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ЖЕНИДБА ВЛАХИЊИЋ АЛИЈЕ

Ој! Јутро сретњо, а Боже помози! 
Амин Боже, вазди Те молимо: 
кā и што си један и кадерли, 
мирну срећу подај међу нама 
за цијелу у реду господу, 
да с' у мирно веселимо здравље, 
а послије пјесме да бројимо 
од старине за скупне дружине, 
што су старе радиле газије, 
а у земан сјајног Сулејмана, 
највећега на свијет' владара, 
који с' триста шес'ет валилука 
владоваше и господоваш'. 
Скупила се на реду Крајина, 
лонџа турска у Удбини равној, 
а ђе се је вазда научила; 
на ту конгру лички Мустајбеже 
у 'рх кола међу соколове. 
Бега седам бајректара двори, 
па до бега Хрњица сердаре 
-- Е, с цијеле војске господаре. 
Код нердара Козлић Хуремага, 
крај Хурема Арап Мехмедага; 
крај Арапа Шарац Махмутага, 
под Махмута Зорић Шабанага, 
па до њега од Гламоча Рамо; 
покрај Рама у ћошету Тале, 
па остале аге посједале. 
Све посијо ајан до ајана, 
а све акран сијо до акрана, 
а по редом царски бајрактари; 
усред кола један млад делија. 
Браде момак ни бркова нема; 
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сјајну чашу држи у шакама, 
а под левом руком мешче пива 
-- момак аге с вином појијаше. 
Како коме чаше додаваше, 
све за силах руке затињаше; 
ићрам аге с вином чинијаше 
да му аге слађе пију пиво. 
Док се аге вином напојише 
те хим винце улило у лице, 
па виновске чаше потурише, 
а ракијске дофатише тазе. 
Кад се винце и ракија смеша, 
ракија хим еглен отворила. 
Почеше се дизати калпаци, 
турати се на чивије златне, 
и ћуркови с плећи оскидати, 
сабље клете турат преко бедре. 
Почеше се фалит крајешници 
шта је који боље учинијо, 
ко је више добијо мејдана, 
ко л' њемачког роба поробијо, 
ко л' је царски худут раширијо; 
ко л' је боље коња подхранијо, 
ко л' је бољег сина поднивијо, 
ко л' је бољу ћерку подгојијо 
-- егленише шта ко бегенише. 
Неко себе, неко коња фали, 
неко сина, а неко синовца; 
неко фали своју милу шћерку 
-- неко шћерку, неко милу секу --
неко фали од брата девојку 
-- Е, све аги фале на изреду. 
Свак се шенли дес'јо и весејо 
-- један хим је јунак невесијо, 
па нит' вина пије ни ракије, 
ни духанске тегли тумбећије, 
но му мрке објесијо брке 
а пониско подпушћијо главу. 
Боже мили, ко је јунак бијо? 
То је Хрња са Кладуше Мујо. 
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Па сердара нико не питаше 
што је нешто Мујо невесијо 
-- неко неће, неко не видаше, 
а неко га питат не смијаше --
док Талове очи разјараше; 
са ш ћошета видијо сердара, 
од цијеле Босне командара, 
па овако беседаше Тале: 
„Е, чу'ш, Мујо -- биволице стара! --
што си нешто објесијо главу, 
кāј да си се фрешко поболијо? 
Чујеш, свиња, шта сердари фале, 
што се аге и бегови фале 
-- неко нешто, неко нешто, Мујо --
а ти нешто одпуштао брке, 
нити себе ни Халила фалиш, 
ни ђогата коња дебелога, 
ни Ајкуну сестру на удају, 
а ни твоју вијерницу љубу. 
Што си нешто објесијо главу? 
Да се нијес' сигур учинијо 
ђе су на те два сердарства царска?“ 
Онда кад је Мујо чуо Тала, 
намах Хрња исправијо главу 
па овако поскочијо Мујо. 
Мујо клече на десно колено, 
Орашкоме Талу беседијо: 
„Тале брате -- и сви аге редом --
ја нијесам објесијо главу; 
нисам штогој, аге, невесијо, 
нити сам се, браћо, поболијо, 
но се нешто мислим у механи. 
Свак по нешто и понешто фали. 
Да ја себе и ђогата фалим, 
сви ви мене и ђогина знате, 
и Халила брата поносита. 
Да ви сестру Ајку моју фалим, 
срамота је робље своје фалит. 
Но сад мишљах кад сам млади бијо 
-- млад ли бијах, а азгин ли бијах --
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јахах ђога, идах низ Удбину, 
низ Удбину и Отоку равну 
од Рибника до Врљике горње, 
све од града те до другог града; 
све за себе ђевојака тражих 
ђе бих ш њима ћос'о и ашиков'о, 
и не би л' ме намер нанијела, 
не би' л' как'у цуру натражијо 
која ли би према мене била. 
Так'а ми је судба искочила, 
ни у Рибник' ни Отоку равну 
-- ни у нашу широку Удбину --
никак'а се цура не намјери 
што би так'а према мене била. 
Ја сам азгин и бијесан млади, 
па ш ђогатом прођох на границу, 
ђе је худут цара и ћесара. 
Браћо моја, сидох до Котара, 
почех тражит доле ђевојака 
-- њемачкије' как'и' лијепије' --
док Сијењу бијеломе сиђох. 
Кад сам Сињу сиш'о на Крајину, 
ту ме добар намер нанијела, 
ту сам двије цуре нагазијо: 
једну шћерку сињскога Ивана 
-- Е, лијепу сестру Иванову --
другу шћерку сињског капетана, 
па се ш њима заашиковао. 
Ш њима добре ашиклуке градих: 
браћо моја, три године дана 
харчих паре и дукате жуте. 
Ја хи харчи', а Латинке мудре: 
док ми харчипара и дуката траја, 
све викаше ‘Узесмо те младе! 
Чекај мало да скупимо дара 
-- а не бој се, није пријевара!' 
Па кад неста у сердара пара 
-- не остаде гроша бијелога, 
а камоли жутијех дуката --
слагаше ме обајдве ђевојке, 
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слагаше ме и преудаше се 
преко мора у ћесаревину, 
а ја тужан остах без образа. 
Са' се чудо чуло по Крајини 
-- по Крајини и нашој Удбини --
ђе ја ћосах с ђевојкама стално 
-- ете, стално и млого одавно. 
Саде кад се у Удбину врнем, 
ђевојке ће коло уфатити 
па ашикли песму запевати, 
а казаће, ‘Ђе си, потурица? 
Камо тебе ћошкане ђевојке?' 
Ђеца ће ме балегама гађат, 
а ђевојке песму испевати: 
‘Да нијеси бијо потурица, 
не би њемске цуре потражијо.' 
Сад је ријеч тешка ђевојачка. 
Ђ' ја не живим --, не желим и да бих преживијо, 
но како бих, браћо, погинуо, 
па се стадох мислит на ђогату 
насред пољу о шехер Котара, 
ђе л' би мене судба зла пријешла, 
да ја код ког нађем мејданиште, 
да поприје поизгубим главу 
-- нема мене натраг повраћања. 
Па тако ми, моја браћо драга, 
све смислијо, на једно смислијо: 
да на ширно примориште сидем 
код главнога Закарића двора 
-- Е, њихнога првога сердара, 
то је наша крвопија прва --
да саженем мојега ђогина, 
да сердара Закарића зовнем, 
да ми сердар по мејдану дође, 
неће ли ме прије глава проћи 
-- да резилно не терам ђогата, 
да се тамо нећу повратити. 
Право коња стегох зенгијама, 
док сам двору Закарића сиш'о. 
Па кад пред двор Закарића дођох, 
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ја се прожех из грла бијела: 
‘О сердаре, силан Закарићу! 
Јеси л' на дом, јеси л' се десијо? 
Јаш' кобилу шамску бедевију, 
а хај' мене, Мују, на мејдану, 
Да јуначки мејдан подвојимо!' 
То је мене мирна срећа била 
-- ту сердара Закарића нема, 
но је некуд пош'о планинама --
но на кафаз сестра Закарића 
-- Е, госпођа Закарића Ружа.
Ружа сједи до прозора близу, 
у на крилу ђерђеф држијаше, 
и на ђерђеф сарајевско платно 
продињаше венедичко злато. 
Кад је мене чула госпојица, 
ђерђеф маче а чекме помаче, 
на пендер је чело наслонила, 
а бијеле на јабуке руке. 
Овако ми беседила Ружа: 
‘Грдан бијо, Хрњичићу Мујо, 
грдан бијо ко те је родијо 
-- Е, што те је луда подхранијо! 
Што си дош'о -- јеси л' пијан, црњо? 
Ил' с' препијо, ил' си полудијо --
да изгубиш у Приморје главу? 
Мол' се Бога ради врага твога 
ђе ту мог сердара брата нема, 
грдно ли би одмах прош'о главу!' 
Ја кад чуо Ружу Закарића, 
ја јој 'вако рек'о са ђогата: 
‘Срам' се, златно сестро Закарића! 
Јä тако ми турске вјере тврде, 
нисам дош'о звати брата твога, 
Ружо, да сам јунак за сердара, 
но ме љута мука натерала.' 
Ружа пита, ‘Как'а ти је мука?' 
Ја јој одох певат крајешницу 
ђе су мене превариле госпе, 
сестра мила Сењанин Ивана 



   Авдо  Међедовић                                                             

8

Епске 
народне 
пјесме

и шћерка сењског капетана. 
‘Па њима ћошох три године дана 
док у мене траја маријаша. 
Бе, викаше да ме узму младе, 
а кад мене неста маџарија, 
не видоше, па ме преварише, 
слагаше ме и преудаше се. 
Госпо Ружо, црног хала мога! 
Мене се је чуло у Крајину. 
У Крајину ћосам с ђевојкама, 
па се смијех отворијо на ме. 
Да се празан у Удбину врнем, 
тамо ће ми цуре испевати, 
песму певат: „Де си, потурице? 
А камо ти ашикне девојке?“ 
Так'а песма кад пр'о мене прође, 
ту живљења никак'ога нема. 
Па Ружице -- кā и моје срце --
натраг никуд враћат главу немам, 
па сам дош'о звати брата твога' 
-- брата твога, нашу крвопију --
нек' ми прије посијече главу! 
Боље мушки мријет на мејдану 
него женски брезобразно живет. 
Кад би, срце, доброг срца била 
да ме узмеш, да ми бидеш љуба 
-- Е, божу ти чисту веру дајем! --
кад бих тебе свео у Крајину, 
госпо, срце, па бих те узео, 
венчао те, 'дела порезао, 
главу бих те рушпем оковао; 
на грло ти туријо дукате 
а да не мо'ш својом ђовдом махнут; 
Ружо, бих ти довео слушкиње 
да ти скуте носе и рукаве, 
клео бих се с' тобом кā са сунцем; 
што би рекла, то би бити мора.' 
А кад Ружа зачу лакрдију, 
овако је мене беседила: 
‘'оћш, Мујо, бити на ријечи? 
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Јер су Турци млоге варалице: 
данас речи када је невоља, 
а ујутру, кад је у, у об --, добра воља, 
онда ријеч оставити за се.' 
А ја Ружи Бога јемца дадох: 
‘Бога тебе чиним јемца, Ружо! 
Небо ће се земљом саставити, 
а ја тебе нећу преварити.' 
Ружа 'ваку рече лакрдију, 
‘Причекај ме, од Кладуше Мујо!' 
Јä Ружица баш к'о белогорка 
-- мало сиде, узела хегбета, 
-- Е, хегбета са мога ђогата --
те у њима трпа џевахире 
-- нешто пара, нешто од мог дара --
мог' напуни обадва бисага 
-- ту см' имали свашта понијети, 
тек не смесмо чекати сердара --
хегбе Ружа тури на ђогата; 
ја Ружицу за руку десницу 
па је за се тури' у терћије, 
беле ноге --, беле бедре сабрах у терћије, 
а њезине ноге у зенгије, 
па је двапут опасах појасом, 
а трећи пут од сабље кајасом; 
па је диван покри кабаницом, 
па ђогата стегох с зенгијама 
а убих га пали-канџијама, 
па подал'е потискох крилана. 
Бог ми срећа добра изнијела 
те изнијех Заканиџа Ружу, 
доведох је на моје дворове, 
поведох је, па хаким-'фендију, 
у мехћему потурчи Ружицу 
-- и потурчи, и венча је за ме 
-- Е, нек' ми је шућур на одају. 
Так'е ханке међу нама нема 
од доброга соја и племена. 
Ш њом сам добар пород обродијо 
-- једног сина носим у наруч'е, 
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други ми се уз колено прима. 
Па сам 'номад прош'о кроз Удбину, 
у Удбини певаху девојке 
-- у башјама цуре по колима 
песме певљу и ријечи вичу, 
а ђечица по сваком сокаку --
а оваке певају ријечи, 
а баба ји', не --, ‘Благо томе ко је неожењен, 
тешко томе ко се оженијо!' 
Што ће писмаа од жењења бити? 
‘Што је данас цвијет процафтијо! 
О, цвијет није сумбул ни ружица, 
но лијепа у Клису девојка, 
а честита алајбега Злата, 
што је данас у царево нема, 
у царскоме улћету челоме 
ни у даље, и у стране цар' неј; 
ал' је вила, или је родила, 
ил' јој вила на бабине била 
-- мулћим није што јој своје није, 
да љепоте кā Златије нема 
но његнога стаса ни јапије, 
да јој еша нема до Вукреша 
ни јапије до Стамбол капије, 
а љепоте додно Бање Луке!' 
Тек је Фата од --, Злата подрасла у баба 
на господске алајбега дворе; 
у златна се 'дела поднивила, 
на златно се шиљте подхранила. 
Злата глас је дала на све стране; 
зачуо је султан Сулејмане, 
па је султан дворац покупијо, 
Сех-ислама питао имама: 
‘Да ми море ћитаб књига дати, 
ја би' Злату за се запросијо.' 
Просе Злату паше и мушири, 
па цијели цареви везири 
-- они просци, Златка се поноси. 
Просе Злату аге и бегови 
-- Злата паша ни везира неће, 
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ни бегова од Босне поносне. 
Злату просу босански ајани 
-- Злата неће босански' ајана, 
они просци, она се поноси. 
Златка глав' --, не --, појас опасала, 
пониско је појас опасала 
а далњијем гласом одазвала, 
а појаса поспуштала ресе 
-- кудар ходи, све се земља тресе, 
и наизред Босна ципцијела. 
Што је било царскије' главара, 
капетана, па и буљукбаша 
-- па, па Злата неће ниједнога, 
но је проси, Златка се поноси. 
Па са села царски бајрактари 
-- злата царског бајректара неће. 
Па с' измјени мало и велико. 
Сад с' од Злате просци одканили; 
нема мужа, да га роди мајка, 
што би дечак бијо према Злате. 
А ја сам се нешто замислијо: 
Е, када нијесам мало остаријо,
ја бих мога ђога опремијо, 
па пошао куда и сви људи 
те просијо за себе Златију; 
оне вјере што сам љуби дао... 
сад би', чини ми се, љубу преваријо.“ 
А кад сердар зачу лакрдије --, 
кад је Мујо рек'о лакрдије, 
а Тале му викну из ћошета: 
„Не шалапај, тур'ка гутетидо! 
Шта шалапаш би л' ти мило било, 
а говно, Злата запанут те неће, 
јер видиш ли аге и бегове 
-- и сердаре, и ове бајрактаре, 
буљукбаше, па царске ајане! 
Свак што нас је -- неки има љубу, 
неки има и ђецу и љубу --
свак би волијо узети Златију 
но код цара први везир бити 
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па с' цијелом судит царевином 
-- али говно, неће нас Златија! 
Ја хесабах да нешто говориш 
јä ли мушки, јä л' да ти запеже.“ 
А Талу се аге насмијасе. 
Тамам ријеч собет наскиноше, 
докле један скочи момак златан 
-- Е, од врата близу до пармака. 
Момка нема ни двадес' година; 
нити браде има ни мустаћа, 
но је бијел баш к'о белогорка. 
Мрког ока, а чела широка, 
госпо'скога лица и погледа, 
ока врана баш к'о у сокола, 
зуба ситна баш к'о у ђавола, 
а на образ трепте јагодице 
кā с' пролећа на башчи ружице. 
Калпак дечку капа наврх чела; 
на њој дван'ес' трепти челенака 
-- О, дванајес' пера од мејдана, 
ђе и је добијо дванајес' мејдана, 
а четири за цара самога. 
Момак хаџи- диже аџемкињу --, 
црн му перчин ди --, ал' врата прекријо 
кā и да је црн гавран засијо 
-- момак сјаји кā и јарко сунце. 
Сабљу диже под лијеву руку; 
на дечака мљетачка одела, 
па се сјаји између бегова. 
Докле Мују до колена дође, 
па сердарском приступијо скуту 
да му десну пољубијо руку. 
Мујо кад је видијо сиротнога Аља 
-- те Алију, сиротна делију --
пред њим мало руке прикупијо, 
па овако дечку беседијо: 
„Е, мој сине сиротан Алија, 
а как'а је на тебе невоља 
да ти мојој десној руци приђеш? 
О, од данас -- па вазда по данас --
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ти си сербез са мном беседити, 
а ни своје место не пустити 
-- ти си бољи јунак од сердара --
немој, сине! Как'а је невоља?“ 
А газија пламен дофатијо 
-- он 'бораше Хрњичком сердару, 
а уз образ пламен горијаше 
кā да смрти црна аспурлија --
па сердару Мују беседаше: 
„Аман, Мујо, и отац и мајко! 
Ти си сердар у ферману царском 
-- царска ти је војска у шакама, 
а царска ти хазна при рукама --
штогој хоћеш, све учињет мореш. 
Ја те молим кā и старијега 
-- ти си, шућур, срећу набавијо, 
добром си се љубом оженијо, 
за те љуба што је код нас нема 
-- так'е ханке међу нама нема! --
јел добар је пород обродила 
-- једног сина у наруч'е носа, 
други ти се уз колено прима --
свашта доста; кад сћеднеш женити 
Халка брата, мореш оклен, Мујо, 
оклен је тебе драго, Мујо --
али Злату Клиског алајбега, 
-- ја те молим и кā и старијега! --
остав' Злату мене сиромаху, 
не би л' добра срећа послушила 
да за мене запане Златија, 
да проведем младос' у добрости, 
да са ш њоме вијек протуримо.“ 
А кад Мујо зачу лакрдију, 
па бесједи сиротноме сину: 
„Е, мој сине кā од срца мога 
-- валах била! -- кунем ти се, сине, 
да сам за ме Злату запросијо 
-- јä л' за мене, јä ли брата мога --
ако не би нишан претуријо, 
ја би' ти је, сине, напустијо, 
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израд мене од данас и вазда 
Срећита ти, сине, била Злата! 
То Бог дао, и то усудијо, 
јä ти пала у срећу Златија, 
ја ти сватски бијо старешина.“ 
Аљо јопет приступијо к руци. 
Таман дечак на свом месту 'цаше 
-- ђе је срећа, ту је и несрећа --
но да видиш давног муртатина 
-- муртатина Удбинског диздара! 
Њега до два дворе бајрактара, 
а бијела раширена брада, 
у вилици зуба никак'ога --
па овако разтрептао браду, 
а поружну збори лекрдију, 
па овако рече сирочету: 
„Курвин сине Влахињић Алија, 
да ти мислиш да ти па'не Злата? 
А знаш, кучко, ко те је родијо? 
Јер је тебе родила Влахиња 
у планини овце чувајући. 
У овче те руно замотала, 
овчијем те млеком задојила, 
на мојој те софри подхранила 
-- и ту данас на мојем ти кула; 
кула твоја с' три стран' подупрта, 
на земљиште моје начињена 
-- с три ти стране стреха твоја капље, 
стрехом капа на моје земљиште. 
А Злату је родила кадуна. 
У Клис мајка на шил'те родила, 
у златан је повој замотала, 
на златно је шиљте подхранила 
-- кадуна је кадуну родила. 
Ја сам диздар под ферманом царским. 
Седам пута сам се оженијо, 
и седам сам набављао љуба 
-- ни са једном немадох евлада 
ни мушкога ни девојачкога. 
Три пуштијо, четири умрле, 



