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0 висока неба кћери!

КоЈОМЉ ВћЧПОСТБ ВИДИ ЧОвћКЂ 

Кон увћкт> свезу хранишљ 
Међу малпмљ чоПка умомљ 
И високимђ неба духомљ. 
Разпусти ми крила умна, 
Да с‘ у ове стихе мое, 
Види дара вишнћгљ сила, 
Величаство душе твое.
Даб ми пћват‘ славна дћла, 
Отачаства бранителах‘;
Нвих‘ гснашства казат‘ Фална, 
Одђ нестана србскогг царства. 
Кои крвцу како воду, 
Вћчно лише, и садљ Л1го, 
За обрану и свободу, 
Неирестано бое 61го, 
Кои рода славу боПну, 
Сачуваше и дигоше, 
Изподљ ногах‘ варварскиех‘, 
Хукомљ саПна оруипн.
Одђ кудљ свћтлостк истћцаше,
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И ума се Фебг рађаше; 
ђч у храме пророчества, 
Смнг божества св-ћту сиде; 
Од‘ кудг извре р-ћка чисга, 
Учеша мирногг Хрјста, — 
Ту се сада рађа мрска 
Зла глупости свакогг грађа. 
Аз1н е лгодства матп, 
Садг робинн глупогг 'Гурства 
Мрачна глупостк азјнтска, 
На три свћта половине 
Разпространи мрачио царство, 
Тавне ноћи и Ереба. 
Нћна мрачностк воеваше, 
Нротивг лгодскогг просвћштенн, 
Како мрачнмИ облакг густми, 
Кадг га Еолг заими хитрмП, 
Изг нћдарахг океапа; — 
Докг вкпмг затми бистре луче 
Кое сшо и сип.лго се, 
На свћтове неизброине, 
Изг снПнога кругла вћнца 
Кои чело гордо кити, 
Воздушнога свћтовладца. 
Шта слЈепмб крвожеднмП 
Приврженцм Алкорана, 
Сташе питатг ненавишћу, 
Своа звћрска срца, душе, 
Противг србске владе царства, 
Тадг витешствомг снгоћега. 
Докг Косовскн"! боакг знатнмИ, 
Раздрјеши грозну судбу,
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Докт> иагази лгота воВска, 
На бушго Данилову 
Крвавмб се боН зађеде. 
Зацилихта свака пушка 
Запишћеше -зјиовидни 
Црногорски џеФерданп; 
Лничари силни Турцм 
Сташе вити како вуци. 
ЦничарскимЂ месомг друма, 
Одђ Влахшгћ затворишс. 
А1‘ се боемЂ пушчашемт. 
По сахата с‘ Турцма бише 
Па на саб.тћ и мачеве 
Удрише се Црногорцн 
И гласити иничари, 
По мегдану широкоме. 
Стаде клепет‘ оштра мача 
Бритке саб.тћ и палоша. 
Мићуновић‘ како зачу 
Да се пушка на Влахинки 
Чут‘ ниедна већг неможе, 
Но да оштра гвоифа звече 
А кликтаго витезови 
Онда с‘ Ннкомђ побратимомЂ 
На срсдЂ вопске турске удри, 
Бои се згусну, магла паде 
Прекиде се турска воиска 
Врела крвлго потекоше, 
Заднн с‘ пашомЂ горишЂ чпни, 
Да првоизи припоможе. 
А прва се силна смете 
6рЂ е лготе србске змЈе
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Већг сметено и безглавно, 
По горама облјвће, 
И постав жертва сама, 
Ненаситногг срца звћрскогг. 
Име С р б а свудг потону, 
И свјвћу србства саВну, 
БћсннЛ вихорг азјнтсии, 
Тадг угаси предг свјстомђ. 
10нацн се поскиташе, 
Изтурчи се сва господа, 
Народг храбрнб поче носитђ 
Нрамг тепшЛ гнусна робства. 
И тн музо твое жице, 
У плачг сада прсокрени; 
Ви|ј‘ потомке Славннове, 
И воИнике Душапове 
ђе на врату носе тешшб 
И поганнН арамЂ робства. 
Обилићу и Топлица, 
Косанчићу, К)говићи, 
Срећни ли сте витезови, 
брг у бок) Косовскоме 
Свиколицн погибосте; 
За обрану отачаства; 
Да очима не гледате, 
Нарбдг србскп! иоднрмлћннЛ; 
ђч уздпше и ђе плаче, 
А у плачу васг кликув, 
Да г‘ пуштите, одрешиге, 
Изт> синџира несноснога; — 
У кои га Османт. свеза.
Како грозне вовводе,



И Видов-дант> данакг страшнми 
С‘ дв1б главе круну диже, 
Са Лазара и Мурата.
Клону слабШ предг силшемг, 
Изнемогша мпшца Срба, 
У Косову царство даде,
II потоци крв.по течни 
Понесоше снину круну, 
Са Лазара србскогг цара, 
На Султана Баазита. — 
Србска сила и држава, 
На Косову тадг погибе! 
Али слава п витештво, 
У цћломг се виду каза; 
А св!>докг е тога правмб, 
Обилића мачг крвавкб, 
Коп цару Амурату, 
Даде смрти горку чашу, 
У Косову полк) испит‘. — 
Срг витеза обезсмрћа, 
Славна смртца и гробница 
Ка с‘ добићу славанг жпвотг. 
По косовскомг плачномг бок). 
Смнови се туркистана, 
По држави падшоИ Срба, 
1’азасуше, умножише, 
И тиранска свон срца 
Крвлго србскомг напоише: • 
Ка бјеснм ненаситни 
1'орски вуцм и гигрови, 
Кадг у мирно стадо уђу, 
Кое иема свогг пастира,



Све остави, па побћже,
У савито крвлго гн!здо;
1)е свободе искра снше.
Поче духомЂ Немезисе,
Против‘ Турства, свашИ дисатг,
И за вћру, отачество
Свок) крвцу проливати.
Па Данила по храбростп,
Себи вождомг изабраше.
Како Срби опазише,
Да Данило, сђ ГоромЂ Црномг, 
Изгна Турке и посћче,
Изт> области Горе Црне;
Одма сташе долећиват‘,
На гласг милЈИ одђ свободе,
Како хитри Соколићи
КадЂ их‘ зивне царЂ свћтлости, 
И тешкЈИ имђ синџирЂ сломи, 
У кои ихђ ноћца веже.
Па почеше четовати,
Бое сђ Турц‘ма честе бити;
Босне равне, Албанје
И гласите Херцеговске, 
Зулумћаре гнусне Турке,
Кои раи дод1нху,
СвудЂ б)нху и ћераху.
Сташе србски мачи оштри,
Оковђ робства прекидати
И џеФерданЂ сђ хучнммЂ гласомг 
ГласЂ свободе каживати.
Ста мраморћ често ницатЂ, 
Изђ просуте крви Турства;



Аз1нтски владателки,
Тиранскоме своме скиптру, 
Савиш‘ србску побћђену
И никоме неприклону,
Храбру главу и витешку, 
Одма стали воИске дизатг,
МачемЂ огнћмг свЈетЂ требитг,
И народе земне многе, 
Безчов-ћчноИ сво^оИ влади,
Подчиннти покорати. — 
СвуДЂ идући крвв Л1аху,
НародЂ лк)дск1И изтреблнше, 
Све имђ жертва бћше сама, 
БезчовћчногЂ славолгобн.
Но нмова бувностБ луда
И сл1епо завладанћ,
Поче Србу умЂ разтваратЂ,
И одђ сна га тешкогЂ будитЂ, 
Сташе отцм, тужне маЛке, 
СвоЈов ђецм казивати,
Ка су пређе нкини предцн, 
У свободи уживали;
Како л‘ сада они живе,
Подђ несносномЂ робства сћнкомЂ, 
Противнога Алкорана.
Савћтк мавке, отца, дћте 
Ка‘ природно, к‘ себе прима. 
ђе годђ витезЂ особитнИ, 
По косовскомђ тужномЂ бого, 
Одђ Србкинћ породи се, 
Коег‘ Турство неуграби;
Свак16 кућу, отца, мавку



Ономе л‘ се та противи, 
Што нзг руке ЈОпитера, 
Узе страшниИ треск‘ громовах^' 
Што изг руке грозну Марсу 
Узе коплћ, штитђ и саблго; 
Ков га се крћпкоИ волви 
Посидона страшно царство, 
Покорило и предало;
Предг којомђ е отачаство, 
Александра и Ликурга, 
Повалћно у прах‘ пало;
Коа се в славомЂ браномЂ, 
Потомаках' Египтових‘ 
Окрунила и подигла;
Котбзи е храброств свого, 
Уступила и предала, 
Хитра Перса, на боИ руке, — 
Проств лгота Сатрапова, 
Кого н&му мучителвско, 
Звћрско чело кажеваше, 
Спрам‘ поникше искре Србства. 
У страх‘ робскЈИ диванЂ врже. 
Но тадЂ владацЂ ДарданелахЂ, 
Све на страну мпсли турп, 
И умекша лготостб срца; 
Поче одма зло умишлнтг, 
И огнћне стреле коватЂ, 
Да свободе с‘ нкима гнћздо 
Кое но е савјено
У Аждае седмоглаве 
СтрашнБгмЂ устма и жвалама 
Сжеже, спали и задави.



II у многа србска срца, 
Стаде тешка и жалостна,
Рана дата на Косову, 
Зарастати преболати.

Шта ли Ахметг султанг гордиИ, 
Кадг разумћ поче зборитг, 
У Дивану безбожноме;
ђено вулканг гнусна турства, 
Куе свагда отровиге,
И пламене стреле, маче;
Сг коиема право лгодство, — 
С‘ лпца землћ изтреблнк), 
И невину крвк му лмо?
„Шга л‘ то рече, оће бити, 
Зарг се мртва см1е ран,
Жива казаг у момг царству; 
Кого ми е мачг прађеда, 
На Косову с‘ крвлго тешкомг* 
Покорш и ДО61О? — 
Зарг непамти ниска ран, 
Да се царскомг скупомг крвлго, 
Ић свобода угасила?
Зарг се она дигла бити
С‘ синомг неба, братонг сунца, 
И свечевомг всемогућомг, 
Саблвомг рукомг и мишицомг 
Те но кое оштру мачу
П божества безсамртна, 
Свон царства уступаго;
Одг кое се страха тресу, 
Мрачва мора, круте горе,
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Н опалит* наша крида, 
На широко распуштеиа. 
Но ме слушаЛ вћрна сдуго! 
Серасћера име носи; 
Припаш‘ мача крвобоГша, 
Кои ти е моа рука, 
За побћде честе дала; 
Разви барнкг Османизма 
А коега погледг, сћика 
Побћђава сопрогивне.
Скупи вобску на боп хитру, 
Одђ кое се поднебескп'1, 
Просгорг тресе, убоава, 
Непобћдну снлу крени, 
Спршти рак) непокориу, 
Све ратиике изсиецм 
Кои су се усудили, 
Дићи слабу свок) руку 
Ма свечева прапотомка, 
Правог‘ неба наслћднпка, 
Кои но е посредственпкг, 
Ме1)у небомг и свјетомг, 
И коега саблн брани 
Селенино плаво царство. 
Мужко, лудо, и све женско 
Доведг робћмг у Стамболу; 
Дарданелах‘ избе мрачие 
И желћзне тврде везе 
Безг робн су остануле. 
То е света волн светца, 
Да се рае непокорне, 
Свп сипџнри и све избе,



Пошто сов-ћтт безчовЈјЧннЛ
У Дивану утврдјо, — 
Тадт> дозивлћ Серасћера, 
Ахмет-пашу воисковођу;
Па му гордимт. поче гласомг 
Царт. Ахмете говорити: — 
„Ахмет-пашо вћрна слуго! 
Већ‘ ми тужбе доадише! — 
Често мене долЈећу, 
С‘ крвлго лгадскомг написате, 
Танке кнкиге са Краине 
Кон се е одг поскора, 
У момг царству заметнула. 
Мон ран Гора Црна 
Скоро ми ее одметнула 
И с‘ Турцмма кавгу лготу, 
Заметнула, крвк пролила. — 
1оштг знаб слуго! прошлог‘ года 
Кадг храбрости нашоИ правоИ 
Побћдителв Шведа Карла 
Прутска пола сва уступи, 
Онда ми е Гора Црна 
По навћту Москве цара 
Мое землћ похарала, 
II паланке попалила.
Тадарг су ми три везира, 
Одг нћ бон проплакали.
Треба искру ту погаситг; 
Ако ли се неугаси, 
С‘ угледа се нћна може 
НеугасннИ пламенг хитрмб, 
Разасути, разпалити,
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Гласг допаде ратоборце, 
Ево на нбихђ сила турска, 
Разнрена хитро иде.
Када они разумћше 
Какавг нкима мрскчИ синцирт, 
Куе Стамбодг ненаситмб, 
Шта л‘ ненавистћ подла турска 
Мисли одт> нких‘ да поради; 
СИрногорца око бистро 
Виђе турско намћренћ, 
И ако га турска лажа, 
ПоДЂ ЗавћСОМЂ СВО1ОМЂ слабомЂ 
Покриваше и танше.) 
Одма хитро искупЂ храбри, 
На Цетинћ искупише, 
Те В1еће за све граде, 
Како ће се тужнмв бранит‘, 
Одђ Стамболска лгота зман.
Слуша ДанилЂ вождђ имђ храбрмб 
На боИннб се мачЂ нагнуо 
Па имђ храбримЂ гласомЂ поче, 
Ове рћчи говорити:
„СлушаИте ме витезови! 
Одђ како намЂ азјнтска, 
На грабежу хитра рука 
С‘ безакономЂ силомђ узе, 
Наше царство и државу; 
Отад‘ србско храбро племс, 
На себ‘ ирамЂ робства узе, 
ОтадЂ слава и витешство 
У мраку се срамно сакри, 
Светинћ ти отадЂ наше,



За гнћвг нћговг садг напуне.“ 
Ахмегв прими заповиедг 
Па Беллони турсков каза,
Да му кола брзотечна
Спрема брже и приправлн;
У ш.их‘ с‘ крилма конћ спреже 
Да наредно сћст‘ му буде,
У воена лучна кола. 
Онг полкове днже храбре, 
Лничаре убоите,
И спах1е гласовите, 
Четрдесетг управг броемг, 
Шго хилндах‘ собомг узе, 
У Беллоне громоносна 
Сћде кола и коч1е;
Па безбожну крену силу, 
Да загуши гласг свободе, 
Име србства, да у тешкШ 
Тада синџпрг, вћчно свеже. — 
Но ђе бодростг рћшителпа, 
Кон смрти име горко, 
Чут‘ неоће ни познати 
Камол‘ га се убоати;
Ту се мука одржати, 
А камо ли иадвладати.
ђе за вћру и свободу, 
Народу се славно чини, 
Умр1ети крвк пролити;
Ту е ову искру живу, 
Кого но е обшта мати, 
И сва лгодска срца дала, 
Немогуће утулити.
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бл‘ памг браћо поштеше 
Са мачевма у рукама,
На мегдану смртв добити;
Него женсшП невалнтно
У крвничке руке пасти, 
Да наст> скврни Турцм муче,
А потомцш Србства бруче?
Истина е, да е много,
У Турчина силне вопске;
Ал‘ се слава с‘ множствомђ боДна, 
На мегдану недобива;
Већ‘ са слогомђ и преглођомЂ, 
1Онашства се вћнцм грабе.
Што е впше турске воПске,
То е наша виша слава: 
брг ако в доб1вмо, —
С‘ Т16МЂ ћемо бесамртну, 
II вћчиту славу добпт‘;
Ако л‘ она насг добје, — 
Мм сви одђ нћ на мегдану 
Пзгинемо, крвк проспемо;
ОпетЂ нвоПзи славе нема, 
Шго са множствомђ манћ доби.
Него ћемо славе вћнце
Мм понести у гробЂ со6омђ.“
Онда храбре воеводе,
И воиницн сви повичу:
„ЧуП владпко и нншђ вожде! 
Сви мм храброств твого зпамо, 
И ненавистЂ противЂ робства. 
Твое мишце храброств тврда, 
Сави гнћздо одђ свободе
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>1 црквене и народнћ, 
Азјитска нога згази;
Вигезове наше храбре, 
ђе гође се кои нви, 
Сваковга приведоше, 
Иа невиннИ олтарк жертве, 
Мроснога и дготога, 
Оштра мача османскога: 
Синџири су аз1атски, 
Пуни србског‘ тужног4 роба. 
Ненасита безчов-ћчноств 
Чула сада разумћла 
ђе изђ крви, наше ндне, 
Свободшемг духомт, србства, 
Иза нрма несноснога 
Одахнусмо поФатисмо;
11а е с‘ тога многу воВску, 
На насг дигла да насг сгннви, 
II свободе свћћу нашу, 
Да вћчшемЂ мракомт> скрје, 
Да наст> редомг витезове 
Све нросну мачу преда, 
Наше друго плачно роб-ћ, 
Да синџиромЂ лготимђ вежу 
И на сваке муке муче. — 
СлушаИте ме Црногорцм! 
Н самв пастирЂ вашЂ црковнмв, 
Ал‘ неправда турства гнусна, 
Пригнала ме мачЂ носити, 
С‘ нбимђ свободу отачества, 
До последнћ капи крви, 
Одђ гурскога арма бранит‘.
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ЦеФердара бистра хука, 
Гласг пћсамах‘ Скендербега,
11 Србкинћ подбуннше, 
Да с‘ витезма на боб иду 
Отачества свободк бранитг. 
Дође воИска утруђена 
Међу брда два висока 
Међу ВранБОмт, и Пржникомг, 
На источникг бистротечнмб 
Одг Влахинћ знатне воде, 
ђе се виле планинкинћ,
По три пута на годг купе,

'Ге витезма Горе Црне, 
Плету вћнце неувехле, 
Те ихг отленг носе хитре, 
Да храмг вћчнмб безсмрпн 
С' нћима ките и попосе. 
Лхметг силннИ свошб вобсцм 
Бћше ово дивно мћсто 
Изабрао, обрекао;
Да па н-ћму око‘ силни 
Метне 'Гурцма и постави, 
Пакг отоленг, да разреди, 
На четворо силну вовску; 
Да с‘ нвомг згази и изтреби, 
Младолико, но гласито, 
Зачепв храбра Србства. 
Вћшта бовма Црногорска 
Текг што бћше храбра воПска 
Мало трудна одахнула, 
И одг сна се разтрезнила, 
Текг весели мабскп пћвцц,



I!

У аждае дгота жвала. 
Мм готови сви стоимо, 
ђе намг речешг крвв пролити; 
За свободу отачаства, 
Сви волимо погинути, 
Но име изгубитп! — “ 
Тада Данилг, све воОводе, 
II осталп сви вопнпцн 
Даше жсртву непорочну, 
Одг чистога срца к‘ небу; 
На се храбра воИска диже 
Нетг хилнда вптезова 
Све дружине Леонида; 
Пли свое огачество 
Одт> аждае пенаснте 
Одбранити, сачувати, 
И.1‘ последнто каплго крвп, 
На олтарг му жертве дати. 
Кадг окрену храбра во&ска, 
Развпше се ратни знацм. 
Свободе се лгобке гн±здо, 
У три пута све потресе: 
Убоа се зарт> смновма, 
Да му сапно име свое, 
На мегдану неизгубе. — 
Гласг се вилахг у облаке, 
Већ‘ многима причунше 
1)е добића пћсне пого. 
Свакјб внтезг на бов хити, 
Када свашв прозираше, 
Да ће славу безсамртну, 
У нћмг стећи и добити.



Разредити и покрити. 
И кое ће воИсковође 
Лредг воћницма поставити.
За све дивнии мудрии В1ећк 
Поглавице учиниле
Иа три мћста храбру вобску
На бусје поставише 
бдну собомг узе Данилг
С‘ нвомг западе на друмг тврдмв 
КудЈемг ће турека воиска 
Са свомг силомг ударити.
Другоб вожда знатна даде 
Мићуловићг силна Вука
Коега се мача Турцм 
Ка‘ огнћна грома бое.
Витешку му воВску даде: 
„Држ‘ ти Вуче ову воиску, 
С‘ нконг запани у планину 
У дно Вранке, на краИ друма, 
Скри се у листв и у траву, 
Бонкг немов заметати, 
Докг на мене на друмг турск 
Неудари прва воВска;
А кадг она на ме удри 
На пушчанша неудри, 
Докг нечуешг клепетг мача. 
А кадг клепетг мача чуешг 
Удри Вуче са свомг силомг 
На средину турске вовске, 
Насг неиздав на неволги 
Да те маВке, србска дћца 
ДовЈека непроклииго.*
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Бћху исиоств свога гласа 
По горама разпустили, 
II поаху п-ћсме дичне 
За побћду снбна Феба, 
Надг Ереба тавномг владомг 
Ко!о брзо предвиђаху.
Текг вћстница бћла дана, 
Бћше свон бистра крила, 
11зг источне мрачне свезе, 
Изтргнула, разширила.
П за златне горде власе 
Иотезаше и теглнше
Уранова свћтилника 
А громови бћсна турства 
У станове страшне воЛске 
Загрмћше заечаше
II планина една другоб 
Нвихг гласове предаваше. 
бкг громовах‘ Црногорцма 
Каза управг да се креће 
На побћду турска воиска. 
Витезг Данилг тада бћше 
И све храбре вобсковође 
Кодг бистрога источника 
Те молитве Небовладцу 
Са сузама пошилаху. 
Да имг воВсцм буде малоИ 
Онг вћчитми предводителв. 
На кадг дужностг чоика к‘ небу 
Совршише одправише;
Онда мудрнП савћтћ чипе, 
Како ће се на бусје,

2



Разширише изнадг вв&ске 
БоГпш знацм своа крила. 
Б.пешћаху лњдске ечи 
Када погледг ћаху бацит4 
На оружћ пламно турско 
У коему царв свћтлости 
Свое лице огледаше. 
Морао бм Римг вптешкШ 
Како шго в и Гркт> храбрмК 
Овоб сили уступип?. 
Али тврдоств постоана 
Славенскога срца, душе, 
Неуступа с‘ бовна полн 
Докле л‘ витезг циг.тт тече. 
Гледе си.ту страховигу 
К‘ себ‘ идућу Цриогорци 
Одт> ков се горе тресу 
И дубраве ече мрачне, 
Дли храброств Црногорца 
€ве на едноИ мћри стои. 
Ту ти друге мислн нема, 
Нити бзмкг зна што рећи, 
Ве!»‘, а.г мегданг задобити 
Али на нћмг сви изгинуг‘ 
Са ерамотомг нема куће 
Коа ће му- к‘ себи дати, 
ИроЈуе зориа ирва воиска 
Мино Враик и Мржника 
Нраво друмомг иутк ВлахшгБ; 
Неопази дз1в змје 
Кое ће ЈоВ ачи црие 
II нћ. срце изчувати,
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Трећу даде вовску хптру 
ђурашковић‘ знатну Лнку: 
„На ти Ннко ову воИску, 
С‘ нвомг западни у Пржнику 
С‘ Турцма кавгу непочинки 
Докле Вуче неудари 
На средг турске многе воИсш 
А кадт> Вуче с‘ воискомђ удри 
Удри Внко што мож‘ болћ, 
Ако л‘ снажно неудрите 
Н ћу главомг погинути 
И остала мон воиска.“ 
ВоИсковође воИске свое 
У буше поставише 
Мало затимг Источна се 
Отворише златна врата 
И дант> мавскШ цвћтг времена 
Алкиномг се бћломЂ покри, 
У та доба Ахмстђ паша 
На ђемовскомЂ равномЂ полго 
У три дуга реда пружи 
Крвожедну турску воиску. 
Па наипрвомЂ рече иђи 
НничарскомЂ бћсномЂ полку 
А за нкиме сустопице, 
Скендербега потомцмма 
Огнћвитои Арбати, 
А онђ у редЂ заднки оста 
ПредЂ господомђ међ‘ спах^е. 
Кадв екнуше шумнвп бубнви 
А писнуше гдасне свирке 
Узиграше турска српа

2*

&
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Са свпхг страиахг обколише. 
Садг високе жителнице
Геликона и Парнаса •
Живи пламенг вашг улите
У мо8 разумг и перо ми,
Да барг мало св-ћту кажемг 
ОваИ данакг крволитннИ! — 
Ахметг грозннп када виђе,
Да неможе надвладати
С‘ множствомг‘ турства храбростг 
Поче бћжат‘ безг обзира. 
Лничарско племе само
Оста црну лпти крвцу 
Срг му 64жат‘ недаваше 
Мићуновић‘ с‘ побратимомг, 
Славоносна Црногорска
Када ви|је хитра вопска,
Да са стражнгомг Ахмет-паша
Одг крвава лгота бон
Стаде с‘ самртна мћста битке 
Измицати и бћжати;
Онда храброств Пелевића
II одважноств Обилића
У срцмма св4ма уђе
Тере лготе нничарске
Двадеств хилнд‘ сплне воВске 
На друмг тврдмг! затекоше, 
Поче Гипсонг првми санакг
Изг нћдара Танонаса
Одг мачева и сабалнхг

И палоша пламениехг
Крззг об1в вобске шилнт‘,
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Сташс падат‘ боПноносна 
Одг барнках4 турска крила 
Изиодг ногах‘ Црногорца. 
Ту владика Данилг збилгскЈН 
Одг пламене ниичара 
Саблћ бритке, рану доби 
По прсима витешкима. 
В4што бобни Црногорцм 
Вјјшти мћсту землви својоД 
Са свихг странахг притекоше 
'Гере вонску нничарску 
У кршг тврднИ тадг угнаше, 
Па мачеве у ножнице 
Свое боине уђедоше, 
Око турске воиске кругомг 
У кршеве засћдоше, 
Па почеше смртоносне, 
Свое снВне џеч>ердане 
На бјесне нничаре 
Окретати нки гађати, 
Праска стои џеч>ердана 
Лукг силнмИ нничара;
Докг Аполлонг бистрмИ сакри 
Свое чело поносито,
У Тритона мрачно царство, 
Нничарска храбра воИска 
Паде жертвомг сва колика, 
Предг витежствомг Црногорца. 
Црногорце мрачна ноћца 
Подг нјемо свое крило 
3 зе трудне да почину 
Одг крвава дана тога,
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Постелвомг имг бћше слатко 
Н-ћжна трава и цвјеће 
А узглавлћ нничарско 
Крвовидно мртво трупк 
Изходг нћжне лгобичице 
Аргона и Хптоне 
Преходнице Аполлона 
Тадг спаваћоб воИсци нви 
Крикг, лаанћ месоедне 
Ненаситне птице и пса 
Кои лготи ме|ју собомг 
Бои чиннху заметаху 
Око мртва турска меса. 
Вобска скочи одморена 
Изподг танке Гибсонове 
Владе лгобке и осћнке. 
И смршене баци мисли 
МорФевве пробирати.
Па ти скупи сви воПницм 
Оштре маче повадише 
Нвихг врхове смртоносне 
ЦрноИ землви обратише, 
Пакг свевладцу благодарностг 
Сташе с‘ душе срца шилнт4 
Зашто имг е в^нце носне 
Храбре главе, храбра дћла 
С‘ вћнцима славоносннмг 
Окитјо и вћнчао.
По молитви свп воиницн 
Окупише придобиће 
Што е кои у бои врућ1и 
С‘ крвника уграбјо



И добиће на воИнике 
Све еднако подћлише. 
А владицм и главарма 
Кои воиску предвођаху 
Даше по едну турску саб.ио 
За витешство старћшинство. 
Па с‘ крвава боЈЈна полн 
Вратише се пћвашћи 
У слободе србске гнћздо 
Носећ‘ многе турске знаке 
Одт> побћде и добића. 
Крвавоме томе мћсту 
ђе Ахмста гордостк лготу 
Предобише и згазише, 
Царев-Лазг му име вћчно 
Нарекоше да се зове 
За споменикг страшна бон 
У комг турска многа воиска 
Безброена мртва паде, 
Одг Србина мишце крћпке, 
И зва ће се тимг именомг 
Докг слободе гнћздо трае 
И пмена Црногорскогг.
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Када султанг Ахметг гордмВ, 
Гласг побћде очекаше;
И кадг мрске Мекке жрец<
Бћше звати наредп),
Да онг с‘ нвима уедничке,
Дае жертве богомрске,
На олтару поганоме,
Абдолаха и Амене,
Човћчества гнусну смну
За побћду кои) саннше
Да ће турска непобћдна
Одржати многа воиска
Надг блеснувшомг искромг србства.
У то доба Белаи 'паша 
(И участникг славна мира
Ради турства учинћна
На широка прутска полн,
С‘ побћдникомг, великога 
Скиптроносца Шведске крала)
У простране царске дворе, 
Уђе, стиднимг челомг, лицемг,



И са срамомг затупћнимг, 
Витешкога ока видомг;
Безг оружн свјетлога,
И безт> китне страшне чалме, 
Коа паше и везире
У наВпрве стоце сћда. 
Падс искутг главомг царскЈЛ 
Па му поче са сузама 
РобскЈИ причат‘ све на реду 
Како турске славе, име, 
Црногорска крћпка мишца 
У крвавив боб помрачи. 
ВизантЈе владацг древне, 
Кадг разумћ ниске рћчи 
Ниска д-ћла турству стидна, 
Серасћера Ахметг паше; 
У нћму се душа стћсни 
Славолгобћмг дишагоћа, 
Коа ше навикнула, 
0 изгубу турства слушатг. 
Сумрачно му лице, лготоств 
Ирекомерну казиваше, 
И лготоств му беше погледг 
Са жаркосћу прекинула; 
Ка Африке вруће тигру 
Кад‘ се на боб, себе равномг 
Спрема борит‘, и приправла: 
Док‘ ал‘ лготоств свого звћрску 
Нротивногг му крвв угаси, — 
Ал‘ на олтарг исте, свого 
Онг непроспе свуколику, — 
Ахметг смрти чашу попи



Одг џелатске дрске руке, 
За срамоту кого турству, 
С‘ бођна полн онђ донесе. 
Султанову нростк звћрску 
Удвостручи и распали, 
Поб1вда одержана, 
Црногорца надг Турцмма 
Па нростнммг гласомг крикну 
Како лнлти царт> звћровахк 
Кадг се на бои хитрјб спрема; 
Те везира великога 
Дозва к‘ себе, Думан-пашу, 
ћупрелића гласитога 
Па крилате поче нћму, 
Ове рћчи говорити: 
„Думан-пашо крћпка мишцо, 
Турства славо, перннице; 
Кое га е 10штђ прађеде, 
МачЂ Османовг прппасао, 
Кое га е племе храбро 
Божествена кћерк ЈОнона, 
Свонмђ млскомђ задоила; 
ЗнашЂ по приђе ка б1всмо 
Нашу многу храбру вопску 
Одправили Црнои Гори;
II предЂ нвоме Серасћера 
АхметЂ силна ћехап-пашу, 
Да загуши гласЂ свободе 
С‘ коЈвмЂ се мало СрбахЂ 
У планине Црногорске 
СадЂ подпгло и опнло 
И СВОбОДОМЂ 0П16НН, 



Изл1ећу на све стране, 
Непресгано крвцу Л1К> 
Са Стамбола синовима. — 
Иа М11 синоћк гласг срамотниб 
Ахиетг нискЈИ паша каза, 
Да су сплну воиску мок> 
Црногорци наднчали;
Да Азјв крћпка мишца, 
Иа мегдана боИну по.ио, 
Клону сплна, приклони се, 
Предг храбросћу Црногорскомг; 
Да витешке вћнце славе 
Ионесоше србске главе, 
Са турск1вх‘ вптешкчехг, 
Ков су пхг вазда брале, 
11 на мегданг добјнле. — 
Већ‘ на неге ћуприлићу, 
Бранителк) Орканове 
Славе, царства надг царствама. 
С вемог у ћ и Исла мизма 
Мачг истргни браноноснни 
СветиЛ покорг и срамоту 
Иапесене сунцу свћта 
Одг Србалн мпшце слабе, 
Воиске дигни, шго мож‘ впше 
Све остроме саблћ цредаб 
Мужко, женско, младо, старо, 
Иеостави живо нишга. — 
Црногорска сва гнкиезда, 
У кое се .поте змје 
Иепрестано многе легу — 
(ва изгражи и сажежи



