелп нвну (б)

(а) Септ. 19 по стар.

(б) На Калимеидану на градЋ.
1- а е батерјд одч> стране Сан. имала 1 топђ одт> 12 *ун,

и 4 хауб. одт> 10 Фун.
2- а дал-ћ 4 хауб. одт> 10 тун.
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Батерјв све скупа загудише громко,
Лднммђ ТуркомЂ у граду то допаде горко. — 

Мало за тимђ почеше (а) поздравлнти Турке,
Кумбарама у граду, тежке нвине муке!

Паша шалћ изђ града, те иште термина,
Да се 1оште проммсли до петнаеств дана.

Да превари, онђ ммсли, докђ СераскирЂ доспе,
Са тимћ ндникђ уради, да га ватра поспе 

ПЈГто скор^е са сви стран’, докђ се не забуни
Искат вмше термина, и падне у буни. —

Вм иштете термина, Херои одговара:
ЗнамЂ и добро, што е то, да е то превара.

Вм иштете термина на петнаестп дана;
Термнна вамЂ н недамЂ башЂ ни за двадана;

Него таки градЂ даите, себе негубите,
?К.ене барЋ и дечицу свого поштедите,

Ни што вамЋ е на сиси, живо бмти неће,
Нећу ни поштедити: што хоћете веће? 

Драгш Пашо! тм ммслиш' да се самном’ титраш’,
Не титраш' се тм самном’ нег’ се с главом’ играш.

5-а  редомч. 4 хауб. одг 7 ф.
4- а имала 8 топ. одђ 12 ф.
5- а имала 4 авантопа одт> 60 ф.
6- а 8 топова одв 18 ф.
7- а 4 хауб. одт. 1 ф.
8- а затвореннмД редутл. имао 4 хауб. одт. 10 ф.
9- а имала е 2 авантопа одл. 50 ф. и 4 хауб. одт. 10 ф.

10-а  бат. и.мала е 12 авантоп. одђ вош бшли су 4 одв 60 Ф. 
(а) Септ. 24 по стар.
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ДоиграћешЂ, играи тм, 1оште мало време, 
Докђ понесешЂ унЈасно за свпо васт> бреме. —

Погрмише топовн са брда Врачара,
Да видимо садт> Мук>, хоће л да се кара.

Лете бомбе са сви стран’ како туча ст> неба, 
Кое ТуркомЋ у граду ест’ недаду хлеба.

Рбпо оне по граду, предЂ со6омђ размећу, 
Штогодђ нађу, к рак), стрмоглавЂ премећу.

Стене крепке падаш, и домовн пламте, 
А топовна танета, што попадну. млате.

Под’ Улнссем' што Трон, што Рим’ под’ Нероном’: 
Тако букти БелиградЂ садт> под’ ЛаудономЂ? — 

1оштћ МухамедЋ храбрисе, и сђ топовш гуди, 
Чекагоћи зло горе, докђ се самЋ зачуди.

Већп 1и бомбе стераше вђ мрачне казамате; 
Али иду друга зла, да 1и ту помлате.

Брже рече ФелдмаршаллЂ, препелице даите, 
По бумЈацш те сђ нпима Турке помлатаите.

Полетише кадв оне по свима бун«ацш, 
Мухамеда пмташ, гди су ти гонацш?

Стаде писка одђ жена, и сви Турцш дрече, 
Сви лелечу и плачу, и дечнца квече.

Нигди мирна покон ндни не налазе;
6рЂ препелке посвуда почесто пролазе.

И МухамедЂ не оста, како валл, сћ миромЋ; 
6рЂ и нћга препелке одпратише сђ чиромЂ.

КадЂ димлје плануше, и до живца дође, 
Тада савЂ ћеФЂ битисе, Мухамеда прође.

1(
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Чворновака пропаде, лете липаћури 
Херкулова кожуха: МухамедЂ се гури.