   Авдо  Међедовић                                                             

15

Епске 
народне 
пјесме

па сам осмом нијет учинијо 
да се женим с алајбега Златом, 
нека оде када за кад --, за --, за сокола, 
који имам луке и читлуке, 
који лафе имам и тимаре, 
који имам хане и дућане 
-- сто имам ступе ваљанице, 
па под њима добре воденице --
паре имам, мера хим ризнице, 
а кућа ми од седам бојева, 
и свака соба свилом прострвена, 
па стубе ми чохом поковане. 
Злата воли узети диздара 
-- узет стара, па узети цара, 
са мном махат баш к'о вихар гором, 
све што рекне, тако бити мора, 
главу њену у дукате свити 
а на грло носити ђердане; 
на свилу сеђет, а свилу и прести; 
шећер јести, шербет воду пити. 
Ако редом биде умирати, 
Злата остат те диздар умрети, 
својом ће се удат имовином, 
бират Злата којега јој драго --
нег' узети тебе сиромаха, 
што ти ниђе ништа немаш, ђидо, 
ни на кулу, нити око куле, 
без сал Бога и дората твога. 
Добро 'дело, добра ти је сабља, 
и добар си царев мејданџија; 
тек на кућу нигда ништа немаш 
без сал мајку од стотине љета, 
код ње ђекад кора 'леба суха 
-- ђекад 'леба, а ђекад ни 'леба.“ 
Кад је так'у рек'о лакрдију 
-- фала Богу, на свему Ти фала! --
тешка ли је так'а лакрдија 
међу лица ага удбинскије'! 
Момку очи крви напунише 
а на образ цафте јагодице, 
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шкргутнуше ђаволови зуби, 
а сердара аџемкиња сину 
-- на диздара хамлет учинијо, 
па диздару 'вако беседијо: 
„Муртатине диздаре Османе, 
па зар те је родила кадуна? 
Ако ме је родила Влахиња, 
родила је муселима царског 
који царске земије раширава. 
Главе сечем, добијам мејдана, 
робље робим, а женим јаране. 
Ја не пљачкам Котар ни Приморје 
да ја купљем луке и читлуке 
за котарске 'наке доружине, 
но сам, диздар, израд турског дина. 
Ја потрчим за сваког Турчина. 
Ако те је родила кадуна, 
родила је царског муртатина. 
Е, да није неколико ага 
-- Личког бега, па Хрње сердара, 
па Турчина од Орашца Тала 
и остали' царски' кахримана --
ти би прод'о земљу у ћесара, 
по Удбини Котарани трли.“ 
Па потеже оштру гадаркињу 
да с диздара посијече главу. 
То кад аге виде и бегови, 
сви скочише те хи развадише, 
а највише од Орашја Тале. 
Тале хим је скатаријо мајку 
па овако рече међу њима: 
„Црн ви образ кā и што ви и је. 
Зец' у гори ражањ готовите, 
а ђе ви је алајбега Злата? 
Овдален је четири-пет дана 
до дворова Клиског алајбега. 
Ви овамо направљате кавгу 
за кољено и његово дело. 
Валах билах и тако ми дина, 
да друкчије морат бити неће: 
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данас среда, а сјутра четвртак, 
прекосјутра наш мубарек петак. 
Сви хајд' саде сваки своме двору, 
опремајте, харчите дукате, 
поковајте бурме и прстење 
-- неки лијте од злата јабуке, 
неки лијте, неки алем спрем'те --
опремајте себе и јунаке 
кā и да ћете пре цара султана 
на огледу. Кад ће џума доћи, 
у Удбину да џуму клањамо, 
па ж џамије и на коње наше 
-- и ја с вама на кулаша мога --
сви ћемо на ред до у Клисцу систи 
на огледу алајбега Злате. 
Кога хоће, нека јој је сретњо. 
Ја знам кога Злата узет неће 
-- неће тебе, па ни мене, Мујо, 
па, дина ми, ни бега Личкога; 
ни делију Козлић Хуремагу, 
ни газију Арап Мехмедагу, 
ни Турчина Шарац Махмутагу, 
ни делију Зорић Шабанагу; 
а за Рама и за друге старе 
-- Е, за тијем није спомињање! --
но ће гледат бегова Златија 
како ћ' узет младије' момака 
-- бајрактара, как'ог агалара --
који припше добар кā из бена, 
напрем' себе доброг господара, 
и с киме ће харчит бабовину.“ 
Па то Тале рече бајрактаре 
-- Тале рече, нико не порече. 
Смехала се, растурише Турци. 
Сви азгини, а на дому згодни: 
сваки има добрије' одјела 
и на себе и на коња свога, 
а у џепе доста маџарија 
да понесу трошак за путове, 
да салију од злата јабуке, 
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да покују бурме и прстење, 
да начину алемли камење. 
А сиротна газије Алије, 
код ђетета маријаша нема 
-- а камоли жутије' дуката --
без сал што има доброга дората 
што му га је девлет поклонијо, 
и на себе одијела златна 
што су њему од цара послата. 
Такије' хи у свој Босни нема 
-- Е, нека су! Имају на кога! 
Дечака се лонџа растурила. 
Сви весели, дечак невесијо; 
златно чевре уз'о из појаса, 
младу главу преко чела свеза. 
Чехра момку што је потавнела? 
Кā да се је с кугом погорела, 
а пониско главу подспустијо. 
Вране очи нешто помрштале, 
а на образ руже утохнуле 
-- би рекао кā и глава клета, 
да делије глава посјечена. 
Па невес'јо преко поља дође 
до Јасика према свога двора. 
А, а мајка виђела синдрака 
-- Е, старица о стотину лета, 
која с њиме бијел свијет гледа --
па виђела напрема се сина, 
јер је тако није научијо 
долазити таки невесијо 
ни ш чехвретом превезават главу. 
Мајка рече, „Кукуј до вијека!“ 
Па полете са дворова стара. 
Кад је дошла на авлијска врата, 
а у то јој стиже газајлија, 
селам мајци даде остарелој. 
Мајка шири око грла сина --, 
грли з двије око грла сина, 
а пољуби у чело јуначко, 
па га врелом сузом попарила, 
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а синдраку стара беседила: 
„Мој Алија, мој образу светли, 
што си, срећо, очи потавнијо, 
што си, сине, лице поружијо? 
Не цафту ти на образ ружице 
-- кукуј мене! Бог сачув'о, сине, 
да те куга није дофатила, 
да л' би мајци руке подавијо, 
да останем кукавица стара! 
Јä л' ти, сине, књига чатисала, 
тринејеста књига од мејдана? 
Јä л' си, сине, префатијо пићем?“ 
Но јој синак ријеч беседаше: 
„Моја мајко, наметати свога! 
Није мене куга дофаћила. 
Нејт' ми куга, ни ће, ако Бог да, 
ни трин'еста књига од мејдана. 
А што, мајко, за мејдане причаш? 
Тако м' дина, ти ме добро знадеш; 
да је књига за ме од мејдана, 
би' певао, не би' почрнијо. 
Но је, мајко, тешка лакрдија. 
Диздар муртат с речом погњавијо 
међ' образе и међу бегове. 
Е, тако ми, џенеткињо стара, 
носит јаде више не могу. 
На ме мука пала од муртата.“ 
Па јој стаде певат крајешницу, 
како сад се с свајнде посвадијо 
око клиске алајбега Злате, 
што је нам дата на четири краља. 
„Ја хесаба' да се женим с њоме, 
а муртат ми спријечава Злату; 
каже и он да се жени с њоме. 
Хајде, буд' је нијет учинијо, 
но ме, стара, резил учинијо: 
каз'о ми је при толико ага, 
моја стара, Влах'ња ме родила, 
у овче ме руно замотала, 
овчијем ме млеком задојила, 
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на његовој софри подхранила, 
на његовој кући подизала; 
данас ми је кућа на његову, 
и на кућу нигда ништа немам 
без сал мајку од стотине љета, 
код мајке кору хлеба суха 
-- некад хлеба, а некад ни 'леба. 
Ш њиме сам се посвадијо, мајко; 
тек не даше аге Крајешници, 
ја бих њему одкинуо главу. 
Па је Тале дао наређење: 
‘Данас среда, а сјутра четвртак, 
прекосјутра наш мубарек петак. 
Да клањамо џуму у џамију, 
да се сваки добро опремимо, 
да ми себе и своје хајване; 
да скујемо бурме и прстење 
-- неко нека одлије јабуке, 
нека неко понесе алеме! 
Да сидемо у Клис на Крајину 
на огледу алајбега Злате, 
па ког шћене, нека узме Злата. 
Онем дригим остат криво неће.' 
Па, моја џенеткињо стара, 
мука на ме. Ја имам свачега 
-- доброг коња, добра одијела --
но ја, стара, немам маријаша; 
бурме немам, ни трошка за пута.“ 
Мајка кад је разумела сина, 
обадвије руке раширила, 
па из њедри дојке повадила. 
Милом сину куне и прокуне: 
„Аман, сине мој једини, 
но а немој се, сине, разабрати 
ни с' инатит с издајицом царском, 
јер ћеш стопит на жалости главу! 
Знаш ти, сине, од постања редом, 
диздар ферман носи ал-Отмана. 
На њега је ферман Сулејмана; 
што учини, ни цар га не кара. 
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Он је згодниј' од пола хУдбине, 
пара доста има на ризнице. 
Ко је згодан, за њих је Крајина, 
а за тобом нико, сине, нема. 
Брата немаш, а немаш рођака 
-- немаш никог, без сал стару мајку. 
Нек' диздара, љета га издала! 
Ја ћу Богу дићи двије руке, 
искат Богу што је за диздара, 
да му Бог рушевину дава.“ 
А кад чуо сиротан Алија, 
овако је мајци беседијо: 
„Зар ти то збориш, џехенемко стара? 
Валах билах, и тако ми дина 
-- тек не могу, ђе си ме родила 
и јад виђела док ме поднивила --
живој би' ти иставијо душу. 
А шта збориш? Знаш Алију твога. 
Е, знаш Алију, кад рек'--, рекче лакрдију, 
да се небо са земљом састави, 
ђе Алија претворити неће. 
Да је султан царе на рочиште 
-- султан турски са стола Стамбола 
да је пош'о на огледи Злати --
ја би' ш њиме пош'о на огледу. 
Знаш ли, мајко -- тако ми имана! --
моја је се причат женидбина. 
Знаће света и бијелог века --, 
док је века и бијелог света; 
јä ли ћу се оженити ш њоме, 
јä ли с црном земљом и травицом.“
А момчету очи разјараше. 
А матера табијате знаше, 
па загрли и пољуби сина. 
Е, овако мајка беседила: 
„Ела, сине, честити ти пути, 
сретни пути тебе до огл'ања. 
Е, да Бог дā и сви божи свеци, 
мајка то видила с очима, 
да Златија придвори за сина! 
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Душмани ти под ногама били 
кā дорове чавле и подкови.“ 
Тако збори: „Џенеткињо моја, 
Бог ти дао све осам џенета!“ 
Па делија ете у авлију, 
са авлије у подруме к дору. 
Кад му дорат беше код јасала, 
'арпу туче, из јасала вуче, 
а на дора токе и чулови. 
Аљо своме пехливану приђе 
па му токе спуча и распуча, 
а засука чуле уза сапи. 
Па дорату ријеч говоријо: 
„Мој дорате, моја срећо драга! 
дванајес' смо добили мејдана. 
Добра нас је срећа послужила: 
нијесмо ниђе изгубили 
-- божа помоћ! -- а свуда добили. 
Данас тежи један од све дванес'. 
Еве среће: ћера нас Крајина, 
оглед цијел. Нико ме не воли, 
а диздар ми с Удбине говори 
да ја моћи узет Злату нећу. 
Срећо моја, шта ти кажеш, доро? 
И ја велим да ће добро бити.“ 
Па дората удри по сапима. 
„Хај, дорате, донијо девојку, 
те баш Злату Клиског алајбега!“ 
Дорове гледа бешарете. 
Дорат хајван, зборит не знаваше, 
теке знаше шта ага збораше. 
Ногом копне, а ушима стриже 
-- то његовање, добро добровање --
а ушима виђе мука тешка. 
Ондар Аљко разчули дората, 
па принесе казан воде млаке 
-- казан воде и ракли сапуна --
па он с тијем тимари дорина, 
јер га вазда тако научијо; 
па дората тимар учинијо, 



   Авдо  Међедовић                                                             

23

Епске 
народне 
пјесме

на чаршаф му длаку наместијо, 
а у сунђер воду покупијо. 
Па му ћебе шегетину баци 
-- ти с меком свилом постављену --
па по ћеби седло османлиско 
ни ковато ни чекичовато, 
но од сухог оплетено злата 
-- на дар њему дошло од султана. 
Па послије четири колана, 
сва четири један по другоме 
-- два иликли, а два ибришимли --
па протури четири кроз билана, 
а петицу дорову каницу, 
што дората од колана брани. 
Па овако дора опремаше: 
преко седла коњичко оружје, 
све кубурлуци сребром извезени, 
у њих двије мљетке млетачкиње 
-- ћетови хим алемли камење, 
а вратови у злато сковани. 
Па послије хашу на дорина 
-- златну хашу, увезено злато --
а как'а је! Једног вреди драг--, града. 
Не, не беше на иглу везена, 
но цијела у злата плетена; 
везле су је четири девојке 
у Дубровник' четири године. 
Хаша ваља хиљаде дуката. 
Па је тури момак пр'о дората, 
а два рахта преко седло свеза 
-- Е, обадва цела од дуката --
а низ прси силимбета златна. 
Па чатале решма око врата, 
а чампарс дору преко зуба; 
па уз образ два каната златна 
-- на уши му канати спучени, 
а обадва међуу ушима; 
међ' уши му тури даничкињу, 
а на сапи сјајну месечину; 
па га ђемом занит бијо мљет'и' --
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вас гораше кā да сунце сјаше. 
Па дорату доније Алија 
те га прекри међедином суром, 
да му роса не кваси оружје, 
а да сунце злато не поквари. 
Па дората води дебелога 
до чатала на авлинска врата. 
Дору дизђин на дилбагу тврду. 
Удари му силе уз вилицу 
-- у бећара нема хизмећара --
отиде се дорат провадати. 
Дечак право уз скалине кули, 
па на дворац на скалине дође, 
па је варак сепет отворијо, 
а извади одијела златна. 
Та мљетачка свуче са и себе, 
па извади алем златна 'дела 
-- златна 'дела од цара послата --
што их так'ије' у Крајини нема 
-- у Крајини ни Босни цијелој. 
Фала Богу, кад се дечко 'преми 
-- опремати, стаде 'валачити --
Е, најприје свилног чамашира 
-- Е, од бурунџук платна изатката, 
више злата него што је платна --
па послије свилену ђечерму, 
а цијелу златом поплетену; 
а на бедре еждекшке чакшире 
од млетачке зелене кадифе, 
златне гране и у гајтан дате 
-- златне гране уз листове сјајне, 
а на бедре гује изведене, 
па би рек'о, изједоше момка. 
Па притеже два свилена паса, 
а послије плетена силаха 
-- ни ковата ни од сахтијана, 
но од суха исплетен је злата. 
Па зађеде двије мљетке мале 
-- обадвије без кремења пале, 
обадвије једног вреде града, 
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аа гору срца из јунака --
међу њима ханџар-кама љута 
која пори срца из јунака 
-- крна јој је од жеженог злата, 
а ножница од срме сковата. 
На тој сабљи три мухура царска, 
и четврти шеха Ћабенскога; 
сабља беше на Мећу ходила, 
па хајде --, хаџи-аџемкиња вичу 
-- ко је носи, лоше бити неће, 
код њега ће бити вазда среће. 
Па делија прекити одела, 
па послије токе по прсима 
-- токе златне од четири оке --
око врата два каната златна 
-- обадва су од жеженог злата --
на њих пуце под гроце златно, 
па разчешља перчин алем с'ајни. 
Шта је коса? Беше кā и у вука 
-- не бијаше кā у другог друга, 
но су мрке баш к'о у куријака. 
Калпак капу тури поврх косе, 
а послије уведе верене, 
а на главу натури челенке. 
пера пала на четири стране: 
она прва, што су од мејдана, 
па му пера пала преко веђа; 
она стражња, пола по перчина, 
сврх перчина преко два рамена, 
златна вишу баш к'о отресина 
-- каде змајче лети небесима, 
би рекао виђети Алију, 
кā на небо сјајну месечину. 
Чизме узе, обуче калчине, 
а с чивије дофатијо џеку, 
па наведе са дворова глеку. 
Док делија сиш'о на авлију, 
ту косната нагази дорина, 
па приведе коња до камена, 
са камена дору на рамена. 
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А мајка му уфати дората 
те Алији сину беседила: 
„Мој Алија, мој једихан сине, 
ти идеш -- срећити ти пути! --
остаје ти само сама мајка, 
осем Бога већ више никога. 
Мили сине, снижи главу по дорину 
да те мајка међу очи љуби; 
а море бит па се не виђети, 
ђе напротив идеш ка Крајини.“ 
Момак главу снижи по дорату; 
мајка сина међу очи љуби, 
а он мајку у бијелу дојку, 
па завика својој старој мајци, 
„Мајко моја, тако ти џенета, 
храну твоју с твоји' прси халали ми, мајко! 
Немој тежит ни уздахнут на ме. 
Мајко, ако так'а судба дође 
те погинем неђе у дуњали 
-- у дражави нашој јä л' ћесарској --
опет ћу те наручити, мајко. 
Имам једног доброг пријатеља 
који тебе стару пуштат неће 
да запросиш на душманска врата.“ 
„Хајде, сине, срећити ти пути!“ 
Дечак чатал диже на дората, 
па делија оде преко врата. 
Док је пољу сигр'о Сакачкоме, 
ето дечка кā и танке виле 
на дората у Удбини дође. 
ад је дош'о пред нову џамију, 
кад Турци џуму преклањали 
-- преклањали, па коње спремили 
те чекају сина сиротнога. 
Каде дечак изби на дорина, 
а аге га редом погледаше, 
а одиста ником мило није. 
А на неко таји лакрдије, 
ал' не таји муртате диздаре, 
но овако рече међу њима: 
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„Ете међер курвинога сина, 
а Алије од села Јасике, 
ђе је с нама пош'о на огледу. 
Сад ће нама турски селам викат. 
Ко прифати, посећу му главу!“ 
Ту то дечак стиже на дорину. 
Селам даде, па поред њих стаде. 
Ко је смиј'о, селам прифатијо; 
ко не смиј'о, чини се не чуо. 
Тале вика Белај бејректара, 
а посједе на кулина свога: 
„Хајте, аге, хазур ако Бог дā! 
До Клиса је дуго путовање.“ 
Фала Богу -- на свему Ти фала! --
да је коме видети агларе 
-- Е, бегове опремијене царске, 
Е, унђурска цијела господа --
би рекао да су паше царске, 
они стари цареви мушири. 
Све на аге златне токе сјаје, 
а на глави капе ал-Отмана, 
високога сјајног Сулејмана, 
са перима и са челенкама. 
Свиткају се на кукове ћорде 
око коња баш к'о жуте гује, 
а сјајкају џиде и агларци 
баш к'о с неба кад су црн' облаци, 
кā да меће свитка грмљевинска. 
Оде тутањ четр'ес' бегелира, 
тридес' ага и четири више. 
Кудар данак хода има раван, 
ту за полу аге приједоше. 
Дан за даном тутањ одлетијо 
-- кудар тридес' лети Унђураца, 
би рекао да се земља тресе. 
Док с Удбине за три дана равна 
и четири у зор освитање, 
подно Клиса, надно поља равна. 
Ту бегови стали без зорицу. 
Још зорица јако се родила, 
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даница је лице помолила, 
бегови се коње утишали, 
па полако уз поље газаху. 
У Клис нико ни хабера нема 
-- све спаваше, хабер не имаше, 
но не спава алајбега Злата. 
Ни спаваше, нити хабер има, 
но ђевојка на висок' чардака 
-- чардак јој је од осам бојева --
на најгорње боје пред прозоре. 
А прозор је отворила Злата, 
филдиш чешаљ с руком дофатила, 
цешља косу, гледа са прозора 
да је зорски ветри дофаћају, 
да јој гојно лице одгојају. 
Вране очи видају далеко. 
Цура ашак води пољанама, 
па кад виде у поље јунаке, 
па се чудном чуду зачудила, 
па помисли алајбега Злата: 
„Види јутрос чуда невиђена! 
Код мог баба пошле паше царске, 
но кад су прије вођек долазили 
паше как'е јä л' как'и везири 
по два и три -- ђекад и четири --
а данас хи тридес' и четири! 
А шта хоће к моме бабу стару? 
Да није пош'о катал ферман царски, 
да муртати Босну опањкали; 
па да није дошло тевтиш о'де 
да тевтишу Босну и Крајину, 
а пред њима четири мушира? 
А да бабо спава алајбеже 
-- бабо спава, за њи' хабер нема; 
дај да трчим у мајчине дворе,
да ја рекнем мојој милој мајци, 
нека бабу алајбегу каже, 
нек' се бабо не налази гафил! 
Нек' истури тридесет сејмена, 
нека паше срете и везире, 
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јер су к нашем двору уочили.“ 
А кад Злата рече алајбега, 
па полеће баш к'о белогорка. 
Злата сиде на мајчине дворе, 
код мајке у њејне 'харе--
ме, кад ханума сабах преклањала, 
јако сабах дову учијаше. 
Злата мајци десној руци пође, 
па јој турски селам натурила. 
Мајка шћери ријеч беседила: 
„Е, Златија, моја звездо златна! 
Што си, сине, к мене доранила?“ 
Злата мајци ријеч беседаше: 
„Мајко, јутрос чудно чудо виђо'. 
Ете оздол садно поља равна, 
мила нено, тридес' пашалија, 
и пред њима четири везира; 
бабове су уочили дворе. 
Ја познајем што су паше царске, 
но ме чуди чудо преголемо 
-- што хи тридес' хоће и четири? 
Да није катал од султана? 
Да нијесу дошле тевтиџије, 
да нам Босна завал не наиђе? 
Хајде, кажи алајбегу стару, 
нек' истури на селам сејмене, 
да причека паше и везире, 
јер су бабу дворац уочили. 
Да се, нана, не засрами бабо 
од царскије' паша и везира!“ 
Па се Злата врну на кафаза. 
До демир се примакла пенџера, 
вране очи на пенџер турила; 
алтун чело тура на прозоре, 
а бијеле руке на јабуке, 
косе сачак вису низ дуваре. 
Јахра момке, а гледа девојка 
преко поља садно поља равна 
како ли се бези разиграли 
-- коњи играју, у хаваје скачу, 
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а на њима цареве бекрије 
кā и змаји златни под облаке. 
Џиде своје у хава бацаху; 
не дају хим на земљу панути, 
но делије у руке фатају. 
Алајбега одлећела љуба 
до старога пага --, мужа њена. 
Кад алајбег сабах преклања, 
по сабаху сједи до шилтета. 
Ханка своме мужу полећела, 
љуби руку алајбегу своме. 
Алајбег јој дедо беседаше: 
„Моја љубо, алајбеговице, 
шта је с тобом те си дошла амо? 
„Беге муже, рекла ми је Злата 
да је чудо чудно угледала 
уз наше поље прешироко. 
Тридес' оздол иде пашалија, 
и пред њима четири везира; 
да су твоме двору уочили, 
па је мене доказала Злата, 
-- она мене, а ја тебе, беже --
да се гафил пред њих не налазиш, 
да повикнеш на селам сејмене. 
Нек' на селам стану пред везире, 
нек' и тебе доведу беглере, 
да се од њих штогој не засрамиш.“ 
Кад је беглер чуо вереницу, 
па ведре очи раствориијо 
а на пенџер чекму помакао, 
па погледа пољем зеленијем, 
па хануми алајбеговици: 
„Моја љубо -- да те Бог убије! --
да је дā Бог и срећа од Бога 
кад немасмо од срца евлада 
ни мушкога ни девојачкога, 
да је дао сахибија драги 
да нијесмо ни Злату имали; 
па да је дā Бог кад се је родила 
да је слепа или да је њема, 
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али да није одвише лијепа! 
Оно, љубо, везир-паше нису 
-- ни везири, нису пашалије --
но су аге од Унђуровине 
-- Е, на своје коње опремљени. 
Знаш ли, љубо, што су дошли амо? 
Тамо су се, Бог ме, посвадили 
око моје и од твоје Злате; 
неко ћ' узет да с жени ш њоме. 
Нијесу баш толико аге 
око Злате што је добро добра, 
но што доста има имовине.“ 
Еј, ђе л' бисмо, ђе ли остависмо? 
Но седесмо, па заборависмо. 
Бег Алајбег својој љуби каза: 
„Моја љубо, алајбеговице, 
хајде, мојој шћери Злати кажи, 
то нијесу паше ни везири, 
но, ханума, турски Унђуровци. 
Код Злате се наше посвадили, 
који ће се оженити ш њоме. 
Кажи, хајде, код наше Златије, 
нека кажи нашој милој Злати 
ко је који оџак од којега, 
ко је јунак бољи од којега, 
који како носи поношење. 
Нека Зјлата бира, ћерка наша, 
нек' пробере, и пало је Злату. 
Селам мојој понеси Златији: 
нека баба свога не понижи, 
а нек' тражи зета према баба, 
и за себе доброг ђувеглију. 
Ама најзад, Алајбеговице, 
Злата нека преобере сама. 
Само понес', мојој Злати кажи: 
данас досад што је пробирала, 
више данас пробирања нема. 
Валах билах, он јој ће се, љубо, 
препјевати данас до вијека. 
Ја њезине просце трпет нећу.“ 
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А кад ханки рече беговици: 
„Моја љубо, ја те кунем тврдо, 
немој сакрит агу никак'ога 
-- ни горега ни бољега, љубо --
но јој сваког по правилу кажи!“ 
Ханка отлен на одајска врата, 
ето ти је на чардак Златији. 
Злати својој селам натурила, 
Злата пред њом на ноге скочила. 
Па овако стара мајка каза: 
„Мојџа Злато, алајбега шћерко! 
Оно, сине, паше царске ниису 
-- нису паше, нити су везири --
но, моје срце, кићена Златија, 
аге царске од Унђуровине. 
У механ' се за те посвадили, 
па се, сине мили, опремили 
и дошле су к тебе на огледу. 
Мене к тебе оправијо бабо, 
да пробереш којега ти драго, 
а 'вак'и је селам оправијо: 
да не жедниш --, не понижиш баба, 
но да зета спрема баба тражиш, 
а за себе момка поносита 
од кога се засрамити нећеш. 
Ондар ми је рек'о, сине, бабо, 
да ти сваког агу царског кажем: 
ко је оџак бољи од којега, 
ко је јунак бољи од којега, 
који боље има поношање, 
и ко боље име на далеко. 
Ама најзад, кићена Златијо, 
бирај, сине, којег ти је драго! 
Бабо ти се закл'о алајбеже: 
‚Више, шћери, пробирања нема, 
без још данас, и данас до данас, 
А по сада никад до вијека.‛“ 
Ондар кад је зачула Златија, 
Злата 'вако беседила мајци: 
„Мајко моја, је л' ти рек'о бабо, 
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зар сам вама досадила, мајко? 
Ја сам мљела до досадит нећу,
нит' сам вама пета ни девета. 
Ама, мајко -- твојег ти џенета! --
хо' л' ми казат сваког по изреду?“ 
„Хоћу, сине, тако ми џенета!“ 
Мајко седе покрај од пенџера. 
На колено турила Златију, 
па почеше избијати Турци. 
Ко најпрви дође према Злати? 
А најпрви лички Мустајбеже 
на његова високог голуба. 
Шале није с Лике Мустајбеже! 
Та је личнос' што је так'е нема, 
а особито руха позлаћена. 
Бег је везир на осам везира, 
а салтанет бољи од везира. 
Е, беглера шкрипиле челенке 
па му златна пера опружиле, 
и на прси токе олуклије 
па се сјају кā да грије сунце. 
Рахти златни на коња бегова, 
и калкани по бајрактар' справни; 
златни бише низ прси билани, 
а злаћени на чело канати. 
А Златија пита своју мајку: 
„Мајко моја, алајбеговице, 
оно ко је делибаша царски 
на онога висока голуба?“ 
„Оно, ћери, личнос' преко личности. 
Јеси л' чула, мој милостан сине 
-- Злато моја -- с Лике Мустајбега 
што се чуо у три тешка краља 
-- у ћесара и три веља краља --
што та њега и сам царе знаде? 
Слика бегска иде нис краљеве 
-- то је, сине, оџакзада царски 
што га так'ог у царство све нема. 
Но ако ћеш господара за се, 
сине, узми с Лике Мустајбега, 
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па да оде глас по свету белу: 
‚Чекала је Злата алајбега, 
и доброга исчекала мужа;‛ 
за те нама преко белог света, 
и за себе доброг господара, 
и доброга зета према баба.“ 
А кад чула алајбега Злата, 
па све слуша шта јој каже мајка. 
„Па погледај, мој милосан сине, 
око бега седам бајректара 
кā и седам око цара лала 
-- оно све иде покрај бега, сине. 
То су момци кā и змајови, 
ђ' и под њих, сине, коњи криловити 
-- њих ни пушке ни олово неће. 
Узми, сине, бега Личанскога!“ 
Но кад Злата чула стару мајку, 
па овако беседи Златија: 
„Мајко моја, алајбеговице, 
зар би мене њему поклонила 
и дала ме за жењеног мужа? 
А зар сам ти тако додијала? 
Знаш ли, мајко, кад сам се заклела, 
ђе ја бега нити агу хоћу? 
Бега нећу -- не бегенишем га --
а ни агу. Није ага за ме. 
Тако мене Мустајбегу дајеш, 
да две љубе једног мужа љубе. 
Јеси л' стара у памети, мајко?“ 
А кад чула Алајбеговица: 
„О Златија, моја шћери мила, 
што се не би,што ј' ожењен, сине? 
То је кућа што је так'е нема. 
Има свашта на свијету милу 
-- хане добре, па добре дућане, 
луке своје, у рибници благо, 
личност добра што је так' нема --
Е, тако ми, моја једихнице, 
за бега би и четири биле, 
а камоли двије заробнице!“ 