30

Да већ‘ светлоств спрама сунца 
Казат‘ несмјј та зв1езда,
Зублн кратка, с‘ плавомт. луномг.— 
Да се више неедначи 
Нини напредг, да се когођ\ 
У момт> царству см1е наћи 
Да се с‘ турскомг многомт. сило 
Б1в боемт> и едначи.
Тартара су мрачна врата 
Отворена, да их‘ приме!! — а 
Како Думанг везирг силнни, 
Прими Фермант. и запов^дг — 
Одмах‘ са свих‘ странах4 поче, 
Силновиту боину воиску 
На Стамболска полн купигк, 
Па кадг силу многу скупи, 
Одт> АзЈе и Стамбола, 
И бдрене дична града, 
Кои славу Визанпе
СвоЈомг силомг, снагомт. доби.- 
Но и Стамболг за освету, 
Нћ врховну властв и круну 
ВласгителномЂ рукомг узе; — 
11акт> окрену силу многу, 
Сто хилндахЂ броемт> воиске 
Да свободе цвјетт. дичнни, 
Мрскомг турства ногомг згази. 
Воиска хитро, турско царство, 
Нређе сплна и пролеће, 
Ка ждрал^вах1 нто крично, — 
КадЂ Еола лудни вихорг, 
Н1>их‘ с‘ занада Феба заДми, 
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Пугг истока н^гова. — 
Докг одг едномг сила бохну, 
На широка зетска полн; — 
Пакг отоленг сила крену, 
Па газове брзотечне, 
Одг Мораче, хитро пређе 
Лћшкополго прострапоме 
'Габорг сави непрегледнши 
Међу бистре дв1е воде, 
И планине дв1е гласне; 
Међ‘ Морачомг и Сигницомг 
Жутомг Стћномг и Горицомг. 
Турска сила ту е пала, 
На едно се искупила, 
Како да се окренула, 
Пити црна источника, 
Коп турству испече 
Изг н-ћдарахг Алкорана. 
Нкиногг саетца узет‘ мрско 
Поученћ, разумлћнћ 
И Ресула лажна дћла 
Прптиснути подг каменћ 
Када храбростк Црногорска 
Виђе бистримг ума окомг 
Да е силнмИ змаи Стамболск 
Огнћвита разширго, 
Свон крила, свое перћ, 
Да сажеже србства гнћздо; — 
Одма висну кликг витезах4, 
ЏеФердана гласг захуча; 
На ноге се витезови. — 
Е е турска вћра мрска,
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Опазнла и зачула, 
Да Данпла дома нема, 
11а се па насг силна вопска 
Одг Стамбола подпгнула, 
Да преваромг на насг удри, 
И свободе свете пме, 
Да намг згази и почаггћ, — 
II безсмртна наша д4ла, 
Ков но смо с‘ крв.по нашомг, 
Иа мегдану кодг Влахинћ, 
II на друга мапи мћста, 
Задобили са витешствомг, — 
Оће да нбих‘ вђчио скрје 
Иодг мрачшемг своим‘ криломг. 
Но на ноге, ко е витезг,! 
Како свуда и садг овђенг, 
Да крвв свок) нештедимо, ' 
Сву рад‘ славе п свободе, 
Огачаства пролит‘ свгио.
Мн смо онп исти први 
Коп име вђчно славно
Да смо роднкоп землви нашоб.— 
А оно су исти Турцн 
Кои храбростк нашу памте, 
П дапг Јаза царевога. 
Ласше е садг с‘ Турцнма 
Крвк пролити, бонкг бнтп, 
Кадг се с‘ Турцма познаемо; 
Срг садг Турке добро знамо, 
А Турцн насг болћ памте; — 
Спозна е насг крвотечннИ 
Бом Влахпнђ безсамртннв, — 
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Вптезовн брже бо.тћ 
На границе изтрчаше 
Спрама силне огн1»носве, 
ћуприлића боДне вовске. 
И на Крусе знатно седо 
СтанЂ своа вобсцн посгавише, 
Па свилене бобне знаке, 
Спрама турсне силне воВске, 
Поставише и развише;
Па витешкимг дозивмма, 
П огнћнимг пушке гласомг. 
Сташе Турке затицати, 
У крваву игру звати — 
Када ДуманЂ прЈеварниП, 
Вп1,е паша, Црногорце, 
Да су хитро долећели, 
На границе отачества, 
Дочекати турску воВску; — 
Онђ несмћде вобско5п> својомђ. 
На нбихђ силомђ ударати, 
Срг се лк>то препадоше, 
Да ће воГтску и поштенћ, 
У боИ с‘ нвима изгубити, — 
АхмегЂ паше боб, поступакг 
( мршене му многе мисли, 
У витешк!« умђ и главу 
Порађаше и ставлаше. 
А крвавнб боб Влахинћ, 
Природну му боИну преглоств. 
УбЈнше, узтезаше, 
1е витешкјб несмћ боемг, 
Па Србалих1 племе мало

3

13
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Окренути удариги. — 
Већ‘ лукавства поче гнусна, 
Пр1бварну мрежу плести, 
Да по<Ј>ата и заплете 
У нк> храброств црногорску, 
НаИвишега ума чов^кг, 
Може ласно погрћшити. — 
Но природа ђе усјв, 
Са десницомг свогомг штедромг, 
Умг истинм.6 размишленћ, — 
Ту се сасвимг неда пасти;
Но и када мало падне, 
Да‘ се брзо опетг дићи. — 
Думанг везирг диванг купи, 
Подг чадоромг свилешвмг, 
У нћмг паше зивну листомг, 
И стамболске вовводе, 
Те В1вћу за све чине, 
Ка ће силну дићи вобску, 
С‘ ивомг на Гору Црну удрит‘. 
Па почеше вћшти паше, 
Разређиват‘ турске вобске, 
Одг куда ће кон сила 
На Србалнх1 племе удрит‘ — 
Па два паше двотуглјв 
На нах1б србске дв!б 
Наредише да ударе; — 
На црмничку и рјечку, 
ћуприлићу великоме, 
Турства ступу и везиру, 
Даше вовске иоловину;
Да онг удри, преко Крусах‘,
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На катунско гн^здо храбро. — 
Слуша Думанг везирг велглО 
Луде мисли и разреду, 
Воасковођах' византЈе.
Па имђ турскимг крутимг гаасомг 
Поче гордо говорити;
„ЧуИте паше и бегови, 
И вовводе сви остали, 
Кои сте се дигли самномг, 
Светит‘ бруку Шегиншаха (цара царева) 
Нанесену, шћговоме
Громоносномг величаству, — 
Одђ племена новородногЂ, 
У области ЦрногорскоИ, — 
Вм совћте сви чините,
Да са силномђ нашомЂ во8скомђ, 
БоемЂ на нбихђ ударимо. — 
А знате ли силу страшну, 
Ахмет-паше Серасћера, 
То е клето племе србско, 
Ону силу саломило, 
И Ахмета мудру главу, 
Подђ џелатсшК мачЂ привело. 
Иста судба Ахметова, 
НасЂ главаре, све очека; 
Ако име Османово 
У боИ сада помрачимо, 
Ако л‘ на НБИХЂ, силномђ ВОПСКОМЂ, 

Како што вм говорите, 
Ударимо, навалимо; 
Мм сву нашу силну воИску 
Наше главе и пошгенћ,
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У томг ћемо крвномг бок>, 
Изгубити, оцрнити.
брг воћничка храбра дћла, 
Тог‘ народа и племена, 
Све самртне превзилази; — 
Већ‘ вм мене послушаите, 
Мм немоимо тако силомг, 
На нвих‘ нашомг ударити, — 
Него умне наше силе 
С‘ приеваромг окренимо; 
Не бм смо ли срећомг нашомх, 
Поглавице Црногорске 
На божоћзи вћри тврдоб 
С‘ нам‘ се стати, домамили; — 
Па на станку пршваромт. 
На нвих‘ сложно ударимо. 
Ако тиемг путемг таИнимг, 
Ово трудно и крваво, 
Дћло наше, несвршимо; — 
Друпемг се свршиг неће, 
Безг срамоте с‘ погибшмг. 
Н се, вћрне слуге, надамг, 
Да ћемо ихг вћромг божомг 
На састанку домамити, 
И са овимг мудримг дћломг 
То гнвиездо разрушити. — “ 
Сви му паше и главари, 
Предузето мрско дћло 
Одобрише, похвалише. — 
Ради луне, штиту крћпку 
Све како те пророкг учи, 
Кои такве нисли дје
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У внсокоВ твојоИ глави, 
Да са нвииа славно име, 
Пророкова светог‘ рода 
Саблвомг браништ., славомг крунишг. 
Онда Думанг злобнни паша, 
Изг свилена двора свога, 
Диванг листомг савг растури; 
Пакг окреиу кикигу лажну, 
ЦрногорскоИ воисцн писат‘: 
„Поздравг вама Црногорска 
На границе храбра воиско! 
Што сте тако долећели!
Да бои с‘ Турцма замећете? 
Зарт. мислите да самв доша, 
И довео силну воКску, 
Да са нвоме ваше храбро 
Племе, огнћмг, мачемт., ћерамг, 
II да ваше робћ робимг? 
ТЈемг осветг да учинимг 
Што сте силну Ахмет-паши, 
Са нћговомт. многомг вобскомг, 
На бобничко стидно полћ 
Славу боину уг^абили; — 
И вобску му силновиту 
Погубили, нагрдили; — 
Што е на васг доходила, 
Са Ахметомг силна воиска, 
За нк> царе знава ше, — 
Нит‘ е царскЈИ Ферманг бно, 
Да се вобска на васг диже, — 
Но е Ахметг своеволвно 
Безг питанн Султаиова,

ЗЈ
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С‘ воЛскомг на васт> ударјо; 
брг на земдк) ударисте, 
Отмановић‘ силна цара, 
За поиоћи Москве кралго. — 
Са коиемг рате лготе 
И боеве завођасмо? — 
С‘ тога ти се Ахмет-паша 
С‘ силномг воискомг успут‘ сврати, 
Да осветомг вама врне 
Ваша дћла против1 цара, 
Е мишлаше, да ће тиемг 
Свомг Султану угодити. 
А Султану то бм мучно, 
Кадг с‘ Московомг мирг учиии, — 
Што е на васг Ахметг с‘ воискомг. 
Ударао, нападао.
А сћдокг вм тога нвннЛ 
Може бмти мртва глава, 
Ахметг паше Серасћера; 
Кок> му е царг честитнВ 
За вреступакг таИ посћка; 
А мене е к‘ вама посла‘ 
С‘ вамг се стати на границе, 
Мирг вћчитнЛ учинити; 
Ферманомг вам‘^ваша права, 
Конно сте крвлго вашомг 
Заплатили и купили, — 
Потврдити и бравити, 
Свак‘ да вашу чува славу, 
Ка цареву свету главу. 
Но главари ваши храбри 
Нек‘ на станак‘ мениЈдо^у,
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Ма гиздавиЛ мостб Ситиице. 
Да се скупа ту станемо, 
Мирљ за вазда учинимо; — 
Ад‘ невћромЂ немоИ кои 
П1то на мене номислити;
€рт> у мене те подлости, 
Нити има, нит‘ ће бмти, 
Докђ в здраво моа глава 
И са нкоме гурска слава, 
ћупрелић‘ самв н везире, 
С‘ коимђ рате кралки воде 
И безЂ цара самномЂ мире, — 
Него С1отра како сунце 
Почне истокђ осветлити, 
Крените се, седамдесеп. 
Одг племенах4 биран!ех‘ 
Воеводах‘ п главарах‘, 
На Ситнице мостб дођите 
Да на тврду божго вћру 
Ту састанакЂ учинимо.
А и и ћу одовуда 
Су толико другах‘ доћи.“ 
Када кнБига безчовћчиа 
У станљ воћске црногорске 
Дође, хитро проучи се; 
Ратоборцм када кнкигу 
Проучише, разумћше, 
Чисто срце и искрено, 
И духЂ вћромЂ постоаннв, 
Помкслити незна друго, 
Нит‘ се може досћтити, 
Што то на свћтЂ друго има, 
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Што бн с‘ мсста честБ шенуло. — 
Већ‘ на позивг ђе ихт> зваше 
Седамдесетг бираниех-в 
Поглавицахг отидоше.
Како дошли на краи моста 
ђе углавлћнт. станакг бћше, 
Виде, нико нема на мостг! —| 
Одма ти се нду своме 
И превари нискоИ турскои 
Домислише, да ће бмти;
Ал‘ се с‘ пута невраћамз, 
Веће на мостг управг иду; 
Мишлнху ихг далћ впђет‘ — 
Но текг на мостг наступише, 
Изг бус1в удри воиска, 
С‘ буприлићемг сакривена, 
На главаре Црногорске. 
Главарах‘ се седамдесетг, 
Око моста мужки бране, 
И ту крвп много турске, 
Свак1И одг нких‘ тада просу; 
Него на нвих‘ удри сила, 
Са свих‘ странах‘ сакривена, 
Тридестг и петг погибоше, 
Бранећи се око моста;
Тридестг и петг ране лготе 
Одг Туракахг допадоше, 
Те ранћне поглавице 
Одма Турцв1 савезаше;
Свезане ихг воде тужне, 
У околу турске воиске 
Подг чадоромг ћуприлића;



41

Л тридесстг и петг главахг 
Иосћчене донесоше. —
Кадг ћуприлић‘ воиске вођа, 
Гласовите Цриогорце,
Виђе у станг турске воИске 
Савезанс, прјеварномг
Гнусномг, везомт. аз1нтскомт>, — 
Онда нвима поче гнуснми 
Безобразнимг гласомг зборитг:
„Вм каурске поглавице
Кадг сте тако уловлћни!
У дугачкШ синџирг турства, 
Садг доиста све морате,
Што вм речемг, чпнити; —• 
Али ће ви са раменахг
Ваше главе одскочити.
Држ‘ арт1к> са дпвптомг, 
ПриФатите, па пишпте, 
Вобсцм вашои ситну кнгигу
Како смо васг дочекали, 
И господскВ! даровали;
Мирг вћчитмб на састанку 
С‘ вама тврднб учинили; — 
И кажите вобсцм вашоИ 
Да се враћа са границе;
А да ћете и вм брзо
К‘ нкпма с‘ даромг велгимг псћп.“ 
Опда вичу пзг сииџира
Савезане поглавпце: 
„ћуприлићу безобразна 
II безвћрна мрска главо, 
То сс дћло храбро мужко, 
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Насг ако си безвћрниче, 
В4ромж божомг, на састанку 
Преварјо, погуб1о, 
Одт. свог‘ ата одвош; — 
11а зарт. мислишђ смртнимг страхомг 
Да ћешк сада, тм насг нагнатг 
Да преваре стидна писма, 
НашоК браћи, пошалћио 
И срамота отачества 
Да живота штитђ ннмђ буде? 
Мм писати то нећемо, 
А погииут‘ сви оћемо; — 
За животе наше зна ћешг, — 
За свакога десетг даћешЂ. — 
Но преварнмб турскЈИ снне, 
На нђих‘ немоб приеваромЂ 
Безчовћчно ударати; — 
Нре боакЂ с‘ приенаромЂ, 
Нобћднику славе збилкске 
Не приноси, ни додае;
Већк у св1втЂ стидђ и бруку, 
Вћчиту му свагда гласе.“ 
Кадг подлосћу, безчеспвмЂ, 
Задоенмб смнђ Станбола, 
ПоглавицахЂ, духа храбростк 
И презренћ смртне чаше, 
Добро виђе и познаде;
Оида нроств безчовћчну, 
И природну турскомЂ роду, 
На нђихђ изли и показа; — 
Све нареди поглавице,
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Да на остро ко.тћ ставе;
Безакону воли грозну 
Воеводе срамотнога, 
Тект, е чуше, изпунише, 
И главаре Горе Црне, 
На дугачко остро кол4, 
Натакоше, поперише; — 
Па ихг на брегт одг Мораче; 
Тридестг и петг исправише. — 
Кадг орлове Србства сиве, 
Кои нта црногорска, 
Предвођаху, управлнху, 
Виђе везирг богомрскШ 
ђе послћдннИ духг с‘ удахомг 
Са острога колн к‘ небу; 
Одправлнху и даваху; — 
Онда сћде подг шаторомг, 
Па онг поче ситну кнкигу, 
Одг именахг поглавицахг 
ЦрногорскоЛ вовсцн писат‘: 
„Поздравг вама браћо наша! 
Одг вашиехг седамдесетг, 
Вовсковођахг, поглавицахЂ! 
Мн смо здраво, мирно, дошлн, 
На састанакЂ ћуприлићу; — 
Насг е дивно и господски, 
Онг, с‘ Турцнма дочекао, 
Мирг смо тврдни и вћчитнв 
Међу со6омђ учинили;
А чули сте на састанку 
КадЂ веселћмЂ изг пушакахг 
Мирг и дуго прјателкство,
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Са Турцмма притврдисмо; ■—
И мм ви се налазимо, 
У табору турске воЛске 
Подг шаторомт. ћуприлића, 
Изтнмо црну каФу,
И ракјк) брзореку. — 
Но се дома браћо наша 
Са границахљ повратите, 
То послове свое друге, 
ИзпуннИте, одправлнвте;
А нама се немоВ кои, 
Што бонти, ал‘ бринути, 
Брзо ћемо и мм тамо, 
Наши сиви Соколићи, 
Одт> ов1бхг данахЂ доћи, 

Превесели с‘ много дара. — 
Немоите се штогођ‘ браћо, 
Убоати препанути;
Шго се млого силие воиске 
У Туракахг окомт> види; — 
Што се многа воиска види, — 
ћуприлић‘ е првма везирт>,
У пространо турско царство; — 
Властк е Стзмоолђ нћму дао, 
Равну с‘ царемг нћгов1емт>. — 
Па када се онт> подига, 
За нкиме се благо дигло, 
А за благомЂ незнашн, 
'Геке само, да се хлћбомг 
За кои данЂ, с‘ нбим‘ прерани. 
Ова друга воВска те, 
Осимг гола Стамбол1н,



И са нвиме крџаЛ.пн 
11 дервиши безпослени, 
Кои ПрОШНБОМЂ турскјп СВ16ТЂ 

Опразнише оголише;
Него како писмо наше 
Прочитате и чуете, — 
У мах‘ дома сви хаИдете.* — 
Пође кнкига изт> окола, 
Турске воиске, приеварне; 
Дође у станг црногорсшН; 
Око н-ћ се ратни синцм, 
Окупише свиколицн,— 
Када чуше разу>чћше, 
Што имг она кнкпга каже, 
Лукавству се срамотноме 
Досћтити немогоше. 
Него одма сви рекоше, 
Да е кнкига нбинс браће, 
И да су имг браћа здраво, 
Подг шаторомг ћуприлнћа; 
А не на ту безчовћчну 
Поставлћни смртну муку. 
Па ми одма сви скочише, 
И весе.тћ изг пушакахг, 
Спрамг Туракахг учинише, 
И дома се са поанћмг, 
Окренуше, огидоше, 
Кое ће се нвима скоро 
У плачг ндншб окренуги. 
Кадг ћуприлнћ‘ вечовћчииГг, 
И остале поглавице,
Одг граблвиве турске воИске
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Разумћше и зачуше, 
Да отиде желвобовна, 
Са границе Црногорска, 
ВоВска, дома свеколика; 
Онда свое вовске брже, 
На барвке разд^лише; 
Па са сваке стране хитро 
На гнвиезда соколовска 
Навалише, ударише; — 
Нукг! маИке, плачг ђетета, 
Гласг допаде Црногорцма, 
Да их‘ Турцм преварише — 
Када ови гласг стравичнмИ, 
Разумћше и зачуше, 
Онда брже луда челадг, 
Кон б-ћжат‘ немогаху 
У вмсока брда своа, 
И планине занесоше; — 
Коа досцћт‘ немогаху, 
Да занесу прозг планине, 
Ону Боки и приморго 
Понесоше свуколику,
Подг крилима светог‘ Марка, 
Имагоћи вћру тврду 
Да вћнчаникг адрјнтскогг 
Мора знатна, дат‘ их‘ неће, 
У стамболске, звћрске руке; 
Него да ћс помислити, 
На услуге непрестане, 
И на многу крвв пролиту, 
Шго 6 за нћг‘ црногорска, 
Лила мишца на мегдану, 
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Са аждаЈомЂ азЈнтскомг. — 
Па текг 1>ецу свого луду 
На прилична мћста скрише; — 
Онда вовникг свашИ храбрмИ 
Хитагоћи у 6оИ пође, 
Против' воИске ћуприлића. 
Ал‘ се храбри опознише,! — 
Пређе нких‘ су друмомг Турцм 
Сва племена попалили, 
И ненке ђеце луде 
Три стотине заробили. 
На Цетинћ полћ равно 
Око‘ вобска поставила, 
И ту едну ноћцу тавну 
Коначила, преноћила.
Па тек‘ дневна звћзда бистрв 
Са зракама цклешема, 
Лице свћта оку каза, — 
Онда турска воћска силна 
Са Цетинн снажно удри;
Све Нћгуше и Цетинћ, 
Ненаситмћ пламг изгорћ! 
Димг се дига‘ одг племенах‘ 
У средг подне, мракг е пао! 
Двје су се боине воћске 
На крвавмб путг смћшале, 
Пушка пуче, витезг кличе, 
Пада Турчинг ка лисп. с‘ горе; 
Витезови Црногорски 
Пограбише три стотине, 
Изг турскиехг руках‘ ђеце, 
Кое бнху пређе Турцш
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На горишу заробили. 
Турчинг гине безпрестана. 
Одг мачевах‘ п пушаках‘; 
Али ка ће шака воИске 
Преварене црногорске, 
Азјнтског‘ брзотечног‘ 
Океана уставпти, 
Коег‘ лјотостб, вала хитра 
Хемусг гордми, нити Кавказг, 
Уставити ше мога‘ — 
А камол‘ ће мало Србахг 
Безг главара никаквога, 
6р‘ имг Данилг бћше витезг 
У то врћме отишао;
На сћверу поклонит‘ се 
Славенскоме цару храбру;
А остале воисковође, 
II главаре све врстше 
Бћше Думанг гордмИ паша, 
У лажаву мрежу турства 
Улов1о, поФатао.
Вопска горомг прође црномг 
Путг приморн которскога, 
За икоме се припучило 
Двћ хилнде србске воћске, 
Те ихг прате и ћераго 
Изг гнкиезда свободнога, 
Гоне Турке Црногорцм, 
До Солилахг дична пола 
Пакг се отленг повратише 
'Гурска како воиска спаде, 
На крав мора на Солила
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Онђе око страховпдни 
Учинпла поставила. 

КадЂ срамотншЛ Веневде 
Дука зачу и разумћ, 
Да ћуприлпћ' с‘ воИскомђ својомг 
Око држи на Солила, 
ЗавидлвивацЂ србске славе, 
II свободе неиавистникЂ, 
Сдва душомЂ то дочека, 
Зарг помисли да е србско 
Име племе погинуло, 
Да гласника турска вобска 
Одђ н-ћг‘ ше оставила, 
Не дође му до памети 
Да витеза бобне муке 
Учврсћуго поправлнго,
II да одђ нбихђ све постае, 
Храбри духомЂ срцемЂ умомг; 
Како оганк сребро злато, 
Што пречпсћа и поправлн, 
Тако крвна трудна дћла 
Валитности витезовахЂ, 
Све бистр1е св4ту каже, 
Дука нискп! са СенатомЂ 
Брж‘ заповћдЂ посла стидну, 
У которска окружја, 
Да се челндг црногорска 
По Приморго сва поФата, 
И свакое да предаго 
У рукама ћуприлићу;
Вопске глупе наредЂ мрску, 
Владаоца Венеше,

4
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Безчовћчна послушаше, 
По Приморго луду ђецу, 
Свуколику поФаташе, 
Седамг стотин‘ мужке ђеце 
Коп бћжат‘ немогаху 
Већ‘ ихг тужне мабке нкине, 
На рукама све носаху, 
Предадоше у безбожне 
ћуприлића звћрске руке; 
Ето Фала Гори Црнов, 
И млћтачка благодарностк, 
За бовве што е била 
И крвв свого проливала, 
За млћтачкјв дворг срамотнмб, 
Признаности дугт> ши врати, 
Венеша гласовита.
За услуге неизбробне 
Храбра гнћзда црногорска, 
У руке му турске даде 
Седамг стотин‘ Соколићахг 
Коибма безчовћчноств, 
Турска, сломи хитра крила, 
Да у предћлг већ‘ свободнни 
Не излећу, ни полећу. 
Кадг ћупрелић‘ ђецу луду 
У тиранске прими руке, 
Онда свако мушко дћте, 
Мачемг рече безчовћчннмг 
Да заколго у околу, 
Колго праву и невину, 
У околу луду ђецу, 
Башг на ндне и жалостне,
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Руке маИках1 нБиовиехг. 
Полу мргве многе маћко 
На землкицу попадаше 
Кадг очима своиема, 
Смртг синовиу погледаху, 
А предг тога ђе ручице 
Путг маакахг пружаваху, 
И гласомг ихг жалостнивмг 
Кликоваху дозиваху:
„НедаИте насг миле маПке 
У погане турске руке, 
Но зовите наше таГгкс, 
Да насг бране одг Туракахг.“ 
Узг жалостне те дозиве 
Плачу, камг би проплакао 
И наћлгоћи Рисг и Тигарг, 
Одг таквога проћ‘ натуре 
Безчовћчна силна зора. 
Аполлонг е свое очи 
Одг неправде те сакрго, 
И Астреа снИне дворе, 
Предг турскиемг окомг на вћкг 
Затворпла и сакрила.
Е неправда ћуприлића, 
Божествено срце нћно 
Увредила уцвћлила. 
Али око мучителБско, 
Везбожнога тирннина, 
Равнодушно то погледа. 
0! проклета и погана 
Противг човства ћуди гурска, 
Малу ђецу бити луду

4*
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Зароблћну робствомг видит‘, 
Но сувише бсзчов1>чства 
Жертвомг све ихг учивити, 
Срца у теб‘, душе лидске 
Нит‘ 6 бвкло, ниће бмти, 
Свудг ти правди ђено можешг 
Дрема плаче и крш се. 
ћуприлићу цриг ти образв 
Спомени се што си тада, 
Одт> човћчства учишо, 
С‘ тимг си твојо гласну славу 
Предг свјбтомг помрачјо, 
И воДничку твои) главу, 
За довјекг оцршо.
Пошту праву крвв ђетвнвску 
Проли турскш мачг неправми 
Онда нвине мабке тужне 
II осталу женску челндг, 
Воиска робствомг собомг узе 
II одведе путг Стамбола 
У крилате морске лађе, 
Кое нкима у сусрету 
Мора турскогг воевода 
Башг капетанг гордвш паша 
Тадг доведе и одведе. 
Но кадг многе лађе дошле, 
На прехитра своа крила 
Близу Кипра и Кандје 
И храбросћу прославлена 
Отачества Аристида.
Оада воиску страховпту, 
На осгрове окренуше
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Кои до тадЂ подђ Млетачку 
Бћху владу и управу, 
Освоише Кипарт знатнми, 
И Кандјго поноситу, 
Ка острове многе ман-ћ 
И Морего тадЂ узеше, 
И са т1вмЂ безчов^чну 
Венешв Дуки гнусну 
Пр^нтелБСтво повратише;
Што имђ челпдЂ црногорску 
У деспотске руке даде, 
Тимђ приморЂ подђ которско 
Све нагрди и обручи 
Сва племена попал^па, 
И све роб4 одведено 
МачемЂ турскпмЂ посћчено, 
Троструко е тадЂ ћуприлићЂ 
Одђ мишице црногорске 
Све плат1о, намирјо, 
Не са златомЂ ни са сребронЂ 
Нити свитомђ и оружћмж; 
Веће турскимЂ’месомЂ, крвлго, 
КоЈемЂ се све планипе 
Свп путови и сва брда;
КудЂ пролази турска вовска 
Б4ху нко усмрђели, 
А за свако кога Дужде 
И млетачтб дворг предаде, 
.Тудо дћте на мученћ 
Подђ мачЂ оштрмИ ћуприлића, 
И безбожне турске руке 
За свакога преданога
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Дае десетг за еднога
А сувише чести бои,
Чести бои крволитни
Око града одг Котора,
И са св^ћма градовииа,
ПокраЗ иора и Приморн,
И тада се ради спора
Међу србскомг Горомг Црномг
И ме1>‘ Которг градг приморскЈВ 
И траа в докг нестаде
Кривосудне Венецјв
Н4 врховне Трон‘ и владе
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Мезчовћчна дћла мрска 
Думанг паше ћуприлића, 
И невина крвв ђетинкска. 
Кого турство безрасудво, 
На приморска по.та просу, 
Срце душу Црногорца 
Раздражише увредише; 
Поче права крвв ђетинвска 
По држави турскоИ викат‘, 
И иа освет‘ дозивати 
Црногорску храбру мишцу, 
И потомке неутрудне 
Немезисе дћломг страшне, 
Сташе отцм, браћа ђеце 
ТурскомЂ рукомг посћчене, 
На нта се бобна вити 
По држави ОсмановоВ, 
Стаде турска непрестано, 
Дневно ноћно крвв се литп, 
На све стране и краеве, 
Господски се турскЈВ сарав, 
Свакјв крвлш турскомг уми, 



Низг друмове, низг калдрме, 
Низг планине гордевидне, 
Низг пространа равна иолн, 
Честа врела, крвлго турскомг 
Црнотечна потекоше, 
Сташе често долећиват‘ 
Кнкиге крвлго црномг турскомг 
Нагрђене, написане, 
На Ченгића дворг гласитмИ 
На витеза два Ченгића, 
А два паше двотугдје, 
Пише Турчигљ с‘ сваке стране 
Аманг паше сунце наше, 
Видите ли многе нде 
Што ви влашка Црна Гора, 
Одг синовах‘ царевјехг, 
Непрестано ради, гради, 
Крвв се турска свудг просипћ, 
Пушка пушцм гласомг неда 
Одмакнути ни утећи, 
Нит‘ Турчину турскомг смну 
Нукг гласа кадг пресхае, 
СвагаИ впши оџакг турскш 
У коему свћћа турства, 
Право снше и гораше, 
Свакоме се свћћа снина 
Крвлго свогомг угасила, 
Кадуне су дичне турске, 
Одг жалости многе тужне, 
Помамћне поскиташе, 
Прозг дубраве и планине 
ђе ти приђе по границн



Мунз1в ст. нсннмг гласомг, 
Са мунарахг висок1вхг 
Пошилнху са изрикомг 
Фалу светцу громогласну, 
Туд1вна сад-к Курнцм 
Крвожедни ненаситни, 
На неброина нта хитра, 
Завјнго и нучу, 
Роб-ћ турско неизброИно 
У каурсти синџирг плаче, 
Мушко нче сћку мачемг 
А ненче дак> нама, 
За дукате на одкупе, 
А женско нп много лудо 
Изкрстише, оскврнише, 
С‘ Каурима извћнчаше, 
И сотивмг законг светнВ, 
Алкорана увредише. 
Већ‘ Ченгићи храбри паше, 
Турства сиви соколови, 
Садг на ноге устаните 
Силновите вопске одсвудг 
Сакупите, подигните, 
Крвк васЂ турска проливена 
На освету ту позива, 
А наигБ пророкг уврсђенми 
Онг ће вама пут‘ отворити, 
Невиднмомг својомт. снагомг, 
Копмг ћете невћрнике 
Изтражити гордо племе, 
А мб1 Турцм с‘ кран свакогг 
Кои Мекке храмг свештенмб 
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Божествено почитамо, 
Сви устати кадг речете, 
Готови смо крвв пролиги. 
Кш.пге с‘ крвлго написане, 
Два Ченгпћа силне паше, 
За боИ мисдит‘ обратише, 
Па одмаха кнкиге многе 
На све стране и Краине 
Написаше, одправише, 
И кнкиге имт. брже танке 
Капетане и воИводе, 
Кои вобске турске воде, 
Херцеговске и босанске 
На Загорћ искупише, 
Па предт> нкима кнкиге танке, 
С‘ крвлго турскомг написате. 
Изнесоше, прочиташе. 
Кадт> се кнвиге прочиташе, 
Ту тиранско срце бдно 
Неостаде, нп се каза.
Кое сузу жалостиву 
Низг сумрачно свое лице 
Са уздихомг необали.
Но кадг кикиге жалостиве 
Поглавице разумћше, 
Онда скочи и устаде 
Лгобовићу Беглербеже, 
На вптежке свое ноге, 
Међу паше и бегове 
И гласите капетане, 
Па имг лготимг поче гласомг, 
Ове рћчи говорнти:



59

„Послушавте Турцм браћо, 
Намг в Ахметг Султанг дао 
Властв у руке, мачг о бедри 
Да са нвиме турско име, 
ТурсшВ народг и поштенћ, 
Одг невћрне смћле руке 
Сачувамо и бранимо. 
Мм се хлћбомг царевјемг 
Сви описмо, потровасмо, 
И наредбу свету царску, 
У безбрижноств затурисмо, 
Дневи ноћи непрестано 
Свудг се турска крвв пролива, 
Одг невћрне руке србске, 
Турско роб4 на стотине 
У кавурскјв синџирг стен!, 
А мн што смо капетанп 
Беглербези и главари, 
Турке браћу нежалимо 
Одг крвничке дрске руке, 
Већ‘ те нде све очима 
Погледамо и трпимо, 
А царевмв Ферманг ево 
У кои намг царе пише, 
Да на вћру, на мирг и ратг 
Непрестана зла и штете 
Динг душмансков Гори Црноб, 
Да чинимо и радимо, 
За увреду громометногг 
Нћговога величаства. 
Већ‘ на ноге браћо сада, 
Са храбросћу окалнна,
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Вобсковође и главари, 
Херцеговски и босански 
Да мм силне и витешке 
Наше воИске подигнемо,
И да с‘ нвима са свомт. силомђ, 
Са витешствомг и преглосћу 
На Кавурску Гору Црну, 
Навалимо; ударимо,
Да светимо срамг и бруку 
И велику крвк и штету 
ХерцегоЕСку и босанску;
Кого крепка Црногорца 
Просу рука на све стране, 
брг подђ овимђ срамомг више 
Турска бистра слава и частв, 
Тавновати већ‘ неможе, 
Треба крви влашке потокђ 
Да 1оИ с‘ лпца мрачноств скине. 
И бистру е свћту каже.“ 
Онда паше два Ченгића 
Свп бегови капетани, 
Беглербегу Лгобовићу, 
На витешку храбру рјечв 
СрцемЂ душомЂ захвалише. 
Хвала тебе Лгобовићу, 
НашЂ витешства угдедниче, 
А турачке славе боИне 
Штите крепкш подржниче, 
СвакШ храбру твого р1ечк, 
Са дћломЂ ће протегнути 
Па одђ маха сви главари 
Крвожедни србске крви,
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На све стране и градове
Разлећеше ка орлови,
Па ми силне турске воИске,
Са свихг странахг сакупише
Па Загорћ по.тћ знатно,
Кодг Ченгића гласна двора.
Па пошто ми вобске силне
Триестг хилнд‘ убоДника
Све лготога Краичнпка, I
На воеиу ногу стаде 1
Онда Турцм по храбрости
Воеводе г/ћште бого
Предг воВниима поставише,
И на двое сплну воВску
Па Загорћ раздћлпше,
Два д1ела даше вонске
Да их‘ воде два Ченгића,
Два Ченгића паше вћште
Мучну бого и крвлћвго.
Трећш дјо силне воиске
Даше вћшту Лгобовићу
Беглербегу, да имг буде
Человођа п воивода.
Па када се мудро вћшто
РаздЈели турска воиска,
Онда зорно крену сила
Са Загорн турскомг землвомг,
Одг нћ зора и нћ силе
Куд‘ пролази землн дркти
А облакг се одг прашиие,
Надг нвомг густБ1б бћше дига‘;
II одг ока гурске воиске
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Св^тлостб сунце затамш 
Силна воИска махомт. удри 
На витешствомт. знатно племе, 
Храбре Цуце Краишнике, 
Три »оначка н1>му села 
Кругг, Ровине и ТрвБине 
Са живјемг огнћмг ужди, 
Па и дал4 крену воЛска 
Раздражена освег чинит‘ 
Огнћмг мачемЂ и робћнћмг 
Него у то исто врћме 
Приспћ Данилг знатннћ витезг, 
С‘ три хилнде храбре воћске 
На боћ хитре црногорске, 
Како Данилг с‘ вобскомг дође 
БоП жестокш с‘ турскомг вовскомт 
И огнћни заметнуше, 
Насрнуше Црногорцв!
Са природномЂ валаносћу 
Ка на прве турске воћске; 
Алп Бошннкђ, ХерцеговацЂ 
СрбЂ е турске вћре зоилбскјД 
Нек ће с‘ мћста и мегдана 
Шенути се узмакнути, 
БезЂ велика меса, крви, 
Већ‘ се боакЂ прекрвави 
Три дни бћла и три ноћи; 
Све на едно мћсто држи. 
Босанске се шеишане, 
И гласити црногорски 
ЦеФердани, гласовима 
Надметаху, претћцаху,
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Ко ће коме лсност!« гдаса 
Са своиемЂ преузетп, 
Нвина зрна смртоносна 
На об1е храбре воиске 
Ка град-в лћтнмИ просипаху. 
Гине гонакЂ непрестано, 
С‘ те и друге равно стране, 
Мћсто плача и жалости, 
У об-ћ се воНске чуе 
ГласЂ веселнв и поннћ; 
Ал‘ захиру Црногорцм 
Турску на друмЂ прекидоше, 
Те безЂ ране и таина 
Турска воИска сва остаде, 
ТурчинЂ свашто ка пасЂ еде, 
А конкско имђ месо тада 
Бћше ка частв наИславшн, 
Мрачне пасхе баИрамове, 
Ал‘ храбросћу на мегдану 
Уступитп неоћаху, 
Нит‘ се натрагЂ повратити, 
Бсзђ крвава много пота 
Да стидшемЂ побЈегомЂ 
Траже глави спасеше.
Но кадЂ храбра воЛска србска, 
Виђе Турке у неволки, 
И да нужда у боИ крвнми 
Нагони их‘ говорити 
КудЈенЂ ће натрагЂ бћжат‘ 
Онда са свихђ страиахЂ силко, 
На упорну вобску турску 
Ударише, насрнуше.
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Об1в се храбре воВске, 
На мегдану измћшаше 
Три сахата мегданг бобнмИ, 
На мачеве и на саблћ, 
С‘ крвлго тешкомг дшлише, 
Док‘ наипосле вћштобоИна 
Хитроств мишце Црногорске, 
Ногна с‘ пола битке страшне 
Херцеговце витезове, 
И бошнаке непреклоне, 
Сва побћже у гомилу, 
Турска вовска са мегдана, 
Са нвима се Црногорцн 
У бћ.канћ измћшаше, 
Непрсстано пушка пуца 
И пламенмб мачг сјева, 
Пада 'Гурчинг неизброПнп 
Одг крваве руке србске, 
СвЈемг друмомг кадг ћераху 
Турску воиску устрашену, 
Са равнога друма многу 
Саћераше и сагнаше, 
И у тврдки неиролазнмб 
Кршг и богазг ућераше, 
Па у богазг силну вобску 
Затворише, обтекоше, 
И ту сложно са свихг странахг, 
Учинише горишг на нго 
У три сата турске воИеке 
Три хилнде погпбоше, 
И два паше с‘ Беглербегомг 
И осталомг свомг господомг,
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Ту ми врстие свое глав« 
На мегдану погубише, 
Друга сплна но смегена 
ВоВска прште на све стране, 
Ка гусакахг нто глупо 
Кадг их‘ соко хитрмВ смете, 
Са полегомг смртоноснммг 
Те гачући бвжи свака 
Тражн себи спасетн, 
И кр1е се на све стране 
У плотове грмг и аме, 
КрозЂ планине непознате, 
Црногорцн знаке многе, 
Одђ храбрости на мегдану 
С‘ оружаномЂ руКОМЂ бобНОМЂ 
Задобише, уграбише : 
Дв1е главе, са две паше, 
Трећу знатна Лгобовића, 
Беглербега у боП страшна, 
А вобводахг поманвиехЂ, 
КепетанахЂ и беговахг, 
СедамдесетЂ и иегЂ управЂ, 
У томђ бок) изсћкоше.
Друге турске силне вобске 
На све стране и мегдане 
Изброит1 се немогаше, 
То крвави тога бон, 
ЦрногорскоИ вовсцн храброб 
Бм добитакЂ бобна полн. 
Двје главе два Ченгића, 
Трећу силна Лгобовића, 
Са баракахт триестг и шестг 

5
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Дароваше овозп. владивд, 
Да триумФомг пемг Фалнниг 
Храмг витешства црногорскогг 
В4чно китп и поноси,
И безсмртно славно име, 
Бок> томе свето храни
Док‘ Славенетва В1вкг трав

(За впогсовг опог' бен <»о е вЈадииа Данило 
®ву »ркву ип Цетимш свзидати.)



1ШЖ ЧЕТВРТ1.

Гекг витешке херцегавске 

И босанске 64ху маВке, 
Дично сестре и либовце, 
Цукг гласа уставилс, 
И одг суза жалостшвхг 
Свон лица осушиле; 
Текг бјнху мало тужне 
Господарс и смнове, 
Врстну браћу и сроднпке, 
Нарпцатп осгавиле; 
Већ‘ Кадуис б4ху чссто, 
Проклиннтп прекпнуле 
Крћоку мпшцу Црногорца, 
Коп пвимп црпо срцо 
На мсгдане Цуцкс даде; 
Али момчадг вруће крви, 
Погиб.мехг витезовахг, 
У боеве црногорске 
Извпше сс, устадоше, 
И оружћмг вптсшшемг 
Себе дивпо накитнше, 
А орца имг б±ху душе

5*
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Са освете грознииг духомг 
Задоена, наповна:
У матерска шштт> наручн 
Почеше се окупити, 
На алав и на нта
И причати вданг другомг, 
ђе имг отце браћу храбру, 
И внтешку нвину славу, 
Сакри у гробг црногорска 
Славна боемг чврста рука. 
'Свудг се момчадг впше хитра, 
Ноћу днев.ио неврестано, 
Тражећ‘ себе предводника, 
Кои ће ихг вћшто водит‘, 
Да освете крвв очевахг 
Свое браће и сродникахг, 
На три цуцка храбра села, 
Црногорцемг проливену 
Докђ нађоше и ставише, 
Врховшемг себе вождомг 
Погибшега Ченгић‘ паше 
Младолика смна врла, 
Бећирг пашу извћстнога. 
Момчадг тада нћга пашомг 
Поставише, начинпше, 
ЈПто имг Стамболг како зачу 
Са Фермапомг всемогућимг, 
Одобри то и потврди, 
Преко свога брзотечна 
Татарпна и вћстника, 
Отачество Обилића
И критата воеводе
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Омућев41ћ‘ силна Релћ.
Како главу Ченгић‘ пашв
Виђе дивпо накићену
Су два царска мрка туга;
Онда срца у витезе 
Херцеговске и босанске 
Уздећеше на воена
Хитра крила, брзе ноге 
И витезе сташе бити
Са освете полетима
УбоАничке нБине прси.
МладмИ Ченгић‘ Бећирг паша
И онђ духомЂ Немезисе
За крвк пагае два Ченгића, 
Свога отца и свог‘ стрица,
Са жестокпмЂ рата духомг 
Поваташе себ‘ питаше
ПротивЂ мпшце и оружн 
РћшителногЂ србска гнћзда 
УкорЂ остршИ и срамотнив 
Владателго горделвиву
Недаваше почивала ,
Нит‘ витешка младеж‘ турска 
Већ‘ га пашомЂ звати шћаше, 
Да на лаке приЈје ноге
Неускочи и неуста,
И сђ кнвигама таншема
Неокупи силну воВску 
По избору херцеговце
И бошнаке соколове,
Коиех‘ се нишца храбрзетк
Са воПничкомђ славонЂ вбилБскомг
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У илроду проедавдлше, 
И ков ги на освегу 
Родите,иска крвв н бравска 
Позиваше да отиду;
Кадв витешку иа ЗагорК 
Скуии Ченгић* паша воЛску 
Дваеств хидадг броемв храбре, 
Па воИницма ову рјвчг 
Ста витешку говорцти : 
„0 воВвиди славоносви 
И стамболсна в-ћрна ђецо 
Ваша дрска рука ргеч‘ 
Мене иаше вћнацг даше, 
Ваша хвтра и могућа 
Руна ми га узет‘ може, 
Наши отци храброиосни 
Свудг воВничке сдаве име 
Подг барнке Отманове 
Задобшпе с‘крвл© своЈомг, 
И у руке с‘ остромг саблвомт- 
Нвиховоп се бобиов сдави 
Мачг божества удивлава, 
Кр4поств духа нвИне мишце 
Славе су имг напундде, 
Све народе земска царства 
Предг витешствомг нвиовјемг. 
Кавурска су царства многа 
Мач‘ крвавнв преклоннда, 
И Вивна царе родна 
У оковг е нвцнг плакада, 
Аз1нтска пода многа 
Славомг нвцна оружва
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I

Гриогласномг Фадомг грие 
По простора безсмртнога 
Марсовога славна царства, 
Стамболг имг в об^ручно, 
За витешства дава вћнце 
И првенство предг друпемг 
Ратницмма визанпв;
Па ко нкину светлу славу 
Да помрачи, и потрачи, 
Чш 1‘ рука с‘ мачемг дрска 
Нвих‘ с‘ нвиховомг славомг бистромг 
Усуди се у гробг скрити.
Нама браћо треба свћма 
Наше главе и крвк нашу 
Иеште^ети сву пролвти, 
Докг вптешЈку крвв очевахг 
Продивеву осветимо,
Докг с‘ воВничкомг славомг првомг 
Наше главе навћнчамо, 
Нетреба намг помишдати
Нит‘ се тога убоати 
1Ито е наше отце браћу 
Црногорска слаба мишда 
Нодг широка мрачна крила 
Грозне смрти прекдонила, 
Свакш правнв бои влтезг 
На мегдану сладко ше 
Чашу смртц иепроходну, 
За стидг бм се нћму нашло 
Убонт1 се одг нћ штогодг 
Ал‘ се с‘ иута на мегдаиу 
Одг нћ номаћ1, уклоиити,



Страхг в слабоств брат‘ншитавства 
Храброств, витезг в4чно живи, 
Већ‘ на ноге храбра вовско, 
Транти се нема када,
Већ‘ се хитро на халае 
Раздвоите пакЂ развите 
НадЂ халавмЂ свакоиемг 
ХалаВ баракЂ вождђ крвл^мн/ 
ВоИска храбра владателн 
У свемЂ хитро послушала 
ГласЂ одђ бубн4 таламбаса 
НадЂ нвомђ бовне знаке разви, 
ВоВсковође на хатове
На крмише предЂ Турцшма, 
Узиграше бобни конки 
ЗаФискаше зорни Турцм, 
Крену вовска и обрну 
ТрагомЂ исте прве вовске 
ПутЂ гнкиезда свободнога, 
Да га сможди и разчупа, 
И пепео огаринахЂ 
Н4гов1ех‘ да загаси.
Да се у нћмж искра цигла 
Незатаи ватре живе, 
Већ‘ последнго божествену 
Искру огнн да утули 
СкупомЂ турству крви србске. 
Вовска брзо дође силна 
На границе црногорске 
И удари снажио иста 
На три села боемЂ знатна 
На Трнкипе кругж Ровине,



Али цуцки витезеви 
11обћћ‘ вовсцн несћедоше, 
Већ‘ се двћсти затворишс 
У бЈеле куле свое 
Те се бране огнћносннмг 
Оруаоемг одг Туракахг, 
Али силна турска вобска 
У првнб махг‘‘силно удри 
Иа камене цуцке куле 
II жив1емг огнћмг десетг 
Изгорћше на кгришу, 
И у нвпма неколико 
Витезовахг блрашехг, 
А остали бране себе 
И просипго турску крвцу 
А кликук) Црногорце: 
„Хав ђе сте ви наши сиви 
Соколови црногорски, 
Прискочите вашоК браћи 
Са помоћу у затвору 
брг насг турска силна воВска 
Са жестокимг огнн пламомг 
Све изгор! и погуби; 
Ал‘ мм нашу погибЈК) 
Нежалимо одг Туракахг 
Мм нећемо у затвору 
Вама женски помрјети, 
Да васг Турцм са насг коре 
Веће мушк>б у затвору 
Погинути мм оћемо, 
Но жалимо наша браћо 
Што насг 8астат‘ у животу
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Кадт. дођете ви нрћете, 
Да се ада турскоћ воВсцц 
У побћгу нагледамо,* 
Текг витешкЈИ гласг престаде 
Кликовати Цриогорце, 
У то прпспћ три стотаве 
Витезовахг валатнјехг
Одв витешствонг гласна Кчева 
11 Б-ћдицахт. боемг чврстна 
Зпатна гнћзда и цдемена;
Како триста соколовахг 
Нриспћ хитро и долеће, 
У путг Јоришг учинише 
Иреломише турску воИску 
И у бовне брже куле, 
ђе стотинахг Цуца бћше, 
Улећеше да пологну 
Одг турскогг се огна бранпт‘, 
Четлриста витезовахг 
Кадг у себе затворише 
Десетг кулахг Цуце храбре, 
Загрмеше цеФердави 
Ка громови лћта шумни
Одг кудахг се вовска турскд 
Сва одаби и размаче 
П модриб се пламенг огна 
Одг горећихг тада кулахг 
С‘ крвдго турскомг савг угаси; 
Но ваздашнн хитроств турска 
Брже сћна с‘ сваке стране 
Око кудахг заладише, 
Алн храброств црноторску
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Ни то стравит‘ неиогаше, 
Но у коле аснммт. гдасоит. 
Храбра дћла прославлнху 
Црне Горе внтезовахг 
И прозг пламенг џеФердарска 
Смртоносна врућа зрна 
На дарг турскоб бовноб воћсцм 
Пошиднху и даваху, 
Крвава се боћна игра 
Све вднако продужаше 
Међу куле и Турцниа 
И жешМн крвавјн 
У напродакг све бшше, 
Него у та‘ сахатг нстмп 
Приспћ с‘ воПскомг црногорскомг 
Владика шгв Данилг збилкскш, 
И са 'Гурцма упадише
Боа огнћннћ сасвихг странахг, 
Четириста витезовахг 
Издећеше изг затвора, 
У то турска воИска пдећи 
Бћжат4 свое обратила, 
Ад‘ е хитри црногорски 
Соколовв обљећу, 
Одг свакога кран стране 
На средину нћ с‘ горишомг 
Непрестано удараго,
Докг сву силну турсну воОску 
На алае разћераше 
По брддма и долима 
Ка вуковахг нто хигро 
Кадг у овче стадо удри,
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1’азженв га на булгоке 
На сва стране и краеве, 
Вадећи му жпва срца 
Док‘ пиличникт, иеутече 
ХитрнИ Бећирг Ченгићт. паша 
Како вовску п Данила 
Виђе на боћ ђв хитаго, 
Одма с‘ тридестт. пашадјнхг 
На брзине конвске умче 
Убон се да га судба, 
Свога предка не пристигне, 
Одг србскога остра мача 
Друге вобске ками ледни 
С‘ тога бон крвавога 
Тадг утече и спасе се.
Осимг вобске ту погибше 
Јоштг у робству уфатише 
Седаидесетг бирашехг 
Капетанахг и беговахг 
Нкихг посћћи ту нехћеше 
Већ‘ ихг даше на одкупе 
За свакога по жутиехг 
Сто дукатахг приФатише, 
Па за истнћ одкупг турскВј 
Нрахг олово закуппше 
И то исто приправнше 
Кадгођ' турска вола буде 
Гору Црну с‘ воћскомг својомг 
Полазити и виђети
Да имг одкуп‘ та‘ повратс 
Изг пушаках‘ шарешехг.



Цослћ много поб1бдах‘
Кое мишца црногорска 
На различна мћста знатна
Доби крвлто и уграби
Одт> синовахг Цариграда, 
Већ‘ б1бсне турске вобске
Бћху водпт‘ престануле 
Силни паше и везири 
На области црногорске, 
Бћше рука хитра србска 
Бедеиг тврдмб непроходннП 
Одг турск!вхт> кости днгла 
Међ‘ свободномг Горомг Црномг 
И Турчпна грознимг царствомг, 
Ал‘ граблвнва смрти рука 
Црногорце тада лтото
Увр1бди п уцвћли 
брг имг вожда и владику
Башг Данила митроносва 
И витешствомг знатна Срба
У наручћ свов мрачно 
Уае, сакри и однесе.
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За Даниломг заплакаше 
Внтезови и ратницм, 
Плачу маИко, луда ђоца, 
Све у вдно гласг е слило 
Одт. кукаиа и жалости 
Одзивима плачне вике, 
Плачу крутс горе брда 
И литице стрмоиедне 
На погреб‘ се нћговг знатшли 
Народт. србске Горс Црпе 
Вас% количакт. окупјо, 
Па бараке многе турске 
II добића неизбровна, 
Свбд-ћ турске и оружн 
На гроб‘ су му исвупили, 
Пакт. се в1к> црногорске 
У нсбро&на кола многа 
Око гроба Данилова, 
Н с‘ нсшемт. жалостшехт. 
Наричу иу гласомт. поредк, 
Сва нћгова храбра дкла 
Кон с‘ умомт. и вптешствомт. 
У боевс турске доби; 
Сунце тада лпце свое 
Трп бЈела даиа нскћс 
ЦрноИ Горп показати;

I Већ‘ три дана и три ноћп,
II природа каза себе 
Сузну оку Прногорца 
У жалостно а и тампо 
Од1ело обучспа. 
Како Турцм разумћше

1
I
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Да у гробу Даиилг стфе 
Помиелпше да се храбрости 
Црногорска са нђил‘ у гробг 
Вћчно сакри и утече, 
И да ће имђ таИ догаЈјаИ 
Путг отворит‘ коиемг ће 
Гору Црну покорптп, 
Н-ћ вптешства дотадашнн 
Погазитн и сакрити 
Да се с‘ нкима Срба пме 
И свободе дичне племс, 
Не кажуе свћту славно; 
Па Травника везпрг брже 
Снлновпте воИске скупп, 
Трпестг хилнд‘ вптезовахЂ, 
Па гласита бехаЛ пашу 
Зовлу себе на кашго 
И поче му говоритп: 
„Ето теби силна вовска 
С‘ вобскомг брже пато хаиде, 
На душманску Црну Гору 
То е счепаК и похараб, 
Саблкп предаб и поробп; 
Садљ е згода томе дћлу 
Пспанула да се сврши. 
КавурскШ е воисковођа 
С‘ овог‘ свћта преминуо 
Смрт‘ нћгова садг е влашкш 
ДухЂ с‘ жалосћу утулпла, 
Садт оружн протпв‘ тебе 
Нпко нећс обратитп.“ 
ћехаћ брже папга скочп



И окрену силну вовску, 
Да с‘ нвомг узие и побере 
Вћнце славе браноносне, 
Са жалосћу тад‘ еметене 
Храбре глане црногорске. 
Паша хитро с‘ вобсколт. спаде 
На простране цуцке убле, 
На планпни ђе издижу 
Црногорске многе овце 
Преко л4та на пасипгге;
Па отоленг кнниге многе 
Црномг 1’оромг одправјо: 
тНа знанћ вамг Црногорцн 
Како ме е Босне везирг 
С‘ многомг воћскомг одправш; 
Да цареву прву рак> 
А потонћ хаинине, 
()пет‘ царскомг правомг рајомг 
Цару своме подг могуће 
Вратимг крило и обратимг, 
Немобте се штого!)‘ одг шта 
Препанути, убонти, 
Што сте силне многе Турке, 
Добјнли иа мегдану, 
И што многу крвг просусте, 
Турске воДске гласовите; 
Криви томе вн ниесте 
Већ‘ владика вашг Данило, 
И остали вобсковође, 
У животу те н1всу 
Кои су васг на то дћло 
Обраћали и водили,
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И зато се вама дае
Оироштенћ Црногорцм, 
За сва ваша досадашна
Крвна д-ћла и бовве;
Ако ћете садг витешке
Свое главе приклонити,
Безг бЈена и крвлћна
Подђ мплостномђ рукомЂ царскомЂ, 
Кон ће васЂ помиловат‘
Ка смнове храбре праве;
Ако ли се приклонити 
БезЂ боевахЂ вм нећете, 
Са мномђ има пзабране 
ТрпестЂ хилад‘ силне воИске, 
Силомђ ћемо нашомЂ на васг 
'1'5трцм снажно ударити. 
Ваше главе нзшомђ рукомг 
Посћчене цару дати;
Васк та судба мипут‘ сада
Нити може, нити оће, 
Него треба ваше главе 
Али живе, али мртве, 
Да преклоне свое чело, 
ПредЂ Махмута првог‘ мишцомђ 
П скпптеромЂ громометнммЂ.“ 
Црногорцм када кнвиге 
ћехаи паше разумћше,
Турска подлоств духЂ витештА 
Црногорца уврједи,
II свободе оганв драпћ 
Распали имђ у прсима; 
Те и тада како свагда

6



Полећеше соколовскш,
Иа границе н мегдане
Да их‘ крвлго сквасе турскомг, 
И омеђе турскинг трупћмг;
Но кадг хитро долећели
Иа полане одђ мегдана, 
ђе с‘ надаху да ће удрит‘
Сила турска с‘ Вехаб пашомг, 
Онда воИске воеводе
Сви кнезови и сердари,
К’ воисцм своЈов ствше зборит4' 
Са сузама и с‘ уздахомг: 
„Видите ли витезови
Ка безбожио племе турско, 
Са свихг странахЂ очекуе 
Кадг му згода и врјеме, 
Покаже се и испане,
Да разтрза смртоносномг 
И варварскомг својомг рукомг, 
ЗачеНе наше славе
И свободе лгобке дворе.
Садг е оно упрежало
1>е природа смртномг рукомг, 
Узе иама вожда умна,
И свјвма храбра срца
Томг жалостномг стреломг рани; 
С‘ тога су се Турцм мрски 
Подигнули на насг воискомг, 
51исли нвина слћпа глупостг
Да се у храмг нашг витешства, 
Искра славе боеносне
С‘ Даниловомг смрћу славномг,
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Угасила затамила;
Мисли турска прЈсварностБ 
Да већ‘ груди црногорске, 
Са свободе духомж сладкимт. 
ПоФатати нигда неће, 
Може л‘ рана смртоносна 
Витешкоме српу бмти 
Много слађа и лакнпа 
Одт> неправде ове гнусне, 
К010МЂ турство бсзаконо 
Наша мушка срца пара; 
Сви да бм смо знали браћо 
У бов овмД крвв пролити. 
Одг тирннске руке турске 
Не валн му са мегдана 
Стопу землћ уступити; 
Треба турска безчовћчносгв 
Да у челпкг наша срца, 
Наше прси преокрене, 
Треба сђ бобна полн битке 
Турску вобску подагнати, 
II потоцн крвп турске 
Одђ оружн руке наше, 
Да потеку и проспу се$ 
Треба наше ране лите 
Кое намЂ е ударила, 
Турска глуиоств и неправда 
ТурскомЂ крвлго угасити;
А Данило п ако се
У безсмртноств прсселјо, 
Ено нама ВасилЈе 
Младолика умна вожда,

6
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Коб га о Данилова 
Вћшта рука изабрала.
У пового ђетинвскоме 
За своега преемника.“ 
Тада воиска главарима 
бдногласио сва повика, 
Крвк се наша на мегдану 
Наше главе штеЈ>ет‘ неће, 
За поштен^ и за име 
Отачества наше славе 
До послћднћ иролит‘ капи.
У тав доба ТомановићЂ, 
Витезг Никацт« одђ Ровшшхђ, 
Кое му ће дћла славвт‘ 
Црне Горе предћлг вћчно, 
Су четерестг бирашехг 
ВитезовахЂ одђ племенахЂ, 
ТадЂ изиде предг свомђ воИскожђ 
Међу коло и главаре,
Па витешки»Ђ поче гласомЂ 
Црногорцма говорити: 
„Храбра воиско и главари!
Ево намЂ е турска сила 
На границе приступила, 
И огнћнмп пламенЂ Травникг 
Да насЂ пали обрапо,
Богђ то знаде, друпи нико, 
Али ће насЂ вовска турска 
Попалити и добити,
Али одђ насЂ пред‘ свјетомг 
Вћчну бруку и срамоту, 
ТурскомЂ царству и имену,
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Дотети и навити;
Већ‘ ви мене послушаНге, 
Е н стоимђ на краини 
ВћштЂ самв рату и крвлћнго, 
И поганои турскоИ ћуди; 
Турска воћска кад‘ удари 
За воискомђ ће бнти паша, 
И господа сва врстшн, 
Ако 1ои се одапремо, 
Ста ће бћжат‘ безЂ обзира, 
ВоИске ће се много турске 
Ако силна прегне бћжат‘, 
Моћ‘ посћћи у побћгу, 
Ал‘ ће паша и господа 
Сва знатшн утећ‘ браћо, 
На хатове ка‘ вћтрове, 
Ни еданЂ ви главе неће 
Одђ нбих‘ у боИ изгубити, 
А ђе глава побјенов 
Непогине вобсцм еднов, 
Ту добиће славе бовне, 
Не покаже снКностб свого 
ПредЂ св1бтомЂ и народомЂ; 
Ако л‘ бћсна турска воИска 
Нас‘ прићера с‘ боина полн, 
Ту с‘ оддв1е струке плете 
Али листомђ погинуће 
Ал‘ свободе име свето, 
И насЂ са нбимђ изтражити 
У славе га име свос 
Утопити и прелити.
Него мене чуВте добро!
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Ви се воиско и главари, 
Ноћасг ноћно привлачите, 
Близу турске воПске страшне, 
Али добро себе екрите, 
У дубраве густо мрачне 
И долине вћчно тамне, 
ђе васЂ турска неће стража 
Опазити ни ви^ети, 
Ту сћдите потаено, 
А Турцм ће у околу 
Умидате одговоре, 
На ложава писма чекат‘;
А н пођох‘ су четрдестг 
Биратехг витезовахг,
У средг турске вобске многе 
Прјеваромг и кригоћи, 
Да ћећаго силна пашу 
Подљ шаторомт убјемо, 
Ако срећа то витешка, 
Нама даде учинити, 
Чути ћете наше пушке 
На ћехаго силна пашу, 
Кое ће му срце живо 
Ако Богг да изгорћти;
По што наше пушке пукну 
Чути ћете одг турскиехг, 
Грмнвину кадг захучи 
На насг другахг четрдесетг; 
Богг то знаде, друпИ нико, 
Што ће од‘ насг туна бмти, 
Но што буде, то ће бмти. 
Вн кадг пушке зачуете, 
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€вп витешки устаните, 
М на силиу турску вобску 
Сложно, храбро ударите, 
Е ће воиска тада турска 
Бмтн смутна и сметена; 
Витезови кадт» васг внде 
1)е летите ка орлови, 
Да удрите на околу, 
Побћћи ће безЂ обзира, 
Ту витезу благо свакомх 
Кои хитре ноге има 
И гоначко носи срце, 
Окину ће главахЂ доста 
€а туракахг витезовахг.“ 
Тек‘ рјвчи ове Никацг 
Међу во8скомђ изговори, 
Су четрдестЂ витезовахт 
Пође хитро узЂ планину, 
А остаде црногорска 
Храбра вобска и главари, 
Сузе ронећ‘ жалостиве 
За четрдестЂ соколовахЂ, 
Кои нвима одлећеше 
Да за славу и свободу 
Родне землћ, родна »■ћста, 
Умру с‘ мачемЂ у рукама, 
Ка витези ТермопилахЂ 
Што за вћрноств отачества, 
Бесамртну смртк примише. 
Одђ персиска оштра мача, 
Па жалостна вовска оде 
Вруће сузе отирући,
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II западе близу турске 
У покрита мракомг мћста, 
1)е имђ соко Нпкацг каза 
На ту чска громг пушакахг, 
Кои ће пмг знакг побћде 
Са жалосћу прогласити, 
Никацг пође са дружиномг 
Ноћу иа друмг одг Рудинахг, 
Коиемг е воиека турска 
На крваве убле прошла, 
Ла у краго истог‘ друма 
Са дружиномг преноћш 
Зора бћла и весела 
И пћвацахг нсни гласи, 
Кои вћнце цвћтне плету 
С‘ коиема окићаго
Аврорино бистро чело, 
Изведоше витезовп 
На друмг чистни и широкјв, 
Са коиемг к‘ воисцш турскои 
Обратише, отидоше;
Но кад‘ дошли и улћгли 
У велику турску воИску, 
Питак) их‘ силни Турцм: 
„Одг куда сте Власи море 
И докленг стс наумили, 
Ссте л‘ дошли у индатп 
Честитоме ћехаб паши?“ 
Никацг иЂима одговара: 
„Мм смо Турцм одовуда 
0 чобана одг племсна 
Дробнпчкога познатога.
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Па када смо чули силна 
ђе пролази ваша воиска, 
С>‘ чсстигтмђ ћехаи пашомг
Па душмана одђ старине
Непокорну Гору Црну,
Свс смо наше овце б!>лс,
У Дурмиторг поноситми
Оставили нека пасу 
1>езт> чобанах‘ с‘ чобанкама;
А мм смо се подигнули
У помоћи ћехаи паши,
II нћговоИ воИсцн многои.
Но васг Турцн сви молимо 
Да наст> паши одведсте 
Подђ шаторомЂ свилешемЂ 
Да му скуте и папуче 
По дужности целивамо.41 
Турцн брже устадоше 
Путг шатора отидоше, 
А за нвима Томановићг 
Су четрдестг витезовахЂ. 
Кодђ шатора кадЂ дођоше 
Онда Турцн подђ шаторомг 
Улћгоше ћехаи паши, 
Да му кажу е чобани 
Желе к‘ нћму приступиги, 
Да му скуте и папуче 
Целпваго и привате. 
Паша рсче да приступе 
11 свилена нвима врата 
Да огворе у ширину. 
Шатора сс врата брже
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Отворише и запеше, 
Томанов-ићг са дружиномЂ 
На шаторска врага дође, 
Ту свакоме другу дође 
На умЂ дрско Обилића 
И косовско страшно дћло, 
Па четрдесгЂ џеФердарахЂ 
Хитро брже упалише 
Иа ћехаго силна пашу, 
Ту ми смртиа џеФердарска 
Са огнћномЂ својомђ силомђ 
Разнгеше зрна пашу.
Како пушкс запуцаше 
Узбуни се турска вовска, 
Виђе пашу подђ шаторомЂ 
1)е безЂ духа мртавЂ лежи, 
А иобвже ТомановићЂ 
Са гонакахЂ четрдесегЂ, 
ПрОЗЂ орд!к> турску многу 
За пвима е оганв лготмД, 
Изђ пушакахЂ наложила 
Силна воиска сваколика; 
Ал‘ витезма божн помоћк 
У неволви прискочила, 
Те сви главе недадоше 
Одђ многога просутога 
За нђимђ оги.ч изђ пушакахЂ 
Паде густа непрогледна 
Магла праха ндоносна, 
Тере воИска сплна турска 
Невиђаше управ‘ гађат‘, 
Већ‘ ио гласу одђ бћжана
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И ганкога џеФердара, 
Црногорце ногађаху; 
Двавсгв и нетЂ витезовахг, 
Обилића браће праве 
Кодг шатора пашинога 
Ногибоше и падоше.
Мсђу нвима навзнатшн 
Два вптеза црногорски: 
Жутковићу Нћгошг Томо 
И кнезг Станко одг Бћлицахг, 
Погибоше и осгаше, 
Л петнаестг рана лгогп 
Допадоше одг 'Гуракахг, 
'Ге ми бћже предг Турцима 
А предг нгима Томановићг 
Су шестг ранахг на пело. 
Истомг Турцн што их‘ бћху 
Пристигнули свеколике 
Да инг главе послеку, 
Ал‘ недаде црногорска 
У потаго сакривена 
Силна воИска и витешка, 
Већ‘ како е пушке чула, 
Кое сплна ћехаи пашу 
Подг шаторомг осмртише; 
Трчећи е сва хитала 
Док‘ се с‘ турскомг срете воИскомг. 
Те ранћне витезове 
Крвав1емг трагомг хода 
Пристизаше п гађаше;
Текг се воћске дв1е храбре 
Сусретоше на мегдану,
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Одг боевахг са Србима 
И нека е наручше, 
Сиву орлу и гаврану 
Полгобити турску главу. 
Црногорска воВска пође 
Са весс.тћмг дома храбра, 
И понесе Томановићг 
Пикца свого перлницу, 
Су петнаеств ранћникахг 
Па ихг даше на лћкаре 
Да имг раие лготе лћче; 
.Тћчише се за годину 
Докг се дивно извидаше, 
Па впданћ лћкарима 
Подмирише голомг паромг, 
Што имг вобска б1ше дала 
Витешкога старћшинства, 
И даше пмг броемг управг 
По стотину маџар.пахг. 
Поноси се Горо Црна 
СветиВ храме србске славе, 
Докг свободе твое гићздо 
Излежуе соколове.
Како Никца одг Ровинахг 
II нћгово дружство храбро 
Свагда ће ти предг оружћмг 
Противника сила падат‘, 
II вћнчеве боемг плетне 
Твон хитра брати рука.