Ммсли јпто ће да ради, пакЂ наипосле клече, 
ГГатпи саветЂ подае, и овако рече:

НЈе <1>аКде, падосмо, БелиградЂ отиде:
Нђинђ е бшо, а не нашЂ, дакле нека иде.

Брже шалЂи на полћ, вћ лагерЂ Лаудону,
Са свимћ предаи нћму градЂ, и главу покорну 

Пр едЂ Госифомђ поклони, и одпуста ишти.
Ахђ ! уздише, кинвисе, у с рцу га тишти.

У туги тои изрече, Паши говорећи:
Не знамЂ што ћу на далћ, нити могу рећи. 

Ево мени гласЂ дође одђ Бендера града,
Те ми каже, да и онћ у последнћмЂ страда. 

ПакЂ ме зове, у. помоћв да б р;ке поспешимЂ,
II да Руссе отерамЂ, нћга да утешимЂ.

Г1акЂ уседе на конн, одлети безЋ душе,
Потера га лкћ ветарЂ, кои острагЂ душе. — 

КадЂ МухамедЂ одмаче, заповћди Паша,
Послушаите о Турцм! варошв нје наша,

Неможемо мм си.томђ одржати града, 
Подносити ни ватру, ни трпити смрада.

Већв топови некЂ ћуте, и свудЂ поскидаите, 
Сђ беденова црвене барнке спремаите.

Беле брже на беденЂ барнке ставите, 
Поглавито одђ бов зламенћ савите.

А вм Аге, Господо! кђ мени ускорите,
На разговорЂ сви доћи, пакЂ и промотрите.
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Да гледамо што брже, што ћемо радити.
Шта искати одђ Нем ца и шта ли тражити.

А тимт> часомЂ топови умукоше редомЂ, 
Бели мирни барнцм лвише се предомЂ.

Престадоше и бомбе у градЂ улетати, 
Престадоше препелке по нћму шетати. —

Паша таки оправи Господу и Аге,
Да однесу клгочеве: и мирне и благе

Заповести да пршме изђ града изићи;
врЂ су они готови оваи часЂ отићи.

Херои нЂима допусти учинити тако,
Одпоручи сувмше, говорећ’ овако:

?Кепе, децу скупите, и све ваше благо, 
Изиђите изћ града, идте кудЂ вимђ драго.

Пратјоце даћу вамЂ и возађе лађе,
Да васЋ гдигодђ на путу неволн неснађе.

Доста вамЂ е то бмло, овудЋ се башити
За педесетЂ година, садЂ валн тражити

Друго место за себе: ово намЂ остае. 
(Правдо Бож1н учини докле века трае! )

ДваестЂ шестми данасЂ е Септемвру месецу, 
Ид’ те тако кажите вашем’ миломђ светцу (а). —

Пратјоцм и лађе кадЂ бмше готове,
Заповћди ФелдмаршаллЂ, свакЂ свое домове

(а) При узећу Белграда добмли су Цесарцм 456 топова, 65 
лађа и 6000 ценги барута.

3
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Да оставе и пођу на Дунаш. у иађе,
(Тежка туга и печалп свакога ту нађе.)

Поврвише изђ града, ридагоћи стешо,
Иду, плачу, уздишу, у лађе се пенго.

Обзиру се лелечућ’ на свое домове,
ДунавЂ гледе предЂ собомЂ, ка но и гробове. 

Отидоше низђ ДунавЂ водомђ сви без трага,
До Ршаве праћени, пошли до не драга (а). —

Сунце ирко обасн св рху Белиграда,
КадЂ га I о с и ф ђ очисти одђ Турака гада.

ТекЂ што сунце заснсе, луна луче сакри
11 тамнима облацш лице свое закри;

Роге доле обори, сђ кима се дичила,
Затуплћне, потуле, чиме се кичила.

Лсну светлостп сунчану, 1осиФа другога, 
БелградЂ прјима у себе милогђ Отца свога.