   Авдо  Међедовић                                                             

35

Епске 
народне 
пјесме

А вели јој лијепа Златија: 
„Зар озбиљно за беглера кажеш?“ 
А кад чула, па се наљутила, 
Ханка шћери 'вако беседила: 
„Па ког ћу ти, сине, пофалити? 
Нећеш бега ни агу царева. 
Ја ти никог ни пофалит немам; 
то су махом аге и бегови.“ 
А вели јој лијепа Златија: 
„Нису, мајко. Има и другија.“ 
„Е, хо' л', сине, бегске бајрактаре, 
што су крила од целе Крајине?
Ене Врцић на дората Ибра 
кā царскога паше ил' везира. 
Момак дечак -- колико је врсан, 
њега, сине, ‚Врсан Ибро‛ вичу. 
Ако хоћеш господара за се 
и доброга зета према баба, 
узми, сине, Врцић лбрахима!“ 
А вели јој лијепа Златија: 
„Зар да, мајко, љубим придворицу? 
Ја сам шћерка Клиског алајбега. 
А Ибрахим добар ии приврсан, 
теке на се има господара. 
на ја, мајко, мојега ми дина, 
ја дворити придворицу нећу. 
Немој мене фалит бајрактаре.“ 
А кад чула Алајбеговица, 
ма сузе вреле опуштала 
-- стачу јој се низ бијело лице --
па овако беседила Злати: 
„Кога ћу ти, сине, пофалити? 
Неј Врцића, неј Ибра Мејрића, 
неј Деснића, нећеш ни Мемића, 
нећеш, сине, Вилић Хисејина, 
ни Вилића, па ни лбричића, 
неј Асмана Арнаутовића 
и делију Осман Танковића.“ 
„Нећу, мајко, тога ниједнога, 
но ми другог кога редом кажи.“ 
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Ондар ханка беседила шћерки: 
„Не знам, сине, ког ћу ти фалити, 
већ сам грдна на муке удрила. 
Шта ћу с тобом? Шта ћу од мужа мога? 
Он ме спрема да ти фалим људе 
и да кажем шта је у којега, 
и как'о је срце и јунаштво, 
как'и су му поношаји, сине, 
а ти кажеш, сине, бегенишеш. 
Ја ти не знам ког ћу пофалити.“ 
Мало време, дуго не трајало, 
кад прођоше бегски бајректари. 
Ондар Злата мајку стару пита: 
„Тог ког ћеш ме фалит бајрактару?“ 
„Хо' ли, сине, Арнаут Османа? 
Ено на голуб вел'кога витеза, 
момак баш к'о белогорска вила. 
На кућу му добри поношаји.“ 
„Наћу, мајко, Арнаут Османа. 
Ја сам Богу јемин учинела 
да љубити Арбанаса нећу.“ 
„А хо' л', сине, гази Танковића? 
Вид' Османа, момка господскога, 
м'ого боља господскога соја. 
Нема так'ог лица у Крајини 
милијега ни поноснијега; 
и добар је, сине, на јунаштво 
-- бајрактар је први у Турака. 
Он кахри Н'јемце и Маџаре. 
Сече главе, дијели мејдане. 
Е, на двору само сама глава. 
Нема мајке, а нема ни брата, 
нема секе, нема ни осеке.“ 
„Не --, што га, мајко, ‚Танковићу‛ вичу?“ 
„Сине, што је без рода својега 
-- нема баба, нема никог свога, 
ни кабиле од рођаштва кога --
па га, сине, Танковићу вичу.“ 
„А то није, алајбеговице! 
Но је сирак од баба остао, 
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па га туђа подхранила мајка, 
ост'о момак танак по око паса. 
Ту за мене љубавника нема.“ 
А хануми сузе провријеше, 
па завика својој милој Злати: 
„Е, Зјатија -- изјела те гуја! --
а ја не знам шта ћу с тобом радит!“ 
Бег са седам бајрактара прође, 
кад ево ти ли Хрњице сердара 
на његова дебела ђогина. 
Шале личнос' није Хрњичића, 
то је чело од два мучка реда 
-- а чеперка од доброг јунака --
а међу веђе мушка подланица. 
Веђе момку пале на бркове, 
а бркови мрки по прсима 
-- а та сила на догату силна 
вас у злату и у челенкама --
Злата скочи одма' на ногама, 
а завика алајбеговици, 
„Аман, аман, моја мила мајко! 
Која оно сила на ђогина? 
А шта оно носи у зубима, 
баш к'о црне галче неодрто?“ 
А мајка јој ријеч беседила, 
„Ух! шути, сине, лијепа Златијо! 
Како галче? да те враг изијо! 
Оно галче није у јунака, 
но бркови у Хрње сердара, 
што се чуо у све седам краља 
и на сваком граду великоме. 
У Њемачку и земљу Маџарску, 
свуј је слика од Хрњичког Муја 
и његовог дебела ђогата. 
Кад невјесте ђецу успављују, 
све хи с Хрњом Мујом застрашују: 
‚Шут'те, ђецо, ето Хрње Муја!‛ 
Ако хоћеш господара за се, 
да свак чује ђе си се удала,
Злата за Хрњу сердара, 
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за цијеле Босне командара, 
узми, сине, зета према себе --“ 
а, 'гах рећи, „мужа према себе, 
а за баба добра зета, сине.“ 
О, Златија беседила мајци: 
„О, мајко -- да те Бог убије! --
валах билах и тако ми дина, 
да ми султан дадне царевину 
да ја ц'јелом царевином судим, 
не би' сама смела останути 
-- остат сама у одају ш њиме --
да ми Стамбол даднеш царевину, 
а камоли бити њему љуба!“ 
Мајка 'вако ријеч беседила, 
од себе је шаком ударила: 
„А но ког ћеш? да те уб'је муња!“ 
„Мајко, кажи ове осталије'!“ 
Мујо кад је прош'о на ђогата, 
Е, кад изби диздар на кобили, 
на кобили шамској бедевији, 
вас у чисто огрезао злато. 
На глави му пера ал-Отмана, 
а калпак му капа од дуката, 
а под њиме хура бедевија. 
Колико је 'дела на диздара 
-- платна нема, већ све сухог злата --
а толико на кобили рахта. 
Па се пера свила с челенака, 
саврх главе пала преко браде 
-- брада б'јела, а пера од злата, 
па се сјаји брада кроз перима 
кā и сунце кроз јелово грање. 
О, Златија говорила мајци: 
„Мајко, ко је она кешичина, 
стари папар на кобили златној? 
Не што је он пош'о у Клис на Крајину, 
а да ли ми је он пош'о на огледу? 
А шта хоће стара лопушчина? 
Тешко злату на кога је пало, 
и кога је ферман окитијо; 
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тешко цару кад даје фермане, 
оне старе, оне на пола дне, 
којему је мозак по гркљану, 
ко је готов зборит на јабану.“ 
„Шути, Златка, моја 'ћери мила! 
Да ти нешто мила мајка каже. 
Е, оно је царева господа 
из Удбине са шехер Крајине. 
На њему је, сине, ферман царски 
-- штогој чини, цар га карат неће --
а кула му од осам бојева, 
а ћошкови златом навезени, 
на ћошкове чохе на донлуке, 
а стубе му чохом поковате. 
Има паре, мера хим ризница, 
а двори му свилом престрвени. 
Ако хоћеш да се удаш, сине, 
узми, сине, Удбињског диздара. 
Он се седам ожењав'о пута 
-- три умрле, четири пуштане, 
нем'о, сине, од срца евлада 
ни мушкога ни девојачкога --
да л' с тобом нијет учинијо. 
Узми цар --, стара, па да узмеш цара, 
да знаш, сине, што је царовање 
-- ти што рекнеш, то ће морат бити --
а на главу дисије носити, 
а на грло у низу ђердане, 
снизиват се паре по прсима 
-- ђовдом махнут, омахнут не море --
а онак'ог дворет господара, 
шетати се са шилта на шилте, 
свилу прести, на свилу седети, 
шећер јести шербет воду, сине. 
Ако редом биде умирати, 
он умријет, а ти остат млада 
утати се са том имовином, 
узет, бират кога ти је драго!“ 
„Ха, ха, ха, ха,“ рече њојзи Злата. 
„Зар ми, стара, изозбиља причаш? 
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Али шалиш, ал' истину кажеш? 
Ја, тако ми мојега имана, 
да знам да ми изозбиља кажеш, 
ја бих тебе налет учинела. 
Зар је, мојаа остарјела мајко --, 
је ли гроши благо и дукати --, 
ал' је -- је ли -- драго гроши и дукати, 
ал' је драго --, ал' је благо што је срцу драго? 
За тако ми моје вјере тврде, 
да м' ал-Отман и бечки ћесаре 
обадва престола дају 
да полегнем ноћас код кесиша, 
да ме ни вољ --, ни ви --, шкрбецима љуби, 
да ми лице пала пребијело, 
за два царства не би' лице дала. 
А ти ништа не знаш, безбахтнице!“ 
А кад чула алајбеговица, 
„Ух, хух, хух, моја мила ћерко, 
ја ти више кога фалит немам.“ 
Па скочила одаји на врата. 
А Злата је држи покрај скута: 
„Нећеш, мајко, мојега ми дина! 
Нијеси ми ни дван'ес' казала, 
а кам' они' што је рек'о бабо!“ 
„Не знам ког ћу тебе казат, шћерко. 
Казило те, и наказило те.“ 
Кад је диздар прош'о на кобилу, 
ал' ево ти ситнога делије, 
једног момка бијелога лица 
на једнога малечког дората, 
на дорчицу у пла --, златну ћурчићу. 
Црн му перчин бијел врат прекријо 
кā да му је црн гавран засијо, 
а момчету капа наа ал-Отмана, 
на њој седам пера царевије', 
златна пера пала низ рамена. 
Момку црне очи кā соколске, 
бело лице кā и у бел'горке, 
а те зуби баш к'о у ђавола. 
Вас у чисту огрезао злату. 
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Онда Злата пита милу мајку, 
„Мајко, ко је оно момче младо 
у ћурчићу, на оном дорчићу?“ 
„Ех, онога, сине, да ти кажем, млада. 
Оно ти је млад господичићу 
са Бојишта Бојичић Алија, 
који своју има господштињу, 
а од себе нема старијега. 
Нема брата, нема братучета, 
Нема сестре, а нема ни баба; 
само једну сестру испрошену 
за газију Хрустем капетана. 
Има своју добру имовину, 
кулу своју свилом престрвену 
и око ње луке и лафове. 
Добар момак од двад'ес' година. 
Нема, сине, његова имена 
и код цара бољег поношења; 
добар ли је зетац према баба. 
Узми доброг за се господара, 
да ти нико пресудити нема 
осем Бога и њега једнога.“ 
„Мајко, добар; теке није за ме.“ 
„А што, сине, да те једу гује!“ 
„Малог врата, плећи широкије', 
ту за мене загријаја нема.“ 
„Ух, ух, сине, змија те ујела!“ 
Па се више на њу наијутила. 
А Злата је држи за колено. 
Алија је протер'о дората. 
Аљо дође, други момак дође --, 
Аљо прође, други момак дође. 
Ту бекрије аге и бегови, 
кад еве ти гојешног Халила, 
на малина сина соколина. 
А кад Златка виђела Халила, 
Злата својој мајци беседила: 
„Мајко моја -- џенета ти твога! --
ко је онај дечак на вранчића, 
на вранчићу баш к'о на шејтану?“ 
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„Оно, сине, гојешан Халиле, 
што се пева низ ћесаревину. 
Ш њим ђевојке у ђерђефе везу; 
његова су грана од имена 
на ђерђефу која су прибрана 
да запанут море Латинкама 
-- десет би му дошло Латинака, 
и све десет грлило Халила. 
Личнос' једна у три њемска краља 
-- зна га, сине, од Беча ћесаре --
госпо'ско је у дечака лице. 
Ено момка поносита, сине. 
Ако хоћеш иког узимати, 
узми, шћери, огојнеовића 
-- Е, Халила, брата сердарева, 
да знаш што је господовање 
и за своје лице царовање.“ 
„Добар, мајко, теке није за ме.“ 
„Ух! Што, шћерко?“ па је стаде питат. 
„Зар је то, моја мила мајко? 
Ја бих ваздан коло окретала 
а за појас носила Халила, 
а ту за ме нема загрљаја.“ 
А ханума вриску дофатила, 
па одаји на врата клекнула. 
Злата ханку врче на одају: 
„Стан', ханума, моја мила стара, 
да ми сваког кажеш по изреду!“ 
„Кога ћу ти, кукавица, казат? 
Нећеш бега, нећеш бајрактаре, 
нећеш диздара, не хоћеш сердара, 
а никак'ог оног бајрактара; 
па неј 'оћеш Бојичића Аља, 
а за све, сине, Хрњина Халила,
Што се ш њиме дичи царевина! 
А ког ћу ти, госпођице, казат? 
Нећеш Тала, нећеш ни сердара, 
нећеш Рама од Гламоча града; 
неј Козлића, ни Хуремагића, 
неј Турчина Шарчића Махмута; 
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ни Шарића нећеш, ни Зорића. 
Кога ћу ти казати, Златија? 
Ја сад не знам што ћу с тобом радит.“ 
„Мајко моја -- тако ми имана! --
сваког си ми по изреду каза, 
но све аге шемли и весели 
-- играју се и џиде бацају. 
Један што је на дорату своме 
невесијо јаше на дорина 
-- ните игра, нити коња тегла, 
нити главу у висине виши, 
но он гледа токе по прсима, 
а дорат му ђуздук поспуштијо, 
па он иде баш к'о невесијо. 
Кад ми, стара џенеткињо, каза 
сваког овог агу веселога, 
каж' м' онога невеселога. 
Што те чекам чејрек од сахата? 
Хол' м' онога пофалити, мајко?“ 
А завика алајбеговица, 
„Шћери Злато, ја т' онога нећу; 
онога ти ни фалити нећу. 
Оно једна турска придворица. 
Он ни рода нема ни кабиле, 
а њега је родила Влахиња 
у планини овце чувајући; 
овчијем га млеком задојила, 
а овчијем руном замотала, 
на диздарској софри подхранила, 
и на туђој кући подизала. 
Данас му је кућа на туђему, 
а с три стране сохом подупрта; 
он на кући ниђе ништа нема 
-- ни на кући нити око куће --
без сам себе и дорина свога, 
добра 'дела и сабљу гадарску.“ 
А вели јој олијепа Злата: 
„Аман, мајко! Не питам те, млада, 
ко је момак, има л' имовине, 
но те питам ко је и како је; 
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ни те питам ко га је родијо, 
не ти питам које је кабиле. 
Но ми немој петљат и пртљати! 
Хо' ли стара, мријети, матера? 
Што ти, стара, огријеши душу 
те обали младос' у витеза? 
Ама видиш доброга јунака. 
Његово око гледајући, мајко, 
и злаћена пера на калпаку, 
да је бољи од овог свакога.“ 
Е, 'вако јој беседила мајка: 
„Ђерчек, сине, добар јунак јесте; 
дванаес' је добијо мејдана, 
и четири за цара самога. 
Худут шури --, худут шири куда иде з дором, 
сјече главе, а кити градове. 
Њемачка цела земља, сине, 
пишти Њемска земља и Маџарска 
од Алије сина Влахињића.“ 
А кад чула бегова Златија, 
„Тако кажи, џенеткињо стара, 
који дина брани од душмана, 
који ватан чува од душмана, 
који мејдан за Турчина дели, 
које му је поносно одређе 
и онаке очи соколове 
-- онак'ог ми газалију кажи! 
А што ниђе ништа нема, нено, 
-- куд ће моје имовине, мајко, 
с киме ће ми остат, и на кога? 
Је ли боље да га узме Злата, 
да понесем њему имовину? 
Нека живи у дому овоме, 
нека иде и нек' земљу шири! 
Он да је бијо лопужина, мајко, 
он би прње и торушје котарско 
све пљачкао и нешто купијо 
-- купов'о би луке и читлуке --
но је глед'о да худуте шири 
и за образ гинут ал-Отмана, 
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подизати образ муслимана. 
Ја, дина ми, другог никог нећу, 
без Алију, царева газију.“ 
А кад чула алајбеговица, 
„Ух, ух, кукавици мене! 
Зар ћеш бабов образ поцрнити? 
Црн ти, шћери, бијо на дивану, 
кā што ти је данас на мејдану! 
Е, да Бог дā, млого доживела, 
млого ш њиме црна јад' имала! 
Кад би' била жива и живљења, 
не бих тебе дошла у полазе 
-- нет видела, ни те полазила!“ 
Па отиде одаји на врата. 
А вели јој Алајбега Злата, 
„Е, дина ми, моја стара нено, 
сад се кунеш, биди на ријечи! 
Неће пола од сахате проћи, 
вижле, шта ће на дечака доћи! 
Море се сваки покушати, 
па ти бити мили' оде сина 
-- Е, од сина, кад си га родила --
а то млого затрајати неће.“ 
Оде стара сузе ронијући, 
а беглери коње утераше, 
а бегову селам и авлију. 
Селам лички даде Мустајбеже, 
а сејмени селам прифатише, 
па витезе и коње изнише, 
у мрачне хи увели подруме; 
а господа на бегове дворе, 
уз бегове дворе и 'калине, 
први из Лике лички Мустајбеже. 
Бег код бега турски селам вика, 
а бег скочи пред беглера свога, 
па му ситне даје хожђелдије. 
У лица се пребијела љубе, 
код себе му место начинијо. 
Са тридесет беглер загрлијо 
-- тридес' ага, и тридес' хи --
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Е, на свакога по шиљте донише, 
за свакога црвена шиљтета 
од црвене чохе венедничке 
-- у њих 'тичија пера напуњена --
па под њима турише шилтета. 
На њихове срмали оруж'е --, 
пафталије њихне на чивије, 
оштре сабље на хастале дају, 
а на сваког ћурке пригрнуше. 
Сваком сребрен чибук запалише, 
па агрли кахву донијеше; 
шећерли хим шербе напојише, 
па агрли кахву натурише. 
Па се 'оће вине доносити, 
а седефли хастал растурати, 
по њему се чоха растирати, 
а печене за мезе кокошке, 
-- и печене, на маслу пржене --
па свакога изобиља пива. 
Почеше се пића разносити, 
ага'рска се чела преведрити 
-- Е, 'глари ше добро одморише 
и велики ћеиф наместише. 
Како више вино одапише, 
пише, собет с Алајбегом гради'. 
Излаки Алајбега пита, 
„Мош' ли, царе --, беже, беговати? 
Јеси л' добро остаријо, дедо?“ 
а Алајбег њима хо'ђелдије; 
„Како сте ми, унђурски бегови? 
Унђуровци -- цареве челенке! --
морете л' се држат душманина? 
Четујете л' и војујете ли?“ 
„Те рекосмо да смо добро в'ома. 
Војујемо, и четуујемо.“ 
„Нека, шућур, и нека сте били 
-- добро били док је од вас трага, 
оџак ви се налазијо добар!“ 
„Амин, беже, и тебе крај нама!“ 
У то су се вина напојили. 
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На добром се мјесту придесили. 
Ракија је млога егланџија, 
а добар хи дочек обдаријо. 
Одмах акшам, кара акшам, дође, 
акшам дође, добро уставише, 
донијеше господску вечеру. 
Вечераше, мрве побрисаше 
-- и једоше свашта на свијету --
па послије сохбет отворише. 
Кад је вакат од лежања било, 
Е, одајска поклекоше врата, 
четири се собе отворише 
-- Е, четири и у шикли одаје, 
у свакојој по осам душека 
од харира и свиленог платна, 
све на њима жице позлаћене 
и чаршафи од кумаша сјајни, 
јä м' јастуци од кумаш харира 
-- и харира и злаћена вина. 
Златне бошче висе низ јастуке, 
на душеке турени јоргани 
-- у душеке вуна не бијаше, 
но све 'тичја с мора перушина --
све на душек по агу једнога, 
да беглери слађе сан узичу. 
То легоше и сан борави', 
па у јутру рано поранише. 
Кад је јутро зора осамнуло 
-- сора стиже, сабах заклањање --
сви клањаше и дову чин'еше, 
па по текар пиће наставише. 
А на јутро пиће преледено, 
сохбет добар, а добри бегови, 
ваздан цијел други до акшама. 
И сутра вече ноћцу преночише, 
па пр'о сутра рано поранише; 
па у сохбет бег беглеру каже, 
Лички беже рече Алајбегу: 
„Златна наша кало огледало, 
ми ево тридес' и четири 
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сеђесмо ти за два дана била 
-- и тридесет коња и четири --
у твојему двору високоме 
на велику дочек и ићраму. 
Бог ти добро добром поврнуо! 
Не пита нас, Клиски алајбеже, 
куд смо пошли, ни одклен идемо, 
ни хоћемо ли даље одаавле 
-- ил' одавле, или даље, кажем.“ 
Но Алајбег вели Мустајбегу, 
„Бег Мустајбег, зар је адет вама 
у Грбаву и Лику крваву 
те та'ире мусафире питат 
јä се таде прво, и па прво? 
У нас так'ог адет не имаде. 
Јä тако ми, лички Мустајбеже, 
да је тридес' дошло јабанџија 
ко'ије' никад ни чуо нијесам, 
да ми месец седе и недељу 
нит' би' пит'о, нит' би' распитив'о 
ни кад ли ће поћи са дворова, 
ни ђе с' били, ни куда су пошли. 
А ви нешто, ако, беже, знате, 
јä сте послом дошли да дођете, 
јä ли послом даље да прођете, 
кажите ми! Ја ћу преслушати, 
има л' туна мога пријештења.“ 
Ондар бегу мука беше тврда, 
теке чаре друге не имаде. 
Мудре ријеч' вели Мустајбезе: 
„Е, чу ли ме, Клиски алајбеже! 
Оџакзадо, да ти нешто кажем. 
Срамота је причат, ама хоћу. 
У нашој Удбин' и Крајини, 
ту ономаде, бег, покуписмо 
-- покуписмо лонџу у механу 
кā што смо се прије научили. 
Ту пописмо па се пофалисмо, 
о жењењу сохбет заузесмо. 
Неко има евчар за Златију, 
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а остали' нема ниједнога 
-- ту не оста аге ни беглера --
што свак за њу мерак не уфати; 
свак се жели ш њоме оженити. 
Ту међу нас постат кавга хћаше. 
Не да Тале, и ш њиме сердаре, 
но смо 'вак'и карар учињели: 
ми сви желимо да с' оженимо 
са Златијом Клишког алајбега; 
ондар добро да се опремимо, 
да пођемо на оглед Златији. 
Еле, беже, преко тол'ке Босне 
прошли с коњма три-четири дана, 
дошли к тебе, ићрам учинели, 
и дошли смо на оглед Златији. 
Како би ми рек'о, и те рек'о.“ 
Но алајбег прекомудре главе, 
Мустајбегу личком беседијо: 
„Фала, беже -- фала вама добро! 
Ја сам млијо да сте к мене дошли 
да седимо и да сохбетимо, 
али тијем послом није мило 
-- теке ка' сте, и нека сте, беже! --
но је мало зазор и срамота 
да се чује у ћесаревину, 
да мекну њемачки главари, 
‚Бак' Турака од Унђуровине 
ђе се четр'ес'-тридес' иде за поједну, 
на огледу тридес' пред Златију;‛ 
па ће рећи, ‚То не иду Турци 
што је Злата племенита добра, 
но што доста има имовине 
-- имовине, алајбеговине.‛ 
Ту је зазор, виша и срамота. 
Ма кад сте, и нека сте били.“ 
Па му златна дрмну меденица. 
Одајска се потворише врата, 
кад млади пред бега стадоше 
па по срца руке превезаше. 
Бег алајбег 'вако ријеч рече: 
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„Служитељи, отид'те Златији 
те кажите мојој јединици, 
‚Унђурци су дошли,‛ Унђуровци 
на огледу мојој милој ћерки. 
Је л' виђеиа добро бе' --, агаларе? 
Је л' виђела, хоће л' опет гледат? 
Је ли кога севдисала Злата, 
севдисала и бегенисала? 
Џевап мене брже донесите!“ 
Млађи старијег одма' послушаше, 
па полете преко доброг двора. 
Кад су дошли горе код Златије 
-- кода ти јä шћери Алајбега --
Злати 'вако кажу од бабајка 
шта је бабо њојзи беседијо. 
Ондар кад је разабрала Злата, 
'вако ријеч беше беседила: 
„Каж'те аги личком Мустајбегу 
-- и агама и безима редом --
ја код мога баба алајбега, 
ја нијесам говедарка била, 
но добар мејтеф научила. 
Кад су аге дошле унђуровске 
-- дошли мене на оглед велики --
белћим су бурме поковали 
-- неко бурме, неко и прстење --
неко донијо алемли камење, 
неко слијо злаћене јабуке; 
кад је слијо и кад је сковао, 
на свачем је своје име дао. 
Кога шћеднем, примићу му бурме; 
оним другим остат криво неће.“ 
Онā џеваб Злата одма' дала, 
а момци се бегу поврнуше. 
Ондар кад су бријеч разабрали, 
одајска се врата отворише, 
кад ево ти двије послушкиње; 
донијеше двије демирлије, 
а пред аге и беге турише. 
Аге скобне и веселе клете, 
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зенгил аге бурме поковали 
-- неко од сребра, неко од бисера, 
неко цело злаћено прстење; 
неко тура алемли камење, 
неко слите од злата јабуке --
поредише наоколо редом. 
Но 'агнета несретна Алије 
-- Е, Алије љуте сиротиње, 
он бијелог маријаша нема, 
а камоли паре јä маџар'је, 
па се момку запаљује лице; 
би рекао, сјају аспурлије --
уз образу плами полетеше, 
па се пипа за џепа обадва, 
па овако Талу беседаше: 
„Аџо Тале, и ш њиме сердаре! 
мене прстен оста у бисаге, 
у бисаге на дората мога. 
Хоћете л' ме мало сачекати, 
да донесем облијежје Злати?“ 
Рече Тале: „Немој ни хитати! 
Време има, немој похитати; 
моремо те, сине, причекати.“ 
Соко сиде низ бијелу кулу. 
Кад је сиш'о до подрум' дорина, 
до дората коња дебелога, 
кад дорат му зобље на јаслима, 
а на њега сура међедина. 
Момак ханџар узе из силаха 
те одкиде прстић од међеда, 
па га тури у десницу руку. 
Ет --, ети га на двор код одаје 
међу беге и међ' аге царске, 
прстић даде на тевсију жути. 
Кад тāа прстић од међеда дође, 
ђевојке се двије сагледаше 
-- што то чини златан серхатлија? 
Но Алија виче међу њима, 
„Двије обје послушнице младе 
-- двије цуре кā двије сестре моје, 