Јвукт. пламена оруж!и 
И поб^дахг хвале нсие, 
Коиема непрестаио 
Дриогорско зкатво вме, 
На све странс грлпаше, 
И пиперскШ мачг крвавнв 
Изг ножкице триста л+гптћ, 
Хитро нагла изтргпути 
И гола га показати, 
Противг трона визаппе; 
Врела турске крви хитро 
Одт> н^гова остра врха, 
Многовидна потекоше 
Око града два царева: 
Тврда Спужа, Подгорице, 
И рјеке двге знатне: 
Тихе Зете и богате 
И Мораче брзотечне. 
Докг Турцнма чести бои 
И крвлћнп свакогг дана 
Допдише досадише;
Пакг бегови оба града,
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Горди аге и кадњ 
Нокупише одјвла 
Са Туракахг погибшиехг, 
Кон 61>ше Ппперг храбри, 
Остримг мачомг и шарицомг 
Искрош омаспо, 
Мрскомг многомг турскомг крв.ио 
Иа ихг носе на кап1к>, 
Огн-ћнога дивна Скадра 
Кг Топал-Османг силну паши, 
Скадра владцу и везиру.
Кадг пиперске дрзноств руке 
Арбаше гордми владацг 
Хитро зачу и развгфе, 
Силну брже вобску скупп, 
Да пиперско племе храбро 
Истрјбби и задуши, 
Што се см!>ло усудило 
Са прегледа Горе Црне 
Нрамг турскш с‘ врата бацит‘, 
И свободе име родит‘ 
Одг куканн турске маике.
11а кадг с‘ вопскомг Топалг дође 
К‘ Тугомира древнои грађи 
Подгорицш гласовптои, 
Онда к‘ себе дозва брже 
Капетане п бегове, 
Ков к‘ бого и крв.тћнк) 
Налазаше за способие, 
11 пиперска мачг и рука 
Ков бТше увредила 
Па боеве п мегдане,

Ј
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Па пмт, гордић поче зборит‘: 
„Чућте турски соколови 
I! Стамбола противникахг, 
Крвопјв и лафови 
Ево вама вобске силне 
1>ашг хилндахг седамнаеетг;
С‘ вобскомг храбромг ударите 
На упорно влашко племе, 
Све имг огнјо мртво дате, 
А мушкића сваку главу 
Окините бриткомг саблвомг, 
Да ихг даромг витешкјбмг 
У стамболске руке дамо. 
Женско мачемг несћците 
Већг га робомг доведите, 
А н с‘ вобскомг одит‘ нећу 
Е е брука и срамота, 
Да везири царски иду 
На толико мало племе, 
Већг се оћу примакнути 
Су хиладу коннникахг 
На Мораче брјегг гордмб, 
Да очима гледимг воИске 
Турске храброств и витешетво, 
И како ће турске саблћ 
Ииперпма сћћи главе.“ 
Капетани и бегови 
Окренуше вопску бобну, 
На пиперско племе храбро, 
Вовска газомг прегазила 
Бистротечниб токг Мораче, 
'Гопалг паша за ивомг стаде 

1

Ц
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По брјегу исте в.оде. 
Кадг пиперски витезови 
Угледаше силу турску, 
ђе се сила на ивихг дигла 
Да ихђ огнго, мачу преда, 
Оида до два воеводе 
Божовићу витезт. Пеш 
И Пилетићг знатншИ Зетко, 
Окупише све пиперско 
Храбро племе и нахто, 
Па имт. ову храбру р1ечв 
Одпочеше говорпти: 
„Чувте браћо и витези 
Видители турску силу, 
Кон се в обратила 
Да нахјш нашу врже 
Подг копита свои мрска. 
Сада ови бов с‘ Турцмма 
Али ће намг синџирг робства 
С‘ врата вћчно одтурити, 
Али ће наст. вћчно држат‘ 
У гвоздену свого алку, 
Безг врућа се много пота 
Онг прекинут‘ неда ласно, 
Шта ћемо ви примћрг часовг 
Изг вћковахЂ угеклиехг 
Приводити кажевати;
Кадг ви живиб примћрг стои 
ПредЂ очима видите га, 
Споменте се дћла славни 
Кое мишца храбра чини 
Ваше родне миле браће.
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Нека крепоств и прегдоћу 
Срца, душе Црногорца, 
Вашг витежкШ духг породи, 
То едино Еише ништа 
Робства везу прекидаго, 
То едино друго ништа 
Славе име и свободе, 
Изђ просуте нрви лгодске 
На мегданг ви може дати; 
Турска вобска нека пали 
Сваколика села наша, 
РобЉ скримо у плапе
Мм пушкари што смо листомг, 
У стјенске куле тврде 
Затворимо себе тврдо, 
И на куле дочекамо 
Вобску боемЂ огнћвиту, 
Е безЂ кулах‘ мм ж.всмо 
Кадри боакг с‘ Турцма бмти. “ 
Сви Пипери послушаше 
Свое храбре воеводе, 
По наредби вгпноб свашто 
Учинише што рекоше, 
ПакЂ у тврде куле стћнске 
Затворише с‘ мужкчб хитро, 
Шестг стотинахг витезовахг. 
У то турска сила рупи 
Сва пиперска села редомг,
У облачне диже мраке 
До ст1вне докленг дође. 
На спену горишг саажпо 
Учинила вобска турска,
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Да и нћно село гласно 
Ка и прва огнћмт. спали; 
Ал‘ недаго шестстотинахв 
Изг затвора витезовахн, 
Већ‘ се мужки са Турцнма 
Око села поиграше. 
Пушка грми крвв се лј« 
Пиперг кличе и холаче, 
Кула кулу охрабрув 
Пушкарица свака лге, 
Пламг огнћншв смртоноснм(г 
Пали жеже непрестано, 
Турчинг вришти и нуче 
И на перчинт. мртавг пада, 
Ал‘ бЈесанЂ боемЂ нехће 
Узмакнути ни устегнугЂ, 
ВећЂ на село к>ришЂ чини; 
ПрозЂ таму се брза праха 
Многе праве и огнћне 
1но дуге непрекидне, 
Међу дв1е храбре вобске, 
По коему огнћноме 
Брзотечну пламиу току 
бдна другоб пошилаше, 
Неразбудннб вћчнмб санакЂ 
бкомЂ бон на Пипере 
Узтресе се и заеча, 
ВћнацЂ Кома брилгннтни 
Коме вћчно царЂ свћтлости, 
Са погледомЂ своимђ блстримЂ 
Главу круни цленовидиу. 
Како кучко пдсме храбро
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Зачу одзивг громогдасниЈЈ, 
Кома горда и вмсока 
Одмах' се 6 бого дготу 
Дос-ћтило, домислило, 
Ал‘ незнаше ђе ће бшти 
Докт> виђеше облакг мрачим# 
Одг жестока крвна бон, 
И одђ селах‘ запалћнихт. 
Изнадг гнћзда пиперскога, 
Тадт> знадаше да су Турци 
На кбихђ силни ударили, 
Па одмаха полећеше 
Петг стотинахЂ витезовахЂ, 
А предг лвима Дрекалова 
Храбра рода и племена 
РаданЂ зватнкгИ воевода, 
Брзо Кучки долећеше 
Витезови и ратницш 
У помоћи сво1оЛ браћи. 
КадЂ Пипере боемг храбре 
Погледаше и зачуше, 
У какву су тсшку муку 
Одђ турачке воВске збћни, 
КаквиемЂ ли нснммђ гласомг 
Изђ пламена врућа бон 
Кликоваху браћу ближнго: 
„Хав на ноге браћо Кучи 
И Брђани сви осталп, 
Ирискочите данасЂ нама 
У помоћи на неволго, 
А мм ћемо сготра вама, 
Ако ико жибђ преточе
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Одг пламене турске саб.гб.
И да ше лм)та змЈн
Седмоглава СтамболЈп,
Ласг одсћкла раздвоила
Одг витезахг Горе Црне, 
Мм васг данасг и небмсмо 
На вевоио кликовали 
Ни васг с‘ Турцма заваГјали, 
Него бм намг Црногорцм 
Наша браћа нрискочили 
На неволви нрвг пролити.“ 
У гонакахг горе кучке 
ГЈопуцаше срца жива, 
Па у вобску гурску загонг 
Ка лаФови учинише 
И напола турску воИску 
Око села пресћкоше, 
Путг до кулах‘, чистг и крвавг 
Просћкоше, учинише.
У таИ доба шестг стотннахг 
Пиперскиех‘ соколовахг,
Изг затвора излећеше
И с‘ кучкомг се воВскомг хитромг 
Измћшаше познадоше,
Па на турску договорно
Два валнтна боемг зпатпа
Србска брда ударише,
Низг Пипере силу турску 
Саломише призаимише,
У село 10в петстотинахг 
Витезовахг посћкоше.
Но кадг воКска у побћгу



103

Спрамг орлубске стћне дође, 
Оида брцки витезови 
На средину и'ћ удрише, 
Три хиладе турске воИске 
Ио дссиобзи страни хитро 
Одвоише призаЛмише, 
Низђ орлуиску горду стћну 
Нагнаше ихт. врућимЂ боемг, 
Ту ми турскомЂ пћшцу хатли 
Подрастоше у махЂ крила 
Како мраву то старости, 
Те на ата сташе густа 
Низђ орлубске лећет1 стћне 
У предћле турског‘ ран. 
КадЂ Брђапи одправише 
Три хиладе турске воВске, 
У садове Тандарихе 
Иа ппрове в±чно снбне, 
Да одахиу и почпну 
На постелћ меке раи, 
Кое имђ е пророкова 
Приправила лажна рука, 
Међу црне и голубе 
Очи шћери безс.чртнЈехЂ 
И богиннх1 алкорана, 
Онда ти се одмахЂ хитро 
За бежећомЂ вопскомђ другомг 
Повратише у поганкт, 
И на брјегг одђ Мораче 
Кодђ пространа древна града 
Диоклее разорене, 
Пристигоше турску вобску
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Угнаше в у Морачу,
Турцм б-ћже безг обзира 
А брдска ихг момчадЂ прате 
Изг пушакахг дугачшвхг, 
Ту небћше ниђе близу
Моста згодна ни преласка, 
Ал‘ Брђани десетг брже 
Одт> турскога меса мртва 
Направише са шаркама,
Терг преко нвих‘ турска вовска 
Сва преб-ћже и утече,
Коа мртва неостаде 
Одг брдскога остра мача, 
И?Морача кого брза 
Незанесе у нћдрима.
Брђани се отленг дома 
Са витежства вћнчевима
Повратише у Брдима, 
Са добића многа боћна
А 1оштђ више вћчне славе.
А побћже Топалг паша, 
По изгнуте много главе 
Разбћнг грданг кукагоћи 
Уздишући и плачући,- 
За именомт, првимг саћнимг 
Ков нћму пређе тога,
У вароду грм^аше
Славно дично и похвално.



1ГБСМА СЕДИА.

БоЛ пиперств с‘ Топалг Оемавт. 

Скадра пашомт. и везиромт, 
У витешка брдска срца 
Изђ просуте крви заче,
Име славе боеносне
11 свободе лгодству драге, 
Сташе брдски витезови
Преко Турске пролећати, 
Саставлат‘ се с‘ Горомт. Црномг 
Са нвомт. братску свезу тврдит‘, 
Како ће се тужни бранит‘ — 
Одг огнћна змаа турске;
Свеза брдска сђ Горомг Црномт., 
Поб^ђену гордоств турску
Опетг ужди и распали,
Да побћде и освете
Са оружћмг славу тражи
На нах1го кучку храбру, 
Кон) маше да ће опетт.
Обладати покорити,
И мртвомг е рашмт. турскомт. 
Вћков^ћчно учинити;
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Како едно спрама турске 
Слабо племе и непко, 
Кое се е увалило 
У челгости огнћвите
Арбатв боемв славне 
За довршит4 ово дћло, 
По храбрости турство избра 
Прапотомка Махмут-бега, 
Ходаверди силна пашу 
И везира су три туга 
Одт. Призреиа трононосна. 
Кому храброств и везирство 
По нас.гћдству долазаше, 
Гласг громовахк огнћноснихт. 
И вћстникахг крвна бон 
Огласише турскоИ воИсцш, 
Да се главарг пбихђ врховнмИ 
У порфиру браноносну 
Облачјо и кренуо;
Те се одмахв крвожедна
Са свих‘ страпахЂ слеће воЛска, 
На златичко равио полћ;
Међ‘ нах1ОМЂ Куча храбромг 
И варошемг Подгорице, 
Ту е воВска едну ноћцу 
Обноћила коначила, 
Проводећи разговоре 
Одт> витешства и храбрости; 
Но текг зоре свћтла рука 
Скупи мрачну завјесу, 
И сакрје у дубину 
Валовита мрачногг полн,
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Текг цвјеће мабско дпчно 
Лоела трбну живоносну, 
Аполлона свћтлописца 
Брилиаите рОСне каплћ 
ДужноиЂ жертвомг нћжпе душе, 
Кодђ везирска горда стана, 
Развише се дугокрили 
Са саблама у рукама 
Хитролетни ратни знацм, 
Устресоше полћ вкомг 
Гласне свирке ечни бубнви, 
Узвришћеше желћомЂ на бо® 
У везама повезани
Сви хатови ка лафови, 
А вћстницм воиске турске 
По околу заурлаше 
КурпчшвмЂ харапскјвмт.
Мукло хучннмЂ дугимЂ гласоиг 
И дозивомђ владћтелскимг, 
Да одкреће силна воИска 
Е 6 везнрг горду своме 
Силну хату и немирну 
На крилата леђа сћо, 
Вопске турске са везиромг 
Двадестг хплндђ хптро крену 
Узђ долнне путг Златице, 
И са бовмЂ крвавЈвмЂ 
Сву Сћницу село кучко 
Изгореше, похараше, 
Па на МедунЂ главно Турцм 
Кучко село ударише, 
И с‘ крвлто га многомђ турскомг 



108

Ка Сћнице опалише, 
Ал‘ напр1едт> вобски силно# 
Кучка храброств недаваше, 
Већ‘ е с‘ чела бћху силно 
Уставили и узбили 
На гонакороднмИ Медунт. 
Свуколику окупили. 
Па се боемЂ жестошемг 
Са нвомг бјго соколовски 
И по гласу пушчаноме 
И халаку витешкоме, 
У помоћг имг доскакаху 
Ратолгобцм далкихг селахг, 
Ал‘ хилнда кучке воиске 
Дваестг хилндђ силе турске, 
Кон бћше боВне куле 
Уфатила и притисла, 
Немогаху наднчати 
Ни у бћгство обратити 
Безг помоћи чте друге, 
Но у бонкг набжесточЈИ 
И наИвишу муку кучку 
Приспћ нвима помоћв добра 
Два пиперски воеводе, 
А за нвима шестстотинахг 
Витезовахг ка орловахг 
Одг племена пиперскога. 
Кадг пиперска лака воИска 
Удри боемг на Турчина, 
Утруђеноб кучкоИ вобсцм 
Срце с‘ мишцомг тадг узигра, 
Те на Турке са витешствомг
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Ударише оба брда, 
Поклаше се да се прича 
С‘ турскомг воВскомђ по Медуну, 
Безг узиака мачи брдски
Сташе свого савноств мрачит‘, 
Са црвено.чЂ турскомЂ крвлго 
Стаде Турке србска мишца 
На црвена многа ита 
Одђ Медуна одгонити
У смртнмН их‘ ланацЂ везатЂ. 
КадЂ донди турсков сили 
Бов огнћннИ и крвавмв 
Одђ БрђанахЂ по Медуну, 
Онда везирг својомђ воИскомђ 
БезЂ обратка бћжат‘ поче, 
Ал‘ господе друге турске 
СедамдесетЂ изабране 
Све беговахЂ и спаинхЂ
Нема када избћжати
Изђ вмсоке и простране 
Куле РадонЂ воеводе, 
ВећЂ е брже облећеше 
Витезови брдске горе, 
Па на кулу нешћедоше 
Одмах‘ с‘ воВскомђ ударнти 
Да имђ сила са везиромЂ 
Тндђ мрцино неутече, 
ВећЂ стотину око куле 
ВитезовахЂ оставише, 
Да чувато смргну стражу 
Беговима спахјама;
А остала брдска вовска
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ЗаВми Турке и везира,
Низљ Сћницу путг Златице, 
Докт> до пола силу турску 
Доћераше врућимЂ боемт>, 
Посћкоше деветстотинЂ
Одг Туракахг храбрихг главахг, 
Одг краИ пола до Рибнице 
Коа тече близу града 
Старинскога Подгорице 
Шестстотинахг посћкоше, 
Па с‘ бр!ега одт> Рибнице 
Дозиваго Призренскога 
Горда пашу и везира: 
„Обрати се силанг пашо 
И захвали Брђанима, 
Кои су те данасг дивпо 
И везирски испратили 
Са веселћмг изђ пушакахг, 
Што си главу лреклошо 
У средину вовске турске, 
Те напрједг често кланашг 
Ка невћста многостидна, 
Међу китомг и сватове 
Кадг захвалн на здравице, 
Своме роду и племепу; 
Обрати се мало пашо
Да намг кажешг кад‘ ћешг писат‘, 
К‘ Махмуг‘ цару твомг Султану 
У Стамбулу Фална писма, 
Да му штогођ‘ лаже у нвихг 
Неприметнешг хвалећи се.“ 
ОтоленЂ се витезови
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НатрагЂ брже повратише, 
И на кулу воћводину 
У којоВзи бћху Турцм 
Затворснн обколћни, 
Снажно храбро ударише; 
И жввјемт. опЉмђ кулу 
ОдсвудЂ брже запалише, 
Па Брђани сташе турске 
Поглавпце дозивати: 
„Манћ Турцм ватре ложте 
Манћ тутунг запалгоИте, 
Сре ће васт> тама саде 
Обузети, притиснути, 
А врата су куле тврда 
Бм сте могли турске браде 
До отвора попалити.“ 
Седаоесегк ту у кули 
Поглавицахг остадоше 
Смртни тутунг дувагоћи, 
А Брђани отиђоше 
Са добићемг пћвагоћи.



11адг безу.чнмП ненаситив
Са тирннскомг рукомг владацг, 
Манви народг и неачи 
Покорити себ‘ неиоже,
Нит‘ га свезат1 у несносниб 
И тирннскЈИ сииџирг нћговг, 
Онда себе предг св>етомг 
Са порфиромг праеварномг 
Онг покрје и одје,
Тобож‘ оће са томг лажомг 
Да св1вту каже свему, 
Е онг оно и презире
Ка малеикоств едвавидну, 
Спрама свога величаства 
0 ко1ои е стидно нћму 
Помислити и зборити 
Камол‘ са нвимг ратг водити. 
У ођелу овомг лажномг 
С‘ црногорске стране мале 
Предг свјетг се кажеваху 
Кичелћиви владаоци
Вцзанпе столодржне,
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Ахметв треШ Махиутг првиИ 
Смнђ МустаФе Османг друпМ, 
Докђ на гордмИ тронг Стамбола 
С-ћде Муставг сннђ ЛхметовЂ. 
Како сћде поче мислит' 
»1 огнћну Отманову 
ПзострнватЂ смртну стре.ту, 
Да свободе србске срце 
С‘ нбомђ прободе и умртви, 
ПакЂ у диванг турства кћери 
И у матерљ зла глупости, 
ђе нјбма и безЂ крилахЂ 
Лежи правда у синџиру, 
МучителкскомЂ рукомЂ ирскомЂ 
Савезана и скзпчана, 
А неправде и злочинства 
ђе глзсђ грми и царуе, 
ђе добЈн лака крила 
За злоносннђ лгодства полетг 
Поче лјотб10 Муставг зборит1: 
_Чуђте кнези воеводе 
Коих‘ саблн хитра рука, 
Брани име величаство 
Огианове славе, главе, 
Коиех' е умностк мишца 
Непобћднмђ ГОпитеровЂ 
Штитђ узела уграбила, 
МинервиноИ божественођ 
УмноЛ руцн всемогућођ, 
Коиема славомг браномг 
Све планине подђ уранске 
Одзиваго громогласно

8
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Куд годг наше силие вовске 
Обратише полетг хитрнВ 
И нросћу барнкт. турства 
Разширише и дигоше, 
Свудг предг нкима противиикк 
Горда сила иички паде, 
И пливућа крвлк> полн 
Свудт> осташе у рукама 
Османове ђеце хитре;
х4ли едно влашко племе 
И гнкиездо Србахт> мало 
У предћлу црногорскомт., 
Наша мишца наша саблн 
Не бм кадра покорити 
Вшсокоме турства трону. 
Наше паше и везири, 
Са Ферманомг турству еветимг, 
Често вобске поводише 
И са нвима лмтимђ боемт> 
На то племе васрташе, 
С‘ нћга славу никадг боДну 
Турска мишца недоиесе, 
Но срамоту и стидђ свагда, 
Треба сада непремћнно 
Наше силе обратити, 
И дзнђ првмтЈ, данл> велишК 
Могт> изласка на престолу 
Тимт> добићемг честитоватг.* 
Онда дивант. рабовиднма 
Властителкт своме грозну 
Нискимђ гласомг одговара: 
„Рћчв ће твои света бши
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До издаха турске силе, 
Ал‘ е твон круноносна 
1оштт> невћшта глава царска 
Ратовима и боима, 
Треба славу и поштенћ 
Турскогк царства и имена 
Више чуват‘ него главу. 
Мм можемо силномђ воИскомк 
Тако махомт. ударити, 
Нвина села и племена 
С‘ крвлго многомг попалипк 
Ал‘ ће они скрити челндг 
И имуће све остало 
У вмсока свон брда, 
Но брег‘ мора немирнога 
Мм одовудг ударити 
А одђ мора неће нико. 
Наша вобска вћчно иеће 
У гнвибздо црногорско 
Останути, воввати;
ВећЂ се натрагЂ оће вратит‘ 
А они се пуштит' за нкомг, 
Поломит4 е и посћћи 
Одђ нћ бруку и грдило 
Ка одђ сваке начинити, 
Да 1оВ бручнмб споменг дато 
Вјекови еданг другомг; 
Већ‘ овјемг путомг бн смо 
Могли плеке то крваво 
Поробити исгражити, 
Кадг надмена бм ошћела 
Венеша мородржна,

8*
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Свого сиду окренути 
И одђ мора са нвомђ удрит' 
На племена црногорска, 
А мн с‘ краа свакоега 
Наше владе и државе 
Да удримо силомђ снажно 
На кавурско племе чврсто, 
Докђ се с‘ воИскомђ састанемо 
Млетачкога двора давна, 
Тиемг бм смо путомг само 
Могли име црногорско 
Вћчно сакрит' одт> св1вта. 
Ако л‘ некће Венешл 
То крваво дћло с‘ нама 
Дшлити по наполи, 
Прођимо се дизат‘ вогску 
Безт> грдпла и срамоте.“ 
Славолгобнни Муставг пође 
Изђ дивана у дворг горднв; 
Како дође поче писат' 
Пр1ател1>ска мрска писма 
К‘ млетачкоме двору подлу: 
„Свак1П данакг лгобовк већа 
Расте видно и тврди се, 
Међу иаша два велика 
Двора, трона и народа, 
Св^доцм су тога гласни 
Прјнтелкска и взапмна 
Наша дћла сваког‘ дана, 
Кон теку непрестапо 
КрозЂ пресретна два парода, 
Кои свако земно добро
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Подг внсоке и широке 
Наше сћнке уживак), 
Наше руке скиитроносне 
Надмећу се непрестано, 
Коа ноће К010И при!>е 
Доказг новшв вшсокога 
Прјнтелкства учпнитп. 
Садг у руке ваше стои 
Темедв вћчногг пр1нтелвства, 
Ме^у дв1в равносилне 
И државе свћту страшие 
Поставити утврдити; 
Ал‘ му силу божествену 
В4чно скрити угасити 
Међу Млетке и Стамболомг. 
Знате србско племе вдно, 
Кое се е скоро дигло 
Пробудило и нвило, 
Изподг скпптра громометна 
Отаргнула знатногг сшна. 
Наше воВске непоб^дне 
Славу боКну много путахг 
Клето племе то помрачи, 
Блистателна турства слава 
Мое царско вшсочество 
То трпћти више нсће. 
Османовг се крволитншв 
Мачг пламеншВ изг ножнице 
Са лготосћу изтргао, 
И остроту крвожедну 
К‘ ЦрноИ Гори обрапо. 
Мое воИске с‘ нсстрпћнћмг
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Очекуго на мигг еданг, 
Кои ће имг знакт. подати 
Да са сваке стране удре 
На то племе новородно. 
Већ‘ ако сте ко што ммслимг 
Прјателви мое главе, 
И' државе мени дате 
Пророковомг рукомг светомг, 
Ваше вовске истурите 
По границн поставите 
Кругомг влашке Горе Црне 
Одг Грахова до крав Бара, 
Да недаго бћжат‘ роблго 
Кое вовска мон завми 
У приморска ваша мћста, 
Пакг се нека вовске ваше 
Како чуго бов огнћнмД 
Међу мо!омг и Србима 
Све навише попримичу, 
Док‘ се стану с‘ мошмг вовскомг 
У средину Горе Црне, 
Кадг се стану пиличника 
Одг Србалнхг остат‘ неће, 
Ови случаИ рађа лгобовк 
Ал‘ ненавистг вћковћчну, 
Међу турскомг ВизантЈомг 
И латинскомг Венецјомг.“ 
Како Дука са Сенатомг 
Прими писмо гордовладца 
Дарданелахг пропонтиде, 
Одмахг нћму одписаше 
Са радосћу глупомг нискомг:
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„Муставг царе турства главо
И високи властителк)
Половиие земногг круга'
Твое ппсмо громогласно
Прочитасмо, разумћсмо,
Твое умцр рћшително
Намћренћ мм видимо,
Ков елаву честв и Ф.алу
Дае твоЈои вћнценоскоЛ
ПрозорлвивоИ хансков глави, 
81ашг могућЈИ блистателнив 
Дворг в готовг учивити, 
По желанЈО Визавтје
И н! трона царедржна,
Наше силне многе воИске
Свимг ириморТмг которскЈемг,
Одг крав Бара до Грахова
Поставити мм оћеио.
1’обг се еданг црногорсшЛ
У држави нашоб неће
Моћ‘ сакрити ни примити.
Но свакога кои трне
Вашои силноб побћћ‘ воисци,
Наша ће га непобћдиа
Уфатнти вашои дати;
Праха они купит‘ неће
У држави Венеше,
Н.чти друге потребности
Што мегданско полћ иште, 
Мн са нвима одг времена 
Думанг паше ћуприлића 
Непрестано крвв лјемо.
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Већ‘ су и намг додјнли

Са боима чеспема 
По приморго пространомс 
Већг на ноге твок> силу 
Садг окрени и обрати, 
Путт> крвавахг Срба гнћзда 
Садг е згода и вр1еме, 
Да споменешг прошлу бруку 
С‘ којомг турску мишцу храбру 
Оцрнише на мегдану;
Наше дв1'е силне воИске 
Са помоћу една друге, 
Могу тјемг поступанћмг 
Црногорце истражити, 
Да свободне гдаве више 
У крвавнИ предћлг нвиовг 
Неподраета ни нвлн се, 
Него како наше писмо 
У државну руку примишг, 
Некг се твон сила креће 
А ми наше вобске много 
Одправлнмо у приморћ, 
Да на мћста билћжена 
Стану редомг утврде се.“ 
Кадг два града скиптроносна 
Међу кое до тадера 
Спорг вћчитмИ царствоваше, 
Безчовћчно дћло водго 
На тав предметг сћдинише 
Султавг Муставг текг разумћ, 
Поволвно му Венеше 
Дружелгобно послаше.
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Радосшемг гласомг хучнммг 
Сводг дивана савг потресе, 
Ка зв^ровахг громогласни 
Царт> властителв грабелвивмВ, 
Кадг пећине своде горде 
Своимг гласомг све потресе, 
Па Фермана три танана 
Изг дивана полећеше 
На татарске хитре ноге: 
бданг граду едренскоме 
Кои гордостк свога лица 
Огледуе дневно ноћно 
Надг Марицамг бистротечномг, 
ДругЈВ Босни воероднои 
II Травнику нћ властнику, 
Трећу знатноИ боемг лготимг 
Отачеству Скендербега, 
У крвавмИ краИ Боане 
Скадарг тврдми и гласитмв; 
У Фермане везирима 
Сннг свјета владалице 
Владателкскимг гласомг виче: 
„Брже слуге, силне воиске 
Што можете сакуиите, 
II с‘ воИскомг се брже болћ 
Одкрените и дигните 
Путв кавурске 1'оре Црне; 
Тм везире Босне гласне 
Дигни твок) силну воИску 
Херцеговце и Бошнаке, 
ХаВде са нвомг управ‘ друмомг 
Острашкјемг низг та брда,
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Ка ћешг силомг твојомг изист1 
На крваво србско Кчево, 
Ту воиничкш таборг сави 
Кавсе немоб заметати 
Ко те са нвомг непонуди, 
Веће чека Ромаше, 
Силву вобску п воВводу, 
Де у едио бои чините. 
Каде вобску прикупите, 
Ти бдрене тровоносне, 
НаЧалниче су три туга, 
Дигпи силу Ромаше, 
Све полкове желБобоДне, 
С‘ воискомг хаиде преко Турске, 
Управг Кчеву гласитоме, 
ђе везира Босне чуешг. 
Ту ми силне браноносне, 
Мое вобске измћшате, 
Али бон 1оштг немовте, 
Са Србима пожижати, 
Ако мога вобска твон, 
Лроћг без‘ ићга и конко, 
До табора босанскога, 
Крнће топе нечуете, 
Скадранина паше зорна, 
С‘ коиемг ће знакг подати, 
Каде удри на нахш, 
На Црмницу плодоносну, 
А кадг топе зачуете 
Силну вовску разширите, 
На гнвиездо црногорско 
Ударите опгћвито,
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Што Фатате све колките
Да одг врага турске славе 
Неостане нпђе трага.
Пекг ви цигла лк)га зшн 
Кои турству очи вади 
Неутече остру мачу,
Пакг са бовмт хабте широмг 
Докг се с‘ воПскомг састанете, 
Прглтела узданога 
Млетачкога Дуке храбра;
Кадг се с‘ воКскомђ томг станете 
Шго ви робз она даде 
Све га саблки поклоните.
Кадг витешко ово дћло 
Докончите и свршите,
И то клето и упорно 
Када пле.че изтребите, 
Онда силну вобску вашу 
Сву спуштнте у приморћ, 
Пакг се с‘ твојомђ тм увези 
Главнми пашо надг пашама 
У бродове наше миоге, 
Кои ће васг ту сусрести 
У Романи истурити.
А босанскЈИ силнмИ везпрг
Нек‘ се с‘ свошмг вобскомг врати, 
Преко Рисна и Грахова
У витешко-роднов Босни. 
А скадарскн) витезг везирг 
Мехмедг паша Учтуглји, 
Иека краемг приморскјемг 
Онг обрати силну воЛску,
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Ка ће доћи подг барсшемг 
Управг градомг на Краину. 
Тн скадарскш краичпиче 
Мехмедг пашо Бушатлш, 
Дигни воиску свудг хватћну 
На Црмницу хаиде са нкомг 
Црногорску усамлћну, 
Када на нго удришг храбро 
Жежи топе гдасовите, 
Да по гласу нвиовоме 
Све еданакг удре воИске, 
Нопали е и пороби
Са витешкомг славомг твоЈомг, 
НемоИ мужкићг нћзинг ђего!/ 
Да утече своЈомг главомг, 
Када мужки тм савршишг 
То витешко дћло хвално, 
Са воискомг се твошмг дигни 
Узг Грађене племе храбро, 
Ка Црмницу изтрјеби 
Огпћмг мачомг и мишицомг 
Сву нахпо рјечанску, 
Па отоленг воВску днгни 
На Цетинћ шнкомг удари, 
На нћмг влашти храмг разури 
У кои се задоива 
Крепка мишца црногорска 
Славомг боћномг и вптешкомг, 
И кои е духомг свопмг 
1’ае маче наострш
Да С1вку турске главе; 
А владику тога луда
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Нвина вожда и главара, 
Жива предаП у рукама 
бдренскога главна паше, 
Да га мени робомг пошлћ 
Ал‘ нћгову мртву главу, 
Па отолснђ воИскомђ крени 
У ииачко племе Нћгушг, 
Ако буде друга прошла 
Прозг Нћгуше пугв Приморн 
Хађде за нвомт> сустопице, 
Небуде ли пашо прошла 
Ту в чекаИ докг досше, 
Да заедно одкренете 
ПутЂ Прпмора млетачкога. 
Кадт> дођете у Приморћ 
Каза ће вам‘ главнмб везирЂ 
Одђ бдрене много-гласнс 
Кудг ће кон воВска поћп.“ 
Гле Муставе кратковидна 
Онђ одправла воискс свое, 
Нарсдбе имђ дава такве 
Ка готова да ихђ чека 
ПобЈеда и добиће, 
Те башЂ онђенЂ ђено драже 
Мртве главе носе вћнцс
Одђ побћде у гробЂ тавннП, 
Пего живе стпдна робства 
По св!бту б1вломе.
Три везпра брже бо.тћ 
Послушашс наслћдника 
Огманова царства славе, 
И велпке свов воискс