Већв Змаи лготђји одлети, нити кога б1е,
Ербо Орао двоглавнши надЂ градомЂ се в1в.

(а) Нри погубленпо Белграда лВт. 1739 Цесарг Францл. ка’- 
но ХерцогБ у Цесарскои армш наодјосе; а у л. 1789 
унукк нЂговђ ФранцЂ ЕрцхерцогЂ п’рвћ1и топђ на Бе- 
лиградЂ опал!О при узећу Белграда одк Турака, у л. 
1759 ГенералЂ ВалешЂ коммандирао армпо Цесарску 
кадк е БелградЂ изгубдКнЂ и предао градв ТуркомЂ, а 
емнЂ нЂговђ ФелдмаршаллЂ после ЗОгодина постао, п’р- 
вимђ КоммандантомЂ у Београду, кадк е узетв одђ Тура- 
ка. Турск1»1 КоммандантЂ, ОсманЂ Паша, предаде градЂ 
ЦесарцемЂ 1789 л. Оваи 6ђ1о е смнђ оногђ Паше, кои 
е прјимго БеоградЂ одђ Цесараца пређе 50 година.
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Старе свое све птиће подђ крила позива,
Кое е Змаи гннв1о, сђ милостјо зазива.

Ход те кђ мени, и ћу васп подђ крила узети, 
Гдино вшше Л10ТШИ Змаи допрет неће смети. —

Све речице и реке, рукама плТ.скаите,
Хвалу Богу и Цару одђ срдца подаите*

6рт> внмђ е Богђ и 1осифћ отворш путе, 
Већв вамЂ Турцш проклети водицу не муте.

Подигни се Т1.1 сада ДунавЂ рТ.ко главна, 
Царства слуго великш, славо, дико нвна.

Зови Саву и Тису, и изђ Карнта Драву, 
ВагЋ, Корану и Муру, и србску Мораву;

И све друге около савакуплии реке,
Одђ сви’ страна прнвуцш мале и велике.

Донесите вн даре 1осиФу Цесару
Под ђ БелиградЂ безЋ стра а вашемЂ Господару. 

Белиградт. се већв одсадЂ са ХерсономЂ равна,
Трговина у коимђ хоће бшти равна.

бданЂ другомЂ на руку дават’, што имаде,
И што полТ. доноси, и што земла кладе. — 

Сиротица Серб1н диже руке кђ Богу,
Славу, хвалу и почеств приносећи многу:

Боже благ1Н! слава ти на твоему дару, 
ПовратЈо кадЂ си ми сву свободу стару.

БелградЂ освободш одђ поганске руке, 
II изћ нТ.га протерао бусармане Турке.

Поживи ми I о с и ф а верна раба твога,
Цара и Господина драгогЂ милогђ мога.

3
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Кои ст> руку и ногу синџире ми скида,
И одћ турскн’ бичева ране мое вида.

М ћу нћму бмт' верна са свомђ децомЋ мојомђ,
А онђ мене покриват’ милостјго својомђ.

Тако НародЋ савЋ С рбскш право нћму жели,
А Тм твоЈомђ благостк) молимо, повели.

А м и н Ћ.



IV.
Под’ Бендером’ Мухамедђ с’ Руссима се дере. 

Али И ТУ ГОРАКЂ 6ДЂ СА СВОИМА ЖДЕРЕ.

Н„ тутуна попушит’ неимаде када,
На бурака уседши оде одђ Белграда;

По воздуху онћ лети ка но и Змаи .потши. 
Никомђ ништа не вели: него само ћути.

Ппкћ погледа по землЋи и десно и лево, 
Одћ ЈкалостногЂ виђена заболе га црево.

6рЋ све види заиста, што му СелимЋ пише, 
Влашка да и Молдава већв са свимђ издмше,

БезЋ надеЈКде повратка у нћгове руке, 
Истераше кадно све изђ обек> Турке,

А тммћ насомЋ и БендерЂ сћ Руссм уговара, 
Да се сасвимЂ предаде; ерЂ несме да шара.