   Авдо  Међедовић                                                             

52

Епске 
народне 
пјесме

ја вам љубим очи обадвије --
каде горе код Злате дођете, 
кад се Злата шћедне срдит на ме, 
за мене јој селам понесите, 
кажите јој у чему су ствари. 
Јä тако ми турске вере тврде, 
ја нијесам им'о маријаша. 
Каде немам, не треба се фалит. 
Ја сам онā сиротан Алија 
што сам вазда добијо мејдане, 
а са божом великом помоћом 
худут царски муч'јо и раширијо, 
а тако главе китијо бедеме. 
Нисам пљачк'о, ни куп'о Турчине, 
да ја луке купим и читлуке 
-- ни желијо, нити што имао. 
Немам пара, бурме не сковао 
ни за нишан ни обилежје, 
без сал тā црни нокат ми је. 
Тā је прстић од међеда шапа 
на мојега поврх 'дела дора. 
Ако хоће, нек' ме не учини, 
нек' ме Злата речом не нагрди, 
нег' се молим кићеној Златији, 
нек' се цура на ме не наљути! 
Ако хоће, то јој је Алија; 
ако неће, сретито јој било 
-- честита јој удадбина била! 
Пало Злату, море пробирати; 
нек' пробере којега јој драго, 
мене ништа крив' остати неће.“ 
То је рек'о, па кренуше младе, 
понијеше цуре демирлије 
уз скалине бегове Златије. 
Кад су Злати дошли на кафазе, 
девојка седи пред пенџере, 
златан ђерђеф преко крила тања, 
продињаше венедничко злато 
кроз бијело сарајевско платно. 
Кад девојке бурме унијеше, 
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Злата алем ђерђеф потурила, 
па принесе двије демирлије, 
а преучават бурме и прстење. 
Сваке гледа имена чијег је, 
па све тура на прсте палма --, не; 
на --, алемли прстен на рукама, 
па и' опет врће на тевсије. 
Кад јој прстић од међеда дође, 
срдно Злата очи претворила 
па овако шћаше беседити 
и некакву ријеч говорити, 
па оваку ријеч беседила: 
„Ко 'во са мном шпрдачину гради? 
Да затегне, да му псује мајку!“ 
А девојке срца прекодобра, 
обадвије речи пофаташе, 
па јој редом вакисуна каза 
шта је рек'о сиротан Алија: 
„Да га, ханко, речом не нагрдиш!“ 
То је так'и и так'и делија. 
„Пара нем'о прстење чинети 
ни бурме златне оковати, 
а камоли злаћене јабуке. 
То ј' Алија, то ти је делија; 
то његово обиљежје, Злато. 
Махсус ти је селам оправијо: 
ако хоћеш, да га узмеш, млада; 
ако нећеш, срећито ти било 
-- пробер', цуро, којега ти драго! 
Моли ти се, криво остат неће; 
Алијаги криво остат неће.“ 
Кад је Злата сабрала ријечи, 
од себе је гурнула тевсије; 
десни кујрук у зубе турила, 
а с руком је чело дофатила, 
па се чејрек мисли од сахата. 
Па исправу ђевојкама главу, 
па овако рече слушкињама: 
„Нос'те ове двије демирлије 
и ет' ове бурме међу аге, 
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па личкоме Мустајбегу каж'те 
да ћу ја одмах код ња --, њима доћи. 
Нека бурме узме сваки своје; 
ете Злате међу аге царске 
да им двије рекнем лакрдије.“ 
Кад је так'у емер учинела, 
млађе слушке натраг отидоше; 
међу аге турише тевсије 
и Златине речи показаше. 
Кад то беглер чуо и аглари, 
стид хи дође; поцрњеше главе 
кā и да су посјечене лани. 
Поче се крит бољи за горега, 
а бују се женске лакрдије,
чим ће Злата нагрдит бегове 
-- и нека је, и невоља јој је! 
Мало било -- дуго не трајало --
докле аге бурме покупише, 
трка стаде преко диванхане 
-- па велика шкрипа пођиница, 
а на бурме златни' билензука, 
на грлу на звеку ђердана --
стаде шмика сјајног перишана. 
Кад с' одајска отворише врата, 
кад погледа беглер и дружина, 
кад ево ти лијепе Златије. 
На ној беше свилена фереџа, 
око главе бијела хавлија, 
а на образ стамболска чаткија; 
на руке јој свил'не рукавице 
-- морским мишом беху постављене. 
Па девојка селам натурила 
међу аге баш к'о мушка глава, 
па с' у' демир пенџер прислонила 
-- уз пармаке плећи наслонила --
па је цура дворбу учинела 
према бегу и тридес' бегова. 
Цура сеђе чејрек од сахата, 
па све слуша. Бегови ништа. 
Хоће ли је који запитати 
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-- јä ли Мустајбег од Личке крваве --, 
јä л' Мустајбег са Лике крваве, 
јä ли Хрњски од Кладуше Мујо, 
јä л' с Орашца Тале, или Рамо? 
Нико Злату питат не смијаше, 
но сваки сејри шаре по халији 
-- гледа ко је ткао кā халију, 
ко је ткао, ко је нашарао. 
Злата 'вако ријеч беседила: 
„Огледало слике, Мустајбеже, 
ти хаирли довео Унђурце! 
Што, Мустајбег, пушћи момке младе 
да с' у 'дбину око мене сваде? 
Ти си стари' с неколико људи, 
а на тебе ферман Сулејмана, 
но ти пушћи аге на кавгама. 
А знате ли, ђе је то срамота? 
Да вас чује до у дну Ћесарску 
сви главари и краљеви редом, 
то ће брука за вас бити свије'; 
вама ће се главари шпрднути 
-- подпрдати њемачки главари, 
па ће речи, ‚Вид'те Унђураца, 
ђе је пошло тридес' и четири 
сал за једну у Клису девојку!‛ --
па је за вас зазор и срамота. 
Али што хи не устави амо?“ 
Но беглера, беседијо Злати: 
„О Златија Клиског алајбега, 
јä тако ми, сћери, дина мога, 
с ово некол'ко ага царевије' 
ми нијесмо дошли на огледу, 
вет смо дошли да не биде кавге 
међу младе да не биде брука; 
само диздар стари од Удбине, 
он се жели с тобом оженити, 
и некол'ко момака нежен'е'.“ 
Али 'вако беседи Златија: 
„Беглер Лички, царско огледа', 
ја сам ота само једна Злата. 
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Зар код вас нема девојака? 
Морете се тамо оженити. 
Знаш ђе ћеш свако преумити: 
нису пошли Унђуровци Турци 
ђе је добро оглашена Злата, 
но ђе добру има имовину, 
-- имовину, алајбеговину. 
Ја, Мустајбег, лијепог ми дина, 
ја сам мала, нисам ни престала 
-- нисам стигла ни, беже, престигла. 
Имала сам премлого просаца 
-- просаца из капије царске, 
па везира, па паша царскије', 
босанскије' ага и бегова 
мени из дану и даном у дану --
нит' је дана ни пр'о ноћи било, 
но за мене просци долазили. 
Ја нијесам боља ни од кога, 
но ђевојка кā 'стале ђевојке. 
Већ сам 'вак'и јемин учинела, 
да се шале ни удати нећу 
докле нађем мужа према себе 
који би ми нешто учинијо, 
па нијесам могла осјетити 
да так'ога према мене дође. 
Ама кад сте кавгу извадили, 
дошли 'вамо -- немаде ни чаре --
дошли мене, бези, на огледу 
-- Унђурска је царска дичаница. 
Ко се жели оженити Златом 
и Златину пољубити главу, 
златно лице бегове Златије... 
Ја сам била луда девојчица 
-- мене било четири године --
имала сам два брата близн'ака; 
обад'а су од осам година. 
Мајка ми је меракчица била, 
држала је хиљаду оваца 
шта ш њом четр'ес' планинака било. 
На Златарје преко љети мајка 
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држала је на Златар' катуне 
те купила сира и скорупа 
и сеђела на теферич стара; 
остала јој оба сина луда 
у Клис' на двор' без ниђе никога. 
Па дечица у одела златна, 
-- златне капе и одела златна --
па се своје ужелела мајке; 
па су пољем ђеца заскитала. 
Преко поља хтели до Златара, 
да биду ђе је њихна мајка. 
Так'а худа срећа браћи била, 
не пог'дили ђе је моја мајка, 
но пр'о грања преледрог хомара 
побркали, џаде згријешили. 
Обијали и гладни и ледни, 
бег Мустајбег, три-четири дана, 
док хи грдна намер нанијела 
на худуту царском и ћесарском, 
на Козару, гору племениту, 
ђе су јеле до под облакове, 
ђе та гора никад није сама 
-- зими вуци, а љети хајдуци. 
Ту моје оба брата мила, 
ту 'ји' ружна намер нанијела; 
ту се јадан ђидо додесијо, 
од Аршама Вишњић Иивана, 
ш њим четовника тридес' људи било. 
Моја до два луда брата мила 
-- срећа њихна худа и несретња --
Вишњић Иван браћу уфатијо. 
Па није се јунак догодијо, 
луду ђецу водит у Аршаму 
-- нек' робују, али нек' су живи! --
но видијо капе њихне златне, 
златна 'дела, лице одличено 
кā и ђеца Клиског алајбега 
-- кā и да су царска из дивана --
луди ђеци погубијо главе. 
Њихне главе и злаћене капе 
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и злаћене са прси нишане, 
и з ђечице злаћене хал'ине, 
снијо хи је бану Аршанскоме. 
Бан га добро даром учинијо, 
дао му је обор-капетан'тво 
-- дао му је обор--капетан'тво 
да на тридес' капетана суди. 
Покупијо граничарске људе 
од злог оца и од горе мајке 
те на Козар 'ртак начинијо. 
На Козару с ове стране горе 
-- с ове стране горе воде хладне --
ту му свео педесет мајстора 
те 'е лучев чардак начинијо 
на трист' и шес'ет и шес' дирекова 
-- триста челик, а шес'ет од луча --
по двадесет метри у висину, 
горе темељ од лучевог шпица. 
Чардак тежак, од триста делија; 
сала једна ђе бити могаху 
свије' триста на једној трпези. 
Па на чекрк ступе начинијо, 
а на чекрк кандак обрнуо. 
Кадгој Вишњић капетана нема 
-- јä л' га нема, јä ли и је туна --
преко ноћи ступе подижају. 
Да, да виле дођу ис планина, 
нит' би мог'о стићи ни утећи, 
нити как'а учинети квара. 
Еве данас толико времена 
моја браћа седу несвећена, 
а душманин седи на Козари. 
Ако когој жели да с' ожени, 
да он види што је женидбина, 
нек' опреми коња виленика 
па нек' иде с коњом на Козару, 
до Козара и пр'о воде хладна 
која вода никад нема брода 
-- кад је јесен ил' пролеће клето, 
ондар ваља боре и јаворе 
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и проноси бодимице јеле --
да пр'о Коре воде прође 'ладне, 
да удари чардаку Вишњићу, 
да посече Вишњић капетана, 
да донесе к мене у Клис главу 
-- да л' донесе главу, јä ли жива --
да дарује мојег старог баба. 
Ономе ћу бити вијерница 
и служит га баш к'о господара. 
Али ако ме пи'те, аге и бегови, 
да је мојег баба имовина, 
бег --, 'мовина алајбеговина, 
бадихаве наш' имање није, 
ни Златије, што је такве нема.“ 
Кад је чуло тридес' агалара, 
све бегове заболела глава 
-- падоше хим по прсима главе, 
би рекао, баш к'и посјечене, 
ал' е ке-' не--, токе порушене. 
Неки пуха у силах оружје, 
неки ковча ковче низ тозлуке; 
неко вири у халинске шаре. 
Нико Злати џеваб не даваше, 
но Златија рече Алајбега... 
Чека млада чејрек од сахата, 
па неће ли јој когој одговорит. 
Нико нема одговорит Злати, 
но Златија рече алајбега: 
„Срамота је, лички Мустајбеже, 
женска страна стајат међу вама. 
Џеваб дај'те, јä л' ме одустајте, 
'ајте сретњо сваки своме двору!“ 
Тамам да ту рече лакрдију, 
опет нико џеваб не додаје; 
но сокола сиротна Алије! 
дечак 'вако скочи на ногама, 
алајбега Злати беседијо: 
„Е, Златија милог твога баба! 
Ја сам ми --, мљео да си помудрија, 
а ти међер добра аџамија. 
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Знā', Златија, луда аџамија, 
за благо се не даје јунаштво, 
нети глава кад отиде, млада; 
ондар њему не постоја благо 
-- мртва глава не пољуби лице, 
мртве руке не преброју благо. 
Овā, аге што су, и бегови, 
сваки има свашта на свијету 
-- дворе своје, љубе младе своје; 
неки љубу, неки да се ожени, 
неки се је под спр'тен туријо; 
неки љубу има и ђечицу, 
неки, Злато, брата и сестрицу, 
неки луке, а неки лафове. 
Кад је мријет, није се завријет, 
а смрт је грка од севапа. 
Злато овог несретника твога, 
ја, Златка, ништа жалит немам 
-- немам куле, а немам читлука, 
немам злата ни ризнице, млада; 
брата немам, братучета немам 
немам секе, немам старог баба, 
а никак'ог по крви рођака. 
Љубе немам, да пожалим љубу. 
Ја, Златија, мојега ми дина, 
не бих дао главе моје, Злато, 
да је с тобом виша царевина; 
за твој наму и за твоје лице 
ја не жалим, Златка, погинути. 
Ја ћу, Златка, поћи до Козара, 
ако Бог дā и помоћ од Бога 
јä л' донијет од Вишњића главу 
-- јä ли главу, јä ли бана жива --
јä ли моја остат у Козару. 
Та ће треће бити, Злато, неће, 
ако Бог да, кићена Златијо. 
Мо' Златијо Клиског алајбега, 
ја те молим кā и срце моје, 
ја осаб'рит, ти си данас моја. 
Рођена си од твојега баба. 
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Ако волиш да си љуба моја 
-- ја за тебе живим и умрећу! --
з главе скини бијелу хавлију 
а са плећи свилену фереџу, 
са образа стамболску чаткију; 
нек' те аге виду, и бегови! 
Ја те помало и знам и нее знам; 
на ти, нек' ти виду бело лице. 
Ја ти, моје срце, опрошћајем.“ 
Јä кад чула бегова Златија, 
Злата маче са плећи фереџу 
А са главе бијелу хавлију, 
па с образа стамболску чаткију. 
Каде аге виђоше Златију 
-- на косу јој перишани златни, 
а на уши перишан мењђуше; 
на велику главу наведену 
рушпу златну златом накићену; 
а ђердане на грлу бијелу; 
а низ прси шарене бехаре; 
а уз руке крзни чифтијане; 
морске мише уз беле димије, 
на њих зверке од свакоје руке --
на се старе уздарише муке; 
почеше се у Златију бечит 
баш к'о телад у шарена врата. 
Не знаваху шта ће говорити. 
А Алије сиротнога сина, 
дечак скочи од земље на ноге, 
па дофати двије мљетке мале; 
куке диже на тетике горе, 
па са ш њима гађа у хаваје 
-- кад пукоше двије мљетке клете, 
би рекао, кулу оборише. 
Злата с плећом одаји на врата, 
за њоме се аге померише 
-- би рекао, понесе хим душу. 
А Алија рече Хрњичићу, 
„Саде, Хрњаа од Кладуше Мујо, 
и ти, Тале, и отац и мајко 
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-- и ви, беже и аге остале --
мене изун, а вама дола --, довале; 
ја сам сада нијетлија задња 
до Козара на дората поћи. 
Чекајте ме до данашњег дана! 
Ако биде дерман од еџела, 
ја ћу отуд са Козара доћи.“ 
Ој, ђе л' бисмо, ђе ли остависмо? 
Поседесмо, па заборависмо. 
Злата оде одаји на врата. 
Алијага скочи на ногама 
па ховако Талу беседаше: 
„Аџо Тале -- да ти Бог дā здравље! --
даа сам јолџ'ја ка Козару кретат. 
Да ме, Тале, с Мујо' причекате 
данас данак, до данашњег дана. 
Ако дерман биде од еџела, 
а ја ћу дој' и донијет главу 
-- јä л' донијет главу капетана, 
јä ли довест жива савезана. 
Ако не ти дош'о до данашњег дана, 
ни чекајте, нити се надајте, 
но Златији нишан претурајте 
и дајте је за ког ви је драго!“ 
„Алах!“ рече алајбега Злата, 
а з десне стран' косу очупала, 
а закука баш к'о кукавица. 
„Куку мене, божој несретници! 
Што учинех за мајчина сина 
те га спреми' на триста Вишњића 
-- на Вишњића, азгин капетана --
да изгуби млад делија главу? 
А ја шта ћу, и његова мајка, 
да му црња кука до вијека? 
Ој, тако ми дина лијепога, 
јако момку суђен данак дође 
те погине на Вишњића Аљо, 
узећу му малу стару мајку 
па је довеш на моје дворове 
код моје алајбеговице, 
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држаћу је док је жива стара, 
од моје је боље држат мајке. 
Валах билах, и тако ми дина, 
ја се више никад удат нећу, 
но вечита остат за Алију.“ 
Све Златија оде плачијући. 
Док је дошла на кафаз девојка, 
момак силан низ бегову кулу, 
на у подрум до дорина дође. 
Дору стеже четири колана 
а заложи ђемом студенијем, 
па з доратом на бегов' авлију; 
приведе га бињектеш-камену, 
па с камена дору на рамена. 
Алајбега дозива Златију: 
„Еј, Златија Клиског алајбега, 
помол' једном завијека лице 
и твоје румен' јагодице, 
да те једном видим довијека. 
Ја, Златија, идем на далеко; 
море бити, па се не видети. 
Да не оста'м жељан лица твога, 
гоце моје, и господства твога!“ 
Кад је Злата чула Алијагу, 
нема каде пенџер отворити, 
но је пенџер руком саломила, 
алем чело на пенџер турила, 
а кадемли руке на јабуке, 
а бијеле дојке на промољке, 
а низ дувар косе ибришимске, 
па хАлија видијо Златију. 
Злати 'вако рече лакрдију: 
„О Златија -- срце из њедара! --
ја сад пођох путем далекијем. 
Ако отуд суђен данак дође 
те погинем, срце, на Вишњића, 
аманет ти моја стара мајка. 
Немој моју упуштати мајку, 
а да проси на душманска врата!“ 
А Златија беседи Алији: 
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„Алијага, моје срце златно, 
ја сам себе јемин учинила 
-- Боже, чувај, да не доћ' до тога! --
ако ли би суђен данак дош'о, 
узећу ти стару твоју мајку 
на мој дворац код моје матере, 
држати је кā и своју мајку. 
А Алија, срце из недара, 
немој бринут да се уда Злата! 
Валах билах, срце из душице, 
ја се другом дозвољават нећу. 
Ако дођеш, ја сам твоја љуба; 
ак' не дођеш -- да Бог лепи чува! --
ја нећу тражит другог мужа, 
-- мужа другог, но сам стална твоја. 
Удават се с мога двора нећу; 
за те, срећо, живим и умрећу.“ 
Аљо кад је чуо лакрдије, 
тумбаклијом притеже крилана, 
а диже му чатал у висину. 
Кад је дорат чатал опазијо, 
па све четири чавле покупијо, 
скочи -- не шће гледати капију, 
но прескочи бедем и авлију; 
па кад паде на сокак чалију, 
би рекао и би се заклео 
да се сруши камена авлија 
-- па ш чалије пољем зеленијем. 
Злата за њим очи вране гледа; 
на очи јој сузе навираху 
кā са стрехе кад киша ударја, 
ондар доклен мога виђет Злата 
-- Е, делију пољем играјући. 
Доро Аљу скаче у колаче; 
по три метра у висину краче, 
а четири пољем задираше 
док се дечак уз планину прими. 
Злата каде не виђе Алију, 
у ђевојку бајалдиса душа; 
паде баш кā да је уумрла. 
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Дечак ' поља планинама крену, 
гор'анке се горе надфатијо. 
И стрм и брд, не скида се дору 
за три дана и три ноћи тавне, 
док прегази брда и планине. 
Кад је Аљо тре --, 'тврти дан раван --, 
четврти-трећи данак у кара акшаму 
-- кара акшам, Аљо на Козара, 
на Козара голему планину --
так'а срећа сусрела Алију, 
ведро није, но је облачина. 
По небу је тешка грмљевина 
-- свеће свитка, а грме громови, 
а удара дажда из облака --
помрчина те се не видаше. 
Аљо вика дебелом дорату, 
„Е, дорате -- моја срећо драга! --
куд је, доро, три стотине ђида 
-- на Козару, код воде Кораве 
Вишњић Иван, три стотине друга, 
на лучеву на вису чардаку --
туд је Бог д'о дажду од облака, 
која Кора никад вода нема --, 
брода нема ни чуприје, доро, 
а састигла од горе планине 
-- снегови се стабљу у брежине, 
па се двије воде саставиле, 
једно од дажде, једно 'д врелог снега --
па Корава дошла на ћемалу. 
Она дрвље и камење ваља, 
мој дорате, дубимице јеле, 
проноси боре и јаворе. 
Мај дарате, великога зора, 
на'виша је Кора вода јака. 
Боље би нам преко мора било 
-- преко мора, доро -- препливати, 
но на брзу воду на Козару. 
Ама, доро, срећа нам је јака. 
Натраг нама повраћања нема, 
а напријед -- да нам Бог дā јаки 
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срећу добру, и Боже помози! --
напред горе --, а напред море, а натраг нам горе. 
'ај, на море не може нагоре.“ 
Па му поче чатал издизати, 
до тумбак' узенђије стезат. 
Дорат знаше -- сал што не збораше --
шта сах'бија на дорату шћаше, 
Кад се поче дорат извијати, 
а подизат чавле на облаке, 
па кад стиже до Кораве клете, 
са обале чавле покупијо 
-- па кад води скочи у Корави, 
мутни вали коња дофатише. 
Преко коња и пр'о седла златна, 
па пр'о аге до бијелог врата, 
коравски га узеше таласи. 
Тек је дорат доња од џинова 
-- џинска крила, а са ш њиме вила --
па се бори водом валовитом. 
Валној води Аљо беседаше, 
„Драги Боже, Ти нама помози! 
Није воља, но невоља љута.“ 
Па кад перо виђе наврх чела, 
кад се једном перо окренуло 
-- које се вазда окреташе 
у сахату по четири пута --
чејрек кад је прош'о од сахата 
те се једном перо окренуло, 
једном нождре од дората клета, 
нождре двије наврх воде никле 
па из себе воду изфркује 
-- воду клету, па пламен за њоме; 
колик беше пламен истуријо, 
би рекао, меташе свечица --
па засука за у воду Кору, 
па га опет талас затуријо, 
трага вода узе таласове. 
Боријо се други чејрек раван. 
Кад се јопет перо окренуло, 
дорат опет главу на од воде, 
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па изфрка воду са пламеном. 
Па га јопет вода занијела, 
-- вода, талас, и големи буси --
мутна тече и носи борове. 
Так'а срећа, чејрек трећи дође. 
Кад се трећи чејрек наравнијо, 
загребоше чавле доратове 
с оне стране ледене Кораве, 
и изнесе сахибију свога 
-- ни колан му није прекинуо. 
Кад је из'јо Аљо на дорина, 
' дора се скиде свог хајвана 
па истресе воду из кубура, 
па на чанак гледа кубурлије 
-- кад му није с воду упуштале. 
Ондар Аљо загрли дорина, 
па овако дору беседијо: 
„Мој витеже, добро ли истеже!“ 
Па истресе воду из чизама. 
Мало хода и дора провода, 
па га узе пр'о лијевог лакта. 
Лако, лако води са обале, 
докле иде лако ка чардаку. 
Сад дорату тихо беседаше, 
„Мој дорате, и друже и брате! 
На нас срећа как'а ће нас срести? 
Добро си ми воду пребродијо, 
но, дорате, мука на чардаке 
ако Вишњић не биде на чардак'. 
Вишњић ако са његовим друштвом 
јä ли биде стубе подигао, 
па на чардак санак боријаје, 
јä л' куд о'ш'о, па хи подигао, 
не помаже твоје криловање, 
моја ћорда, ни моје јунаштво; 
да смо виле, да носимо крила, 
не би драма меса унијела.“ 
Па полако з дором до чардака. 
Каде срећа при Алији била 
-- на чардак' су стубе недижене, 
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но на чардак' муме горијаху. 
Велики се џугор чујијаше: 
ту се Вишњић Иван придесијо 
са његово три стотине друга. 
Так'а хи је срећа донијела, 
у Аршаму, у њихова бана, 
ту се скоро мушко чедо нашло. 
Бан је велик шенлук учинијо, 
чеду славу дао на сву страну. 
Ђе је било њихне стражарице 
-- ђе је њихне пандурице било 
и на стражи по тридесет друга --
три товара вина оправијо; 
а Вишњићу дванаес' товара 
и ракије и руменог вина 
па је стигла по час' од Аршама, 
да с' напије три стотин' стражара. 
Међу собом примили хардове, 
а азгино друштво Вишњичево 
на велику салу на чардаку 
вино пију, харче лакрдију. 
Вино пили, али се препили, 
па шапке капе побацали, 
Остре ћорде ии жежене лунтре 
побацали у чардак у ћоше, 
а пијаху, а неки лежаху, 
неки руке туријо пре другога 
-- неки с врата, неки преко врата. 
Не беше се капетан опијо. 
Вишњић њима сједи у коледо 
-- у то чело међу пенџерима --
до Вишњића до два бајректара, 
они свесни и тријезни в'ома. 
Аљо кад је дош'о до капије 
и 'калинаа Вишњић капетана, 
дора свеза за 'калине свога, 
па дорату брату беседаше: 
„Мој дорате, и друже и брате, 
ја никога осем Бога немам 
-- осем Бога и тебе једнога. 