65
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Одг по‘ Турске подигоше, 
А млетачкНј дворг безчестнмв 
Диже воИске, геиерале, 
Те границе црногорске 
Одт. Грахова до краИ Бара, 
Све са вобскомг непрекидномг 
Онт> утврди и увати. — 
Кадг СрбЈе храбри смнци 
Са очима видјеше, 
Е су лготи окенни 
Одг истока и запада, 
Свов вале мутнотсчне 
Путг гнкиезда нкиховога 
С‘ жестокосћу обратили, 
Да га токомт. нвиховјемг 
У дубока мрачна н-ћдра 
Свон скрно и утопе.
Са свакогг се кран стране 
Узмоташе и узвише 
И на едно саставише, 
Да витешкимг соколен4мг 
Сданг другомг духт> учврсти, 
Пе одт> силе да се многе 
Тадг одбране и сохране, 
Но да мужкчв и витежмВ 
На мегдану помру листомђ, 
Да нкиова погибјн
Не бм турскои и латкнскоЛ 
Вобсцм дала славе праве, 
Па иа искупг предг свиема 
На краинско соколовско 
Кчево племе цриогорско.
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Тадг владика Пегарг младмВ 
Башг Данидовг унукг правмП 
Црногорцма поче зборит‘: 
„Видители браћо храбра!
Како се е с‘ едне стране 
Седмоглавми ненаситмб 
Змаб Аз1в и Европе, 
Са огнћномг своЈомђ силомг 
Разлспо и дигао 
Путг нашега отачества;
С‘ друге стране Лавв срдитмА 
Венеше богомрске
Два страшила та свјетска, 
Оће своимг полјетомг 
Да намг име уничтоже, 
Завидлвивцм наше славе 
И свободе крвлго платне, 
Мисле да ће наша рука 
Оружана пасти одмахг 
К‘ величини нвиноб гордоИ, 
Да се неће смћт‘ усудит‘ 
Просут1 рћке непроходне 
Крви свое за честв свога. 
Ласше бм бшло трпћт‘ 
Часну смну отачества, 
И народу славомг правомг 
Увћнчану задоену, 
Све тартара мрачпе муке 
Него нрамг стиднмИ тешшб, 
Кои мисле да остатку 
Нашегг рода на вратг метну 
Венецја Византш;
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Болћ бм намЂ и часнЈв
Предг свјетомг правимг бмло, 
Да смртнога нигда ухо 
Наше пме чуло ше,
Него да се да савршит‘ 
То Венецш и Стамбулу, 
1Пто су сада наумилп 
ВезЂ просућа многе крви, 
Тто се крваго платп скупомЂ 
То већ‘ храбростк права неће 
Нп продати нп пуштити 
Осимђ за крвк всћ‘ ни зашто, 
Н прилш.омЂ ненаходимЂ 
Да ће пме одђ побћде 
ПастЂ у нашу малу воПску, 
Ио и то е тврдо скрпто 
Одђ смртнога ока знанн, 
Али треба да за славу 
Отачества и пмепа
Сви помремо крвЂ проспемо, 
По едномЂ се мре и рађа 
До поштенн све е мртво 
Оно жпви вћковћчно,
ГробЂ е частанЂ вћчанЂ животђ 
Животђ стиданЂ,гробЂ вћчптмб.* 
Онда вовска сва скуплћна 
Остре маче брже кпде, 
Па врхове нвине остре 
К‘ срцу своме обратише, 
ПакЂ се воИска и главари 
СданЂ другомЂ ту заклеше: 
„Врх‘ му мача свога остра
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Свое срце пронизао, 
Ко за свов отачество 
Неће сваку каплкт крви 
На мегданско подћ излит*, 
И ко ће се живг предати 
У погане скверне руке 
Млечашша и Турчина, 
Ко ли ће се с‘ мћста маћи 
Да кудк жену ђецу крге, 
Веће нека сами бћже 
Изг нлеменахЂ граничшехЂ 
У средину наше землћ, 
Ту безЂ страха нека стое , 
Докђ мм листомђ сви вобницн 
Одђ душманахг погинемо, 
А кадЂ наше главе падну 
Ето жене, ђеца, куће, 
И остало све имуће 
Ко до нћга први допре 
На иоклонђ му вћчно бнлоЛ 
Тадв вобводе и сердари 
11 главари сви вобнички, 
Црногорску вовску брже 
Умно главно разредише,

11 хилнду брже другахЂ 
Одправише нн границе 
СупроћЂ вобске Млечанина, 
А црмничку вобску храбру . 
Одправнше нахи свогоб 
Да на себе чека силна 
МехмедЂ пашу БушатлЈго, 
А на Кчево остадоше

V
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Нетг хилндахг сокодовахг, 
Одг иах1е србске дпје 
Одг катунске и риечке, 
Да на себе дочекаго 
Двз одт> турске хитра змаа, 
Два везира Учтугл^е 
Босанскога бдренскога.
Но текг бћше воВска пошла 
На граипцу у Цржницу, 
У то момче цриогорско 
Са острожке страже до^е, 
У околу воИске србске 
На средг Кчева камеиога, 
Те 10В младо хитро каза 
Е босанска сила енала 
На крваво равно Сливлћ 
Како храбри Цриогорцв* 
Разуагћше врстно момче, 
На лаке се ноге брже 
Подигоше отрчаше, 
На острошкјб друмг широк№ 
Међу Брда и Никшиће, 
На друмг тврдни н великп^ 
Шанацг брже направише, 
И у шанцу бо« с‘ Турцкоиа 
С‘ нестрпћнћмг очекаху.
По царевоИ и Фермансков 
Волки гордоВ и наредби, 
Крену везирг с‘ вовскомг турском-.. 
Да са Слива путемг иде 
Низг племена брдска равиа 
Ка ће Кчеву црногорску.
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Нп б-осанска када силе 
Па метеризЂ црногорсклВ 
Лготнб, дође и нагази, 
Петг хилндахЂ изђ фитилн 
Пуче иушке црногорске 
На неброИну вобску турску, 
А босанске ни брон се 
Незна казат‘ ни умје, 
11а се облакЂ густЂ и крвавг 
Надг об1е воИске днже, 
Одђ врућега бон тога 
И одђ паре коет роди 
Ту просута крвца многа, 
Бои ватренм# два дни тра.ч 
У еднакоб жестокости, 
Нит‘ се една оноН другоб 
Вобска с‘ мбста боИиа шену, 
Но кадг трећомг боб полази 
ИзЂ пред±ла Тритоиова, 
ОДловласа шћерЂ Олимпа 
Стаде воздухЂ мучанЂ тутнћтЂ 
Одђ пламена огнн жива, 
По тутнго се обратпла 
Црногорска воВска мала, 
Кадг за соСомђ погледал8 
Свое село Загораче, 
Алђ е на н&нђ Романје 
СтрашннА владацЂ ударш, 
ЖнвгвмЂ га огнћмЂ свега 
У облаке претворјо, 
Па одђ нћга друмомЂ Кчеву 
Са свомђ вобскомЂ обрапо.

9'
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Кадг ту силу Црногоршд 
Са очима вид1вше, 
ђе иза нких‘ ври, улази 
Путг средине нвихђ гнћивзда, 
Не бм колћ шанацг браниг 
Ни с‘ бошнакомг бон бити, 
Већ‘ путг кућахг одтрчаше 
Да нкихг бране одг Туракахг, 
Но па Кчево кадг приспћше 
Али одг нгих‘ бћше приће 
Турска воИска притиснула, 
Прва око на нћмг пенћ 
А задиа се јоштг одкреће 
Одг вароши Подгорице, 
Мало стаде сва се скупи 
У широко мрачнмИ око, 
Докг ево ти одмах‘ за нвомг 
Везирг Босне с‘ вовскомг свотомг, 
Како дође подг шаторомг 
Романскога главна паше
И везира великога 
По дужности одмахг пође, 
А двје се силне вобске 
Измћшаше у околу, 
И шаторћ често свов 
Поперише и распеше, 
Сила бћше притиснула 
Одно Гарча до дна Лисца, 
Одг Бћлицахг до Залгота 
Све то Турчинг крвожеднн® 
И кош> бћше брзотечнмћ, 
А витсшке црногорске 
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боЛске бћше око мали, 
У бћличко село Предишт. 
Спрама турске многовидне, 
Турска воиска само едну 
Ноћк преноћи безт> крвлђнн 
У кчевскоме окружјго. 
Па сготра дант> тект, Фебова 
Скиде снбнобистра рука 
Башг порфиру бридјннту 
С‘ плећихт. ноћи и Ереба, 
'Ге е сакри одт> погледа 
Подт> завћсомг своЈомг свћтлоит, 
Заечаше гласни топи
У околу Скадранина 
Мехмедг паше и везира, 
Кои знаке подадоше 
Турсков вовсцм неизбробнов, 
Да еданак‘ сва удари 
На племена црногорска, 
Како силпи два везира 
И нвихова воЛска храбра 
Чуше гласе огићносне, 
Да удари Мехмедг паша 
На Црмиицу србско крило, 
Онда брже све шаторе 
Покупише и савише, 
Како вихорг лћтнмВ хитрмИ 
Кадг облаке тапкосћне 
Свогомг хитромг рукомг скупи, 
Зарг мишлнше турска сила 
Да ће таИ данг проћи ласно, 
Безг крваве сансарине

69
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Мишцомђ саблћомг порадвтв, 
И ва вече око сијни 
Са шаторма разширити 
ПокраЗ мора таваа сини 
У државу срамотиота, 
Прјатела нвина Дуке. 
Но како се турска сила 
1охау листомђ свакодика, 
И отиде широмг хитра 
Ка ће србска сва племена 
Обколити задушити, 
Да имђ цигл13 духг се небн 
Кудг сакрио и утека 
Но непошли николико, 
Докг на воиске црногорске 
Петт> хилндахг наступише, 
Кон бћше мћстомг сћла 
Куд1ент> ће кренут‘ Турцн, 
Да у срце Гори Црноб 
С‘ остримв мачемг своимђ у?»у 
Турска сила сва навр1в, 
Црногорска храбра мишца 
Неуступи неузмаче 
Одђ крвава бон ништа, 
Већг на оно мћсто прво 
ђе се »тромЂ бои за^еде 
Ту ихђ мрклјб мракг дочека. 
1опет‘ вобска турска сави 
Станг велики ђе и приђе 
БашЂ на лрво падалиште.
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Ал‘ се боакг прекрвавмВ 
Непрекида част> ни тренућ1 
Одг двадести и 10л!а 
До Августа петнаести, 
Но еднако топ‘ млетачкЊ 
Тои‘ турачшИ грми свуда. 
Дневи ноћи ненрестано 
Око србске Горе Црне.. 
А насрћу силе дв!е 
Венецјв и Стамбулн 
Са свакога краа вобске, 
БоВ се свуда на све стране 
Око гаћзда соколовска 
Уплотш крвосипннВ, 
Одт> пушчана и топовска 
Днма густа кололетна, 
Нити една нити друга 
Знаше вовска када мрче, 
Кадг лн бмстра зора сине 
11 Аполдонђ луче проспе, 
Вобске мрака шћаше скрити 
И сл1бпе пзмћшати 
Да оружћ липш пламЂ се 
По воздуху рјвкама 
Недјнше непламћаше, 
Те блједу смртну свћтлостк 
Ратницмма подаваше, 
Црногорске мало вовске 
СвудЂ се храбро очанно 
С‘ Млечићима и Турцмма 
КрвавтемЂ бое.мЂ 6110, 
Кјикомђ аснимг Црногорца
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Млечанина и Турчина 
Непрестанимг гласомг хучнимг,
Планине се и долине
ВоИницмма одзиваху,
Незнаше се што страшше
Тада смртно ухо слуша,
Ал‘ грмнву топа пушко
Али клепет‘ сабл-к мача,
Ал‘ ратникахг гласг хилнде
Али нукт> ранћнјехг
На хилнде витезовахг,
Али уздахг слабе мабке
И ђетета цику луда,
Кое страхомг обузето
Све плакаше непрестано, 
брг часк по част> све гледаше
Кадг ће робомг постат‘ тужнммк 
Венецје лгота лач>а
И огнћна турска змаа.
Планинска се зв-ћрадг лгота
Одг хучанн, дима, огнн,
Узбунише и стравише,
Неумћше бћжат4 никудг
Већг се с‘ воискомг измћшапке, 
6дућ‘ лгодску крвк и месо
Док‘ с‘ опише помамише,
И са вобскомг они дивћ
Сташе лготе кавге водит‘,
БоИ огнћниИ непрестанм
Свуда грдни свудг крвк дјго,
Али ево муке дготе
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За витешку србску воИску, 
Нестаде 10И боина праха 
И олова смртоносна, 
А купит‘ га ђе немаше 
Већг с‘ он1емт> прахомг бонкг 
За шестг даиахг све чинише, 
Што с‘ погибше турске вобске 
II латинске узимаше, 
Него седмми срећнмД данакг 
ВоИникахг се двћ хилпде 
Црногорскихг одвоише, 
Тере на друмг велестивсшВ 
Западоше у потаго 
Да чекато џебахану, 
К010И вопсцн силнои турсков 
Пошилнху и даваху 
Скадарг, 'Гравникг, Сараево, 
Стара срећа црногорска 
Са витешствомг нкима дата, 
Нанесе имг на друмг нного 
Џебахане Турцма ходне, 
Текг витези нк> виЈјеше 
Учинише горишг на нго, 
Посћкоше воћску многу 
Те праћаше друмомг исту, 
Ту товарахг осамдесетг 
Џебахане уграбише, 
II брже е воИсцм своЈов 
С‘ многотрудна бон, крви 
Доћераше свуколику. 
Кадг витези црногорски 
У рукама џебахану



Уфатише к виђеше, 
Врже 6олђ свуколику
На пушкаре раздћлише, 
Онда пјећг воПсковође 
Са владикомг своимг чпие, 
Да на Турке око ноћно 
Са витешкомг воИскомг удре 
Неби ли се како Турцм 
Помутилн и сломили. 
Старћшине међу собомг 
Утврдише углавише, 
Да ва силна два везира 
Приђс зоре Црногорцм 
Сви нападну и горише, 
Па договорг вобсцм своГов 
У околу сташе причат‘: 
„Послуша(тз браћо храбра 
Вптезови пеуморпи!
Мм главари у скупштини 
Сви за добро изабрасмо, 
Да на Турке иоћасг сложно 
Приђе зоре сви удримо, 
Зашто се е браћо 6онкђ 
Много крвниО продужш, 
Могу ђегодг нашу воиску 
1)е слабјн него овђенг, 
Турцм клети ал‘ Млечаии 
Истребити и изсћћи,
Па у предћдг нашг витешкјв 
Улећети увалити
Нама с‘ плећахг ударити, 
Нетреба намг у тоа суИми
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Више стоаг ки чекати.
Кадг божества бесамртпа 
Нашоб мишцн поклонише, 
У витешку в4 неволго 
Цебахаиу турску многу, 
Треба нама помислити 
На витезе врве храбре 
Отачества наше землћ 
На три Вука црногорска, 
Мићуновићг Мандушића 
И сокола Томановиђг, 
Кои бое непрестаие 
Са Турцмма свуда бише, 
И витешствомг безсмргшемг 
Црпу Гору прославише, 
Пакг налг треба помислити 
На витеза одг Ровинахг, 
Томановићг знатна Никца 
И на другахЂ четрдесетг, 
Кои са нвимг отидоше 
Те силнога ћехаб пашу 
У средг турске миоге вобске 
У ублима посћкоше.“ 
Црногорцм боелгобцм 
Сви са гласомЂ радостшемг 
Потврдише да ће удрит', 
ВоЗвици се по дужности 
К; храму неба свиколицм 
Нричестише светомг крв.по. 
Па петг хиладг свое воИске 
На петоро раздћлише, 
бдну даше воеводи
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ОзринићахЂ Драгу знатну, 
Да на Турке са нбомђ удри 
Преко села Воинићахт., 
Другу дак> Б^личкоме 
Милићт. Вуку вовводп, 
Да онђ са нбомђ витезЂ удри 
На околу турске вовске 
Одђ Залшти села мала, 
А хилнду трећу даго 
Храбру 1ову РЈечкомо 
Поглавицм и сердару, 
Да онђ са нбомђ на Турчина 
Удри снажно и валнтно 
Одђ Предиша села храбра, 
А четвртмИ дјо воИске 
Даго храбру воИсковођи, 
Одђ Цетинн Вукотину 
Са витешствомЂ знатну Перу, 
Да онђ са нбомђ ка умје 
На невћрне удри Турке 
Одђ Бћличка тврда друма, 
Пету воиску НћгушкоИзи 
Даше глави и сердару 
Знатну 1ову и разумну, 
И соколу Јововоме 
Одђ НћгушахЂ храбру Раду, 
Да са нвоме оба удре 
Одђ високе горе Лисца 
Да околе турске воИске. 
А стотину витезовахЂ 
БирашехЂ одђ племенахг 
Даше Петру вожду храбру,
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Да онг с‘ нкима на врх‘ Лисца 
Станомг стане и пзиде,
И св1втлу кадв опази 
Кћерг истока ђе помалн 
Да сврх‘ горе топђ упали, 
С‘ нбимб наредбу да да гдасну 
Вобводама да ударе 
На крвничкгб око турскШ 
На речена м4ста брже 
Одг куда ће ударити. — 
Вовводе воиске евов 
Поведоше и ставише, 
А владика Петарк умнмб 
Су стотину витезовахг, 
На високЈВ врхг одг Лисца 
Чека зору и Даницу.
Мало стаде докђ цочеше 
Нћжна саина нћна крила 
Крозг прозоре Ете храва 
Излећати грепетати,
Теке н4не св1>тле знаке 
Позна Петарг дћломк знатнмЛ, 
Одмах1 слугамг наредг даде 
Те три топа знакг гориша 
Са врхг Лисца упалише. — 
Кадг вовводе гласомг топа 
Гласг владике к‘ бок> звани 
Разум^ше и зачуше, 
Одмах‘ су петг странахг снажно 
На станг турскгИ непрегледнмВ 
Са пушчаномг смртномг ватроиг 
Насрнуше ка лавови,



И троструке страже турске 
Посћкоше у махг првмИ.
На нкихг мртве прегазише 
А на таборг два везпра 
Наваллше одсвудг сплно, 
Табори се и везири 
Одг неиадиа чуда гога 
УзвЈаше узмутише, 
Ка Коловратг с.илне воде 
Кадг се в!е лудг и мутанг 
Надг поноромг лакомгемг, 
Докг га прождре у широка 
Вћчао гдадна своа нћдра. 
Боб се уждп по околу 
Незнаде се ко се с‘ киме 
Поче клати и ћерати, 
Ту брагг брату поче лити 
У незнан-ћ крвцу многу, 
Свакоме се братг, другг, рођакг 
Противникомг ту учини, 
И потоке турске крви 
Турска рука, просу, изли 
Мћсто храбре србске крви. 
С‘ едне стране Црногорацг 
С‘ друге Турчинг међу собомг 
Просу крвцу невиђену, 
Докг сиетена п крвава 
Крену турска бћжат‘ сила, 
Бноћ18 се међу собомг 
И с‘ петинкоиг воеводахг, 
Ту везирма страхг подметну 
Хртске ноге брзоходне,
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Те бћжанћмЂ иноге Турке 
Престизаху миноваху 
Па поплатахг јоштђ го.пбхг, 
бре чизме неимаху 
Одђ хитанн г:адт> навући 
Драче боду камЂ ихђ сћче, 
Ал‘ се на тб необраћу 
Но хитаго да утеку, 
А у нни се петЂ вобводахЂ 
Су петт> хплндђ србске вобске, 
Ка сивЈехЂ пе!Т> орловахг 
Умутпли упуштили.
Свакји витезЂ непрестано 
Турке 616 крвв имђ Л1в 
Што му руке когу досп1>т‘, 
Док‘ угнаше силу турску 
У краичнми СпужЂ крвавмб 
Наде мртавЂ нелзброинмИ 
Одђ Србивске руке Турчинг. 
Одђ Кчева се до краи Спужа 
ВасЂ количакЂ друшЂ шпроми 
Б-ћше МрТВИМЂ ТурСКИМЂ Труп4МЂ 
Прекрилго и покрго;
Када турску црногорска 
Угна воИска, вобску у СпужЂ, 
Онда храбри воеводе 
Повратпше славородну 
Црногорско-србску вобску 
ПутЂ окола и табора, 
Кои бћше турске вовске 
У околу многу славну 
Нађе добитЂ во8ска србска,
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Шаторове разапете 
11 хатове брзотрчне 
У ћустеке еве попеге 
Тадг добићемг на мегдану 
Задобитимг мишцомг мачемг, 
Внше себе обогати 
Црногорацг, него игда, 
'Гу на Кчево вопска трудна 
бдну ноћцу коначила, 
11а потра-данг прпђе зоре 
Сва ее вопска хптро дпже, 
Трчи браћи у помоћи 
У Црмницу, на осталу 
КраИ Млечанахг сву границу 
Во кадг вопска добрзала 
Кодг цетинкска равна полн, 
А кадг виђе на средг нолн, 
Око вобске незна ч!е
Само знаке шго познаше 
АзЈнта и Вената;
Кадг барнке вјдјеше 
Сви рекоше да е вобска 
Млечанина и Турчина, 
И да су имг браћа храбра 
На гранпце сва изгибла 
Одг нвихове многе вобске, 
Па нпзг полћ путг окола 
Загонг храбриЛ учинише, 
Познадоше браћа нкина 
(Јре мисле да су Турцм, 
Па весела гласнив оганв 
Изг лушакахг учинише, 



По веселш и понито 
Познадоше Црногорцм 
Ере турска воИска в!е, 
Па и они брже болћ 
Па веселћ са веселимт. 
Озваше се браћи гласомг, 
Но када се црногорска 
НзмЈеша и пзлгоби 
Воиека храбра браноносна, 
Тада вовска с‘ Чева пнта 
Носесгриму одг Ловћена, 
Ка црмничка и граничка 
1’азбв вобска Мехмедг пашу 
И млетачку миогу силу, 
Онда богомг посестрима 
Цриогорске бобне славе 
А шћерт> Лаза царевога 
Поче нснимг божественимг 
€везнак)ћимг гласоиг причат‘, 
Храбра дћла нкине браће 
Побћдникахт. Мехмедг паше 
11 илетачке свомг грааицомг 
Многе силе неизбробне: 
_ЧуП и слушаЛ меие вобско 
Лћвше ћу ви н безсамртна 
Но сва смргна друга усга 
То витешетво изнснити, 
Кон ваша дћла гледамг 
Са Ловћена вцсокога 
Мога дома и престола, 
Кое га се вћнацг плавиб 
Надг облакомг мркимг горди,
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И коп ми непрестгпге 
Неумирне рате води 
О КЈпитеронг громометвпго- 
Блескг н-ћгове гаси стреле, 
И н-бзму 6рзо’летност& 
У треиуће мртву чини, 
Нроств грозну н4ну узке 
Оку еилу обезспли, 
Одг кое се свгетг тресе 
И океанЂ неуморннИ, 
Кое ударт. честмВ трпи 
Те се са нвомг брука игра 
Чов4ческа елаба рука 
Боб жестокнЛ све еднако 
Изнадг мора во Црмници, 
Кои кодт> васг блнше ее 
Турско множство и латинско 
Немогаше одолћти, 
Храброб мишци ваше браће 
Докг послћдниИ шћаше трант‘; 
Али неба владацг велви 
Некће впше правосуднимг 
Окомђ гледаг ту неправду, 
ђе безбожне ђе тиранске 
Руке крвцу правЈг Л1М>, 
Већг нћговомЂ непреклономт. 
ПутЂ неправде волкомг вћчномг, 
ЕОЛТ> рОДИ СВ010МЂ силомђ 
Изг влажнога океанска 
Нћдра облакг нракомг мугниЛ, 
Те га хитрнИ лк>то забми 
0‘ нвимђ уранска поли прекри
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Тскђ додпрну лукђ п тетивд 
Ковг- крпвда Венетик 
БћиГ заиела и натегла,
11 огнћну нћну стрелу 
Нћ неправда обратила 
По средг вовске нћне главне 
II окола метнутога, 
Кодђ ртвке подђ древнјбмг 
НриморстбМЂ градомг Будвомг, 
ГромодржацЂ за лукЂ тегну 
Тетивг запми огнћметне
Свое стреле, смртоносне 
Те удрише на средг воИске 
Млетачкога Дуке стидна, 
НеизброИну пћму воАску 
Поби с‘вали и разагна, 
Тек‘ то мон Богомг браћа 
€а очима угледаше, 
П1то огнћнмН громЂ учини 
Одт> млетачке воИске тужне, 
Одма они полећеше 
На нк) снажно ударпше, 
II остатакг исте воПскс 
Посћкоше и угнаше 
У градове покраВ мора, 
ДрупЗ СИНу 10ШТЂ силшв 
Прозг облака ноћне мраке, 
П удари у Црмницу 
У крап впра на Рћчицу, 
На средЂ воћске МехмедЂ паше 
( кадранина Бушат.пе, 
Ужди нћму џебахану

10«



Подг шаторе свуколику, 
Вобникахг му диже миого 
Бездушшехг у облаке.
У таб истмН часг на нћга 
Ударише влтезовн
Одг Црмнице препитоме, 
Сломише му вопску многу 
И са мачеиг посћкоше, 
1оштт> 6 више наћераше 
Те поскака устрашена 
У дубоко тихо блато, 
А срамотапг Мехмедг везирг 
У лађама животг спасе, 
Оставише чадорове 
ћилимима подастрте, 
И миндере турске меке 
У рукама бовмг знатне 
Србске вобске непобћдне 
Одг Црмнице плодоносне. 
Тако вобско славородна 
Ваше браће ика рука, 
Са помоћу' небодркпа 
Сломи дв1б силе горде.“ 
Виле асниВ гласг престаде 
А захуча громг пушакахг 
И пћсанахг гласг витешкихг 
У околу црногорскомг. 
Бое.ообна црногорска 
Вобска дома оде листомг 
Сдна другоб причагоћи 
Славу боа безсамртну. 
А осташе мртвп Турцм
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II Млечани на хи.чнде 
Кругомг гн^зда соколовска, 
Да пхг пиплго гавранови 
Сиви орли соколови
Кои имт> в мекше клшват1 
И да стидни носитани 
Многи вуцм, пси, лиспце, 
Приступаго ка господи 
Млечанима и Турцима, 
Да с‘ заспате нкине ноге 
Нкима кожне чизме свлаче 
Са вуцанЂмг и скубанђмг. 
ЕИ стамболсшв нев-ђрниче 
И млетачки срамотниче, 
Зарт> мишлнсте да е лако 
Црногорско гн-ђздо развит4, 
Ков шв ни изашта 
До изг цвећа побратога, 
На мегдану мачемг свито, 
Виђетте ли одпадницм 
Да витешства есу сннцш, 
ГромометнмИ царг Олимпа 
Чули сте га ђе вамт> рече, 
Да сђдите посадг с‘ миромг 
Одг те мишце, тога духа, 
Ков му се смрћу играт‘ 
Багатела мала чини, 
Само И м е славно хранит‘ 
У правоме смислу, д-ђлу, 
Отачаству витешкога 
Срца, душе, свету храму.



ОмаЛ Стамбола бкше дјотмЛ 
Већг огвћне варовнице 
Пуштавати уставјо,
Путг гнвиездахг Србахг мала 
II делЈв Босне нагле, 
Бћху танке србске шарке 
Умудриле разабрале 
Да б^еснмИ сваногг года 
Не горише истрћбити 
Дичне Горе србско племе; 
Ал‘ витешству судба неба 
Вћчито е одсудила, 
Да безг посла витешкога 
Данг ни сахатг недангуби 
Ненавидникг бћле луне 
Сопротивникг Визанпе, 
Сшнг Мехмеда и кадје 
Скадра паше и везира, 
Кара-Махмутг Бушатлгн 
СилнмИ везирг и гласигни, 
Недаде му црннИ ђаво 
Починути и сћст‘ с‘ миромг
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Одг крилате србске змге, 
Кон ће му оч и избостт.
Нека при1уе, «о кадг прова 
Два управо собомк нута 
КадЋ удара с‘ воиске нешто 
На два брдска храбра села 
На ^урилацг и Сгиеиу, 
И обадва пута нћга 
Нагрдише и разбише, 
■Па ну на то иеда брука 
Оставити « прекииут*', 
Већт. окрену стећу воиску 
Окуплати силновиту 
Да ерамоту евети свого, 
11 нахјго брдску велго 
Иђлопавлићг ионоситна 
Тадт. отету нковоизи 
ОстроИ саблки грозноД руци 
Да е иђина опетљ пода, 
И нго уздомт. тешкомт. свогомг 
Да заузда онт> троструко. 
Па кадт. лготе и крваве 
Скупи силне Малесге
ТриестБ хилад‘ броемг воИске; 
Онда везирг величаво 
ОдправЈо гордо иисмо, 
На главаре Горе Црне 
И владику Петра ивина,
Овако имт> силимћ иише: 
„0! владико и главари 
Краичне се крвлго етвари 
Мзешаго и прсврћу,
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Сада к' бднов, сзда к- другов 
Поб^да се вје странн, 
Ал‘ нк> више путахт. Фата 
Множство лтоди него ман-ћ, 
Она драже к‘ ннииа трчи 
Кара-паша вм га знате, 
Вама пишемг БушатлЈн 
Н самн кућомг одг старине 
СилннИ везирг БегаКлЈа, 
Н у трону витешкоме 
Сћдимг знатна Скендербега 
И нћговимг духомг саблвонг 
Кое но самв наслћд10, 
Противнике гонимг мое 
Отманова челикова
Предг мо1омг се у Љпову 
Подвргнула остра сабла, 
П и Стамболг и онг мене 
По еднако чествуемо, 
Нит‘ Отмана име држимг 
Врховнјемг надг моиемг. 
Саме Мекке храму свету 
Што се кланнмг, више никомг, 
А свјету циеломе 
То свћдочит' нсно може 
Сила царска когохг доби 
Посћкохг е саблвомг бриткомг, 
И везира три велика 
Кое храброств моа хитра 
Робствомг узе и уфати.
Одг кадг чврста мон рука 
Саблто држимг припасуекг,
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Зпала се е мол ран 
Н1е смћла никудг врцат‘ 
Нит‘ се коме прибјити. 
То ни посадг бмти пеће 
Докг витешка мон рука 
Мок) остру саблк> креће, 
Путг моега славна рода 
И имена противника. 
Брда сва су одг старине 
Бнла мои права ран 
Садг чуете ка се дижу 
Противг мене на оружћ, 
Нкима краткји умг кажув 
Да се оће одржати 
Непобћдноб мо1оД вобсцм, 
Нкихг е оно помамило 
П1то ме двапутг повратише 
Су по мало мое воРске, 
С‘ тога мисле, вараго се 
Да су силу свакомг знатну 
Тобож‘ мого побћдили;
А незнаду кукавице 
Срг е очи циптг нкихове 
Ни виђеле сву шесу 
Озбилн еамк садг велику 
Страшну воВеку окушо 
Мислпмг с‘ моЈомг силномг вобскомг 
На сва Брда ударити 
Да ихг на путг рае праве 
Мон остра сабла метне, 
Да се опетг непреваре 
На владаица свога права