Подписуе тестаментЋ, душу да испусти,
А ЈоштЋ ммсли, МухамедЂ ако то допусти — 

Ето ти га у таи данЂ, МухамедЋ достиже,
II кђ Бендеру доступа' што далћ, то блиЈке.

У ммсли тои, да ће онћ ручати пилава,
И ЈоштЋ к’ тому за посластЋ меденнм балклава,
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Спеши, Летећ’ говори: нуде мои бураче, 
Старши вћрнши слуго мои, и до главе старче.—

Чудо како козацш, то ие опазише,
Те на путу сђ буракомЂ нТ.га неслапише.

Ле онћ срећно улети, предЂ децомЂ се вви, 
Кок) стра’ и неволн и близка смртв дави;

ПакЂ онћ пнта: Што е то, што сте забунћни? 
Каква вамЂ е неволн? нисте изгублћни.

НисамЋ ли н светацЂ вашЂ, и ваша обрана? 
Нисамг. ли и коренЋ вашЂ, авм мов грана?

Ко1ои пара на землви у свои снаги неима, 
И самЂ свагда сђ моима, око ми не дрема.

Кагките ми оз6шлђомђ, каква вамЋ е нугкда ? 
Одђ кога е обида и на кога тужба? —

Они нћму почеше казивати редомЋ, 
Ништа не оставише, проћн мимогредомЂ.

Онђ на речи нгпове уши приклоннва,
Велике и клопаве, и све изслушава.

Давно тебе чекасмо, а тђг не долазишЋ, 
НезнамЋ какву кривицу у нама налазишЂ?

Мш се вко бранисмо ево цело лето,
Ништа не урадисмо; ерт. залудЂ е све то:

КадЋ РуссЋ ђаурв обседе, писнут’ не допушта, 
Ни изђ града, ни у градЂ никогђ ие пропушта.

Силна воиска обстои свудЂ около вко, 
Мислилисмо што ћемо, куда ли и како? —

СераскирЋ нзмђ до душе потрча на помоћв, 
Препречише алЋ Русси, учинише одмоћв.
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6рт> ГенералЂ Каменскои (а) на путу га срете, 
колоннама своима са сви страна сплете.

Разби, поби, растера, еданљ за другога
Да незнаде, нити пакЂ другЂ за свога друга. — 

Ималисмо добарЋ гласЂ, да и ВезирЂ спеши,
НамЂ на помоћв поскоро, те да насЂ утеши. 

Веселило то насЂ е, и храбрило добро:
За то смо се бранили сви до едногЂ бодро. — 

Достигоше мало часЂ одђ Дунава гласи,
За Везира жалостни и чемерни часи,

Да е и онђ по616нђ у два путЋ на главу, (б) 
Изгубјо и со тимђ Бусурмана славу.

Сћ едне стране ерт> КобургЋ на нћга иападе, 
А СуваровЋ са друге у помоћв допаде.

Ови гласи смутише тежко душе нанге,
Кадт. намЂ воиска изгину, и све главне Паше.

(а) ГепералЋ Каменскои утри колонне прн Гангури и Сал- 
кучи 9гћ Ноемврја 1788. нападе на Турке, и разби ш 
ту. Одћ непргнтелл паде 590 лтодји и Хана татарскогт, 
сннђ. КадЋ то Турцм видише сви са страна полетише 
у БендерЋ за спасеше, а Русси почеше кћ граду при- 
ступати.