   Авдо  Међедовић                                                             

69

Епске 
народне 
пјесме

Сам Алија, калабалук ђида. 
Одох, доре, горе код дивана, 
да провирим на врата душмана, 
шта но чину, и шта се веселу 
-- шта је њима, одкуд ли ракија, 
ко је пиво на дар оправијо. 
Ал', дорате, мој и брат и друже, 
ако тутањ стане по чардаку, 
гледај, доро, ко шћене бежати. 
Кад те стане крвца покапати 
низ диреке по гриви, дорате, 
ко побјегне, посвети Алију, 
д' 'ел ме други осветити нема.“ 
Дорат ништа зборит не умије, 
без знаваше што ага збораше. 
Па отале уза стубе Аљо. 
Кад је дош'о на чардак на салу, 
кад на сали ошкринута врата, 
а ту триста пијеше солдата 
азгинога, од оца горега, 
а Вишњић им ријеч беседаше: 
„О моја браћо и дружино редом, 
пи'те, браћо -- тек се не опи'те! 
Није фајда рујно пити пиво, 
што нам га је оправијо бане 
да му сретњо биде бану чедо 
-- и у млого дана и година 
дочекамо да му га женимо! 
Је ли боље раздвојити пиво 
-- нешто ноћас, нешто сутра вече, 
нешто море остати за даље. 
Боље нам је за три ноћи пити 
но се ноћас ракијом препити. 
А наша је стражарица близу 
до границе од Турске крајине. 
А знате ли босаначке аге! 
Е, љути су Крајешници Турци. 
Могу негђе војску покренути, 
на нашу стражу ударити, 
од нас грдна ђела починети. 
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Знате л', браћо -- није било давно --
кад посеко' двоје ђеце лудо 
најбољега бега царевога, 
алајбега од Клиса бијела, 
ђе на мене пријети Крајина. 
Најзад остат без врачања неће. 
Јесте л' чули шта је рекла Злата? 
Да никога нема од Турака 
без та сестра д'а брата мила, 
она се је јемин учинела 
да никоме љуба бити неће 
што јој браћу осветити неће. 
Па се бојим од удаје њене, 
па се когој за њом не накани. 
Чујо јесам, не знам је л' истина, 
ђе су Турци пошли код Златије 
на огледу алајбега Злати, 
и са ш њима сиротан Алија, 
а та наша љута крвопија. 
Па се бојим да не дође ђидо, 
да не дође на Козару равну 
и удари нама на чардаку. 
А знате л' га -- да га јади знаду! --
ђе те гује у султана нема 
-- у ћесара нема помињања.“ 
А почеше се смијати Маџари, 
а својему потпрдиват мум'ру, 
капетану Вишњићу Ивану. 
Па му 'вако пјани беседаху: 
„Вај! наше чело, капетане! 
Што се страшиш тако од Турака? 
Да тако нам Бога милоснога, 
ев' 'е данас дван'ес' годин' дана 
-- а готово већ 'е дванаеста --
како стражу чувамо на Козару. 
Ни 'тица нам није прелетела, 
а камоли Турчин од Турака. 
А ти збориш да ти ноћас дођу! 
Види што је киша навалила, 
а снеге з брда обалила, 
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па Корава дошла на брегове. 
Ни виле је не би пребродиле, 
ај, камоли момци и хајвани!“ 
Овако хим Иван беседаше: 
„Шта лудости зборите, јунаци! 
Ви не знате Влахињића Аља. 
А он јаше коња криловита; 
он би сиње море прегазијо.“ 
А то збори, слушаше Алија, 
а смије се редом сва дружина. 
Аљо мисли на одајска врата, 
„Што ћу саде од живота свога? 
Сāм Алија, калабалук ђида. 
Ништа моћи учинети нећу.“ 
Па се јунак домислијо мудро. 
Па подиже капак --, из силаха 
двије мљетке, обадвије клете, 
па хим куке диже на тетике; 
ш једном понишани Вишњић капетана, 
з другом гађа његов' бајрактара. 
Кад пукоше двије леденице 
кā два грома од облака црна, 
једна уби оног бајрактара; 
она друга не уби Ивана, 
но ућеши 'на дван'ес' кандиља, 
у одаји оста помрчина 
ате пушке мркогласовите. 
Ах, Алија кā и соко вика, 
„А на ноге! Ударише Турци!“ 
А привуче резу од челика, 
натаче је на петљу челичну. 
А Нијемци устадоше клети 
-- п'јани ђиди вино префатили, 
па одајска не погоде врата; 
да погоде, фајде не имаде, 
делија је резу начелијо. 
Заоштре се ханџар-каме клете; 
изваде се каме из силаха 
-- неки ћорде, а неки ханџаре; 
клепет стаде сабљи жеженије', 
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шкрипа стаде кости јуначкије', 
крв се просу, а труплине веље; 
чардак клетан тресу из темеља. 
Поче јека стајат по чардаку: 
неко виче, „Леле мене, мајко!“ 
неко кука, „И отац и мајко!“ 
Док је трупањ цијел сахат била, 
па с' утаја без ниђе никога. 
Дзоро сазгин, па се препануо 
-- црна крвца паде преко прага, 
па полече по лучеву штрику, 
а низ диреке паде на дората; 
би рекао, чешмери бијаху. 
Шале није на агларбег чардака: 
ту се закла три стотин' момака 
-- Е, ту шала није крвца мала. 
А кад неста звеке у чардаке, 
ондар Аљо рече на одају 
-- пред одају Вишњић капетана --
„Чини ми се, жива не остаде. 
Ваља узет с диванхане свећу 
воштаницу, и виђети те ћу 
шта се од њих тамо учинело.“ 
Па хрлосне плећи у Алије, 
па кад скиде резу саа табније', 
па под врата плећи потуријо, 
иза врата леше отуријо, 
мало собна врата ошкринуо 
кол'ко би један прош'о насатице. 
Још их гура, повише растура; 
па се дечко врну диванхани, 
књигу прими и кандиља-свећу, 
па га ето право у одају 
гледат има л' когој у животу. 
У животу нико не имаше, 
но се леши клети потрпали. 
Како су се момчад прегонила 
са сабљама и са ханџарима, 
бе --, попаии таман до тавана. 
А Алија, несретњога сина, 
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он узео превртат лешеве, 
а тражити Вишњић капетана, 
јел без њега нема путовања 
-- неће тамо веровати Злата 
ни тридесет ага удбинскије'; 
но неће, но се насмијати. 
Задрт момак не оставља главе. 
Кад погледа код мермер-хастала, 
под хасталом виђе капетана. 
Јанџик седи, хабер не имаше, 
но дубровку држи двогрлицу 
-- двогрлицу, четворозрницу. 
Уз раме је пушку прислонијо, 
па је главу од њих заклонијо, 
па Алији виче Влахињићу: 
„Ста то, курвин копилане, тражиш? 
Зар је мало јаде учинијо? 
Триста си ми друга потрошијо 
-- да се прича докле је свијета! --
но још тражиш кога жива наћи!“ 
А кад Аљо виђе капетана, 
јанчићу је рек'о Вишњић капетану: 
„О Вишњићу, наша крвопијо! 
Мене ово триста тако и тако друга, 
а твоја ми око сабља глава, 
јер сам дош'о на огледу Злати, 
а данас ми твоја глава вреди 
кā и што су двије главе тебе 
двије главе од два суре моје. 
Прво су ти капетанство дали; 
а сад твоја, да с' оженим Златом. 
То хиљаду капетанства вреди. 
А без тебе повраћања нема, 
ни на Клис ми има путовања.“ 
Но кад Вишњић чуо Алијагу, 
па му 'вако Вишњић беседијо: 
„Еј, Алија -- кукала ти мајка! --
не на мене остао без себе, 
кā и што ћеш останути брзо! 
Није моја глава бадихава, 
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јер ја пушку имам двогрлицу 
-- двогрлицу, четворозрницу. 
Валах билах, изгорех те жива! 
Е, ти немаш никога од рода, 
жао ми је стару мајку твоју. 
Но се вуцај, нек' те носу врази! 
Доста си ми јада учинијо, 
што то нико није, ни од кога.“ 
Кад Алија зачу капетана, 
па делија рече капетану: 
„Немој тако, Вишњићу Иване! 
Кад је мријет, није се завријет. 
Ја сам дош'о на гору планину, 
на Козару на чардаку твоме, 
да понесем твоју са глав' раму --, 
са рамена твоју русу главу, 
јä л' поведем у Клису жива, 
да те беглер види и Златија. 
Без тебе ми повраћања нема.“ 
Па на њега хамлет учинијо. 
Вишњић пушку диже на тетике, 
па га с оба грла, оба гађе 
-- а так'а се срећа придесила, 
јер не шћеше пушке прифатити, 
но на чанак крвца усирена. 
Једна свари, друга не упали. 
Кад га пушке преварише бојне, 
Вишњић пушку дубровачку баци, 
а Алија за прси ђидију, 
па мљаваше да ће лахко бити. 
А та сила Вишњић капетана 
скоћи намах момак на ногама, 
па при себе привуче Алију; 
почеше се двије силе вући 
пр'о чардака и преко лешева. 
Аман силе од оба делије! 
Вредан Аљо што нема карара, 
али Вишњић вредни' од Алије; 
па цијели сахат преорваше 
-- таман сахат и за чејрек раван --
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док Алију пене попадоше 
-- попадоше мутне и крваве --
а Ивана јако роса мала. 
Аљо пада на оба колена, 
на десну се дочекује руку; 
Јован јако пада на колено. 
Ниједно се не одупираше. 
Бог да знаше, надвладат га шћаше. 
Доље трупањ стоји од дората 
-- дорат трупа, бије мердивене, 
би рекао, ударише Турци. 
А Алија кад се муком нађе 
-- кад видијо ђе ће погинути --
овако је момак говоријо: 
„Ђе си Тале, а ђе си сердаре? 
Хрњијићу, црн ти образ бијо! 
Ибријићу, и тебе ако Бог да 
-- а ти ђе си, Врцић Ибрахиме? 
Гледате Аља на мукама 
-- видите ли што сам учинијо? --
Аге моје -- црн ви образ бијо! --
ја посек'о и изгоре друштво, 
па се 'орвем сахат са душманом. 
Ви гледате мене, не чекајте! 
Шта нејдете те га не сечете?“ 
Кад је так'у рек'о лакрдију, 
кад то Вишњић чуо вихотињу, 
он мљаваше то истина беше 
па на страну окренуо главу, 
а Алија паде баларија 
па га десном ногом потуријо 
-- за праг му је главу закучијо, 
преко прага обали ђидију 
насатице, тек на лопатице. 
А пал --, паде сила поврх силе. 
Да ј' одморан Вишњић капетане 
кад он пане на плећи јуначке 
-- а није се ласно подизати, 
а камоли уморан делија --
а Алија поврташе душу 