33
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Ран нушку исправити. 
Но владико и главари 
Сви ле ово добро чуиге
II у главу паметите, 
Немобте се преварити 
Да помоћи Брдма дате 
Или нкпна кога роба 
Међу собомЂ да иуштитб, 
Чуваћте се злпе лготе 
Знатна Скадра и гласита 
Да вамЂ пћнмН зорг огнћнмб 
Очн црне неизгори 
Већт> будите мене прави 
На границу прјнтелки.
Ако л' тако ка’ вамг пишемЂ
Вм нећете учинити,
Мо с‘ у брдска противг мене 
Дћла мутна узплећете
КунемЂ ви се саблкомЂ, здравлћмЂ 
СрећомЂ МеккомЂ и МединомЂ 
Везнр-к Скадра Бушатт
Како Брда згазимЂ спрштимЂ 
Робству огнк) саблки предамЂ 
ОдмахЂ ћу се с‘ мојомђ лготомђ 
АрбаншмЂ подигнути
Внсђ ка Брда листомђ ћерат1 
Робит‘, сћћи и палити.“ 
КадЂ владика с‘ главарима 
Силна паше писмо прими
Онда на нћмЂ договоре 
Храбре умне учинише 
Па Махмуду хпташћи
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На нћгово унорито
Однисаше иисмо тако: 
„П1то намк пишешг Бушатд1о 
СилниП пашо и везнре, 
вси силну многу вобску
Окушо 11 подига‘
Са нвомђ мислишг ударити 
Па нахјв наше брдске,
Да ихг робишг, огнЈјнђ палишг 
11 сјечешг остромг саблвомг, 
То све бити, ал‘ небити 
Може пашо Бушаг.по, 
Опалит‘ их‘, ал‘ погинут‘ 
Ал‘ ка приђе, срамотно се 
БезЂ образа повратити;
Шго л‘ намЂ пишешг и будадишг 
'Ге говоришг то у писмо 
Да Брдима, нашоб браћи 
Небудемо у помоћи,
Тћ1 знашЂ добро силнмп пашо 
Да мм блпже одђ неихђ браће 
По витешству и по крви 
Нетражимо ни имамо, 
И зато се ко их‘ трне 
Бмт‘ оћемо до еднога 
Крвк се наша неће штеђет‘ 
За обрану нкину пролит‘ 
Твок) силу твое лретнћ 
Црногорско ухо, око, 
Ниги чув, нити видн
Но сврхЂ свега мннђ се Брдахг 
СилниИ пашо Бушатлјо,
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Да се лгодска крвк нелјк 
И потоке сузотечне 
Да неспп-ћ право лгодство 
Да жалостанг са проклетствомг 
Гласг путг неба непошилк> 
Родителки увређени 
И ђечица уцвклена. 
Лк>бе, сестре оцрнћне 
На онога копмг срца
Са душевномг раноиг рани, 
Ако ли се безчовћчна 
Тога дћла проћи нећешг 
Тм крјгоћи и лупешки 
НемоИ твок) силу дизат‘ 
Већг витешкјб нама кажи 
Како гонакг кои сси 
Те заедно насг с‘ Брдима 
ћераб, сћцм, гори, роби.“ 
Дрзновено писмо Србахг 
Када гордмб везирг впђе 
Троструко му узавреше 
Са иросћу мужке прси 
Па топовма хаберг даде 
Да подиже сплну вобску 
На вах)1О Бћлопавлвћг.
Кадг главари и владика 
Топе силне и иростне 
Силна паше дпвно чуше, 
Опда брже кнкиге танке 
У свакое племе редомг 
Написаше одправише 
На племенске барактаре,
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Вовводе и сердаре
На кнежеве и вобнпке:
„На ноге се Црне Горе
Гласовитп соколови
Е намг турски ударнше 
Витезови и змаеви, 
Да попале и истраже 
Листомг Брда до Острога, 
И сотјвмг нашу прву 
Славу боИну и витешство 
Да помраче п обруче 
Предг свјвтомг витешкЈемг, 
Већт> на ноге ка и свагда
Да и отленг ка одг свуда
ПобЈеде славогласне 
Неувехле вћнце дичне 
Поберемо донесено.“ 
Бон жедни славе желвни 
Црногорцм кадт> зачуше 
1Пто имг писма кажу гласе
На лагане хатре ногс ч
Одлећеше ка‘ на крила
За владикомг за главарма, 
Докг у Брда долећеше 
На Слатину таборг вобсцм 
Иоставише храброродноб: 
У то везирг силншИ приспћ 
И постави око вобсцм 
Супроћг вобске црногорске, 
По бр1вгу Зете тихе 
До краВ Спужа града тврда 
II до горде красцрвидне
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Двје воиске у околе
Но неђелго сгале данахг,
Витешке се сваке пгре
Нграгоћи момчадг врстна,
А главари обадвје
Виећг чинећг непрестаио
Кои но ће кое умомг
П хитриномг надмашити
На крваво битке пол-ћ,
Али храброств Кара-паше
Нек‘ће више то растезат‘
Већ‘ владицм, воДводама 
Црногорске вобске посла,
Да е удрит‘ намислш
СднаестмВ и ЈОнјн

Са свомг вопскомг боеносномг
На гласито Мартиницко
Село, крвлго прославлћио.
Кадг владика старћшине
Кара-паше гласг зачуше,
Онда хитру свого вовску
На Слатину бисгроходну
Окупнше и доваше
Па имг Петарг поче умннб
Говорити рјечг ову:
„Сви видимо и чуемо
Какавг страшшдИ трудннИ данакг
Сготра све насг очекуе,
Колико л‘ се крвце хоће
Одг витеза да пролје
Докг се жедннб л«>г скадарскШ
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Нбомт> занзн и наше
Нам‘ нетреба на го гледат‘ 
Што е МахмудЂ прошлпХЂ лћтахЂ 
Силу царску разкрхао
У то смо га мм претекли
II далеко надмашили, 
Онђ истина да е храбрЈИ 
Одђ икаква турског4 смна 
И да много силе има 
Ал‘ му проћ‘ наст> ништа неће 
'Го служити ни помоћи, 
Ако ђеца и смнови 
Мн првЈехЂ витезовахЂ 
Црне горе узбудемо, 
Крвв нбихђ нвина, ка насЂ ваша 
Боли еднакЂ кадЂ се лје
У неи вобске триестЂ хилндђ
У насЂ ништа до четири 
С‘ нвпхове ће стране више 
Мртва пасти, крви с‘ пролит‘ 
Приђе ће се додтати 
Нвима крвцу него нама 
На мегдану просипати 
СрЂ колико они желе 
Да насЂ забме п добЈнт 
НасЂ 6 трипутЂ већа желн 
Одбранит1 се и добити, 
Правду небо вћчно брани 
А неправду ћера ломи.“ 
Црногорцн ка и свагда 
Божћ вћре мећу собомЂ 
Уфатише истинитс,
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Да пом[иетг евиколицм 
На мегдану оће дрнже 
Него с‘ нћга уступити 
Турскоћ мпшцм коракг землћ; 
Пакг пођоше са Слатине 
У Мартинићг село знатно 
1)е пмг 61>ше везирг каза 
Е ће са свомг силомг удрит‘, 
У Мартипићг ноћцу едну 
Обноћише учинише, 
Но кадг сгогра зора сину 
И породи свћтороднмб 
Истокђ данакЂ бћлосиГшиб 
Тскђ Аполлонг живоносшлћ 
Бћше своа дуга крила 
Разширјо п пуигпо 
'Ге огнћна треппвху 
Исподђ свода плаветнога, 
Безконечна и вмсока 
Уранова сведржећа 
П шаторо видна храма 
Грознмб Махму гЂ силу крену 
Одђ табора свуколику 
И1ирОК16МЂ Дру.ЧОМЂ, ПОЛћ.ИЂ, 

УнравЂ к‘ селу Мартинићахг. 
Црногорцв! кадг Виђеше 
Махмутову силу страшну, 
ђе се путж нђихђ окренула 
Вћшто хитри западоше 
Проза село Мартинпће, 
У то везирг с‘ воћскомг удр 
И до‘ села огшо даде,
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Ону по.чу неда воИска 
Цриогорска и с‘ нбомђ брдска, 
Већт. са огнћмЂ жесток1вмЂ 
ВоНску лготу уставлну 
И са нбомђ се по мегдану, 
Гоне мачемг крвавЈбМЂ, 
Турцм плећи пешестљ путахЂ 
Обраћаше да побћгу 
Ал‘ имђ храбрмИ везирт, неда 
Већ‘ ихђ саблкомљ непрестано 
На витешство ћера, гони, 
Седамт. сахат‘ боИ вдиашИ 
Продужа се међу дв1в 
Храбре ?оВске неустрашне 
Седамг сахатЂ све бднако 
Црна крвца враше хитро 
ПрозЂ об1в бобне вобске, 
У врјеме свега бон 
бданг витезг на другога 
С‘ голомт. саблвомЂ атаганомЂ 
Наскакаше крвв лјаше, 
Свезнак>ћи други никто 
Знат‘ то може истинито, 
Колико се у иапрЈвдЂ 
Шћаше бонкЂ прекрвавк 
Продужити и водитп, 
Да недоби Кара-МахмудЂ 
У Л1бво плеће рану, 
Одђ шарпце правогоћие 
Црногорске непромашне; 
Како раиу везирх доби 
Одма бћжат‘ поче гордмЗ

11
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Са мегдака упорнога, 
А аа нвиме сна нћгова 
Малеслн бое.мг хвална. 
А хнладе четпри се 
За нвомг Србахг напуштише 
Низг потоке Мартиницке, 
Дуге пушке већг одг огнн 
Жестокога неиогаху 
Напуннти ии носити, 
Већг ихг бћху потури.ли 
А пламене у рукама 
Остре маче потргоше, 
Издвааше силу турску 
По гораиа и по по.по;
Садг Ловћенко посестримо 
НемоИ датп ди.чг пушчанмб 
Смете внђет‘ храбра дћла 
Вите овахг Црне Горе, 
Турке храбри Црногорпм 
Докг се смрче непрестаио 
Све сћкоше по мегдану, 
А с‘ о.таткомг везирг умче 
У Спужг знатнмб на границм 
Са срамотоиг и са стидомг. 
Црногорцн славовосни 
С‘ иегдана се повратшпе 
Са добићемг великјвмг 
С‘ барнппма п пушкама 
Кое 'Гурцча уграбише, 
Ту Ц1бне турскогг меса 
Оста псету и звћрету 
Да безг плате нћга вде
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Колпк‘ ш 1)<‘ и на едну 
Месарницу мачелг родну, 
Међу Србма и Турцмма 
белпчаву горду владцу 
Тек‘ зарасте и пребол!, 
Раиа нћму ударена 
На мегдану Мартиницкомг, 
Одма скочи ка помамд-ћнг 
( ћтећп се прве славе 
Кого бћше задобјо, 
Саблкомг бриткомг и витешствомг, 
Пакг поелфднћ опетг бруке 
Кок) нћму нривезаше 
На мегдане Црногорцвл, 
Те срдито поче зборпт* 
Предг диваномг и народомг: 
„Алахг бруке в-ћчне ное 
II срамоте нечувене, 
Ко ми славу и витешетво 
Данасг узе и помрачи, 
11 ко доби вопску МОЈО 
С‘ којомг цару на мегдану 
()тех‘ седамг пашалукахг, 
Ко л‘ ми славе гласе асне 
У срамлтне преокрену,
II са боВнимг моимг вћнцемг 
Ко нћг‘ г.таву недостоВну 
Увћнчава и окићеЛ
Бушатове задоене 
Славомг прси и мпшице 
Внше трпћт‘ то немогу, 
Па с‘ громовахг. скадарсшехг

11*
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6комђ гласномЂ и кнвигама 
Скупи више много вобске, 
Него првомг што имаше 
Подђ барпке свое ратне, 
Па предг воћскомг литђ, нростанг 
Са стидлбивимђ изгублћнимг 
Лицемг стаде, поче зборит1: 
ТО воИници прва мон 
Славо дико и поносу 
А потонки стидг и бруко, 
Камо ваша храбростБ прва 
Кок> са мномг кажевасте 
Иа свакое ратно иолћ, 
Камо ваша слава, дика 
Са коЈомг се одличасте 
Предг народе друге земне, 
ђе оружћ ваше снГшо 
Са коега досадг славомг 
СвЈетг ц-ћо грмјише, 
Ко нћгову древну нову 
Славу затмћ и помрачи, 
Ко л‘ потоке храбре крви 
Наше браће просу црне 
У боћ врући безг замћне, 
брг часше поштеше 
Не живћти на свјету 
Но ту бруку и срамоту 
Да иамг влашка крвк неплати, 
Она една може таму
Са имена нашегг снИна 
Предг свјетомг ту очистит‘, 
Она една може прво
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Грозно име за душмане 
ОружЈго нашемЂ дати, 
СадЂ послћднвомЂ храбра вовско 
ВасЂ све лисгомђ н искупихЂ 
Да скадарску л»ту рану 
Одђ кавура осветимо, 
Ако ово храбро д4ло 
Несвршимо како мислимђ 
Покланат* се више нећу 
Трону неба, него ада.“ 
Онда храбри Малисари 
Владаоцу своме лготу 
Сдногласно започеше 
Говорити ову рЈечЂ: 
„Готови смо храбрнв пашо 
ђе намЂ речешЂ крвв пролити 
За поштенћ главе твое 
И имена Скадра знатна, 
Крвв та иста храбра тече 
ПрозЂ срчане наше жиле 
Кон но е подизала 
Наше предке на витешство 
Подђ барнке Кастрјота, 
Тн си ону исту мишцу 
Преглу, чврству и витешку 
С‘ намЂ у вдно наслћдјо 
Арбанскога свћту знатна 
Воеводе и витеза
И вобникахЂ н4гОВ16ХЂ 
Нетреба намЂ духомЂ мачемЂ 
Клониваги нп падати, 
И ако смо едномЂ с‘ полк
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Мегдапскога уСтупили 
Властптелк е то природе 
У законикг своа вћчитив 
Оставјо наредјо 
Да свакоме смртопосну 
НевћрницомЂ срећа буде 
ђе се иигда онт> ненада, 
Већг тм умио насЂ разреди 
Да удримо с! сваке стране 
На нахје и племена 
СпрамЂ насЂ мале Горе Црне, 
Да ти рану ту душевну 
Смрти тежу извидало.“ 
Оида МахнутЂ паша хитрО' 
На шесторо воИску свош 
Разредш за главарма, 
бдну даде Абдул-бегу 
Гусинскоме владаону 
Три хилнде витезовахЂ, 
Да с‘ нбомђ дражи и устави 
Те пиперске витсзове 
Да немогу иомоћв дати 
ЦрноИ Гори кндђ оиђ удри. 
Другу даде АхметЂ бегу 
Елбасана началнику 
Три хилнде ка Абдулу 
Да се са нбомђ витезЂ каже 
СпрамЂ нах1е бћла Павла 
Да ни она Црногорцма 
У неволви неприскочи, 
ЈОсуФЂ бегу трећу даде 
Одђ Дибрана извћстнога
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'Гри хилнде храбре воВске 
Да се са нбомђ кодг Жаблнка 
Лви брже и покаже,
И нах1ш рјечанску
Да устави са нкомг смете 
Да немогу браћи помоћ‘.
А четврту паша даде 
Да е води проћ‘ Црмнице 
Да нк) смете и устави 
Одг крвава с‘ Турцма бон 
Хасанхоту бегу храбру 
И нћмг вобске три хиладе, 
Па четири во.бсковође 
Кадљ са вобскомг одвојо 
Да готови буду поћи 
Кадг нмг рече лроћ‘ нах1ахг 
Онда брже кнкиге дв1в 
На краипска два внтеза 
Херцеговске погдаваре 
Написао одправјо 
бдну граду Никшицкоме 
Мушовићу капетану, 
Другу Муратг капетану 
Одг краичпа колашина 
Везирг нвима витезг пише: 
„ЧуИте мене два витеза 
Два краични капетана! 
Н самв силиу воИску мо» 
Окренуо разнрену 
Са свомг силомг хоћу удрит‘ 
На заклете противнике 
Турске вћре и имена.
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Еећ‘ на иоге браћо 'Гурци 
Два витешствомЂ знатна бега, 
Окупите вобске ваше 
Ставите ихг по границе 
Одг Грахова до Гусиин, 
Да на себе уставите 
Цуце, Кчеве и Пћшивце 
Храбра Ровца и Мораче, 
Да на муку неприскоче 
КавурскоИзи вовсци малов.“ 
Како гордив кнвиге спреми 
Капетани истурише 
Осамг хилндг свое воИске 
На Грахово спрама Цуцахг, 
И на Сливћ спрамг Пћшивца 
Противг Ровца и Мораче, 
На Нворћ поносито 
Везирг бега сва четири 
Одсла с‘ вовскомг наређеномг 
На четири погранична 
Србска гнћзда и нахјв;
Па одмаха Ибраима 
Зовну пашу брата свога 
И Османа пашу храбра 
Одг Кавае древна града 
И Хасана одг Тирана 
Боемг славна храбра пашу 
Одг Призрена славна града 
Сестричића Мурто пашу, 
Братанића гоште млада 
Мехмедг пашу БушатлЈк), 
Те одмаха су петг пашахг 
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Везирг воИске боИие диже 
Четрдееегв и гри више 
Што хилддахг за нвимг пође. 
Црногорцн свагда справни 
К‘ бок) славну и к‘ мегдану 
Угледаше са границе 
Турску воВску путг нгихг гредпу 
Те вобницн сви одиаха
Са владикомг и с‘ главарма 
ВЈећат1 се окупише, 
Ко ће силу Махмутову 
Дочекати и разбити, 
Па разуиинв вјећг брже 
С‘ вЈећаше утврдише 
Да пропуште турску воВску 
Нека Крусе седо мало 
Све похара и попали 
Да се болћ ненаситостг 
Турска здражи и раздражи, 
А катуиско храбро плеие 
И нахји вепобћдна 
Да на врху Бусовника 
Стане листомг сваколика, 
Кадг на Крусе Турци удре 
Да е могу виђет‘ дивно, 
А кадг Турцн путг нћ кину 
Нека ђоа крене бћжат‘, 
Но кадг барикг турскЈб хитрнб 
На Бусовникг трепне криломг 
Тадг да хитро и валатно 
Удре храбри Катунини 
С* чела лштоб Арбаиш,
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А с‘ деснога и с‘ л1вва 
Да еданакЂ краа удри 
Друга воИска црногорска 
На срједу турске воВске, 
Да е збуне и пресћку 
И везира међу собомт. 
Дв1в вобске да обтеку, 
Небм ли га како храбра 
Наднчали и посћкли; 
Ратоборци текг пођоше 
На речена м!ста сћсти 
Таагк чекати гласг крвлћнн 
У то везирЂ су пстђ пашахЂ 
На Крусама удри снажно, 
Попали ихђ како муна 
Огнћродна изђ облака 
БезЂ микакве бобне муке 
И просућа крви храбре. 
Но кадЂ зазре ђе се в1в 
На БусовникЂ баракЂ србскјв 
ГОришЂ силноИ вобсци викну: 
Е КавуринЂ савЂ побћже 
НесмЈе се обавезат‘
Нити с‘ нама боб учинит‘ 
Па трчећи нкима каже 
Голомђ саблвомЂ те рјечи 
Шнбомђ м11рећи путЂ барнка 
На Бусовникг трептећега, 
ВоДска силна славомг ратномЂ 
Опјена задоена
Брже трже и натеже 
ВератЂ во&ску црногорску,



Зарг помисли да се неће 
Шнвомг виђети ни сусрести
Докг на пћну мора дође, 
Но кадг дође и изиде
На врхг горе Бусовника,
Ту нагази на крилату
II катунску лготу змјго, 
Катуннни хитро горишг
Ка орлови брзолетиц 
Учиншие к‘ вобсцм турскоЛ
Н4 витезе барнктаре
II остале человође 
Посћкоше у махг многе
И сву другу силку воаску 
Поузбпше и сломише;
Када други Црногорцм 
Угледаше турску воиску 
ђе е зорни саломише
Катунани браћа нвина, 
Одмахг они на средину
Нћ удрнше неустрашно 
II попола воиску турску 
Раздвоише пресћкоше
И потоке турске крви
Отискоше многе тећи
Низг Бусовникг мегданг знатннв, 
Па међу се турске вобске 
Шестг хплндахг са везиромг 
Затворише облећеше
II са сваке на нго стране 
Кидисаше ратолгобцн,
Ал‘ се неда храбрмб паша
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И шестг хилндг изабране 
Са нБимг воИске што му б4ше, 
Већ‘ се пушкомг, саблвомг, мачеиг, 
И пламенимг нтаганомг 
Безсамртно храбри бране 
Одг србскога врућа боа 
И витешка иришанн, 
Силна пашу деветг ранахг 
Жестокјбхг допадоше, 
Ал‘ се гонакг на неволи 
Неподае ни упушта 
Већ‘ еднако на витешство 
ћера гони воИску свого,
Оће с‘ остромг саблгомг своЈоиг 
Да путг себе и воћницма 
Проза србску непродомну 
Вовску нађе и прокоси, 
Докг десета пуче бистра 
Вћрна шарка црногорска, 
Тере силна Кара пашу 
СвЈетла му вазда бмла 
Дивно згоди и погоди 
Вашг са двје свое лк>те 
Синџирд1е уширлетне 
Терг му десну по колеву 
Ногу скиде и одкиде, 
Када везирг силнмИ паде, 
Вовска му се сва жрепаде 
У гули се у нвоИ пламенг 
Вигешкога духа мишце, 
А свудг врстни Црногорцм 
На нш силно налећеше
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Одкудг приђе ко могаше
И у тренућ1 ока лакШ
Неста пушке пламг огићннв
Неста мачахг сЈвван%
Неста нухг витезовахг
Неста листомг воИска турска,
Пиличника неутече
У тренућ4 се виде силна
Глава паше великога,
Саблп бритка и три пушке
У владика Петра руке,
У тренуће србски сиви
Соколови и орлови
На хилнде турске главе
Нвиномг мишцомг иосћкоше
На дарг вожду понесоше.
А за другомг турскомг воИскомг
Те побћже са мегдана
У погонјо поиграше
И на бари турску вовску
Поломћну сустигоше,
Ту ми у нго »ришише
И полћмг в широкЈемг
Прићераше бјгоћи се
И не малу крвв лјгоћи,
Докг нагнаше силу турску
На Ситницу скденовидну,
Када дошли на Ситнипу
Не бм колћ турскоВ вовсцм
Тражит1 мосте и бродове,
Већ‘ ђе сила у бћжанћ
На брјегу дотрчаше
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'Гу у воду устрапгена 
Безг узмака ускакаше 
Мостови се многи месни 
Нанравпше утврдише 
Преко воде одт> еднога 
До на друнб управг брјегг. 
Што сломћне турске воИске 
Осга остру мачу србску 
То Ситница поморила 
Ту ранише Ибрахима 
Пашу, брата Кара паше, 
И нћгову шћаху главу 
'Гу посћћи ка‘ му брата, 
Но прискочи Кнежевићу 
.Нинкополнцг попе Тово, 
'Герг на плећи пашу дпже 
И ранћиа нћга лгото 
Нреко воде па ту страну 
Тадг пренесе и однесе, 
У градг тврдмб Подгорице. 
Са Сигнице Црногорцм 
Славородни нвомг задоИни 
Вратпше се натрагг своме 
Тврду стапу и владицм, 
Пакг отолеаг шнвимг весело 
У свободно свов гнћздо, 
Огидоше с‘ вншоиг славомг 
Но и една до тадашна 
Са мегдана црногорска 
ВоВска дичкај славна, хвална, 
Носећ‘ собомг знакг добића 
Главу Кара Махмудг паше



175

Ар6ан1в знатна нладца 
И везира цару грозна,
Са барнцма и осталимг 
НеизброАвимг задобићемг. 
Франца првогг смнг великјЛ
И ВЈвнпе троионосне 
Владацг збилгсшб по дћли.ча, 
Царг Леополдг безсаиртно 
Жпви славннмг спочиппнћиг
У народу црногорскомг 
За прахг што имг даде истив 
У витешку пвину муку 
Коимг силу те аждае 
Одг Бонне тихотечне 
Разкрхаше посћкоше.
Докг витешствомг и са слогомг 
Ваше прси Црногорци 
Дишу храбре поФаћаго
До толепг ће змаб Стамболвскјб 
И осталаб вашг противпикг 
Са мегдана бћжал‘ стиданг 
РазбЈеча чела, главе
[[оломлћнихг попалћнихг 
Хитролетнпхг крилахг перахг 
То вдико друго ништа, 
Ваша дћла снвиа славиа 
Предг витешкимг чини свћтомг 
Да вћкови нви.хг славенски, 
бданг другомг сви предаш 
,Са чуђенћмг и с‘ похваломг, 
Д.ччећи се предг свјвтомг 
Са мишицомг славе храбромг,
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Кон ганка и ненка
Непреклони в!>чио себе
Предт. гроз1Пбмт> владцемт. луне
И великимт, Венецге
КнезомЂ Дукомт упорнјбмг.



1МА ДЕСЕТА.

0 6огин4 пћснопћна 
Аполлона подручнице, 
Коихђ луче свћтлоснвне 
На гласг лире често теку, 
Снину зраку барсмЂ малу 
У мои ума храмЂ претавниб 
Одправитс и бћсните, 
Да нћгово представл-ћн1» 
Не обгн по мрачностп, 
Ка крилата хитра тица 
КадЂ безЂ очихђ вћчнимЂ мракомЂ 
Лети тражећ‘ непрестано 
Виђет‘ саино лице Феба,
С‘ вашИМЂ нћжнимЂ умнммЂ вћтроМЂ 
Оджените густу таму
Са зћнице мое умне, 
Даите гласакЂ баремЂ мали 
Муклои моЈоВ слабо« лири, 
Да га србско ухо чуе 
1>е србскЈехЂ витезовахЂ 
Нвина дћла безсамртна 
Гласи поб сђ искреносћу.

12

>0
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ТекЂ што трудна цраогорска 
Б^ше мшпца крвв престала 
На мегдане с‘ Турцма дити 
За СЕОбоде сабно име, 
Тек‘ што б^ху нтагани 
СаВни мачи и авџари 
Одђ крви се црне турске 
Очистили и отрли, 
И аростнмб улећиват4 
Убовничке прси турскв 
Неколико оставили, 
Докђ ево ти нове силе 
Новогђ чуда нечувена, 
Анкчјо бичЂ свјету 
ДухЂ Атплла, Александра 
У своему роди смну, 
Кога Галла духЂ немирннв 
К‘ себе узе и пригрли, 
И метну му властолгобномЂ 
Свошмђ рукомЂ свого круну 
На главу му крвожедну, 
Бонапарте мача замахЂ 
Све Европе круноносне 
Троне горде и престоле 
У витешку крвв задави, 
Све нбихђ круне са граблвивомг 
РукомЂ ПаризЂ к‘ себи узе, 
Те ихђ тури на поносну 
Владаоца свога гдаву, 
Али тврду трону славе 
Славннина мишца неда, 
Поклекнути ни паднути
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Предг Паризомг падутшмг, 
Већт> ђе гође смнг Славенства 
Са свободе роднимг духомг 
ПоФаћаше и дисаше,
Свудг мачг голнћ противг Галла 
Ненасита завидлвива, 
Изг ножнице свов трже
И боеве крволитне, 
На све стране с‘ нвимг запали 
Свошмг мишцомг боелгобномг, 
Докг с‘ одг едномг поломише 
И спрамг србске Горе Црне 
Ските хптри галебови 
На Невтунска снвна пола, 
Коиема непостоинмв 
Еолг бћше брза крила 
Разширт, расгреппо, 
Да се брже стану с‘ браћомг 
бднородномг Славанима 
ћерат‘ Галла племе гордо. 
Текг виђеше Црногорцм 
Да имг сћверг глава скитска, 
Са помоћу иде ћераг 
Првлакома човћчества 
Страшна врага ненасита. 
Одма брже са границахг 
Полћћеше огнћвито
На приморске шестг градовахг 
Насрнуше соколовсшћ, 
И с‘ помоћго боелгобне 
Родне браће Приморацахг 
Све шестг брже с‘ крволићемг, 

12* 
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На горишу освоише. 
И противне неизбровне 
Врхомг свога остра мача 
Вовске многе и глабарахг 
Изгубише посћкоше, 
А остатцм изг градовахг 
Спасоше се стиднимг бћгствомг 
Путг Рагузе древне знатне, 
У тав доба стаса Флота
У Конавла дична ушће 
ђе о међи Боке славне
И Рагузе свакомг знатне, 
Адриатикг ломи свое 
Са нросћу ускиплћнс 
Вале мрачне и брћгове, 
бли више оћутила
У минути тов радости, 
Н какова душа света 
Кадг 1осиФа позна смна, 
Него храбра црногорска 
Кадг Олега Светослава, 
Праунуке и прапотомке 
Родну браћу Руссе виђе, 
ђе са нвима свое знаке 
И оружћ громко снВно, 
Диже Бокомг Далмашомг 
ћерат‘ тога кои дупв 
Ланацг тврдмИ начиннше 
Да Европу унк закуе. 
Текг се русска црногорска 
Непобћдна воиска смћша, 
Илнрје брже Дука



Триестг ХПлндђ воВске посЗа 
Све <1>раицуза изабрава, 
А Делгога предг нбимђ в4шта 
Генерала п ратника, 
Црногорце с‘ врућимг боемг 
Да ужене у ннихове 
Тврде горе п предћле, 
А руссисду воћску храбру 
Кое мало числомг бћше, 
Да са суха кран заВми 
У нвихове громоносне 
Низт> широко море лађе 
По Мармонта властну гласу, 
Паде Делгогк силномг воИскомг 
На дебелнП дугјв брјегг 
Међу Бокојгб и Рагузомљ, 
А руссиска црногорска 
Воиска станомг бћше пала, 
Близу града одђ новога 
На широка Суторине 
Равна полн и цвјетна, 
Коихђ круте тврде прси 
Непрестану борбу чине, 
И побћду одржаго 
Над‘ просћу океана, 
Текг противне двје силе 
Сдна другу видјеше, 
0616 се окренуше 
бднахитро противг друге, 
И у среду круте горе 
Нросне се састадоше;
БоО се просу изђ редовахг
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Како мунл изђ облакахг. 
Црногорацт. кг землки паде 
И валнтнмИ русск1Л егерг, 
А Францје сила крену 
Да побћди и продере 
Ка се свуђе научила, 
Ад‘ славдпска воћска неда 
Ласно вћнце с‘ пода битке 
Противнику одшети, 
И ако е ман4 бћше 
Већг се б1в преотважно 
И француску крвцу лје, 
Докг славннски громи с‘ мора 
Запламћеше путг Французахг, 
А гласг Русса Црногорца 
У едно се хитро сали, 
Ура! горшпг напредг мужкја 
Сва славенска са вптешствомг 
Распалћна воИска крену 
Путг Французахг са нрооћу, 
Небм кадра мишца Галла 
Одржат' се крволитну 
Подјету славе мача, 
Већг уступп побћђена 
С‘ крволитна пола битке, 
А за нвомг се пушти хитрнћ 
Црногорацг бого вћштмИ 
Прозг рагуска дуга полн 
Густе шуме и потоне, 
Ту Париза неизброЈПшћ 
Смнг погибе и крвв проли 
Одг славенске боћне руке, 