(б) При Фокшанима у Влашкои ПринцЋ КобургЋ са Ау- 
стрјлнцм, а ГенералЋ СуваровЋ сћ Руссима свега са 
20.000 сразившисе разбише Турке 20-гћ 1Онш 1789. А 
мало после, то еств 12гћ Августа разбише и поразише 
Везира при Рибнику близ’ Фокшлна са 100.000 нвгове 
воиске, и преко Дунава претераше. Ту е на илацу па- 
ло 7.000 'Гурака, одузето 80 топова, 5000 кола, 100 барл- 
ка, 500 камила са свомђ друго.мв потребомЋ.
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За то кадЂ смо видили да помоћи нје,
А неверникЂ одђ свуда навалЈОе, 616:

А 1'оштђ кђ тому позива на договорЂ частанЂ, 
Да не буде претећи конацЂ нашЂ безчастанЂ.

Ако не послушате, и града недате,
ТКива глава остати неће, то да знате.

Инди, Светче, тако смо скупа зак.почили, 
Ту су бмли сви Аге, и сви изволили.

Ево тн самЂ прочати, што смо докончали,
11 одписали сви скупа, и у руке дали:

ГрадЋ прјимите сћ топовм, и са свомђ занромЂ, 
Одпустите само нзсђ, да идемо сђ миромЂ;

Доста намЋ е милости, да остане глава; 
Наша данасЂ престае, одсадЋ ваша слава.

И сутра 6 башЂ термииЂ да изилазимо, 
Са женама и децомЂ, и да одлазимо. —

Ммсли, мшсли МухамедЂ, пакЂ се и заплака, 
Одћ свуда ме понша беда сваконка.

Неможете бранит се, ни упорно стати,
Видимђ Н1е могуће; ерЂ ће те пропасти.

Сила лежи около, а взсђ е малина,
Сами вш то кажете, а нђи е множина.

Него децо! знате што, тако и чините,
Како што сте изрекли: алЂ ее не брините.

Н самв гласе пршмјо, у СтамболЂ ме зову. 
СелимЂ хоће да купи многу воиску нову.

ПакЋ да Немца и Русса другонче креше,
И све натрагЂ поврати, што годђ наше беше.
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БуракЂ чека на полк) са свимђ отимаренЂ, 
ОсамаренЂ, напоенЂ и лепо назоблћнЂ.

Онђ уседе на нћга вилама посађенЂ, 
II одлети невидомЂ кано и опалћнЂ.

Не знаде се кудЂ оде ни трага ни гласа, 
Нека иде безЂ трага у триста злм’ часа. — 

КадЂ сутра данЂ освану, Аге изиђоше, 
РуссомЋ градЂ и клгочеве, и све предадоше.

Русси нби одпустише безз> свакога вреда: 
Идте, ербо неће васЂ ни какова беда

Одћ насЂ срести на путу, нити мусеведа 
Напасти: поздравите вашегЂ Мј хамеда,

НекЂ се вмше не враћа ни овуда баши, 
Тркагоћи хатове, овуда да праши.

врт. пра ће му пресести, пресести шетанћ, 
И све што е до сада бмвало сметанћ.

Известите тако му, да то Русси кажу, 
Кои Бога и нравду за помоћв полажу. —

Ноемвр1н петнаестЂ кадЂ се напунлше, 
Тада Мун свои БендерЂ РуссомЂ предаваше. (а) 

Катерина некЂ живи свои РоссЈи дика, 
М ухамеду дерному, некЂ се пуши кика.

Да живи и 1осифђ своши Землви слава, 
Мухамеду дерному безЂ трага му глава.

(а) У лету 1789 по узећу Ожакова пролетшие Русси по 
Бессаравти и Молдави, и узеше Акерманв (Белгородт.) 
и Бендерк, и Галапк попалише.
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А тш Боже СавваооЋ обош поживи,
Твок> благостп и милоств на нвима удиви.

II како си започео, тако и кончаваи,
Свак., добро и чрезЋ нби твоимђ лгодма даваи.

/Киви, здрави воиводе, здрави и солдати,
На небесш тн Боже савЋ трудЂ нћинђ наплати.

А м и н Ђ.



V.
ОпЛАКУб МУХАМЕДЂ СВО6 ЛДНЕ ДАНКЕ, 

ОчЕКУК)ћ’ УНАПРЕДЂ 10ШТЕ ГОРЕ ЗАМКЕ.