   Авдо  Међедовић                                                             

76

Епске 
народне 
пјесме

на прсима Вишњић капетана; 
добро сијо док се одморијо 
и поврну од орвања душу. 
Па му ђаво не да сеђет с миром, 
но да видиш несретњога сина: 
Он одпаса свиленога паса, 
па полако испод с отрага 
те Ивану двије свеза руке 
врх лаката до надно ноката. 
Велик му је зулум учинијо 
-- из лаката жута вода пишти, 
из ноката црна крвца вришти --
но Вишњића гурну ' диванхане 
низа стубе доље пре дората. 
А дорат се уплашијо клетан, 
па кад виђе ђе се гомиљаје, 
он чивтета на Ивана баци. 
На лошега мјесто погодијо: 
два му здрава ребра саломијо. 
Иван јекну, те звекну Козара, 
а Алија сина материна, 
он поскида 'дела са Маџара. 
Дофати воштаницу лећу 
па запали наоблећу к лећу 
ђе је крвца њихна покапала 
и на лучев' швица одарала 
-- та је крвца в'ома запалена, 
лучева тахта прифатила 
док Алија низ скалине сиде --
пај донесе четири кајасе 
-- са Маџара ка'се и појасе --
те утеже Вишњић капетана 
-- с кајасама, а за реп од дората; 
с појасима на терћије дору 
избабари главу Иванову 
прем' аркаша и дора седло --, 
-- Е, прем' аркаша и седла дорова --
па се дору спреми на сриједу, 
па с Иваном на говару ваља --, 
на Кораву воду на обалу, 
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а на чардак избише пламени, 
мавен пламен до под облакове. 
Алија је дору беседијо, 
„Доро моје, моје добро драго, 
омоду си пренијо Алију, 
а саде мене, брате, и ђидију. 
Уморан си -- криво ти је, доро, 
сва на тебе кривда остајаје, 
а ни мене право није, доро. 
Еве, брате, три-четири, пет дана, 
боримо се без ништа одреда: 
нит' једосмо, ни се одморисмо. 
Давар, доро, моје добро драго, 
мучиће се Вишњић капетане 
да умори и тебе и себе 
-- па и мене, доро, поврх тебе.“ 
‚Јалах!‛ рече, диже му чатале, 
хајван скочи у воду Кораву. 
А Ивана динског душманина, 
махаа ногама тамо -- хај! -- и овамо, 
све се мучи да обали редно, 
не би л' коњу го --, ноге замотао, 
не би ли га с коња раздвојијо, 
не би л' себ' и њег' утопијо. 
У доурата гриве окнивене, 
па ту срећа однесе Алији 
-- дорат вилан пренесе Алију 
и за собом Ивана ђидију. 
Кад и изиде на обалу Иване 
-- на обалу од ледене Коре --
Аљо сиде, хосједе дората, 
пеољуби га међу очи глед'е, 
па овако дору беседаше: 
„Мој дорате, мојхе дилбер-драго 
-- мој дорате, и друже и брате --
и ја умр'о, не ост'о без тебе.“ 
Па изручи воду из кубара 
-- из чизама и из кубурлука 
па с доратом до горе хомара, 
па му скиде чатал од улара, 
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нахрани га пандуричком травом; 
одмараше, и нахрани дора. 
Себе 'дела суши према сунца
-- ведро беше, а пролеће среће. 
Док ј' Алија 'дела пресушијо, 
чардак се је с ватром разгоријо; 
ватра му је чардак изгорело, 
сал остало три стотин' дирека 
-- те дирека теке од челика, 
осташе све плами пламијући. 
Аљо себе обукао 'дела 
па се дорју на сриједу прими, 
па з доратом витезијем својим 
све полахко иде планинама. 
Не боји се потер од терања, 
а не хоће покрпат Ивана. 
Иван гредом куми Влахињића: 
„Влахињићу -- Бог ти берат даје! 
-- Е, тако ти Бога милоснога, 
посечи ме, не води ме тамо; 
немој образ мене одбијати. 
Глава ти је кā и жива ђовда.“ 
Аљу јади не давају тешки, 
не беше га фајда закумити. 
За три дана и трећи у зору, 
трећи данак дође под Грбачу, 
надно поља теке Клисанскога. 
Јоште зеба, сабаха нема, 
агал'и на Удлису рани --, 
агалари на клисове дворе 
-- а на Клису на бегове дворе --
пију у дан, а ноћи спавају; 
ни хабера за сирака грдна 
-- ни хабера, но се освећају, 
а све хабер отуд причекају 
да л' ће мртви Аљин' гласи доћи. 
Тако ћуте, теке су наушиле 
-- нијесу му ниједан пријатели. 
Док је легла, не спаваше јадан --, 
не спаваше алајбега Злата 
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и дан и ноћ за шес' дана равно 
-- и за шест ноћи тавновије' 
нит' заспала, нит' је престанула, 
но све срце носаше ручице 
-- срце своје држи у рукама --
а све сузе рони са очију --
па је ето рана уранила; 
ближња јој се примакнула вада 
кад је рек'о да ће Алија доћи. 
Пропела се на чардак девојка, 
вране очи сузе обрисала 
па на очи дурбин натурила, 
Клисанско је поље покупила; 
напрема се надно поља равна, 
ту угледа господара свога, 
па скочила кā да с' помамила. 
Дурбин двоглед бачи на одају 
па полеће боса низ скалине 
-- босонога, сал у саме, 
гологлава, сал у финофесу, 
кā бијела са планине вила --
па сокаком иде преко поља. 
Насред поља срете господара 
па загрли дора око врата, 
па га трипут сестра пољубила 
-- дора брати --, зове кā и брата: 
„Брате мили кā и сестре своје 
-- мој дорате, и срце и брате! --
благош мене за тебе, дорате, 
кад мојега донес' господара. 
Валах билах, ћевла моја златна, 
О, кад сидеш у Клису крваву, 
цијел месец или и два дана 
-- море бити и пола године --
ја ћу твоје плоће одковати 
па ти друге начинети златне, 
а чуле ти мил'не пота'вити 
-- свил'не чуле мишом постављене --
ђовду твоју одржат у топлину 
-- држати те, хранит са пиринчом, 
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на ноге те водом напојити, 
а међу очи, срце, пољубити 
кā и брата што га има мајка --, што га има сека. 
За овога мога господара 
златно ћу ти седло преградити, 
тахте двије од дуката сама, 
а златне ти ђеме начинети. 
Ој! ђе л' бисмо, ђе ли остависмо? 
Па седесмо, па заборависмо. 
Кад Златија остави дорина, 
па се своме господару врну, 
па Алију, господара свога, 
Злата скиде с коња у наручје, 
па се мужу 'куту залећела, 
а Алији десну љуби руку 
па кољено од газијског сина, 
пред Алијом земљу црну љуби, 
па се горе исправи девојка, 
двије алем руке раширила, 
а сивога загрли сокола; 
под зубе му образ потурила, 
а Алија јој пољубијо лице, 
па је момка за руку примила. 
Преко поља повели дорина 
доклен дошли у бегове дворе, 
на авлију Клиског алајбега. 
На авлији зинет без карара. 
Ту бегова вода шедрвана, 
на тој води дванајес' ћесама 
-- свака беше од жеженог злата. 
Код те воде злажена ш'емлија 
од седефа китна начињена; 
на скемлији прострта халија 
-- на халију шиљта од харира, 
а на њему 'тичија перушина --
два јастука поврх сандалије. 
Крај скемлије дрво бадемово 
па зелене растурило гране, 
хлад је дало око воде хладне. 
А Алија седе на шилтету, 
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па га хладна вода зачекала. 
А делију умор притиснула. 
На дворове све глух сан спаваје, 
нико што се ради не знаваше. 
Аља момка дреми притиснули 
баш кā да је смрца погодила, 
па овако дећак беседијо: 
„О Златија, моја срећо мила, 
Ја те, срце, молим кā и душу. 
Злато, узми дебелог дорина, 
проведи га од кафаза, Злато, 
тамо даље изван у баш'ана. 
Злато, мене мртви сани нашли --, 
сани су ме мртви притиснули. 
Да л' бих мало санак боравијо, 
да л' бих, Злато, себе одморијо 
-- еве, срце, шест ноћију тавно 
и шест, Злато, бијелије' дана, 
нисам коња водом напојијо, 
нисам себе, Златка, одморијо.“ 
Злата мога момка послушала 
па поведе дебела дората, 
тамо јандал оде од кафаза 
-- дора вода и Златија хода, 
и за собом води душманина. 
Аља мртви сани дофатише 
-- бир је лег'о, мртви сан заспао 
кā и да је још лани умрао. 
Момак мртви санак утврдијо. 
Ђе је срећа, ту је и несрећа 
-- сад је муртат диздар поранијо, 
па се крмак Алијаги нада, 
кад ће вада од Алије доћи
да донесе од Вишњића главу, 
из Козара Вишњића Ивана; 
да би л' како у сушрет изљег'о, 
да ли би му глави дохакао. 
Па диздара носи ибрик злаћан 
-- ибрик сјајан у бијеле руке --
санћим авдест да на себе узме. 
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Кад погледа около кафаза, 
кад Златија Клиског алајбега, 
Злата коња води Влахињића 
и за њиме Вишњић капетана 
на терћије у везу свезана. 
А кад диздар видијо Ивана, 
па помршта на диздара глава 
кā да му је брату савезана; 
па погледа диздар на скемлију, 
кад угледа сиротна Алију 
ђе Алија мртви санак спава. 
Диздар пође лако низа стубе. 
Санћим се је ђидо учинијо 
да на шедрван воде узме хладне, 
да на себе авдест турски прими. 
Па погледа сиротна Алију: 
виде, сан засп'о кā да се заклао. 
Ибрик спушћи за ћоше кафаза, 
а прићека алајбега Злату 
док обрну натраг са дорином. 
А Ивану преко близу дође, 
а 'вако му шапташе диздаре: 
„О Иване, дински душманине, 
сад сам кадар добро т' учинети, 
ако се смијем поуздати. 
Јеси л', ђидо, кā што свијет каже? 
Да ти с мојом остром ханџарином 
ослободим са лактова руке, 
да дофатим алајбега Злату, 
да јој јаглук у вилице бацим; 
док се, ђидо, попнеш на дората, 
да јој двије стегнем алем руке, 
а ти с двије стегни за кујруке 
па је, ђидо, тури у терћије. 
А ја ћу ти свил'ног дати паса; 
ти јој тури два кујрука мрка 
пр'о рамена у твоје вилице. 
Не дај мрдат главом ђевојкана, 
да девојка својом главом маше 
-- да те гуја не уједе љута! --
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док је свежем око паса твога, 
њејне руке покрај ђовде њејне, 
а притегнем, Иване, уз тебе. 
Па крилана крени зенгијама. 
Тā је дорат од џинскије' коња. 
А немој га, ђидо, сажалити. 
Ја ћу натраг бежат на дворове.“ 
Па му ханџар-кама сину љута, 
а пресеће везу на душмана. 
Кад катилске ослободи руке, 
ондар диздар јаглук дофатијо 
па га тури на уста девојци; 
с једном руком двије руке њене. 
Ђидија се на дората прими, 
а за кујрук дофати девојку. 
Диздар јо' 'е укрутијо руке, 
па Златију тури на терћије; 
диздар свилен појас ударијо 
преко двије Златијине руке, 
уз хрбат прикућијо Злату, 
у на срце свеза душманину. 
А душмана стежеје хајвана, 
дора с коња двије узенгија. 
А дорат је увиљени клети 
-- ни знаваше што тежа бијаше, 
нити штуран што је уморстиња --
па се с кала налази капије, 
а искочи штуран на чалије, 
са сокака пољем зеленијем. 
Кол'ко штуран на колаче скаче, 
кол'ко чавлом бусењ изваљује, 
би доброга момка укопао. 
Оде штуран кā небеска муња. 
Злата злу час каосу одгојила 
-- косом главом маха на лево и десно, 
не би л' који кујрук отчупала. 
Једном дала насред поља равна, 
' л'јеве стране кујрук очупала 
-- па кад врисну, баш к'о горска муња. 
А мајка јој беше изклањала. 
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Мајка ћула аваз од девојке 
-- па је добро дрзи без хесапа --
„У клискога и баба и мајке 
нема више никог од евлада!“ 
Па кад чула врисак од Златије, 
а Златији мајци судба ударила; 
мајци леле за срце Златије: 
„Од како је спремила Алију 
у Козару на воду Кораву 
да освети Алијина сина --, 
њејну браћу сиротан Алија, 
све из дана и зда шес' ноћију 
моја Злата и пишта и плака. 
Међер Злати срце пуче љуто, 
скочи Злата са чардака млада, 
па све сломи и ноге и руке!“ 
А ханума ћело на пенџере; 
кад погледа ма авлија грдна, 
на авлију сиротна Алију 
ђе сан спава на меку халију 
кā и да је умро јä л' орејо, 
па ханума очи ограштала, 
а нис поље угледа крилана 
-- штуран носи динског душманина, 
и на сапи бегову Златију! 
Вришти Злата, чује с' до облака. 
Ханка рече, „Куку дома црна!“ 
па полеће низ скалине млада 
док је сину дошла сиротноме, 
па закука више зета свога: 
„Кукуј, зете -- ама несуђени! --
грдан бијо ко те је родијо, 
аџамијо без ниђе никога! 
На кога се ослободи, сине? 
Кад ти Бог дā и срећа донесе, 
што доведе душманина жива, 
што му тамо не осјече главу? 
Знаш кога си на двор' оставијо! 
Ха! Диздара издаде дората 
и Златију, свог Турчина дина, 
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а погази --, оде ти Златија, 
-- а ти спаваш, ни хабера немаш! 
Горска гујо без нигђе никога, 
кад доведе душманина жива, 
теб' се било мучно пријавити, 
да дворане и аг'ларе будиш? 
Што не дозва своју 'утару ханку 
-- баш к'о твоју у Удбину мајку? 
Ја би' ђида у подрум турила, 
тебе, сине, преко мога крила!“ 
Женска суза, вриска, кукњавија 
соколовског разбудила сина. 
Како се је дечак разбудијо? 
Баш кā да је момак без памети 
па одрли очи у хануму, 
а кад чуо лакрдије ружне, 
погледао -- кад дората нема, 
ни Златије Алајбега деда. 
Аљо јекну те авлија звекну, 
а дозива диздара Османа: 
„Зар, Османе -- дински душманине! --
немаде се ни ш чим осветити? 
Каде шћеде да с' осветиш, ђидо, 
што не снесе ханџар-каму љуту 
те ми у сан не одкиде главу? 
Не би мене ко имао свећат 
-- брата немам, братучеда немам, 
ни как'ога по крви рођака. 
Но пушћи дин целог муслимана, 
даде 'нак'у дин-душману Злату 
и дората те ми сломи крила, 
издало те љето и година! 
Ха, диздаре, с тобом је Крајина. 
Бог ће дати да ти на двор дођем, 
да те зовем на мејдану, ђидо. 
Не дају се мејданити Турци 
-- али нека боже срећ' и з'равља, 
вакат ће ти доћи од свећања. 
То, ханумо алајбеговице, 
немој кукат -- зарар ти је дину --
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ни плакати, да те боли глава. 
Ако с' Злату од срца родила, 
данас је моја прошеница; 
то је, ханко, моја главобоља.“ 
Ханка кад је чула Алијагу, 
па с' у старој пренеможе душа. 
Аљо момак скочи на ногама 
па зајеча виска за дората: 
„Мој дорат,' моја крила златна, 
ја сам млијо за живота мога 
да се, драго добро, не раздвајам 
ни ја тебе, ни ти агу свога. 
Нека, доро, душманина мога.“ 
Па на момка мука велика 
-- једно, што се момак уморијо 
-- за шес' дана ни воде не пијо, 
а камоли да је сан заспао --
друго, момка не ноге лагане 
нема оније' харванскије' опанака 
-- јä л' харванскије' јä ли хајдучкије' --
но жежене чизме и калчине; 
ћорда тешка, а тешко оружје, 
токе златне а доламе клете, 
а на глави калпак и челенке --
а делија ходит не учијо; 
наувијек на дората свога, 
који носи крила под колана. 
Па зађеде скуте од доламе 
под кајасу ђе бијаше ћорда, 
а с кајиша притеже гадарку 
по ребрима испод леве руке;
па засука уз руке рукаве, 
а пр'о плећи тури џеку склету; 
па сиротан оде на авлију, 
па с авлије пољем зеленијем 
без никак'а од невоље друга. 
А кад пољем зеленијем прође, 
све оде трагом за доратом 
кудар му је однијо Златију. 
Дан за даном, а ноге лагане --, 
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тешке ноге, а уморан дечко, 
па на дно поља Клиског шљег'о. 
Ту га кара акшам притискао, 
а бијел га данак оставијо. 
Момак крилу иде уз планину 
док је сабах зора ударила. 
Брешљевшку је гору прегазијо, 
па сјутрадан ваздан до акшама, 
па другу ноћ тамам до сабаха. 
Трећи данак у зорицу сјајну 
дечак сиде на равну Козару, 
на валове и ледну Кораву. 
Сад, кад Кори на обали дође, 
ту делију ноге оставише, 
па засједе води на обалу, 
која носи борје и јаворје. 
Па заплака -- и невоља му је: 
„Мој дорате, и друже и брате 
-- мој дорате, крила моја златна, 
ди сам с тобом мејдане добијо, 
срећо моја, и све учинијо --
данас тебе под аг'ларом нема. 
Шта ће радит без Златије крила? 
Мало прије -- ономадне, доро --
пренесе ме и тамо и амо; 
данас никог без Бога једнога 
-- доро срце, ни тебе једнога!“ 
Па све дечак мисли и размишља 
шта ћ' учињет води на обалу. 
Па распаса два свилена паса, 
а по њима тури доламу; 
па доламу тури по појасу. 
Скид' оружје и сабљу жежену, 
па замота у појасе џаму; 
'дела чела тури око врата. 
А џеку тури преко главе, 
под грло јој каиш запучијо, 
па заплива мутну крваву. 
Момак плива што карара нема 
-- кад Алији до невоље дође, 
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он б' отоку морску пребродијо. 
Боријо се док воду прелан'о, 
на другу је искочијо банду. 
Дух је дао полу од сахата, 
што га мутна вода заморила. 
Па се момак тазе обукао, 
па с обале до гаришта дође, 
ђе је киду чардак изгоријо 
-- још се деоње греде слијегаху, 
а планина огњем запаљена. 
Отлен дође код гаришта клета 
-- таман худут цара и ћесара --
а на Аршам' пукоше топови 
два уједно, а двадес' заједно, 
па четер'ес' један за другијем. 
Аљо кад је чуо топе клете, 
дечку срце трехну у лубину. 
Звекнуше му токе на прсима, 
а клекоше ноге под колена; 
леже себе кā да душе нема, 
а завика Богу јаком драгом: 
„Мој дорате, и срце и Злата, 
оде моја добра у Аршама! 
Зар, дорате, остави сахибију, 
а однесе алајбега Злату?“ 
Па делија сузе пролијева. 
С двије руке ведро чело држи,
јер отале худут у душмане; 
на делију муслиманска 'дела 
-- токе златне, а челенке царске --
нема напред куде путовања, 
а натраг му нема повраћања. 
Докле кара акшам црни дође 
те с Козара кара акшама, 
право кланцу Караману крену. 
Тога кланца седам је сахата. 
Кланци тесни, а велике јеле, 
јеле никле покрај кланца клета 
па повисоко препоплеле гране; 
-- препреле су преко кланца гране 
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усред дана да се не видаше --
а помало киша ромињаше. 
Планинске се зверке разјурале, 
а та гора никад није сама: 
зими вуци, а љетом хајдуци; 
грокћу гавр'и, а вијају вуци, 
а трупају међедине суре; 
полајкују китасте лисице, 
пролијећу белогорске виле. 
То Алија, соколово дете, 
нити штогој ни слуша ни гледа. 
Докле зора осамнула рана, 
Аљо сиде лугу Махнатоме 
-- Махнатоме наа џади лугу, 
ђе су те стеце цареве клете 
по приморју покрај мора хладна. 
На три стране окретаху џаде. 
Аљо даље путовања нема, 
а сјајна га зора зачекала. 
Момак сједе грму зеленоме, 
па сад мисли шта ће момак радит, 
а на Оршам' све деру топови 
и велик се гајет пролом гради. 
Аљо клетан друмом зеленијем. 
Кад трајало -- м'ого не застало --
једно чудо виђе напрема се 
-- Аљо једног виђе дунгерина. 
Мајстор млади иде друмовима, 
а на њега мајсторска сечива 
' 'марска мајсторска одела, 
а на плећи мајсторска сечива 
у н'еговој мркој обравници 
прекривена струком сигалицом 
-- на руке му пила и шилингра, 
а на раме мајсторска секира. 
Мајстор право код Алије дође. 
Кад горјанског видијо хајдука 
-- тā је соко што га так'ог нема --
О, мајстору мило не бијаше, 
теке друго чаре не имаше, 
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па се мајстор пред њим преклонијо 
и црну је земљу пољубијо. 
Аљо њему фаљеницу прими 
под њемачки тврдијем језиком, 
па мајстору момак беседаше: 
„О мајсторе, млади балошина, 
ђе с' то бијо, ђе си што радијо? 
Јеси л' штогој, грдан, зарадијо?“ 
Мајстор прича све шта је радијо: 
„Радијо сам, даљна јабанџијо, 
у Аршаму кафазу бану --, 
кафаз бану за шћерку његову. 
Било нас је педесет мајстора, 
ја сам њима бијо неимаре; 
кафаз сво јој за годину дана, 
за годину дана начинели. 
Јуче смо га текмил учињели, 
а јутрос смо плату потпримали; 
ја сам уз'о хиљаду дуката, 
а сваки друг по пе'стотин' рушпа.“ 
„А да, болан, лаки дунђерине, 
што оно с' топи у Аршаму гађу? 
Јä л' се неко жени јä л' удаје, 
јä ли неко крсно име служи, 
јä ли 'накав годет и весеље, 
јä ли 'нако чедо оброђено?“ 
Мајстор Аљу вакисуна каже. 
„Ако хоћеш, јабанџијо драги, 
у Оршам' се три весеља граде: 
једно што се кафаз начинијо, 
Бан једихту шћерку утуријо; 
друго му се мушко чедо нашло 
-- нема пуно ни петнаес' дана --
тек смо чедо кахром обкнивили. 
Бог убијо сиротна Алију, 
Влахињића од Удбине равне! 
С Унђурцима у Клис сишли Турци 
на огледу алајбега Злате, 
а Злата хи нама прекорела. 
Казала је да се удат неће 
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док јој когој браћу не освети; 
а не см'о се, нико н'е наш'о 
-- неко не стијо, а неко не смијо. 
Сив' је соко на Козар дошао 
и крваву Кору прелетијо, 
и Вишњића наш'о капетана, 
чардак му је катал учинијо 
и триста му друга оборијо; 
а Ивана жива уфатијо, 
у Клис свео и бегу да даде. 
Па пред зору не шћијо Алија, 
-- не шћијо се старешини јавит, 
да турске беге не разбуди --
но га грдна срећа задесила; 
засп'о дечак на скемлији сјајној. 
Диздар славни -- Бог му дао здравље! --
он се наш'о, а без сна се прима, 
па је стрч'о, видијо Алију 
ђе је дечак мртви сан заспао, 
па је приш'о и дора видијо, 
да Златија вадише дората. 
Примак'о се до нашег Ивана, 
Иванове ослободијо руке;
Златију је уста затискао, 
свезану је дао на плећима; 
дош'о нам је Вишњић капетане 
и донијо алајбега Злату. 
Сад смо, ага --, јабанџија драга, 
заборавили све што см' имали; 
ни жалимо што смо изгубили, 
но сад џумбус нови начињели 
-- та је џумбус иешћи и нāжешћи --
што је дошла алајбега Злата 
а скршили крила Алијина, 
довели му крилата дората, 
што га таког у дувеље нема. 
Па се туна три џумбуса граде: 
један кафаз, а друго Аница, 
а треће је Злата Алајбега 
-- а четврто, дорат сирак' Аља.“ 