Све обтасти дубровачке 
Приклонише гордоств свого, 
ПредЂ остротолг пламна мача 
И осћнкомЂ громородномЂ 
Одт, баракахЂ Русса, Срба, 
ЦавтатЂ древнмЛ на горишу 
Са крвзћнћмЂ освошце, 
Када Делгогг виђе храбрнв 
Да СлзвннИиђ неуступа, 
Но еднаво нћга гони 
И Француску крвк просип.тћ, 
Препаде се да Бергата 
Крћпостк тврду пеуграбе, 
Кон но е Дубрознпка 
Глава и штцтђ громометнвтв, 
Па похита к‘ нвовзи брже 
Су воГпткахЂ двћ хилнде, 
Те се у нго сакри тврдо 
Бранит‘ себе и вобнике 
И Рагузе главна града.
Кздђ СлавннинЂ прозорлкивмв 
Позна Галла хитру мисо, 
Сву Фрашпе другу воИску 
Угна боемЂ у ДубровникЂ, 
Па полеће три хилнде 
Црногореке изабране 
И егерахЂ шесгк стотинахЂ, 
Те на БергатЂ и Делкгога 
Удгрише иеустрашно, 
Ал‘ се вћш.тдп воИсковоћа 
Су воГшпкахЂ двћ хплнде 
Неда ласно граду прима.ћ‘ 
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Камо ли га оссоити, 
Већг се топомђ огнћдишнпмЂ 
И оружћмЂ другимЂ брани 
Вћшто храбро бсзсамртЈо; 
Но може ли лгодска слаба 
Сазидати рука крепостк, 
Кон ће се одржати 
ПредЂ вигешке прси славе? 
Црногорци и егери 
ЈОршпЂ сложно учипише, 
И шанцеве прве тврде 
Кои бћху штптђ тврдинћ, 
С‘ мукомЂ тешкомЂ и са крвда 
Освоише и отеше, 
И хилнду вопске храбре 
И главарахЂ посћкоше, 
Ал‘ се ДелгогЂ са хилндомђ 
Изђ крепости мужкш брани 
Но ни крћпоств ни одважностк 
Немогаше нћга храбра 
Одђ славенска мача скрити, 
Веће града брже сћнкомЂ 
РатоноснмГ! барнкЂ славе 
Прекри крилма и осћни, 
ДелгогЂ смртну славу доби 
С‘ голомђ саблБОМЂ у рукама 
Одђ шарице црногорске, 
А нћгова листомђ воиска 
У тренуће поста храбра 
Руцм славе робомЂ гробомг, 
ТекЂ славенска еднородна 
Узе воиска непобћдна
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I радг Бергата па горишу,
II у нћму противничкихЂ 
Триестг топахг убоИшехг, 
Онда топе хитро брже 
Намћстише обратише 
Путг гордога Дубровиика,
С‘ едне стране вождг внземскгј 
И владика Петарг храбрнв 
Дубровника сташе бмти 
ОгнЈшоснимг громовима, 
С‘ друге стране Сенавина 
Мора владацг, мора витезг, 
Сип1> на нћг‘ морске громе 
Непрестано ечне страшне, 
Страшно оку уху смртну 
Бћше гледат‘ то слушати, 
Када топи морски гОрски 
Б1>ху дуге огнћвите 
У едноме дугу кому 
Измћшали и салили, 
И огнћие нкине р1>ке 
Кадг пучина у дебело 
Свое син1> огледало 
Пола више пола страшшћ 
Лтдску оку кажеваше, 
И одг дима огн1>нога 
Што се бћшо подигао 
Одг гласита топа пушке 
Одђ варошм дубровачке. 
Кого бћше црногорска 
У прегону с‘ Французима 
Упалила храбра воиска.
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Пламг се еднакг непрекидниИ 
Бћгае с‘ п.ламоиг свеза кругомг 
Око терда Дубровника, 
Гласг хилндахг ратне 1>еце 
Дневно ноћно чунше се 
Одт> гориша одг обране, 
Већт> топовска нка зрна 
Бћху зиде тврда града 
Изђ темела залголала, 
И кумбаре огнћкрилне 
Градг пламепа насукале, 
Већ‘ жителги, воиска градска, 
Бћху тешкомг глада смрти 
Веставатп унк почели 
Уграбит4 се око ела, 
Ка планински ненаспти 
Лјоти вуцм и зв4рови, 
Када мршу едно другомг 
Изг нросне руке граби, 
Гласг се свуда већ‘ могаше 
Међу воИскомђ и грађанма 
Рдг предае чути асно, 
Да нестаса у махг истнЛ 
Разнрени МармонтЂ Дука 
Су двадесетг хилндђ вобске 
У помоћи Дубровнику.
Кадг славенска воиска виђе 
Дубровнпка крепку помоћк, 
На сусретЂ 10И брже посла 
Петг хилндахЂ србске воИске, 
А остала с‘ русскомг оста 
ГрадЂ Рагузе у страхЂ држат‘.
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Нетг хилндахг црногорске 
Сретоше се боИне воИске 
Са Мармонтомг и с‘ Францускоиг 
На рјеке црну ^мосту, 
'Гек‘ се сташе, бов се роди 
Фрапцузг с‘ едне, Србинг с‘ друге 
Стране оганк живи усу, 
Пеке се брже струе 
Бистре с‘ крвлго измћшаше
И црвене сташе тећи,
И одг мртвогг лгодског‘ трупа 
Стаде хитре вале ломит‘, 
БоД трп дана све еднако 
Непрестано пламће лтотнИ 
С‘ два бртега р-ћке бристре, 
Преко пћ се непрестано 
Два противна густа дима 
Уппраху надлећућји 
На нкихова пушкородна 
Смртв носећа хитра кола, 
Два оружа трескг и клепетг 
Потресаху устрашену, 
СтрмотечностБ воде ладне 
Тере страхомг обузета 
Прекидоше чвсто иста 
Природну 1оИ течноств чинит‘, 
Измеђ‘ двје лк>те спле 
Измеђ‘ много мртва трупн 
Изподг страшна плама, дима, 
Кое ратникг на ратника 
Са аросћу пздиваше, 
Него сила вћшта храбра
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Преодолћ и продрјв 
Преко дуга моста рћке 
С‘ много крви на горипгу, 
Манћ число витезовахг 
Горе Црне повратп се 
К‘ своЈоИ воисцн кодг Рагузе 
Али опетЂ славомг ратномг, 
Те ти каже да с‘ Мармоитомг 
Много храбре воиске иде 
У помоћи Дубровнику, 
Него да се брже вопска 
Сва нвихова у махг скупи 
Да Мармонта срету боемг. 
Крепке мишце Славенина 
Воиске русскс црногорске 
Десегг хилндг у редг стаде, 
Те кодг тврда Дубровника 
Дочекаше грозна Дуку 
Илир1е и Рагузе, 
Алг нћгову ироств лготу 
Зауставпт‘ немогаше, 
Већг онг силомг неустрашно 
Удри, кину и навр1в, 
А врата се Дубровника 
Отворише тскг виђеше, 
Да имг иде помоћ‘ многа 
Са нвиховимг гордимг владцемг, 
Црногорска Русска воДска 
Измаче се и станг метну 
На висину дебелога 
Познатога боима брега, 
Да Французе изг 1радовахг
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Поизвуку ипзмаме,
Како МармонтЂ виђс гордиИ 
Да уступи сннђ Сармата 
Нестави се дага мами, 
Но помисли да устрашенг 
Хоће бћжат‘ безг обзира 
ПредЂ оружћмЂ нћговЈемЂ, 
Те сс с‘ вопскомђ изђ градовахг 
С‘ топовпма и с‘ захиромг, 
Како мрачнмјј облакг јохну 
И на тврдни станЂ славенсшИ 
Раздражени побјвде
Бопномђ славомЂ кого мнаше, 
Да ће мачу славенскоме
Узет‘ с‘ врха природну му 
Рупи с‘ сваке сгране снажно;
Ал‘ славенски неуморни 
Хитри орли соколови, 
Кои вћнца витешкога 
С‘ главе пуштит‘ нигда неће 
Докђ Урана имс грае, 
Мармонтову силу горду 
Разкрхак и посћку 
ТоповахЂ 100 десетЂ узму, 
ФранцузЂ стравлћнЂ и устрашенг 
Одђ мишицс Славенина, 
Са мегданскогЂ полн умче 
Виталвину село мало 
У бћжанћ истмВ прође, 
Све гинући крвв лпоћи 
На вмсоко вучћ ждрело 
Опрјв се горднИ опсјђ
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Славнннну непоб^дну. 
Ту ка игђе боИ крвавмИ 
Пламг оружа са нросћу 
Ужди рука славе, Галла, 
Димг у диму, пламг у пламу, 
У томг бого упорноме 
С&пг остале воВске паде 
Ускоковићт. Стано витезг, 
Воевода одг нах1е 
Именосне Лћша храбра 
Зете равне воеводе, 
Црногорцн кадг виђеше 
Да имг вптезг и воввода 
Одг Француза руке паде, 
Увређени нападоше 
С‘ остримг гвозђемг у рукама 
На редове Галла чврсте, 
Французска се нвихг вигешствомг 
Сва забуни храбра воВска, 
Те смућена бћжат' трже 
Предг славенскомг рукомг брже, 
СлавенскШ е мачг шече 
Докг е мрачне ноћи руке 
У дебело мрачна свон 
Скрише нћдра и осћнку, 
Црногорцм ноћно себе 
Станг савише на фратарско 
Равно полћ кодг Дубраве, 
А споредг нких‘ рускш солдатг 
Подалеко краемг мора.
Него Мармонтг и Лористонг 
Совћтг хитрмК таино сплету



191

Да крјгоћи с‘ вовскомг удре 
На станв вобске црногорске 
И владику храбра нвина, 
Небш ли га изђ непада 
Како смели распрштали, 
По савћту и по плану 
Два превћшта Генерала 
Ударише с‘ вовскомг својомг 
На ратнике гнћзда србскогв 
Ал‘ Французу све за Фаиду, 
6рт> Јошт‘ супце шестми сахагг 
Хода свога неб^аше 
Прек‘ Урана учпнило 
На зеФирна хптра крила, 
А Фракцузв се опетг мало 
С' упорнога иола битке 
Са свомг силокг натрагт врати, 
II ту пћму мишца србска 
На равному полго узе 
Шестг баракахг, шестг топовахв, 
Осамг стотинг ратне ђеце 
0<?ицера и солдата, 
II еднога храбра умна 
Вонсковођу генерала, 
Али опетг око аенћ 
Мармонтг Дука и Лористонг 
Спрамг славенске двтв вобске, 
Црногорцн и Руссацш 
Ноћно око своИ дигаше, 
На мору се Руссг одвезе 
Црногорацг станг измаче 
Споредг града одг Новога
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На камено храбро село, 
То све навлашг хитростБ вождахг 
Славенсшехг све чинпше, 
Да Мармонга далЂ с‘ воискомб. 
Одг шанцевахг и градовахг 
Приодмаме и одвуку, 
Да се нвима шире буде 
И удуже шнбимђ ћерати, 
И да вовске обадв^е 
Виде управг безг кривенн 
У градове и шанцеве, 
Ко ће полћ одђ бЈена 
Оставити и утећи, 
Ал‘ Славннинг горду Галлу 
Али ови н4му храбру, 
Мармонтг гласннД и изв1>стнми 
Кому сниннН мачг и копћ 
У рукама б-ћше дао 
Царг Франаде свћту грознни, 
Да са нЂима вћнцс славе 
На мегданска полн бере, 
Да подг нгима храмг ГаллЈе 
Вћчно, славно безсамртно 
У лгодствама трае, живи, 
Текг Славане поредг себе 
У станове неувиђе, 
Крену воИску да ихг тражи 
Да ихг гони докг ихг могне 
С‘ витешкјемг окомг узрет‘? 
Брзо присић на извћстна 
Суторине боемг полн, 
И на нкима сретс храбре
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Лб1 хплнде русске вобске, 
Кон но се бћше дигла 
Да га мами и привлачи, 
Кодг окола црногорске 
Коа но се бћше дивно 
Уредила намћстила, 
Да с‘ Французма крвв прол!е 
Нелобћдну русску вобску 
Галла сида одсвудг стиште 
И оклопи редовима, 
Ал‘ природаа храброств Русса 
Са оружћмг у рукама 
Листомг иаде но поштено 
Одг Мармонта неизброВне 
Вобске вћште, учне бого, 
1’усса храбра што претече 
То ФранцускомЂ умивено 
Црномг крвлго поврати се 
Све раићно и уморно 
У крћиости новског' града. 
Мармонтг ноћцу преноћјо 
На суторека полн дуга, 
Иа сготра-данг тек‘ запламће 
Изг безданахг источшехг 
Луче-сипнми Титанг бистрив, 
И животпои твари смаче 
Са магнетомг своимг сабнимг 
Трепавице са зћнице, 
А 1’атаа мирна зивну 
Да весело важниб поса‘ 
На цвјетне плодоносие 
Нвивс пола, савршуе.

13
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II ратнику мачг припаса 
И на рамо коп!> прппе, 
Гдасг музике и добоша 
Разасу се у околу 
Западнћга кран зман, 
И узв1н вопску бопну 
Са храбросћу распа.тћну, 
Докленг воИску генерали 
ОФиадри п г.тавари 
Наивише свуколику 
Иутг србскога стана храбра. 
Надг коиемг баракг ратвмб 
бјнше се и пуцаше 
Са хитрпномг бон желсномг 
Кадг владика и главари 
Вид1еше тамновидне 
И Капета хуга древне 
Праунуке храбру ђецу, 
Тје су п1>г>цу свога горда 
Са аросћу разширили 
Обожана пвина крила, 
Онда србске воПске храбре 
Хитру нћну дрску руку 
На оружћ поставпше, 
Па витешку вобсцм рјечг 
Говоритк заузеше: 
„СвактК народг коемг прси 
Духомг храбримг питаго се, 
За свободу свого дичну 
И за драго отачество, 
Дужанг гинут‘ и крвв лити 
Храброств права докленг трае.
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Она чути ништа ниско 
0 себ‘ неда нити хоће 
На нћзине бистре уши, 
Већ‘ докђ жпви славомЂ хучи, 
КадЂ нестане тадг постане 
Огледало право свћту, 
У коемг се духЂ храбрости 
ДухЂ витешства огледуе 
ПотомакахЂ лгодства вћчно, 
Што ће вп се примћрЂ Гркахг 
И Римнна доводити,
Алђ смновахЂ Сармацје 
Коиема безсамртно
Име даде нвина храброств, 
Веће умне ваше очи 
Обратите па ви^ите 
ПраотацахЂ и отацахг 
ВашпхЂ дћла вћчно славна, 
Кои име и свободу 
Нородише отачеству, 
У жвалице пламометне 
Седмоглаве Визанпе 
Изђ просуте крвп свое, 
Нвина храброств духЂ вашЂ нека 
СлавомЂ бопномг крћпко дигне 
На побуду на витешство, 
Пстипа е свјбтђ знаде
Да е ФракцузЂ храбарЂ п вћштг 
Боевима и мегдану,
И да га е више броемг 
У шесторо неголи насЂ, 
Мм Французе добро знамо 
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Онђ се к‘ тоне приучјо
Да добЈн и побћђа,
Али и онђ зпа измаћп 
ђе на чврсти® духг наступи,
А свћдоцм тога ево
НеизброИни Л1оти бои,
Кое шнвиме учинисмо 
По Рагузи и по Боцн,
Са Руссима нашомг браћомг
А и сами неке путе.
Сздђ намв трћба лосвћдочпт* 
Нашу храброств и витешство,
Одђ огацахЂ насдћђену
А и нама много путахЂ
Иоказану проћ‘ душмана
У боеве и крвдћнн,
Борећи се за свободу
И за славу србскогв гнћзда“
У томе се на пушкометЂ
МармонтЂ с‘ вонскомђ ави гордмИ. 
Црногорцм брже мћста
За бои лична заузете,
И хитрено огнћсипнмИ
Кремг витешк18 изострише
ПутЂ Французске силе грдне, 
ФранцузЂ ходомг кроткимЂ ид>
Одђ добоша нћговога
И музике хучне гласне,
Кон духу витешкоме
Све некакву славу поносђ 
Обећава вћштимг гласомг, 
Само прн^е да окг хита
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К‘ сраженпо крволигпу, 
Сче горе изт> утробе 
И п.тапине вГнценосне 
Поскакуго крутимг тГломг, 
У то свирке и музике • 
Гласг се лсннИ брже прели 
У пушчану екустрашну, 
Французг рупи како опитђ 
Дочека га Црногорацг 
На пламг пушке дугоплави, 
С‘ обадвје храбре стране 
Пушка грми на хиллде, 
С‘ обадвје бобне стране 
Налећув ратникг хитарг 
На ратника себе равна 
С‘ ножевима и с‘ саблнма 
II са штикомг бГлоснОнимг, 
Крепетг гвоафа о гвоздпо 
Са сипанГмг огна стои, 
Иада витезг и нуче 
ДрупИ крвлго ускипГномг 
Хити руку мачг сквасити 
О крви му противника, 
Све еднако безг престана 
Све еднако безг одмора 
ДвЈе храбре воЛске ратне 
Г>езг одмора крвцу лише 
Одг изласка сунца саина 
До заласка нГговога, 
Свс на едно мгсто исто 
Сдна другоб неуступи 
Са мсгдана стопу землГ,

I



Ал‘ кадт> сунца в-Внацг снбнна 
Океана западн^га
Син4 воде загаспше, 
Галла храброств небш кадра 
Ненадморноб мишцм славе 
Одржат‘ се ни успр1ет‘, 
Но поб$же стану своме 
На суторсшб равнми просторг, 
Нрногорацг нјла гони 
Докг му ока видт. неступи 
Тавна ноћца мрачнимг платномг 
Терт> шарпце горнћ пуце 
Угледати немогаше,
Већг се врати у станг првмп 
На Камено одтадж знатно, 
Па текг воВска србска мало 
Одпочину и вечера, 
1’азасу се одг Новога 
До Требинн града древна, 
Па огнћве неизбровне 
Честе ужди и наложи, 
Да Француза Немг у страхг 
Виши метне и доведу, 
Узг огнћве сташе понт‘ 
И витешка кола водит‘, 
У коима црногорски 
Смнг одг отца чуе, прима, 
Свогг прадћда прошла дћла 
Са витешствомг окићена, 
ПровидлвивмИ духг Мармонта 
Убон се и помисли 
По огн4ма и поанго
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И по звечне пушке гласу 
Да Србима помођг дође, 
Па наредп вобводама 
Да се прпђе бистре зоре 
С" во8скомђ крену понаибрже, 
Да ситра-дан-Б боИ крвавми 
Ту Славннма нечекаго, 
Но да бћже прире бон 
ПутЂ градовахт. одт> Рагузе; 
Воисковође свога владца 
Са веселћмЂ поелушаше 
€рг ихђ бћше лгото бонкг 
Србске руке устраппо, 
Па предг зоромг сахатг и по‘ 
С‘ воВскомђ бћжаг окренуше, 
Но то вћрна црногорска 
Изђ главпце скраб Французахг 
Опазила стража хитра, 
Па опали џеФсрданомЂ 
А покличе нснимђ гласомг: 
„Ко е витезЂ црногорскпг 
Лацманина спла многа 
Сва побћже безг обзпра, 
Вожа ви е тврда вћра 
Прјеваре овђенг нема 
Него нвп како чавка, 
А ево е впђу чоче 

Са очима спрама мора, 
А ушима чуемЂ збили 
НЈесу ми оглухпуле, 

топовска кола шкрипе
А гурукђе Французт. крозг носг
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Ше ово у сну море, 
Већ‘ на ноге соколовскн?
Да е листомг истражимо, 
Е далеко нвобзи бћжат‘ 
У чизмпне ка одрва
До жалостиа Дубрбвника.“ 
СкраИ огн-бвахт. Црногорацтс 
ХитронопИ сзвђ одтрча 
У поперу за Французма, 
И на брегу дебеломе 
У бјјжан-ћ стигоше га, 
И за нбимђ се отленг ћера 
Одг сванућа до мрцана 
Све еднако крвв лЈшћШ, 
И на прна нта Французг 
Крвавг мртавг непрестано 
Одг славенска мача пада, 
Докленг нћга градг Дубровникг 
У пространа свои нћдра 
Са гвозденимг клточемг сакрн 
И заштптп одг витешке 
Славанина руке боћне.
У ћеранћ црногорска 
ВоИска доби неизбробнмгј 
Одг Француза шићарг мног№% 
Три барака седамг топахг 
И потребе све остале 
Џебахану и захиру 
Што подпоромг воГгсцн ходи, 
Пошто србско племе храбро 
Са каменскимг лготимг бовмг. 
Поукроти и понпзи

I



Духг Мармонта препадутмб, 
Онда к‘ Руссма браћи пође 
У бродове громометне, 
Кои јоште непрестано 
Пламг огнћннб изливаху, 
И нбуке тешке тучне 
На огнћна нвпна крила 
Пошилаху непрестано 
На тврдинћ Дубровннка, 
ГЈа одмаха три славенска 
Вожда совћтг умнмб чине 
Сеннвипн и владика 
ЦрногорскЈи Петарг умнмИ 
И ВнземскШ кназг извкстнми, 
Да се Флота дигне силна 
Путг Корчуле и путг Брача 
И на друге тврде граде 
По приморк) Далмаше, 
Да ихг сломе п приФате 
II Француза страву ладствахг 
Да с‘ храбросћу изг нгпхг гоне. 
Флота брже по совћту 
На лака се диже крила 
У нк> вобска русска листомг 
И србинске три хилнде, 
А остала црногорска 
Бћш‘ остала Боку чуват‘ 
Одг Мармонта ненасита, 
11 рагуске тврде граде 
У тјесннВ затворг држат‘. 
Флота с‘ воискомг теке дође 
Брачг, Корчулу на кзришу
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С‘ б06Мг ЛГОТИМЂ освоише,
1)е и мишца црногорска 
Безсамртну славу доби 
За хитрину и витешство 
Нредг Руссима родномг браћомг. 
Текг што воиска подг барнке 
Дугокриле непоб^дне 
Романова славомг хучна 
Дома саина и велика.
Окрену се дал-ћ браги 
В-ћнце славе са оружћмт 
По градовма Далмаше, 
У то вћстникг хптрмИ стаса 
Пзђ Петрова града дична, 
Одг славенска скиптроносца 
Да с сг Галлма мпрг утврђеиг, 
Кои но е сва примора 
Адриатпкг коа кваси 
Подг нћговимг скпптромг дао, 
Но славлнска вовска да се 
Свака к‘ своме отачеству 
Враћа храбра што скор1е, 
Да са Галломг више кавгу 
Незамећу ни починго. 
Боелгобцу гласг таи много 
Бм жалостанг и увреданг, 
Ал‘ иемаше другче чинит‘ 
Већ‘ се дома повратише 
Русси к‘ РусЈи родноћ землгп 
Црногорацг к‘ Црнов Гори, 
Пошто станакг скиптроноснпхг 
На тллзитск111 мирг предаде

X
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Далмацпо и Рагузу
И которску Боку дичну 
Подђ желћзна Францускога 
Пћвца крила прешироко, 
Онда предћлЂ Цриогорца 
Сусћдина лакомога 
На граиице свое доби, 
Ковмђ мира утврђенТ 
Нигда свего ше звато, 
Нит‘ 6 друго штогођ‘ бшо 
До преваре и хитростп, 
Са когомљ се поправлао 
Кадг му гибелЂ ђе грозила 
ТекЂ да лћвше превареиу 
Противнику мрежу сплете, 
И кадЂ свого згоду видп 
Да га у шо пр1вваромЂ 
Смрси, сплете пзненада 
И своиемЂ робомЂ зовне. 
ПарижЂ даде властномЂ рукомЂ 
ПредћлЂ Боке одђ Котора 
Лористону вожду умну 
ИБе.ттрону духомЂ храбру, 
Да области Боке држи 
Подђ Франвде ратншв барнкЂ, 
И да племе црногорско — 
Кое ниска безчовћчна 
И свободе ненависна 
Иолптика ненавиди
II трактатма увћкЂ презрћ — 
Гледа крвлга или златомЂ 
Поклонити подђ Франц1е
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Крволитнмћ грознми скиптрг, 
Да се тиемг крвк Француза 
Гласно плати и освети.
Кого мишца црногорска 
На мегдане мпогу проли 
Са хитреномг рукомг свошмг. 
Како дошлп два воИводе 
И градове по приморго 
Силомг свошмђ напунили, 
Стали желго врховнога 
Фпанцузскога в-ћнценосца 
Испуннти са силама, 
Навпредг племе црногорско 
ПрЈеваромЂ сташе мамит' 
Луиђе му пружагоћи, 
Не бм л‘ како за нбихђ Галлу 
Име славе и свободе 
Дали хитру и продали. 
ЦрногорацЂ обдареннћ 
Одђ природе са хитросћу 
На то Галлу одговара: 
„Требаго намЂ ти жутацн 
Докђ свободе у насг дворе, 
А кадг бм смо име нћно 
Изгубилп оцрнили, 
Намг ни животг тадг нетреба 
А камо ли штогођ1 друго 
Безг чесаше лашнћ може, 
За нвихг свашта можешг купит‘ 
Одг народа Горе Црне 
Меса досга, спра, рибе 
И звћради сваконке
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Мртве, живе, старе, млаДе, 
'Гице сваке брзолетне 
1Пто можете чут‘ у свјет‘, 
А и неке што е св1етт> 
Нити чуо, ппт‘ видјо, 
Алг свободу главе дражу 
Ко спомене да купуе 
Они нама очи вади 
У живо насг срце боде, 
Очима се наппема 
Онђ претвори и кажуе 
У крвничкпУ ступацт. крви, 
Наиболћму пр1нтелк> 
А камо ли противнику 
Кои нама то спомене, 
Слађе бм се крви н±му 
НапоЈо него вина 
Некакога немпрнога 
Одт> Шампанћ и Токае; 
Божа ви е вћра тврда 
По сто путахг непреломна 
Сви ме чуите ви Французи, 
Н познаемг вашу мнса‘ 
0 лисице прјеварне, 
Ак‘ оставит1 то нећете 
Састанка ни више нема 
На пазаре трговиномг, 
Него пушку по срједи 
11а боеве сготра брже 
Међу собомг да почнемо, 
На нбихђ ћете вм позиагн 
ЦрнесорацЂ како лгсб«
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Отачество и свободу.“ 
Кадг Французи видјвше 
Да имг злато непомага 
Противг тога, кога држп 
Спрамг свободе землвомг мртвомг, 
Онда Т16МЂ путомг истимг 
И Јоштг едно покушенћ 
Учинише са хитросћу.
Одт> Рагузе Дука дође 
У Котору древну граду,
Те са писмомг пр1нтелвства
На састанакг зовну себе 
Боемг славне Горе Црне 
Нћ владику и главаре, 
Да имг духу срцу каже 
С‘ изговоромг громогласнимг 
Величаство, силу, важностк, 
Коимг грми и слави се 
Бичг Европе, страхг Аз1в, 
Нзтребптелв просветите.п.
Зем.тћ, царства и народахг 
II Францш подручне му, 
Мармонтово краснорћчћ
Напунћно Фигурама
Величаства и витешства
II на езикг нештеђен!, 
Злата, сребра, части, чина, 
Све бм една багатела
Намћренн заплетена,
Позна Галла србска бистроств 
Па му па нвихг одговара 
Господине Дука чуИ насг: 
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„Нестраши наст> величина 
Ни могућство Бонапарте, 
Срг мм страха неимамо 
Одг оружн ничјега, 
А камо ли одг рјечихг 
Кое в-ћтромг дођу, прођу, 
II приђе смо мм слушали 
Громогласне празне рћчи, 
Кое гласе лгодска уста 
Ка пећина кадг безумна 
Некаквјемг вћтромг хучи 
Да е страшно уху слушат*, 
11о нћ еки бм се рекло 
Да лавове и тигрове 
Прозг аростна ждере уста, 
А кадг јои се на вратима 
Дрктагоћи попрчмакнешг, 
Онда впдимг с‘ удивленћмг, 
Да мушицн наиманкоИзи 
Нје кадра вредг учинит‘ 
А камо ли ичоИ ствари. 
ОбичаИ е у Туракахг 
Лгоде страшит‘ ка п у васг, 
Називагоћ' свога цара 
Братомг сунца, смномг неба, 
Намћстникомг небовладца, 
Супцемг правде, Падишахомг, 
II никоме непобћднммг 
Громометнимг Шегиншахомг, 
А када се Турцм с‘ нама 
Боевпма |је поиграв, 
Мм ихг свуда то се знаде
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Сломи, скраО 11 посћцн. 
Што намг благо обећасшг 
НИТИ СМО се ШНБИмг родили 

Нити ћемо шнбимђ умрети, 
Млого благо чини чоика 
Своимг робомг невалнла, 
И одг жене те рђаве 
Слабјега и горега, 
У свашто му предЂ очима 
Смртв казуе и представлн, 

,Онг се страшп безг затвора
На свободнмИ воздухг дахнут‘, 
Онг кадг водомг ногу скваси 
Шестг грозницахЂ уоате га; 
А мм ч>ала нкомг Богу 
И овоме те обнчаи 
Оваи у насЂ поставјо, 
Одђ смрти се небоимо 
Сре знамо свак‘ ће мрјвтг. 
Набнчји намЂ и навлгоћЈВ 
Вћтарг шкоде дат‘ неможе 
Макарг голи по нћмг ишли, 
А снјегг е и градг нама 
Ка цвјбће одг пролећа 
Све еднако драгг и мјо, 
Срг по нћму намг е срне 
бленове и кошуге 
Изг пушакахг лашнћ бити, 
Па насг видишг ка‘ смо здрав 
А безг здравлн и поштсни 
Све е ништа на свјету, 
Господине Дука слушав!
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51м мишлнсмо да наст. зовешг 
За мирноћу и за добро 
Како наше, тако твое, 
А о томе кадЂ насг зовешг 
С‘ 6огомђ остаИ неста збора 
Трговине и састанка 
Међу нама и Французма, 
Па оружа имашЂ доста 
Хаиде к‘ нама непозни се, 
Да еданпутЂ пзвадите 
Ту изђ главе миса‘ горду, 
Да немучи ваше главе 
Тражећ‘ нкопзи замршенмИ 
КраИ кои се неће наћи 
Бсзђ крвава мача руке, 
Мн смо Срби блпжи рати 
Него мира у три пута, 
Су чиме насж гођг задјешг 
На све смо ти свако доба 
Одговорит‘ мм готовп, 
ПочнешЂ ли насЂ прЈателкскимЂ 
Дозивати тихпмђ глзсомђ 
На нћм‘ ћемо одговорит1, 
ПочнешЂ ли насЂ пушке гласомт 
Дозивати смртоноснимЂ, 
Гласу ће се нћ одзпват‘ 
Србска пушка докленЂ трае, 
Него Дука с‘ богомЂ остаИ.* 
ПетарЂ хитрмВ и главари 
Вратише се дичиу гнћзду, 
А зачу]јенЂ по сахата 
Оста Дука прозорлвиву

14
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Храбру духу Црногорца, 
Па разлићенЂ и затакнутг 
Гдаварима 1’оре Црне 
Позва к‘ себе генерале 
Лористона и Белтрона, 
Па имђ лготимг каже гласомг: 
„Брже силу окрените 
Кон ви 6 заго дата, 
П мравиннкЂ таи маленмб 
Кои се е са свободомг 
Подигао и ошо,
Некж Француска нога счепћ 
И са лица землћ истре, 
Ко се оно усудјо
С‘ нечувенимЂ спрамЂ насж гласомЂ 
Име тога брукат1, хулит‘
И н-ћму се нодсм1>хпват‘, 
Одђ коегг се мача остра 
Тресе св1егЂ подуранскш 
Ка пучина валовига
ПредЂ вћтровахЂ вдадаоцемЂ, 
Одђ коега три ,цела
Дркте свЂта устрашена 
Четвртми му робомЂ служи,“ 
Храбри вожди началника 
Послушаше како мунн, 
Одђ градовахЂ приморскиехЂ 
Покренуше силну вобску 
ПутЂ витешке Горе Црне, 
И са силомђ брже болћ 
Досукаше на Браиће 
Ирногорско погранично
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Храбро село и валлтно, 
И живјемг но са крв.то, 
Нћга огнћмг попалише, 
Но гласг хитро свудг по.теће 
Крозг планине црногорске 
Да Брапће Французт. ужди, 
Други ратникг небма каде 
У бок) томг потрчати, 
Већг чобани изг облБижнвихг 
Слећеше се с‘ горахг брзо, 
II са желвомг ратномг на бов 
Три стотине нвихг удари 
На Фраицуза боемг' славна, 
БоИ огнћниИ три сахата 
Два витешкп противника 
ГонећШ се прозг Браицке 
Опалвике и кућишта, 
Све еднако продужаху 
Немогаху едни друге 
Изг мрачшехг метерпзахг 
Изћерати ни прогнати, 
У то двћсти јоштг бахнуше 
Дичне горе чобанинахг, 
И ватрено насрнуше 
Петг стотпнахг нрногорске 
Ратне ђеце на Француза, 
Троеструке редове му 
Крвлго црномг узмутпше 
УзмећенмИ Французг плећи 
Тадг обрати стидно бћжат‘, 
А орлови Горе Црне 
Облећеше нћга горда

14*
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Са хптриномљ ннпма родномг 
По ваздашн^мг обичаго, 
Докг у Будве градг маленмИ 
Остатакг имг пушке мача 
Ућераше затворише, 
Ту Француза коликг игђе 
Предг Србина мишцомг ничкЈв 
У прахг гордимг челомг паде, 
И одг дневи тога страшна 
Крволита и гласита, 
У комг Галла намћренћ 
ЦрногорскШ мачг прекиде, 
Боеви се непрекидни 
Упалише крвотечни 
Међ! Французомг и Србиномг 
По приморго питомоме, 
Али свагда Галла сила
Предг хитреномг србскомг рукомг 
Спасеша себе бћгствомг
У тврдинћ и градове 
Одг приморн налазаше, 
Непрестано одг витеза 
Крвк течаше прозг приморска 
Села, полн и дубраве, 
Прозг вароши низг бедеме 
Данг свакои боб допадне 
Са Србиномг храбрми Французг 
Продужаше и вођаше,
А одг подне шнкимг се грли 
П1гоћ‘ кач>у, чоколату, 
Мрко вино и ракпо, 
Причагоћи еданг другомг
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€а похваломг ратна дћла 
Свога духа свое мишце, 
Шестг годпнахг тако међа 
Црногорска и Французска 
Све еднако свое знаке 
Са витешкомт. крвлго кваси, 
Докђ се роди у безсмртне 
Олимпове владаоце, 
Божествена всемогућа 
Волн, миса‘ и хоћенћ, 
Узвисити родг Славнна 
Више лгодског‘ сваког‘ рода, 
И докђ сузе, крвв народнн 
И неправда неизбровна 
Обратише гнћвт> и лготостг 
Титаноне шћери свете 
На Французско племе гордо, 
Те га справи подт> руссискШ 
МачЂ и копћ и стрјелу, 
Да славенска мпшца свети 
Крвв просуту рјекама 
Правог1 ллодства по своВ землки 
СлаволгобномЂ рукомг Галла, 
Црногорско племе храбро 
ТекЂ што зачу и разумћ 
Да БонапартЂ силу крену 
Помрачити вћчно снпну 
Унучади Рурикове 
Славу никомђ непомрачну, 
Тада брже црногорски 
Соколови налећеше
На градовахЂ шсстђ приморћмг,

$
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С‘ приморацахЂ прппомоћу 
Са иодскога многа меса 
Све шестЂ брже на горпшу 
Одђ Француза уграбпше, 
Опета се сва мегданска 
По Рагузи равна полн 
По првоме обпчаго 
Сташе црномЂ крвлго топит1, 
Шанцеви се свуда стари 
Много тврди обновпше, 
Л мраморн смртни знаци 
Хилндама сташе ницат‘ 
Одђ Француза п Србина, 
Но кадЂ гордиб скиптарЂ круна 
Сдаве жедна Бонапарта 
Паде у прахЂ стрмогтавце 
ПредЂ романскимЂ громометнимЂ 
И впсокоснинпмђ трономЂ;
И када се скпптроносни 
ПаризЂ гордми неприклоннВ 
Сави гтавомЂ, стопи свога 
Великога побћдника, •
Павловога вћнценосна 
Храбра смна и безсмртна 
ПаризЂ мира разрушителв, 
Мира поста обновителв 
По парижкомЂ миру знатну, 
АлександерЂ впжномђ рћчго 
БашЂ владицм Црногорцма 
Храброств нкину похвалгогоћ4 
Наредто и рекао: 
Да предаго све приморћ
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Аустрискомт двору древну 
А да с‘ они храбри врате 
У свободнмв предћлЂ нбиовђ, 
То владицм и главарма 
Врло мучно, тешко бмло, 
Ал‘ иначе неимали
Штогођ4 друго урадити, 
Већ‘ славенску главу брже 
Послушалп по нћ волки, 
Оставпше листомђ Боку 
II Приморћ свеколико, 
Отидоше у витешкБГ 
Црне Горе предБлЂ дичнмИ, 
Те се моле великомо 
Свободе имђ хранителн, 
Кои имђ трне у н1о свету 
Свак‘ имђ крвлго врућомЂ плаћа, 
И то ће бмт‘ докђ узтрае 
Гори Црноп име дично, 
И Европа докђ џам1го 
На храмЂ правн не бш лгодства 
Преокрене и обрати.
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М. Марковићг протоколиста военогг одћл. при поп. вну- 
тренви дћла, Никола Марковићг трговацг, Неша Наумо- 
внћг Иродг, Милошг Илићг Фабрикантт ликера, 1оваиг 
Илићг поднаредникг прве рот. прв. баталЈона, Обрадг В. 
Нинковићг Албанезг, Риста Игнатовићг магаз. Дамннг и 
Кузманг браћа Црни, СтеФанг Кузмановићг, СтеФанг П. 
Банло, 1ованг Р. Петровићг магаз. 6рем1н Аксенпевићг 
рачуноводителв екон. зав. у Топчидеру, Сима Говановићг 
магаз. Петарг Тјорђевићг трговацг за смна Миту.