Увидивши МухамедЂ, да е свудЂ нагрђенЂ,
Од’ свуд’ грубо оправлћн' од’ свуд’ зло набрђенЂ.

Тежке ране осећа, и мучи се лгото, 
Грозница га попаде, растеже се круто.

И бурака одпусти, некЂ иде на пашу ;
6рЂ о6оимђ ђаури одераше Фашу. —

По пештера’ кршесе, по нма завлачи, 
Куда нитко неходи, туда се провлачи.

Изђ далека усмотри много коннника, 
И мшслнше нђи бмти одђ свои’ воиника.

Алћ то беше потера, кон нћга тражи,
А онћ за то и незна, него се куражи.

Извируе, погледа, какви су то момцш;
Стража ли е, што ли е, или да су ловцш. ?

А кадЋ стражу опази, одћ ужаса паде, 
Горопадка у таи часЋ на нћга нападе,

Одђ неволћ и туге сву почупа браду, 
Валнм)ћис у бала савЂ лежи у смраду.
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ЈТотера ту пролази, нћга непознав; 
6р7> 6 гнусанЂ и гаданЂ, и одт> муке зле.

За то ни погледати нехотеше нћга,
Негт> мрођоше, одоше, лишише се свега 

Лова свога, за чимђ су одправлћни бмли;
Богомђ дома казаше : нисмо га видили. — 

Разабравшис’ мало част> у шуму отиде
Да га нитко одђ лјодш, и свои невиде.

Обзиресе, погледа да штогодђ умотри, 
Нигди ништа не види, негт> зверове смотри.

А наипосле онт> нађе преславне паллате, 
Покривене изредно лисћемЂ сваке смлате,

ДречногЋ Божка Фауна (а), пакЂ се сћ нђимђ 
поздравлн, 

Тко е и одђ куда е, све то нћму лвлн.
Фауну се истужи, како е пострадао,

Све по реду гди бмо. и како се владао. 
ПакЂ у нћга испроси зшлТ> (б) и кукавку (в), 

Да оплаче злу срећу, и царства убавку. 
ФаунЂ по обмчак) насменсе громко,

Али таи смеи допаде Мухамеду горко.

(а) Фаунт, иначе сатирт, еств шумскш божокЋ.
(б) ЗмлВ, то сстб змлови, €ств инструментв у турскои му- 

зики на подобЈе танкира, кОи еданЂ о другогЂ удараеми 
в’рло лсно звече.

(в) Кукавка еств такођерк инструментЂ, кои притискиванЂ 
издае гласт> кукавице, то сстб к у к у.
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Ето теби кукавка и змлћ звонеће,
Удри ш.има и звецкаи, како ти могуће.

Ил се смело ил илакао; али ти л кажемЂ, 
Послушаи ме велнмЂ ти, и теби нелажемЂ.

Прођисе тм одћ сада, тражити што веће, 
ИзгубићешЋ, веруи ми, и оно изђ вреће.

Сћ риђимЂ родомЋ не играи; срЂ како в чуемЂ, 
Досадити онћ ће ти: а и то вћруемЂ.

Кажу, да е писано у кнћиги ћитапу,
Да ће те онђ сатрти, и то у незапу.

ФаунЋ нћму сувмше и уши натаче,
Повелике одђ педи на главу намаче.

Да се сђ нЋима отличи међв своима лгодма, 
Вмше неподувирућ рутавима грудма.

брт. тиквица почесто на воду ношећа
Пући ће и пропасти, а камо ли срећа,

ЈПто се силомђ натеже, за дуго нетрае:
Нити свакомЂ, ни свагда, свое даре дае. —

Онћ отиде у густишЋ те шуме зелене, 
Гди се вмше не носе халЋине свилене.

Пак’ приставши уз’ стар’ панЋ с’ нћим’ се разговара 
А изђ шуме тихђ ехо (а) нћму одговара.