   Авдо  Међедовић                                                             

92

Епске 
народне 
пјесме

А кад Аљо зачу лакрдије, 
а Алија дунгерину каза: 
„Е, мајсторе од Аршама града, 
Ја сам, ђидо, јабанџија даљна. 
Ја сам ускок код Турака бијо, 
отуд има три године дана; 
па само сам, шетам планинама, 
од уд --, ускока овамо дао, 
овамо се не приијавијо 
-- не знам кој' ћу командата наћи 
који ће ми сачувати главу. 
Па 'во данас три бијела дана, 
нестало ми хлеба, нити пива 
-- на ме су се 'дела придесила, 
одијела што су у Турака --
па ме глад, мука натерела. 
Бих ја шћијо сићи до Аршама, 
да за брашњеник и јä пићев купим 
-- а би л' са мном 'дела мијенијо? 
Да ти даднем калпак и челенке, 
и доламу, и токе злаћене, 
ћемерлију и силах хоружје, 
и да ти дам џеку моју златну; 
да ми даднеш мајсторска одела 
и са плећи струну обравницу 
-- у њој, брате, мајсторска сечива --
и из руку пилу и шилингру, 
а саа рамена мајсторску секиру. 
Да ти дад --, не... Да ти то да[ш]; 
еве тебе руко позлаћено.“ 
Мајстор реће сиротну Алији: 
„Мој Али --, јабанџија гази, 
штогој хоћеш, учињети мореш! 
Ако је драга воља моја, 
не требају мене 'дела твоја. 
Ја с овијем течем маџарије, 
а са тијем не чиним јунаштво. 
Мајка ме је сиротна родила, 
на мајсторски занат научила.“ 
Алији је преко главе стигло 
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-- глава се је у главу турила --
па делине очи затрепташе 
а на зубе скрипа навалила 
-- са кука му аџемачка сину, 
а с мајстора полетела глава. 
Па кад глава сијевнула сама, 
а Алија кā и белогорка 
-- мајстора је у луг затуријо, 
с њега скиде сечив' и одела, 
па се Аљо стаде савлачити; 
а мајстора под крље туријо, 
да га нико натражити нема. 
Узе њему хиљаду дуката, 
па се свуче те се преобуче; 
своја 'дела сави у доламу, 
а замота у свиленог паса, 
па ји' у луг тури у ломину; 
па са рами мајсторска сечива, 
на плећима тури обравницу, 
а у руке саторску чилингру, 
а на раме мајсторску секиру. 
Дечак обуче хајдучке опанке, 
па пр'о пољу ето с Хршамскога. 
Куд је иш'о, у Аршам је сиш'о. 
Кад ј' уљег'о у Хршаму граду, 
кад Аршам сила богаштиња. 
Све спратови један врх другога, 
дворови бојом обојени; 
Пљаца свака мермера камена, 
што је по двор и стане и граде, 
и дућани што су басрђани. 
Так'и адет беше у Хршаму 
те немаше момка базрђана, 
но ђевојке младе базрђанке. 
Све мота --, 
опружиле ноге низ ћепенке, 
а мотају на кангале злато, 
а сјају ише баш к'о белогорке. 
Аља кад су виделе девојке, 
кона кону преко дућан' звала: 
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„Моја коно, чуда невиђена! 
Види, коно, овога делије 
доброг ока, господскога лица 
-- а как'а је коса на мајстора, 
баш к'о тура ибришима црна! 
Аман њег'ва лица лиубавнога; 
теке момка руши ђеисија.“ 
Кона виче, „И ја гледам млада. 
Његова је сиротиња мајка, 
бабо га је сиромашнога --, 
он сиромашком кућом подизао, 
на најгори занат научијо.“ 
Аљо чује, чини се не чуо, 
па делија дише и уздише: 
„Еј дорате, и друже и брате! 
Ја сам млијо, доро, завијека 
да се оба не раздвајимо. 
Данас да ти је виђети сахибију, 
на чем је доспијо Алија, 
да на мене как'а су одела 
да се са мном шпрдачина гради.“ 
Па залос'ан пр'о Оршама прође. 
А није прије Аљо долазијо, 
нити знаше куда ли ходаше 
ни ђе би се дечак одморијо, 
ни ђе л' би се рујна понапијо пива 
-- а тā момак за недељу дана 
нит' је пијо нит' вина видијо. 
Пара има, па се ужелијо. 
Па кад пљацом пр'о Оршама крену, 
пред баневе д'аре дотисао 
ђе пуцаху з бедена топови. 
Кад Алија гледа на дворове 
-- на дворове бана Аршамскога --
Кад бан śеди међу пенџерима. 
Код њега је аршамска господа: 
покрај бана до два џенерала 
па четири аршамска сердара, 
па дванајес' на искуп кап'тана; 
Па хој, бодет двадес' и четири, 
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а дван'ес' хи поји офинцира. 
Златне чаше држе у шакама. 
А Алије кад виде господу, 
па Алине хочи утекоше 
према двору бана њиховога; 
з десне стране пљаце и сокака 
Аљо виде гарену механу. 
Е, кака је шарена механа? 
Од четири боја у висину 
-- свака боја друге руке сјајне, 
А најгорња боја шикосату, 
све варакли бисер и седефи, 
а послије понизато злато. 
На механу тенећета жута, 
а на њојзи халкали капија; 
од механе са лијеве стране 
насађена алем хазбашча 
-- у тој башчи шљиве ни јабуке нису, 
но све дуње и неранче жуте, 
ђе-ђе, ђе-ђе морски протокали. 
А у башчи вода шедрвана, 
на тој води дванајес' чесама 
-- свака беше од бисера лула, 
а око ње златне сандалије, 
сандалије од шиљте са'вене; 
по њима је свила прострвена, 
А унутра 'тича перушина. 
Наоколо са лијеве стране, 
ту хастали чохом покривени; 
на њих чаше седамнаесдрамнице 
што иж њих пију њихне госпођице. 
Крај хастала малехне столице,
а што на њих седу госпођице. 
„Тā је зинет!“ рече Алијага, 
„Фала Богу ове и механе. 
Људи туђи, ја хим не знам ћуди; 
земља туђа неман калауза. 
А как'а је так'а механа! 
Би рекао, да је задужбина 
коју двије краљевине граде.“ 
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Па Алине хочи утекоше, 
кад госпођа седи пред капеји 
покрај чесме воде шедрвана. 
Та је госпа села на столицу, 
на сребрену села хоспођица; 
на њој алем чембер на глави, 
на плећи јој коса разчешљана; 
крстате се умотале веде, 
а на грло летијаху звезде, 
златне више пале по дојкама; 
а главу јој у злато скована. 
На њој алем бијеле хаљине, 
а на бедри шарени фистани 
-- Један мави --, један црни до земљице црне, 
па по њему гране нашаране; 
други им зелен до зелене траве, 
па на њему гује оплетене; 
трећи црвен, и на њему шаре, 
па велике зверке накићене. 
Златан ћемер око госпођице, 
на њему свака веска сјаји. 
Та ђевојка ногу претурила, 
на у бедру је тамбар навалила 
-- у тамбару седефли тамбура 
са дванајес' златније' делова. 
Тачно куца, јасно попијева, 
њемачкијем дилом наријеца, 
а помиње алајбега Злату: 
„Јадна била, алајбега Злато! 
Просила те царева капија, 
све цареве паше и мушири, 
па цијела Босна земља равна, 
-- па, Златија, аге и бегови. 
Све стикала, никога не хтела. 
Добро ли си момка изабрала, 
-- теке твоје кратко љубавништво, 
у нездравље вашега диздара 
што издаде твога господара --
усуђућена, а необљубљена, 
што подломи цијелој Крајини 
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крила златна, Алина дората.“ 
Кад ј' Алија чуо крчмарицу, 
момак виђе ђе је госпођича, 
па помисли на срдашцу своме: 
„Да ли јој се смијем пријавити 
-- пријавити, па се замолити --
не би ли ме у спрат утурила, 
у најдоње боје од механе; 
да ми један дадне дукат вина, 
не би ли ме госпа одморила.“ 
Но недатна сиротна Алије, 
па накани, дође до госпође, 
па се пред њом момак преклонијо. 
Госпа неће ноге померати, 
сал куцање уставила млада, 
па овако рече сиромаху: 
„Ти, мајсторе, од земље које си 
-- одакле си, јабанџијо даљња? 
Јеси л' прије долазијо овђе? 
Која те је марта натерала?“ 
Аљо тако рече госпођици: 
„О господо, тако ми очију, 
далеко сам, од далеког света, 
прије никад долазијо нисам. 
Па сам тебе приступијо, госпо, 
Е, далеко од пута уморан 
-- уморијо, па се зажелијо, 
сад бих вина дукат похарчијо. 
Би ли добра, госпо, срца била, 
да ме туриш у најдолње спрате, 
да ми даднеш један дукат вина; 
да би л' моју младос' одморила? 
Не бии' рек'о, што си жељна пара, 
но што би се у севап удала 
-- јеко Бог дā, добро се удала.“ 
А ђевојка срдно беседила, 
„Ти, мајсторе, ти си јабанџија. 
Овђе так'и не долазе људи. 
Ово је господска механа, 
што се пије господа она 
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која седи покрај нашег бана 
и главари из други' држава. 
Ти, јабанџијо, оди по сокаку 
тамо мало -- не за млого в'ома --
ту ћеш хана наћи шаренога, 
ту се море --, мореш одморити 
и рујнога вина понапити. 
Овђе так'и не долазе људи.“ 
Алији је мука додијала, 
његова се младос' поништила, 
а што је так'а 'дела угњавила, 
па је моли и тако јој виче: 
„Немо', госпо, рад' твојега здравља! 
Пуштај мене, па ђе ти је драго, 
а дај мене један дукат вина. 
Не бој се, госпо, да је вересија, 
готово ти имам паре платит.“ 
А ђевојка ћилна и ћибарна, 
па на њега ћехру намрштила, 
а осрдно ријеч беседила: 
„Шта ти казах, незнана делијо! 
Није мене паре ни успаре 
-- ја такије' масафира нећу! 
Нисам так'и жељна маџарија!“ 
А Алијаги чехра затрептала, 
вране му се очи замутише 
а соколски зуби шкрибукнуше, 
па потеже, до кантине дође. 
До чарапе мајсторина сама, 
при њему се бича догодила 
-- бич плетени, што је ћер'о дора --
па је удри преко бедријаница 
-- прек' тамбура, и преко бедара. 
Прскоше јој три-четири фистана, 
па свилено платно на бедрама, 
па честита кожа на четворо. 
А госпођа скочи у висину, 
тамбар баци, а закука млада, 
па погледа у чехру сокола 
-- кад ђечићу руже развијале, 
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а соколске очи захрабале, 
а бисерлии руби заклапали --
па га гледа и сматра девојка. 
Па девојка премудра Латинка, 
позна ту чехру -- , није од Маџара, 
ђе га није родила Маџарка. 
Дофати се з двије млада руке 
и за бедре и за фистанове, 
па овако реч беседила: 
„Што се уби, осушиле ти се! 
Тек не могу, ђе си јабанџија --
ја бих бана, нашег господара, звала, 
довела патроле, па ти живу камен натакнула, 
а по твоме врату ударила, 
жива бих те у море бачила. 
Тек не могу рад' хатара тешка 
-- уморан си; родила те мајка 
некак'ога будалу јунака.“ 
За десну га руку дофатила, 
поведе га преко диванхане, 
па га тури у доње спратове. 
Код једнога турила кревета, 
а натури мајсторска сечива 
у ћоше, хи кахве принијела, 
па силом хастал обрисала, 
па наочи кику наместила. 
А овако рече соколану: 
„Које пиво пијеш, капетане? 
Је л' ћеш вино, или ћеш ракију 
-- ил' ћеш вина о' седам година, 
ил' ракије трипут препечене? 
Алија јој 'вако беседаше: 
„Госпођице, тако ти небеса, 
донеси ми један кондир вина 
који фата седамнајес' кила.“ 
А девојка рече сиромаху: 
„Грдан бијо, ти си мајстор тежак! 
Кад ћеш пити вино кондирима, 
црне ли ћеш јаде зарадити. 
И шамска је лоза понијела, 
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јевтино је пиво у Аршаму 
-- не пије се вино кондирима, 
ве' грошима и полугрошима.“ 
А Алија рече госпођици: 
„Колико ти кондир прима пара?“ 
Она каже, „Двије маџарије.“ 
Алија хи унапријед даје. 
Кад је цура сишла до подрума 
па му кондир вина донијела, 
па принесе чашу, букал златан, 
која фата т'ијо литар вина, 
да га служи и да га послужи. 
Дечак служби на кондиру неће, 
но извади брадву осјечену 
па јарету ногу одкинуо, 
па ножицу тури на усницу
-- уврх фркну, удно му турукну, 
па с јаретом о под ударијо, 
па овако ријеч беседијо: 
„Јаре црно, Бог ти клео мајку! 
Што те више није задојила 
те не мореш напојит бећара, 
момка млада од двадес' година?“ 
Па овако рече господици: 
„Госпо моја, и срце и душо, 
донес' други, тако ти очију 
-- и тако срећу добру набавила, 
доброг момка грлила код себе 
и у дану и по ноћи, госпо. 
Срећа те мирна срела и пратила!“ 
Ђевојка му чехру погледала 
-- мало му се развијаше руже; 
поче му се зуби сијати 
кā оно да бисер сијати, 
а клете се клеле набечиле, 
а скочила коса на јунака 
-- па не беше кā у другог друга, 
но је мрка као у курјака --
па виђела ђе је одалнија, 
па полеће те други донијела, 
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па под њиме да га послужила. 
Аљо опет брадву дофатијо 
па јарету ногу одкинуо 
-- уврх фркну, а удно турукну, 
па с јаретом о под ударијо. 
А даде јој још двије маџарије, 
па госпођи 'вако беседаше: 
„Госпо моја, и срце и душо, 
донес' трећи, па ме послужи.“ 
Па га 'ш добро виђе господица; 
а кад трећи кондир понијела, 
вреле јој се сузе заврћеше, 
па хи кријући брише од Алије, 
а задише, и срцем уздише, 
а овако ријеч беседаше: 
„Авај мојој срећи и несрећи! 
Од како сам свијет преобила, 
-- Босну клету и Стамбол, Крајину 
и цијелу сву Унђуровину, 
Турску земљу и Херцеговину --
нити виђох Срба ни Турчина 
ни делије как'ог Латинина, 
ни Маџара ис којије' страна; 
Талијана нисам ни виђела 
да вино пије кондирима.“ 
О, ђе л' бисмо, ђе ли остависмо? 
Поседесмо, па заборависмо. 
А кад Ружа трећи донијела, 
Ружа с очи вреле сузе ваља, 
а кријући плаче од Алије. 
Но је Фата узела јаглука, 
јаглуком сузе брише млада. 
Но Алија, царева газија, 
виђе Ружу ђе сузе рон'аше, 
па је седе код колена свога, 
па Ружицу руком загрлијо, 
а Ружици кā и каза госпи: 
„Е, госпођо, п'јана крчмарице, 
ја те Богом баш к'о сестру кумим! 
А што сузе рониш од очију? 
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Да није тебе насиљење 
што је сирак сијо у механи, 
што ти попи шест дуката вина? 
Нијесам ти вино потрошијо 
но, госпођа, добро подплатијо.“ 
Но девојка рече серхатлији: 
„Е, мајсторе, аџамија ли си! 
Ја не плачем што си попијо вино 
-- платијо си добро и предобро --
но ме нешто, јабанџија даљњи, 
некак'а ме жеља дофатила. 
Обила сам Стамбол-царевину 
и цијелу земљу ћесареву; 
ја нијесам петог нашла друга, 
Без четири кад сам роб'ња била 
у царевој Босни у Удбини.“ 
А кад Аљо чуо крчмарицу, 
па госпођи рече крчмарици: 
„А да, госпо, Бога ти милога, 
а одкуд си робињица била? 
Ђе с', окле си, ђе си се робила, 
код којега господара била?“ 
А Ружица беседи крчм'ица: 
„О мајсторе, од земље далеке 
-- ја сам отуд од ломног Котара. 
А кад смо тамо -- у Котаре -- било, 
једном на нас Турци ударили 
и Котаре ватром запалили 
-- запалили што је од дрвета, 
а камено земљом саравнили --
и велике главе погубили, 
и велико робље поробили. 
Ја, мајсторе, луда била грдна, 
немаше ми без осам година. 
И ја сам у робство панула. 
И на планину, на турску границу, 
Турци наше робље подвојише. 
Ја сам пала најбољега друга 
-- од Јасика, од села Удбине, 
Влахињићу момку -- у робију. 
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А момак ме тури на дорина, 
поведе ме на својему двору 
код старице остареле мајке. 
Мој мајсторе, код њега сам била; 
ту ме добро држао Алија 
-- држао ме је кā сестру од мајке.“ 
А да мајстор, Алија, је пита: 
„Е, за Бога, сироту Ружице, 
зар си, срце, у робији била? 
А кад сам чуо ђе светина каже, 
ђе Алија нигда ништа нема! 
Јеси ли се напатила, Ружо, 
а служећи сиротна Алију?“ 
Е, 'вако му Ружа беседаше: 
„Мој мајсторе, кā брате од мајке, 
Аљо ништа момак не имаше 
-- нит' имаше, ни чега желаше --
но мушки момак пролазаше. 
Ту сам била четири године, 
док ми дван'ес' годиница било. 
Држ'о ме је кā сестру од мајке. 
Мој мајсторе, једном бајрам дође 
у Удбини на Аљовој кули. 
Алија ми пред бајрамом рече, 
‚Е, Ружице, питома девојко, 
ти с' код мене пала у робију 
те робује' четири године. 
Хоћу л', Ружо, у Удбину систи 
да ти срежем за бајрам одела? 
Ал' ћеш, Ружо, србска, али турска 
кā што турске носу госпођице 
-- ђе те сестре нашије' главара, 
кā и добра цура понајбоља?‛ 
Ја реко' сину сиротному: 
‚Е Алија, кā брате од мајке, 
порези ми рухо бајрамлијско 
кā што цуре носу у Удбину.‛ 
Аљо сиде, мој мајсторе грдни, 
те ми добру среза ђеисију 
кā што носе Туркиње девојке, 
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по Удбини најбоље бегзаде. 
Јä кад бајрам нама турски дође, 
ја обуко' турска одијела, 
а Алија рече сиротиња: 
‚Ружо, кā и сестро моја мила, 
опреми се на бајраму, Ружо; 
а ја одох у нашу Крајину 
да ја бајрам турски намаз клањам. 
Каде, Ружо, са доратом дођем, 
да ја ручак готов надур нађем.‛ 
А ја рекох: ‚Најћеш, Алијага.‛ 
Па ја ручак сигурах Алији, 
а на себе омих лице бело 
-- тури' на лице бело и румено, 
а расчешљах косе моје вране, 
а на себе тури' одијела --
учињех се кā и горска вила. 
Кад Алија сиш'о у џамију, 
нити клањ'о ни намаз ни бајрам, 
но је негђе бијо у механи, 
пијо пиво па се нагрдијо. 
Па кад пијан дође из Удбине, 
ја га срела, чеках на вратима. 
На ме косе алем ражћешљата, 
а бијело на девојци лице; 
пијан момак, а добар бекрија, 
па ме Аљо бегениса в'ома. 
Дофати ме за десницу руку 
да ме некуд води код дората. 
Ја не знам шта 'ћаш' учинети! 
Ја Алији реко' сиротноме: 
‚Еј Алија, мој по Богу брате, 
ја сам код тебе, момче, робовала, 
а дана четири године. 
Немој мене нешто учинети! 
Ја те Богом, брате, брата примам!‛ 
Те газија, царски серхатлија 
-- п'јан бијаше, а јунак бијаше --
па он мене за братинство прими. 
Поведе ме код својега двора, 
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уз колено код старице мајке. 
Ту ручасмо и мрве макосмо, 
па м' Алија рече братац мили: 
‚Сад, Ружице -- кā и сестро мила! --
али волиш живет код Алије, 
да те удам баш к'о сестру моју? 
Јä л' ти воља за кога ти драго, 
јä ли, Ружо, ког је мене драго? 
Долазићу тебе у походе; 
нећу знати за другоју сестру, 
већ за тебе и за Бога мога. 
Али ти је милије, Ружице, 
да те водим на границу царску, 
да те спремим навичају твоме? 
Е, твог си се сента ужелела?‛ 
А ја реко' сину сиротноме: 
‚Побратиме, срце Алијага, 
ако хоћеш кā што ријеч дајеш, 
ја сам рађа виђет навичаја 
и својега сента приморскога.‛ 
А делија не похарчи речи, 
но опреми коња крилатога 
па ме, мајсторе, тури на сапима, 
лзнесе ме на границу царску 
-- на границу царску и ћесарску --
па ме дечак скиде са дората, 
а даде ми стотину дуката, 
па м' овако сирак беседаше: 
‚Ружо срце, кā и сестро моја, 
ето тебе навичаја твога! 
Ако ђегод себе стана нађеш, 
поручи ми, ја ћу тебе доћи 
кā и мојој сестри од матери!‛ 
Ја се, Аљо, натраг сенту врну'. 
Ја, мајсторе, сидох у приморје, 
па преноћих код својега двора; 
од три брата ниједнога нема, 
а стара ми остарела нена. 
Ја кад светац дође нијемачки, 
пријавих се цркви Филиндару 
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да на себе свету воду примим, 
да се колу злаћеноме ставим 
-- не би' ли се пречестила млада, 
ђе сам робство у Турака била. 
Так'а веда и књига бог'словина, 
Тако мене стар патријар каза: 
‚Ти си, Ружо, била код Турака 
и робовала четири године. 
'Вамо тебе туђа књига не да 
ни с' удати, ни се пречестити; 
Нити мореш светац веровати, 
ни Рим-папо ни од Беча тапо.‛ 
А ја рекох патријару њихном 
-- латинскоме римскоме папу, 
која беда над нама оследа --
‚Убила вас царева звијезда, 
па се више ни молити нећу 
-- ни молити, ни се удавати!‛ 
Мој мајсторе, одох из Котара, 
преко мора дођох до Оршама. 
С оно братско стотину дуката 
ова милца код механе млада 
купила га, и крчме начинила. 
Начинила мало, тек прелепо 
-- оно ми се обрнуло благо 
мога брата, побратима Аља --
те сам добро стекла и утекла. 
На мене се наврати господа, 
а даваше немилице благо. 
Ова милћа и ову механу, 
с тијем сам је благом начинела, 
с оно братско стотину дуката. 
Сад сам госпа згоднија од бана; 
имам паре, а имам дарове 
с којијем се могу удат млада
кā банева госпа Анђелија. 
По Аршама дугом задужила, 
сама бана хиљаду дуката 
а баницу тридес' --, триста и четири 
-- а толико тога џенерала, 
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а толико њихнога сердара, 
а толико оршамски' главара --
у ризницу имам доста блага. 
Па сад виђох тебе, дунгерине 
-- Е, ђе пијеш кондирима вино... 
Кад сам била на турској Крајини 
виђела сам четири Турчина 
-- Е, сердара од Кладуше Муја; 
из пр'о Уне Боснића Мехмеда; 
са Врљике Селим Велагића; 
из Јасике срце, брате мога, 
Влахињића млад господичића.“ 
Кад Алија чуо лакрдије, 
па бијеле расиријо руке, 
а сестру грли, Ружу своју: 
„Зар, Ружице, моја сестра мила, 
зар се данас у Аршаму нађе, 
а зар мене, сестро, не познајеш 
-- Аља свога, кā и брата твога? 
Видиш, моја мила сестро Ружо, 
којега сам допануо хала, 
как' остао без ниђе никога, 
што је мене диждар учинијо!“ 
А кад Ружа виде побратима, 
па један мах рече господича: 
„Ах! ах! ах! моја срећо мила! 
Зар је сестра брата дочекала?“ 
Па ведре руке расирила 
а загрли, па се пренеможе. 
Аљо вином посипље девојку 
док је знао, док је подигао; 
па са ш њиме доспела девојка 
-- подиже му мајсторска сечива, 
па са ш њиме на једне спратове; 
па з другије' на треће изишла, 
са трећије' на најгорње боје. 
Па јој и ту врло мало било; 
повела је братаа сиротињу 
ђе јој бисер стоји и џевахир, 
ђе јој спрема од удаје спава. 
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На златнога шиљте посадила, 
мавенијем ћурком пригрнула, 
а до њега себе притурила --, 
на везену на хастал турила, 
донијела чаш' и литар вина. 
Па код њега руке разпучила, 
у јуначке њедре запртљала, 
па га врелом сузом попарила, 
па ђетићу сиротињи каже: 