свега 44.

(Скушо г. Филипг Н. Глогићг).

Г.Г. Матјн Матићв предсћдателв варошкогг суда, 
Савва Христићг членг варош. суда, Тодорг Огннновићг 
членг варош. суда, Дим. 1'аичићг секрет. вар. суда, Мар- 
ко Матићг прв. писарг вар. суда, А. ђурићг кнкиговод. 
за кћери Христину и Драгу, Петарг Маринковићг прото- 
колиста за супругу Агашк>, Филипг Ракићг Регистраторг, 
Панта Бесарићг трећи писарг, Петарг Марковићг трећи 
писарг, Тоиа Богоевићг експедиторг, Петарг Николићг 
практикантг, Марко К. Нешика практикантг, Васил1е Н. 



Костићг практикантг, Мпхаилг 1овановићг ирактптантг, 
СтеФанљ 11, 1овановићт> практикантг Бугарпнг изг Ески- 
зара, Тодорг Петровићг одаџјн, Тјорђе Лазаревићг иеду- 
лнрг, Папта Мађаревпћг пандург за енна Петронјн, ђор- 
ђе Владимировићг Бугаринг изг Габрова, Петарг П1лви- 
вићг,

Г.Г. Правобранителви грађанскјв права: Вениаминг 
Розмировићг, ђорђе М. Давидовићг, ђорђе Стннковићг. 
ТосиФг МЈовићг, С. ђурђевићг, Јованг Познановићг, Ни- 
кола Дпмитрјбвпћг агенгг, Михаилг Николићг трговацг 
изг Панчева. свега 29.

(Скушо г. Урошг Романовићг писарг суда окр. бћогр.)

Г.Г. Михаи.тг Георпевићг предсћдателв суда окруж. 
бћогр. Спаса Мпловановићг чл. окр. суд. беогр. Ненадг 
1овановићг секретарг с. окр. беогр. Милошг Ранковићг 
архив. с. б. Петарг Лукпћг писарг, Коста Атанацковићг, 
Стоннг Константиновићг, 1ованг ћирићг, Лгобомирг 11е- 
тровићг, М1НИЛО К. Петровпћг прак1ика1ти, Марко М. 
ђорђевпћг канцелиста апелац. друг. одћлешн, Рел.ч Пе- 
тровићг. свега 12.

(Скушо Васи.не Маћићг ученикг првотг разреда гимназ.)

Г.Г. Петарг Селићг ученикг пет. разреда, Атанасш 
Караџићг ученикг друг. разреда, Никола Остоићг уче- 
никг трећ. разрсда, Григорје Гавриловићг ученикг трећ. 
разреда, Ннко Поповићг ученикг друг. разреда, Коста 
Вукотићг учен. друг. разреда, Браћа Андоновићи уче- 
ницм друг. разр. гимн. Даманг Армашг ученикг другога 
разреда, Сава Димитргевићг учен. друг. разреда, Стоннг 
Николићг ученикг друг. разреда, Стоннг Николићг учен 
друг. разреда, Нићиворг Младеновићг учен. друг. разр 
Тодорг ђорђевићг трговацг изг Албаше, Коста Мићићг 
ученикг трећегг основ. разреда, Петарг Јовановићг уч. 
трећ. основ, разреда. свега 14.



(Скушо г. Младенг Павдовићг практ. погате).

Г.Г. Тома Живановпћг управит. пошта, Михаилг С. 
Магорацг практик. иошга, Сретенг Марвиковићг практик. 
пошт. Нетарг Спасвћг прв. практ. пош. Петарг Молеро- 
вићг слуш. поез. за брата Лгобишу, Антоше Богичевићг, 
слуш. поез. Коста Ристићг слуш. поез. 1осифт> Здравко- 
вићг слуш. поез. Живко Димвћг калФа бакалскЈИ, Риста 
1овановићг иисморазн. поште београд. свега 10.

(Скушо г. ђорђе 1овановаћг БуИдићг прак. суд. окр. бћо.)

Г.Г. СтеФанг Магазпновићг предсћдателв врхов. суд. 
подполков. и кавалћрг, Цветко Рашвићг членг врховнотг 
суда, Бошко Тадшћг члеиг врховн. суда, ђорђе Петро- 
вићг секрет. врх. суда, Вешаминг Розмировићг право- 
бранит. грађ. права, Тома Ковачевићг секретарг началн. 
окр. београдскогг, Коста X. Брзаковићг пис. нач. окр. 
беогр. Марко 1окпћг правобранителв граћан. права, Коста 
РаПковпћг званич. управ. поштан. Георпе Нпколићг друг. 
пис. суда окр. београд. Стеванг 11. Нсеничанинг канцел. 
совћта, ђ. Живановићг прак. врх. суда, Јованг Ст. Велк- 
ковићг практ. суда врховногг, ВасилЈе С. Поповићг од- 
праввикг србскјб новина, Савва Теодоровићг лончарг за 
с.зна свогг Васу, Стоанг I. БуВдићг трговацг, Михаилг 
СтеФаиовићг трговацг, Алекса Павловићг калФа трговачк. 
Милошг Говановићг тамничарг суда окруж. београдскогг, 
Радованг Костићг пандург суда београдскогг.

свега 20

(Скуплћни одг Аксенпа Мгатовића Колубарца слушатела 
трећегг грам. разреда)

Г.Г. Слушателки трећегг грам. разреда: Ил!н Лго- 
бинковићг за брата М. Лазаревића, Петарг М. Топало- 
вићг, Павле Тодоровићг Болгаринг, СтеФанг Станковићг, 
Сава Р. Петровпћг за Лину, Риста Н. Бадемићг за се-



'отричину Лгобицу, Александерт Вуковићг и Пванг Мар- 
ковићг ученицн другогт. грам. разреда, Милошг Симо- 
новићг и Аксенпе Поповићг, Миланг Видаковићг и Сте- 
Фанг Симићг за брата 1>орђа ученицн друге год. бого- 
словје, Неделкко Христићг Бошннкг учен. трећ. р. основ. 
Милошг Јјорђевићг трговацг ср. колубар. СтеФанг Ма- 
ринковићг абаџјн, Миланг Андреевићг кал. терзискЈб окр. 
ужич. ср. рачан. изг села Радовца, Милошг Веселиновићг 
ученикг послено-трговачкогг училишта, Пауиг Ж. Стани- 
шићг изг села Дудовице среза колубарскогг калФа тр- 
говачкјв. свега 18.

(Скуплћпи одг Марка Нкшића ученика прв. гимн. разр.1

Г.Г. Дамннг Армашевићг ученикг прв. гии. разреда, 
Сава Димитр1ввићг учен. прв. гим. разр. Светозарг Го- 
доровићг учен. прв. гим. раз. Лгобомирг Тодоровићг уч. 
прв. гим. раз. Димитрје Стоилковићг учен. прв. гим. раз. 
Тодорг Поповићг уч. прв. гим. раз. Борисавг Михаило- 
вићг уч. прв. гим. раз. ВасилЈе Гмизовићг уч. прв. гим. 
раз. Тјорђе Нешпћг слушателк реторике, Милошг Влаб- 
ковићг слуш. реторике, Михаилг Марковићг слуш. ретор. 
Васил1е ТриФуновићг практ. контрол. Добросавг бремићг, 
Живко ђ. Жуевићг, Живко Поповићг, ђорђе Херкаловићг, 
Обрадг Михаиловићг, Благое Исаиловићг, Наунг Науно- 
вићг, Миланг Благоевићг слушателки богословје. Павле 
Церовићг, Сима Спасићг ученицм четвр. основ. разреда, 
Милорадг Поповићг, Ранко Ж. Глишићг богосл. трећега 
лћта, Велимирг Радовковићг мабст. терз. Павле ђукићг, 
Ннићје Поповићг, Аксентје Протићг свршаватћи богосл. 
Филипг Зорићг слуш. тр. год. богословје, Милошг Сми- 
лннићг слуш. друг. год. богослов. Тодорг Поповпћг сл. 
прв. год. богосл. Михаилг Радуловићг свршавашћи бо- 
гословг.

Г.Г. Д. Црнобарацг нач. правос. Д. Томићг столон. 
С. Петровићг, СтеФанг Поповићг парохг топчидерскЈИ, 
М. I. Барловацг, Н. Ж. РаИковићг, Г. Марковићг, М. А. 



Симићг, Бвблиотека поп. Прос-тћте 2 кн. 1ованг Пиковићг, 
Владимирг Стонновићг, Димитрјб Радовановићг.АЛЕКСИПАЦЂ.

(Скушо г. С. Лонгиновићг писарг суда).

Г.Г. 1овица Николаевићг окр. начал. подпол. кавалћрг 
и почестннВ ађутантг книж. за снна свога 1осич>а учен. 
М1ЛИ1О Христовићг прсдсћд. суда, Милоико Ивковићг 
членг суда капетанг, Пауиг Маринковићг членг суда, 
Лонгинг Кишвалубацг чл. суда, Неша СтеФан »вићг по- 
моћникг начал. капетанг, бфремг П. Бардовг секретарг 
суда, Вуде Ннковићг писарг началиичества, Станое Сге- 
Фановићг сгарш писарг суда за смна Петра, Сима Гли- 
горјевићг. СтеФанг Лонгиновићг за супругу Анку, 1ованг 
Милосавлћвићг практ. суда за смна Александра, Васнпв 
Теодоровићг докторг и дирекг. карантнна. свега 13ЛОЗНИЦА.

(Скушо г. бфремг Васићг рачуновод. суда).

Г.Г. Јосифб Куртовићг помоћ. началн. Милкко Мар- 
ковнћг чл. суда, Сима Б. Михаиловићг секрет. суда, Пе- 
тарг М. Перуничићг прв. пис. суда, Станое Илнћг друг. 
писарг суда, Павле С. Павловићг практ. суда, Миланг I. 
Мићнћг, Лктбомирг С. 1овановићг, Никола I. Бабовићг, 
Алекса I. Поиовићг практиканги суда, И.па Давидовићг 
пракг. начал. Милошг Арсежевићг адвокатг, Риста Па- 
нићг трговацг, Милошг 1овановпћг ученикг четвр. основ. 
разреда, Урошг Милинковићг Штитарацг. свега 15.

(Скушо г. Миланг 1окспмовићг писарг суда).

Г.Г. ђорђе вздимировићг поштарг лозничкјд, РаАко. 
Рувидићг мла^и јчит. лозиичшА, Владимирг Васићг уч 



прв. раз. пол. шаб. Петарг Милоевићг уч. тр. раз. осн. 
уч. лознич. ученицн другогг разреда освовногг уч. лоз. 
Игнатг Поповићг, Цветко бздићг, Живапг Николићг, уч. 
нрв. разр. осн. уч. лозн. Васил1в Митровићг.

Г.Г. Петарг Ст< Фановићг игуманг м. Троноше, Вла- 
диеавг Поповићг парохг крупанкскјв, Богосавг Попо- 
вићг парохг красавачкЈЛ, СремЈа Пововићг парохг (еле- 
вачшјј. евста 12.УЖИЦЕ.

(СкупЈо г. Р. II. Радоевг.ћг рачунов. суда).

Г.Г. Миланг Калћвићг к] едећдателв суда за смна 
Рапу, Иванг М. Мриипвкмћг члевг еуда Пдранивг, Радо- 
ванг П. Гадоевићг рачунов. еуда, 1овавг Никићг практ. 
еуда, Петарг Марпновићг друп, писарг началн. Гаврилг 
Поповићг прота, Захарја Захарјеввћг парохг крешавскЈИ, 
Сима Марићг вметг ужичкјб. Павле 1оканогвћг трговацг 
за свша 1ову, Филппг Станићг трг. за св:на Милана, П.пн 
Неранџићг родомг нзг села Грбеша у Ерцеговпки лш- 
бителв кнвнапства, Васа Григоршвићг членг суда за сн- 
на Михаила, ђорђе Мншковићг пвсарг суда, ђорђе I. 
Паителвћг други ши-арт суда, Живко А. Моловићг друг. 
ииеирг суда, Милавг С. 1’адуловићг практ. суда, Сфрсмг 
Новаковићг практ. суда. свега 17.БРУСНИЦА.

(Скушо г. ИлЈа Коцпћг иисарг вачалничества)

Г.Г. Младепг Жуеввћг началнпкг окр. подполковникг 
Радованг Пантелићг предсћдателв суда за свшове ђоку 
и Стеву сл. гим. Мпливов Томићг членг суда за емна 
Светозара, Стеванг Динићг членг за кћерг блену, Хри- 
стиФорг Петровићг членг за свша Константина, Г?л1н Ко- 
цићг писарг иачадничества. свега 6.



(Послати одт> г. Миленка Тиммћа ппсара суда и 
г. Настаса Петровића другогг писара).

Г.Г. Радованг Петровићг вачалникг окр. подполков. 
Александерг Николаевићг помоћнлкг штабс-капетанг, Си- 
меонг Прокпћг членг суда штабс-капетанг, Навле Му- 
тавџићг штабс-капетанг и нач. ср. крушевачкогг, Васи.пе 
Цукићг поручикг и нач. ср. козничкогг, Риста Младеио- 
вићг казначеП, Миладинг Радонановпћг рачуновод. суда, 
1ованг Шурдиловићг архпварг суда, Стеванг Станпћг пи- 
сарг, Паунг Поповпћг Арплацг мл. пис. начал. Миленко 
(). Човићг пракг. суда, 1ованг Стоадпновићг практ. суда, 
ИлЈа Мутавџићг практ. суда, Тома Новаковићг практик. 
суда, Милосавг Дреновацг трговацг болтаџискш, Сава 
Дреновацг трг. болт. Сава Поповићг трг. болт. Евтим1в 
ПаЈовпћг трг. болт. Ранђелг Сте<!>ановићг магаз. Стоинг 
Петковићг трг. марвенмб, 1,'оета СтеФаиовићг пначе Дица 
Илинкићг трг. марв. Миланг Неделвковићг трговацг, Ми- 
лићг Радивоевићг тргов. Аксенпе Миловановићг трговац. 
Стоанг Бркићг трговацг, 1осЈе Боићг трговацг, Констан- 
тинг Мирчпћг родомг изг Прплипа терзјн, Добчинг Ри- 
сгићг еапун. 1ованг Царевпћг учителв старје школе, Мн- 
ланг Стоилозпћг кач>. свега 30.ЗА6ЧАРЂ.

(СкупЈо г. Алекса Рашковићг писарг началн.)

Г.Г. Петарг 1’адобковићг началникг окр. подполковн. 
кавалћрг, Јованг Перуничпћг помоћ. нач. капетанг, Пе- 
тарг Павлсвићг казначеб. Ран СтеФановићг началн. среза 
вражогрн. мајорг. Милое Здравковићг секрет. суда окр. 
црнорћчкогг, Александерг Вукомановпћ в практ. началнич. 
Петарг ђорђевнћг парохг вражогрнскјб, Петарг ћирнћг 
учителв вражогрнскјб, Живанг Павловићг гл. кметг враж. 



за снна свога Павла, И.бн Милошевићг тргов. вражогрн. 
< тоанг Првуловићг грговацг вражогрнскјб, Милисавг Поп- 
Марковпћг парохг рготскј«, ИлЈн Поп-Марковићг учит. 
кривелвскн, Коста Обрадовићг уч. злотскн, Макспиг Ни- 
колаевићг уч. сумраковачкЈИ, Стоннг Поповићг уч. зве- 
зданскп. Коста Ратковићк уч. в. изворски, Антошв Попо- 
вићг парохг в. изворскЈА, Алекса Здравковпћг марвени 
трговаиг пзг села Рготине, Урошг Здравковићг зем.тћ- 
дћлацг изг Рготине, Илјн Саввпћг членг благоизбраногг 
руфета терзЈИскогг, .иобнтелг кнгижества и просвете срб- 
ске и угостителв болћвачкјД, за снна свогг Алексу.

свега 21.ВАЛВВО.
(Скупш г. Ник. 1овановићг ннџинирг).

Г.Г. Ефремг Гавриловићг нач. окр. валћв. подиолков. 
Јованг Араповићг пензјонерг, Алекса Андоновићг нач. ср. 
подгорскогг штабс-капетанг, 'Гесорг лћкарг окружнив. 
Никола М. ђорђевићг иисарг началничества, Никола 1о- 
вановићг инџинирг. свега 5.ПОЖАРЕВАЦЂ.

(Скушо г. Филипђ Ковачевићг рачунов. суда).

Г.Г. СтоВча Иванковпћг предсћд. суда окр. пожаре- 
вачкогг, Васи.пе Бараковићг члеиг суда окр. пожаревач. 
СтеФанг П.пћћг чл. суда окр. пож. Димитрје Саввићг 
началникг среза моравскогг окр. пожар. СтоДко Вучко- 
вићг началнпкг среза рћчко-звиждскогг за сина Станоа, 
Савва Петровићг началникг среза млавскогг. Милое С. 
1овановнћг протоколиста суда окр. пожарев. Коста С. Ни- 
колаевићг први писарг суда окруж. пожаревач. Никола 1. 
Поповићг први писарг суда окр. пожар. Милићг Петро- 
вдћг кнгиговодит. суда окр. пожар. РадизоИ Миловковићг



м1ађ1Л писарг суда окр. пожаревач. Стоанг С; вв1 ћг мла- 
ђ!и пнсарг среза моравскогг, Ваеидје Девићг тарохг ло- 
жаревачкп!, Илја Ракићг. Петарг Протићг, 1ованче Андо- 
новићг, Михаилг Виколићг, Неделгко Ристићг, Дииа Ни- 
колаевићг, 1ова Ристићг, 1оца Миленковићг, Михаилг Ј). 
Атанасковићг, Димитрје Станисавлћвићг, Димитрје Нико- 
лићг за смна Савву, Аронг М. Протићг, Николче Ата- 
насковићг, ђорђе Анастасјевићг. Тома Атанасковићг, Сто- 
ннг М. (овановићг трговцм, Живанг Ковачевићг, ђорђе 
Поповићг парохг живнчкјв. свега 31.КРАГУ6ВАЦЂ.

(Скушо Вл. Р. Шапонвпћг писарг суда).

Г.Г. СлеФавг Петрсвићг Кнпћаиикг воАвода, членг 
еовћта, Ми-оса1.г Анђелко г.ћг парохг крагуевачкјб и ка- 
тихета полу гнмназје, Стевапг Мплановићг парохг бр- 
занскЈП, Нпкола Поповићг парохг СепачкЈА, 1ованг 1'оА- 
ковићг днрект. полу ги.нпаз1е крагуевачке, Дамннг Ма- 
ринковићг проФес. полу гимназЈе, Андрјн Стаменковићг 
членг суда окр. Крста Георпевићг членг суда окр. за 
енна Симеона ученика гимназје, Мнлошг С. Раднвоевићг 
секретарг суда. Дина Протићг штабс-капетанг началникг 
ереза лепеничкогг, Петарг Велвковићг подпоручикг дру- 
ге ротте првогг баталјопа, Ннкола Ненадовићг казначев 
иачалничества за свое кћери Драгинк), Станку, Катарину 
и смна Светозара две кпвнге, М лованг Пантелићг рачу- 
новодителв суда окр. Аксенпе 11. Туцаковпћг архиварг 
суда, ЈосиФг Веселкћг чл. дружст. србске словесности, 
Владимирг Р. ШапонБићг друти пис. суда, Младенг Ву- 
комановићг бмвшн началнпкг среза алексиначко-ражанБ- 
скогг, Стеваиг Г. Поповићг првмЛ пмс. началнпчества, 
Димнтрје Пуићг нтори пис. Лкбомврг I. Нешићг, Л»бо- 
мирг 1. Мнленковићг, ђорђе Н. Мнковићг, Миланг Ннко- 
лићг, Сретенг М. Лазаревпћг, Лука С. Поповићг, Петарг 
Стоакевићг практикантн еуда, Васа Ар. ђекнћг пис. нри-



млртте.тогг суда крагуев. за супругу свом Савку, 1о- 
ванг Нешковићг трговацв за смнове: Велвка п Миленка. 
Павле Марићг практигантг началничесгва, Милошг М. 
брем аћг пракгикаигв началничества. свега 30.ШАБАЦЂ.

(Скушо г. Стоннг Бошковлћг пр (Фесорк полугимн.)

Нћгово вмсокзпрерсвешгепсгво господииг Јоаникјв 
Нешковићг, еппскопг шабачкШ 3 кнкиге.

I'.!'. Антошв Нешићг началнпкг среза посаво-тамнав- 
скогг ђорђе Брдаревићг чгенг суда окр. шабачкогг, Па- 
вде Симићг живопчсацг, Павле Станковићг ђумрук. ша- 
бачшА, Ннко 1овановићг парохг и катнхета полугииназЈв, 
Коста Лнковићг иозарјусг конзисторјв, ђока Чотрвћг тр- 
говацг, Сгевавг Лазпћг учптелг наист. разреда основне 
школе, ђ. Р. Милићевићг трговацг. Димитрјв ђорђевићг 
практикантг началничества, Владимирг Трк.чћг, Риста Н. 
Ковачевићг, Станко Остоићг. ђорђе Р. Лекићг. И.пн Ри- 
стзћг трговцм, Данпло Дукпћг ученикг прве гпм. разреда. 

сзега 17.ЦРПА ГОРА.
(Иослао благ. госп. Вуко Врчевићг секретарг нТгове 

кинж. свћтлости).

Пћгова свћ глостг кннзг Д а н и л о П е т р о в п ћ г
Нћгошг осподарг независиме Црие Горе и Брдахг 6 к.

Нћтово сјнтелство кннзг Георпе Нетровићг прези- 
дснтг сената црногорскога и кавалћрг 2 кш>.

ВмсокоблагородинА г. Михаилг Петровићг Нћгошг 
вице-президентг сеиата. окружнмА воевода и кавалћрг.

ПречестнмП г. Никапорг Пваиовићг архимандритг 
цетингсмв и провикарг.



Пречесгнмб г. Никотинг Раичевићг архимандригг 
Острочки

Г.Г. Сечатори: вобвода Иво Радочпћг, вобвода Пе- 
тарг Вукотићг.

Г.Г. Чниовницч: Данп.тв Вукотпћт. ађутантг, Марко 
Бћладиновпћг ађутантг, Вуко Врчевпћг секретарг ићгове 
свћтлости. Лазаог Влаховићг мајорг дои. Крста Петро- 
вићг Нћгошг, Антонш Мацура учителк цетинкске школе, 
Перо ПеЈовићг камарерг книж. ђуко Средановпћг качар. 
киаж. свега 2 I.КОТОРЂ.

(Скушо г. !ово Букулица)1
Честчћвипб г. Константинг Тозановићг адм. парох1е 

которске.
Г.Г. Сима Калуђеровићг, 1ованг Божићг п. к. упрчв. 

при Трибунелу котор. СтеФапг Бћладпновићг за себе и 
смна Уроша 2. ђорђе Срдићг, Иво Говановићг, Тома 
Магковпћг. Лазарг Ериеговпћг к.тирикг, Лазарг Берберг, 
Тригонг Марииовићг, Антопг Луковићг, Павле Петровићг, 
1ово Букулица. свега 14.ДУБРОВНИКЂ.

(Скушо г. Јово Лаиновпћг).
Нћгово вмсокородЈе г. Срелш Гагићг ц. русекЈб 

кочзулг. вмсокоподнмП г. Орцагг гроФг Почићг, препо- 
добнмћ Г. отацг Лукшчг Куидаца учитељ и катихета.

Г.Г. Нико Пхтпца. Божо Бошковпћг, ХристиФорг 
Опуићг. Александерг Алексићг, Нчко Унковићг, 1осиФг 
Калнкг, Георгш Ковачевићг, 1ово Лаиновпћг. свега 11.БУКАРЕПГГБ.
(Скуппш г.г. Вупца 1овапов. ПГп>изићг н 1ов. Божпћг).

Нћгоз? свћтлоетк кпнзг Ми.тошг Т. Обрсновпћг 
10 кик. Пћгово ејнте.тство вфремг Т. Обреновићг 5. внг. 
('јнтелнмб господпнг Милошг 6. Обреновићг 2 кш>.



Г.Г. Коистантинг Ха.т кавалћрг и секретарг киаза 
Милоша, Господнчна Ваевлјн рођена одт> Армашк, Сиие- 
онт. Маћићг, Милошг Румелкићг Брко, 1ованг Ивелнкг 
тргов. синовацт. гра<1>а Марка Ивелића, Т)орГ;е Кон. ђер- 
мааг родомг изт> Разлога, притажателв спаилука Буко 2 к. 
КонсгантииЂ Аганасгевићг иритнж. медалћ златне на ленти 
св. Владимира, Петарг НикиФоровг русскјИ купецг, срб- 
ск10 дворннинг Видославг Милутиновићг ибраилскјћ куп. 
Милинко 'Геодоровићг, Велкко Стапоевићг за себе и су- 
пругу свок> Марјк> 2 кнк. ђорђе Петровићг Шабчанинг, 
Аркадјн Маринковнћг служителки у двору кннза Милоша. 
Сте.пннг Георнк), Димитрјв Христићг, ХристиФорг С-те- 
Фановићг купци ђурђевскн, Аронг Неделкковићк, ђорђе 
Неделкковићг, 1осиФг Симоновићг, Божидарг Ст. Рашвићг, 
Димитрјв МанаФг ареидатори епаилука у ВлашкоП, Коста 
Мнхаиловнћг гавазг, 1ованчо Михаиловићг гавазг, Миха-> 
илг ДемаЈа Симића секретарг. Димитрјв Марнновићг кннж. 
кнвиговезацг, 1осиФг 1. Нкшпћг живоппсацг, Илјн Авра- 
мовићг тргов. 1ованг Павловићг трг. изг Алекспнца, Ми- 
шо Павловнћг трг. Цвћтко Ст. Рашвићг трг. Живко 1)ор- 
ћевићг иначе ћећевићг тргов. Михаилг Сиасоевићг трг. 
ХристиФорг Тодоровићг дрварг, Алекса Стоановићг за 
сина 1оцу, Костаће Икономг нзг Свиштова. Коста Ро- 
иићг штудентг, ХристиФорг времићг изг Ерцегов. Ми- 
ланг Ломовићг изг 1’удиика, ХристиФорг Дповићг изг 
Саравва, Цвеп.'о Лазаревићг изг Београдл, ХристиФорг 
Коиненовпћг изг Ерцеговиие, Павле П.енићк изг Шабца, 
Григорје 1овановпћг изг Призрена. Дпмитрјв Педелвковићг 
Ловче.нн, ХристиФорг Савићг изг Нгодине. св. 64.ЖЕБЕЛВ.

Г. Аганасг Панићг пост-иавсторг.БУДНМТ).
Г.Г. Никола Дука слушателк осме гимназје, Конетан-ј 

тинг Конћг слЈшагедк нрве год. ирава у Пешти.



ВЕЛ. БЕЧКЕРЕКЂ.
Г.Г. Петарг Станковићг трговачкШ калФа, 1ованг Ри- 

стићг. ПАЛЕЖЂ.
Г.Г. Радованг Гавр. Блазнавацг ђумрукчјн забрежкјв, 

Петарг Савићг практ. управ. поштанскогг, Петроше М1- 
аиловићг парохг за смна Марка, ученика прв. основногг 
разреда, Младенг Лазаревићг шпекулантг, Сфремг Здрав- 
ковићг членг и ппсарг примир. суда, Нковг Крчединацг 
учителв, Сима Поповићг ученикг другога разреда основ. 
школе. свега 7.ГРАЦЂ.

Словенска библиотека грацкога клирикалнаго учи- 
лишта.

Г.Г. 1осиФг Гиоргевићг Ференкг богословг, Иво 
1осиповићг богословг, 1озо Франћвићг Колћко богословг, 
Ловре Бостнновићг Дрвенчекг богословг, Божидарг Бур- 
ларг Ивансовскш богословг, Радославг Нкоповићг Хан- 
шцћг богословг, Иво 1осиповићг Ивешићг богословг, 
Иво Франћвићг стиперг богословг. свега 9.КРЕПОЛБИНЂ.

(У окр. пожаревачкомг)

(Скушо г. СтеФанг Гагићг учителв).

Г.Г. Никодје Ивковићг, трговацг и арендаторг, Ску- 
пителв уписника за кћерг свок> Анку лгобителвку читанн, 
Паво Траиловићг и Паво Груићг ученицм трећегг основ. 
разреда, Алекса Миленковићг и Живко Димитрјевићг кал- 
Фе лћбарске. свега 7.
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БЂОГРАДЂ.
(Доцше послани).

Г.Г. Коста Магазиновићг управителБ вароши Бћогра- 
да машрг, Никола Костићг чденЂ управителства, Тјорђе 
Панићг членЂ, Коста Д. ЦенићЂ членЂ, Вуле БогдановићЂ 
членЂ, Риста ђорђевићЂ членЂ, Мита ВукомановићЂ членЂ, 
I. МашинЂ ФизикусЂ, А. Т. ДавидовићЂ казначеи и ску- 
пителБ прен. РадисавЂ М. ХристићЂ капларЂ пћхоте, Бра- 
ниславЂ ВасоевићЂ, Алекса ЈовановићЂ.

(Скушо г. Коста X. СелаковпћЂ).

Г.Г. Алекса ПачићЂ, 1осивђ МЈдвићЂ адвокатЂ, Гуша 
НиколићЂ Боди трговацЂ, Тома А. ПоповнћЂ трговацЂ за 
снна Божидара, Милошђ КарастонновићЂ трговацЂ, Тома 
АндреевићЂ трговацЂ, Стоннђ НиколићЂ трговацЂ, Благое 
МарковЂ ШаргићЂ за смновца Павла, Павле ђ. РодовићЂ 
трговацЂ, Чика. свега 10.ЗЕМУПЂ.

(Скуплћни у кнБижари I. К. Сопрона).

Госпон Еми.пн СтеФановићЂ благородна одђ Вилова. 
ц. к. капетанска супруга. — Г.Г. Василш ВасилЈевићЂ, 
СтеФанЂ С. АндреевићЂ 12 кнкига, Тома ПавковићЂ дер- 
варЂ, за себе и кћерв свого НастасЈго, МихаилЂ Ем. Ни- 
колићЂ, Дим. Максимовић-Б, ђорђе 1оанновићЂ, ДрЂ Радои- 
чићЂ, ПавелЂ Г. МорФи; кнвижара I. К. Сопрона 10 кнвига. 
ТеодорЂ КлевернићЂ дерварЂ за свого нећаку Милеву 
МилановићЂ, 1ов. ВуковићЂ (БанЂ) словосложителк. 33.СРЕМ. КАРЛ0ВЦБ1.

Вмсокоучена госп. ГоанЂ ПантелићЂ гим. дјректорЂ, 
Савва Доброплоднмћ, ПаведЂ КречаревићЂ, ДимитрЈИ Пе- 
тровићЂ, и М. Хр. РистићЂ гимн. проФессори.



Г.Г. АндреИ 1оанновићг треће год. Радославг Ан- 
дрићт>, Младент. Боберићг, ДобривоЛ Вукадиновићг и У- 
ропгБ Лунновићг друге год. Зар1а Груићг прве године 
клирицм.

Благонадеж. гон. 1оанг 1оановићг, Павелг Ковачевићг, 
Дамјант. Палеташевићг и Младенг Урошевићг осме гимн. 
разреда, Марко Бибићг, Миланг Марковићг и 1оант> ПаИ- 
дакг седме, Павелг Ннковићг, Живоинђ Каићг, и Илјн 
Марковићг шест. Симеонг Симићг пет. Василш Бошко- 
вићт> четвр. Александерг Костићг, Александерг Раићг и 
Константинг Руварацг Сассанинг трећ. гимн. разреда у- 
ченицш. ЛКЈБЛННА.

Г.Г. Венцеславг Брилг, Ивант. Тушекг, Драгутинг 
Мерхарг, Д. БлаИвазг, Иванг Вилхарг, Мартинг Полше 
слушателв седме гимназЈв.ВОЛОТКА.

Г. Драгутинг Јгодевитг Хутг.СКАДАРЂ.
(Послао г. Ник. М. Мусулинг).

Г.Г. Пковг Лаиновићг трговацг за смнове Крсту и 
Илјго, Григор1е ђурбабићг трговацг, Филипг Вучковићг 
калаГцпн, Митро Антошевићг златарг са братомг ђорђемг, 
Радованг Пиперг, Павле Петковг туФеирн, ђорђе Бош- 
ковићг трговацг, Филипг, Нковг и Радивов браћа Беро- 
вићи, Алекса ђ. Поповићг за смнове Панту и времјго, 
Ник. М. Муселинг учителг србске школе.

Госп. СераФимг Ристићг настонтелг дечансшв, и при- 
временнв настонтелг Лавре пећске патрЈнршЈе србске.
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БЕЧЂ.
Доцн16 послани.

(Послао г. А. 1овановићг литограФт,).

Нћгова свћтлоств кннзђ Михаилг М. Обрено- 
вићт>. 10 кнв.

Вмсокопреосвештен. господинг СтеФанг Кнежевићг 
епископг далматинскШ. 6 кнб.

Г. Вукг Ст. Караџићг. — Господичне: Мина Кара- 
џићг и Милица Стондиновићг.

Г. С. А. П. Цуца сердарг. 6 кнк.
„ 1ованг Бошковићг.
„ Анастасг 1овановићг литограФг, кавалћрг. 3 кнб.
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