Ахђ мои старче! да тм знаш шта в сада страдамЂ, 
Л се добру никакву одћ сада не надамЂ. (*)

(*) Ехо еств одзивђ гласа у последшим-в слоговима по шуми
и по долинама.
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Ту започе ридати, и злу срећу клети:
КудЂ се макнемЂ свуда зло, свудЂ запете сети. 

По сувоме и води свудЂ ме тару лгото,
Деца Русска жестока навалише путо,

Оковаше до г рла, данути недаду,
Понгмише градове, и већв ш имаду. —

Одђ Запада такођерЂ туча ме потуче,
Кадт> но Немцм бомбама децу мок) муче. 

Пограбише градове развалише стене,
Свуда кано и вуцм развлаче и плене. 

ПроклетЂ бшо онаи часЂ и кадЂ самв а почео,
Сђ нвима ратовати се, и рушити начео

Учинћнншн мирЂ сђ нЂима; ево што самт> достао; 
А да самв л ћут1о, не бм хала допао.

Пл а че, бали, дересе, и одђ туге дречи.
Сва се шума разлеже, и одђ вике ечи.

Честе међе мутесе, слушагоћи вику,
Ммсле сви се зверови чупаго за кику.

Дрва лисће склонивши на гласЂ ослухуго;
Кои врази тишину нашу узмућуго?

Онћ еднако дересе, и са себе чупа
II то мало перчина, у главу се лупа:

Мухамеде будало! да си тм послушао
Мудра, добра савета, не бм садЂ окушао 

ГоркогЂ еда, кога тм садЂ ждерати морашЂ,
А 1оп1т што е остало, мусишЂ да почворашЂ. —- 

Б1гоћ’ змлћ говори: гди су мое силе ?
И велике и страшне, што су до садЂ бмле.
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Пропадоше, стршесе, и умалишесе;
Одђ ћаурске мудрости, и сакрушишесе.

Ахђ Алла мои! гди самв садт> ? гди е мон слава? 
Ето видишђ какавЂ самг» пропаде ми глава.

Одђ свуда ме стегоше, и сплетоше конце; 
БарутЂ ерЋ и олово, заиру и новце

Потроши, ето самЂ нагЂ, и димл1и неимамЂ. 
Ехо потихђ говори: а тн вичи: аманЂ.

Мени су се кланнли доносећи даре,
А садЂ и пр1нтелЂи за мене немаре.

Како видимћ свакЂ за се старасе и брине,
Да одћ мене тко може по парче одкине.

Што се мени то чини ? велика неправда.
ОпетЂ Ехо шушуће: н!е, него правда.

Н самг» досадЂ 6ичђ бшо, и стра свима давао, 
Ехо нћму говори: ал садЂ теби но.

И самЂ многимђ ц’рнЂ комадЂ метуо у торбу, 
Ехо шушкавЂ цв ркуће: садЂ твого утробу 

(Охђ! трзам) са сви стран’ и црева извлаче.)
Ехо нче говори: и свуда развлаче. —

Ногомђ 616 о землго осећагоћ’ муку,
А кукавка одпева: ерЂ в теби куку.

СадЂ се мени сви свете, а 1оштђ кћ тому веле :
(Ехо му се одзива : да е теби леле.)

Да н са свимђ пропаднемЂ, то сви мени желе. 
Ехо опетЂ одзива: на векЂ теби леле.

11 самЂ све то познаемЂ, да ми тако желе, 
Ахђ ! тако ће и бшти: но, куку, леле.
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ИдемЋ дакле у пакао, одкудљ самп и дошао, 
Већ и видимђ што е то, и самв са свим’ прошао.

ОчерупанЂ, нагрђенЂ, голишавЂ, безЂ браде, 
Подижесе, отиде безЂ трага одавде.

Мухамеде ! што видилсв, пишелтв и поеа^амв, 

Што невидимв и незнамв, желимв и наеађамв.