„Мој Алија, моје срце драго, 
како, срећо, пушти алајбега Злату 
дин-душману Удбинском диздару? 
Знаш диздаре, как'а ј' издушине, 
ђе би земљу дали под ћесара! 
На кога се, љута срећо, нада?“ 
„Моја сестро, питома Ружице, 
нисам знао ни у сан уснијо! 
Бијо сам се, секо, уморијо, 
па заспао; да не будим људе 
-- мучан нам је беже Мустајбеже 
и Турчине Тале и сердаре. 
Ту ме душман изд'о и превари, 
и даде ми дора и Златију. 
Ја Ружице, моја сестро мила, 
благо мене, кад сам нашо тебе! 
Бог је један! А ти чини чаре; 
Аман, сестро, чару јä л' дермана!“ 
А девојку сузе преолише: 
„Мој Алија, моја сиротињо, 
да си прије дош'о месец дана, 
док се кафаз није начинијо 
на Руу --, на Анђијушу, банову девојку, 
могла сам ти чаре учинети; 
а данас су бесу јучинели. 
Бане су просци навалили, 
просили му свакојаки Анђу; 
Анђа неће ни за как'ог сина 
-- нит' ће бана, нит' ће капетана, 
нит' ће Ана морског џенерала, 
нити, срећо, как'ог мајданџију, 
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никак'ога који мери злато. 
Но чудне су мљали Далмани: 
‚Да се није коме обећала 
од Турака од границе наше 
-- од границе од Унђуровине?‛ --
Па на њојзи кафаз начинели. 
Градило га педесет мајстора, 
срце моје, за годину дана, 
а једнога имали неимара. 
На једнаес' заклопљени' врата, 
ту се бане стражу утуријо. 
На стражи је на чардак девојци 
-- Е! -- капетан Паун од Аршама; 
код њега је мартолоза двадес'. 
И дан и ној на кафазу клече. 
Да си вила, па да имаш крила... 
Е, Алија, моја сиротиња, 
ја сам била, добро учинела, 
и Аницу за те испросила 
-- и, Бога ми, Ана пости до три рамазана; 
би клањала, теке не умије. 
Данас се је у кафаз турила. 
А како је чула за Златију 
ђе је за те прошеница била, 
на мене се Анђа наљутила. 
Да си вила, па да носиш крила, 
не би драма мог' унијет меса 
мене горској голуб-кукавици. 
Не могу ти чаре учинети.“ 
„Аман, Ружо, и срце и душо, 
чини чаре, јä л' ме посијеци! 
Дерман мене, састави ме с Анђом, 
на коју си мене испроси -- .“ 
„Како ћу те, срце, саставити 
-- Е, Пауна преварити ђида?“ 
Па девојка рече сиромаху: 
„Е, Алија, тако ми очију, 
чаре друго учињети нећу, 
-- нити могу, нити могу,“ каже, 
„без ако ћеш, срећо, кабулити, 
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а да скинеш мајсторска одела, 
да на себе навалиш 'дијела 
кā што носу Приморке девојке. 
Лице ти је баш к'о у ђевојке, 
А боље је од сваке танане 
госпођице у граду Оршаму. 
Очи шу ти црне цакорове, 
а на њима трепавице мрке 
па ти лету баш к'о ластавице; 
на образ' ти рум'не јагодице 
кā на башчи пролећем ружице; 
зуби ситни баш к'о од бисера 
-- кад се смијеш, кā да бисер сијеш. 
Перчин ти је бољи него коса 
-- него коса свакоје девојке. 
Да обучеш јелек и димије, 
па испод њих гаће сандалије 
-- бућмалије, решме и отрене --
а на плећи крмали јелеке, 
а на уши четворе менђуши; 
да ти косу турим под ведене, 
да наплетем бечанске иконе; 
и шесире, и о грлу пете, 
да си таман кā приморска млада 
најбољега как'ога сердара. 
Ако ћеш накабулит, сине, 
-- срећо мила -- девојачка 'дела; 
да наточим један букал вина 
који фата четири литара, 
да те водим ноћом без месеца 
до Пауна на кафаз стражара, 
да га частим и ‚добро вече‛ вичем. 
Паун це ме питат за механу: 
‚О Ружице -- ту и наша издајице! --
има л' код тебе то личнос' Турака? 
Је ли когој дош'о у уходе, 
да полази Алајбега Злату?‛ 
Ако могнем побратима мога 
преварити с тобом на авлију, 
да те кажем ђе си сестра моја 
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из приморја дошла сиротиња: 
‚Нисам знала ни да ми је жива, 
па је стигла сестра за удају 
-- удаје се, а дарова нема. 
Повела сам к Анђелији госпи, 
неће ли је чиме угледати 
јä ли нов'јем, јä ли половнијем, 
јä ли как'ом паром из недара 
-- а за здравље мила брата њена 
Тадишана и Перана ш њиме, 
и за здравље њеног бабо бана, 
а за своју добру удадбину 
-- Е, да срећу мирну нађе Ана.‛ 
Ако би нас срећа послужила 
те нас Паун пушти на кафазе, 
горе су се скупиле госпође, 
све девојке од Аршама града.“ 
О, ђе л' бисмо, ђе ли остависмо, 
моремо ли саде погодити? 
Поспавали, па заборавили. 
Но кад чуо сиротан Алија 
шта му рече богом посестрима, 
Аљо 'вако беседи Ружици: 
„Ружо моја -- кā и очи моје! --
зар ми друго чаре не имаде 
но да 'блачим 'дела девојачка?“ 
„Не, Алија, мојега ми здравља! 
Да си вила па да носиш крила, 
не би драма меса унијела, 
без ако ћеш, срећо, кабулити 
да с' обучеш кā сенске девојке, 
ја да лажем и да криво кажем, 
д' ако дадне Бог и срећа јака 
те те к Ани пуштим у кафаза, 
да ти горе нам у лицу гради. 
А додуше, мој брате Алија, 
Ана се је на ме наљутила 
пошто сам је за те испросила. 
И давно се мене обећала 
-- постила је до три рамазана; 
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Клањала би, теке не умије --
ал' ћу опет умирит девојку. 
Тек' овако, мој брате Алија: 
ако дерман биде од еџела 
те избавиш Алајбега Злату, 
да нећеш оставит ни Ану, 
Ноо д' обје узмеш вјеренице. 
Сив' соколе -- божа помоћ јака --
а ако ти не помогне Ана, 
ти ни Злате извес', брате, нећеш.“ 
А Алија сестри беседаје: 
„Ружо сестро, тако ми имана, 
узећу је, оставит је нећу!“ 
А кад Ана ријеч разумела, 
сестра брата свуче кā и брата, 
па му стаде перчин разчешљават. 
Алем перчин момку разчешљала, 
на девет га тура раздвојила; 
двије туре низ прси пуштила, 
а четири ачик оставила 
да све саме низ плећи пахају 
кā и оно вехри према грању --, 
кā и грање према ветру јаку. 
Па му бечки кокор натурила 
-- кокор бечки, и на њему зверке --
свако цвеће поврх чела момку 
-- би рекао па би се заклео 
да су бела свака од бисера, 
а царице паре поткићене --
бело лице соколовског сина 
а без трага преко коса црна, 
па се с кокор' цвеће растурило 
низ алемски перчин Алијина. 
Па му даде бурунџур кошуљу 
кā што носу Приморке девојке 
по селима -- теке главатарске, 
онако га 'делом учинела. 
На плећи му три јелека бачи 
-- сва три један преко другог сјама --
на прси му пуце запучила, 
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а на грло турила ђердане, 
а на глави потље перишане; 
а на уши четворе менђуши. 
Натаче му гаће сандалије 
-- па на њиме бучме решмалије --
па г' опаса з два траболоз паса, 
а делији даде огледало. 
Кад се Аљо стаде огледати, 
па овако рече посестрими: 
„Посестрима, мојега ми дина, 
ја сад себе, сестро, не познајем. 
Што начиње мене несретника? 
Од сокола падох и девојка! 
Хајде, јелек просто и димије, 
а не просто гаће сандалије 
и испод њи' бучме решмалије!“ 
А сестра га загрлила млада, 
па овако беседи Алији: 
„Срце моје, није ме од воље, 
но невоља на свашто нагони!“ 
Па са ш њиме фенер запалила. 
Фенер узе у лијеву руку 
а у деснуу пуну јунгу вина 
које фата седам-осам кила. 
Нађе брату серџали налуле 
од приморског блека пошивене 
-- а на њима седефови златни --
па са ш њиме сокацима крену. 
Још ни сахат по акшаму нема 
док је дошла госпођа Ружица 
у баневе, у кафаз авлију, 
у Анице, банске госпођице. 
Ондар кад је дошла под кафаза, 
ту Пауна капетана нађе 
ђе капетан клечи на столицу, 
и код њега тридес' мартолоза. 
Све у руке пушке дофатили, 
на витке се лунтре подупрли; 
а капетан седи на столицу, 
сабљу држи преко бедре двије 
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-- он чуваше стражу Анђелије 
и лијепе алајбега Злате. 
Кад је Ружа довела Алију, 
а капетану ‚добро вече‛ вика: 
„Добра вече, слатки капетане!“ 
А он њојзи: „Што си дошла, Ружо? 
Што си ноћас дошла до кафеза? 
Да ко није дош'о од Турака 
да уходи куд сеђела Злата? 
Ти си тамо придворица била 
-- у Турака робињица, Ружо --
од тебе ми веровања нема.“ 
Ух! Кад Ружа чула капетана 
-- нема утвора без зенскије' страна --
одзором јој сузе полетеше 
са очију низ бијело лице 
баш к'о бисер низ бијелу свилу, 
па овако беседила Ружа: 
„Добро мијо, слатки капетане, 
добро цвељаш моју сиротињу! 
Што се грешиш? Немој тако бити, 
но штогој обрадуј сироту! 
Ене моје крстате механе 
-- а власан си -- па узми пандуре, 
па претражи кога од Турака!“ 
А вели јој капетане млади: 
„О Ружице, ко ти је девојка, 
од којега села приморскога?“ 
„Капетане, од озго од Приморја, 
од горњега села Вршевскога. 
Ово ми је иста сестра, брате, 
па ј' од мене останула луда, 
нисам знала ни да ли је жива. 
По туђој се кући поскитала. 
Па зао учас' и јä за срећу 'наку 
-- да је среће, умрла би давно, 
кад је остала без нигђе никога --
а цура се сестра испросила 
за некак'вог Пера Мишакића, 
и у згодну и кућу богату, 
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па ће свати скоро за њу доћи. 
Има свата одвише и као --, не --, 
свата више, а мало дарова, 
па је та ме знала и разнала, 
па је дошла код мен' у Оршаму, 
нећу ли је чиме погледати 
-- угледати јä л' как'ијем даром, 
јä ли как'ом паром из недара. 
А ја узела моју сестру милу 
да је горе код госпође водим, 
код госпође Анђелије младе 
-- Е, за здравље брата Тадишана 
и за њејну сретњу удадбину, 
неће ли је угледати чиме 
јä л' новијем, јä ли половнијем, 
јä ли как'ом паром из недара.“ 
А Паун кад виђе Алију, 
бело лице мало кā девој'чке, 
не могаше Паун осјетити, 
но баш мљаше, сељачка девојка. 
Па је мало мрка у образу, 
а не бледа цапти јагодица, 
а соколско око јастребово 
-- а бегениса сиротна Алију, 
па га узе штипат за бедрицу 
а говорит п'јаној крчмарици: 
„Крчмарице -- да те Бог убије! --
кад си знала 'ваку сестру добру, 
што нијеси у Аршам довела? 
Ја бих ти је уз'о за вер'ницу, 
овак'у гледну госпођицу.“ 
А Ружа му ситно беседише: 
„Зашто тако гријешите душу? 
Ја ти кажем, да нијесам знала 
ни да ми је жива ни остала!“ 
Онда њему јунгом поздравила 
-- даде њему пуну јунгу вина. 
Кад капетан вино дофатијо, 
онда Ружи рече крчмарици: 
„Повед', Ружо, сироту девојку 
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на кафезе банове девојке. 
Горе су се скупиле девојке; 
Горе шес'ет има девојака, 
све сестара хршамски' главара 
-- све госпођа боља како која, 
све је тако лице белогорско --
неће л' дати Бог и срећа јаки, 
неће ли ти свака даре дати, 
неће л' ти се срест'а насрећити, 
сестра твоја срећу мирну наћи.“ 
„Фала вама, мили капетане!“ 
Па кад Ружа до мердивана дође, 
онда Ружа бесједи Алији: 
„Срце моје, кафаз Анђелији 
-- висок кафаз, од боја четири, 
а тобе су чохом поковате --
горе зинет има свакојаки. 
Немој црне очи разграхтават 
ни гледати зинет у кафазе. 
Латинке су цуре подпријатне 
-- да не знадну ко си јä л' како си, 
но повући мрке трепавице, 
нек' ти образ покрив' јагодице. 
Моја срећо, и би моја мила, 
кад ћу гори доћи међу њима, 
са мном су се научиле, брате, 
Сиграти се аршамске девојке, 
псовати ме и резилити ме, 
и викати ‚Ђе си, лажљивице?‛ 
Немој да се превариш, Алија, 
да се смијеш јä да ли говориш 
-- јер су твоја уста од шећера, 
твоји зуби сии --, срце, од бисера, 
сетиће се ђе то у нас нема --
но се мудро држи међу њима. 
Свака ће се са мном загрлити 
-- загрлити, па се пољубити --
јä пустити, а ти загрлити. 
Срећа ти је ноћас добра пала 
-- так'ог ћеш се лица наљубити 
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што га не би никад у вијеку. 
Добро шес'ет прођем ђевојака; 
на крај краја од кафеза шарна, 
ту ћеш виђет шиљте од харира, 
и на њему седи Ангелија; 
од јада је твога разбољена 
и русу је превезала главу. 
Ја знам добро да је љута на ме 
-- Е, ђе је зором озлотити, 
а одобровољит и ослободити 
докле млого видим јада црно. 
Кад се са мном пољуби девојка, 
ондар ћеш је слатко пољубити, 
па је мирно немој оставити 
-- прекини јој ђердан око врата! 
Кад полету жути шорванови 
те попадају по свили халији, 
ондар ћеш се пшовати девојка, 
а ти бирдем седни на колена 
па сави своје мрке трепавице, 
па погледај у шарено крило; 
гледај ђердан између прсију, 
међу дојке до кушака свога. 
Шта ће год ће причат Ангелија, 
ти немој одговарат, брато, 
но на главу одврх од кокора, 
ту ћеш спучит бечанску шенеру 
да покрићеш оочи обадвије. 
Учини се кā и невесела; 
ја ћу за те одговарат, брате 
-- и што хћене, кад ће брзо доћи.“ 
У то доба ш њиме на дворове, 
на дворове сиротна Алију. 
Кад одајска отворила врата, 
каде виђе шес'ет ђевојака. 
Фала Богу -- на свему Ти фала! --
би рекао, шатријаху лица, 
билах тешпих, кā да грије сунце! 
На девојке гали истифани, 
а низ грло злаћени ђердани; 
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на девојке косе разчешљате, 
на бурунџук платна по плећима; 
кушакли се златаху ћемери 
-- би рекао, беху месечине. 
На ђевојке шарени фистани, 
а на њима пали алмагани; 
свака зверка отворила свека, 
а двије су пушке дофатиле 
низ фистане горе и хомаре 
те ћерају срне и кошуте. 
Кад девојке видоше Ружицу, 
намах свака скочи на ногама, 
а Ружа хим ‚добро вече‛ дала, 
па се смјерно преклонила млада. 
Свака 'вако беседи Ружици: 
„Ружо, ђе си, једна лажљивице! 
Свакој фалиш как'и ли су Турци 
-- ‚Вид' Турака џере одважене! 
Вид' Алије, сина Влахињића, 
што се чуо у наше крајеве.‛ 
Ти си рекла да је побратиме, 
да ћеш њега с неком оженити, 
јä ли с' Аном нашег милог бана, 
јä л' ће с Јешом бечка капетана, 
јä ли с овом лијепом Ро'санд'ом 
-- са Роксанд'ом нашега сердара --
јä ли другом госпођицом младом. 
Виђ', Алија ни хабера нема, 
но је сиш'о на оглед Златији 
да се жени, да не дође амо. 
Ти си једна лажа међу нама, 
Ми ти више вероват нећемо!“ 
Ружи свака скатарила мајку, 
па се ш њоме текар загрлише; 
свака се је ш њоме пољубила. 
Ружа пушћи, а прими Алија; 
пољубијо сваку у образу 
и бијела лица провидијо, 
што хи такије' не би ни видијо 
-- ни видијо, нит' ће хи виђети. 
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Па кад сура до хАнице дође 
-- до Анице бана Оршамскога --
кад Аница у мљетачком платну 
-- бело платно кā груда снијега, 
златом беше мало предаткато. 
Алији и је прекоретко стало, 
да се боље повиди тело 
-- јел је беше приморска руплина 
-- ту је велика у љето врућина --
а девојка килна и бијесна, 
па јој мало поретка кошуља, 
а пребело кā и груда 'тице. 
А да ли је косе разчешљала 
па низ косе бисер нанизала, 
а нешто се добро порушила; 
алем су јој уста осушена 
-- би рекао, болује грозницу --
а плавкасте очи подгореле 
-- би рекао да ће умријети. 
Кушаком се пасом опасала 
-- на тā појас тетраика златна 
насред срца запучена госпи, 
а вили се објесиле гране, 
па јој пишу по шиљтету златне. 
А кад Ана видела Ружицу, 
Ана устаа бурму начинела 
а на чело кику навалила 
-- би рекао, киша удараше --
а овако мрдно говораше: 
„Ај Ружице -- кучка те родила! --
што те Паун пушћи капетане? 
Сутра ћу га моме бабу казат. 
Ти си једна шпијуница млада! 
Све што кажеш, ништа право нећеш, 
но ти среће завтиш ђевојачке 
а фалиш им лажљиве муслиме 
-- што све кажу, све је так'у лажу --
а никога нема у Аршаму... 
Види, кучко, твојег побратима, 
-- побратима сиротног Алије. 
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Ти све кажеш да му књиге спремиш 
да Алија до Оршама дође, 
а он за то ни хабера нема 
-- Е, ете ђе се бијо оженијо 
с алајбега у Клису Златијом. 
Ал' овамо к мене прићи немој, 
ја те више видети не могу!“ 
А Ружица па се преклонила, 
а госпођој ријеч беседила: 
„Госпо моја, ти с' у добру двору, 
добру снагу а добру младину, 
лице твоје и господство твоје. 
Израд брата и рад' баба твога, 
и рад' твоје, срећо, удадбине, 
немој цвељат мене сиротињу! 
А тако ми Бога истинога 
-- Е, сал Бога, више већ никога --
нити петка има ни недеље 
у ове три године дана 
што му ситне књиге не оправљах. 
Но је мучно нашој књиги проћи, 
јер су честе страже границама; 
тамо су се смешали худути, 
а борба се близу примакнула 
-- моле сефер и бег отворити, 
и рат бити међу владарима --
забрана је прој' књигоношама. 
Немој тако, господства ти твога! 
Да с' ти знали за моју сироту 
ђе је водим израд здравља твога, 
не би ли је чиме погледала... 
немој на ме ружне зборит речи 
-- Бога ми се мореш покајати!“ 
Док је знала те је одмерила, 
онда Анђа на ноге скочила 
па се ш њоме у лице љубила. 
А Аницу пуштила Ружица, 
Алија је дофатијо бијо 
-- под грлоче зубом ударијо 
а алем јој ђердан прекинуо. 
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Кад синуше шорванови клети, 
а са грла низ прси девојки 
па звекнуше по халији свил'ној, 
-- „А видиш га, а неведе девојке!“ --
Ана удри п' образу Алију, 
отиште га кā и нико кога, 
Алија се сниза на колена. 
Сад Аница рече крчмарице, 
„Копилице, п'јана крчмарице, 
што доводиш луде цуре 'нак'е? 
Не љубе се кā и што се љуби, 
но с' уједају кā и вашке црне! 
Ја не могу рад' образа свога 
-- би' је овле сиктер учинела!“ 
А Ружица беседии Аници, 
„Аманет, госпо -- да тии јаде кажем! 
То је цура са села девојка, 
па не зна ни како се љуби. 
Но ме немој окарати, госпо, 
но опрости -- ти си од оџака!“ 
А Алија śеде на колена, 
па над очи тури комерију 
те покријо очи своје црне, 
а савијо очи у кријоце 
те шарице гледа низ халије. 
А девојке примакоше младе 
па је почеше ђевојчице питат: 
„Па одкуд ти ова сестра, Ружо?“ 
„Остала је у Приморје луда. 
Ја сам мљела да ј' умрла давно. 
Она туђе куће погодила, 
код свакога службарица била. 
Данас јој је срећа искочила 
-- Е, моја се сестра испросила 
за некаквог Петка Качамића. 
У добру је дому погодила, 
но се цура без дара десила. 
Млого ће јој сватови и доћи 
-- млого свата, а мало дарова --
па је к мене дошла у Оршаму, 
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не бих ли је ја чим угледала. 
А и ја се удадбини надам; 
довела је код госпође Ане 
-- за њезину ћеститу удају 
и за здравље брата и бабовог 
не би ли је чиме угледала --
-- довела је вођек међу вама.“ 
Почесе се примицат девојке, 
и Алине прсте на рукама 
-- ти не припшу прсти на ђевојке, 
но дугачки кā и матарике, 
А на њима бело-шарно вење, 
и на везу свезано прстење; 
прстени су танки на рукама, 
али златном жицом превезани. 
Ондар кад му прсте сагледаше, 
па овако њемски беседише: 
„Види, сестро, ове госпођице! 
Да је расла у Аршаму граду 
-- Е, тако нам и вере и здравља, 
и 'вак'е не би било међу нама! 
Вид' јој горе ове трепавице, 
виђи ово рум'не јагодице; 
није бледа кā и ми што смо, 
но била, па вриједна, 
па се добро цура угојила.“ 
А почеше се ближе примицати, 
код Алије дупе дотицати, 
а не мога се момак одржати, 
но се силом момак насмијао. 
Кад се смије, кā да бисер сије. 
Онда рече госпођа Ружица, 
„Види, Ано, моје сестре миле, 
колико се срамила од тебе!“ 
Оне знале док ј' ослободиле 
и мало јој чачкију подигле, 
и сејрише, и ашиковаше, 
и свака га добро миловаше. 
Док је било два сахата равна, 
онда Ружа оком намакнула 
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на Аницу, банску госпођицу: 
„Ано, је ли вакат разтурању? 
Хо' ли -- понешто си слаба од кахара --
би ли мало на душек заспала? 
Хо' ли да се разтуримо, Ано?“ 
Ана рече, „Ела те, девојке, 
опростите кā и сестре моје! 
Ја сам нешто у стању болноме 
-- нешто су ме дерти заузели --
ал' се вама молим, госпођице, 
да ујутру на подне дођете, 
да уфат'мо коло по башчама, 
и по башчи под жуте неранџе 
да играмо хора бугаријска, 
а певамо песме ашиклијске.“ 
Девојке се на ноге скочиле, 
а се сваке цура растурила. 
Кад је оста' крчмарица Ружа 
Иии несретан сиротан Алија, 
ондар Ружа мисли за Аницу, 
„Да се штогој Ана осјетила?“ 
Па мишљаше које добро хоће, 
како ће јој оставит Алију. 
Али Ана ништа не знаваше. 
А Ружа јој тако беседаше, 
„Госпо моја, тако ти очију, 
хо' л' да т' оставим моју сестру милу, 
да ти душек простре од харира 
и да твоје приугрије лице? 
Добра ће ти хизмет учинити.“ 
Ана рече, „Остави је, Ружо!“ 
Ружа з Богом оде на капију, 
оста сирак Аљо и девојка. 
Ондар Ана рече сиромаху: 
„О девојко, сестро Ружичина, 
отвор' овај сепет од бил'ура. 
Извад' отле душек од харира 
-- у њему је 'тичја перушина, 
златна жица и златне су босце, 
а кумашли на њему јастуци --
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простри га овђе на собама, 
насред собе но свил'не одаје.“ 
Аљо мисли но срдашцу своме, 
„Е, Алија, горске кукавице, 
да сте једном грдан без дората, 
а послије мајстор постануо; 
од мајстора сирота девојка, 
почеше ме капетани стипат! 
И то прође; кад на кафаз дођох, 
на мене се цуре најачише. 
И ђердане кидах ђевојкама, 
и мири ме питома Ружица. 
Еве вакат гори од горега, 
ђе ми сура на кафазу дође 
да простирем душек госпођама! 
Али чаре није, ни дермана.“ 
Златан варак-сепет отворијо, 
харир душек свилен извадијо, 
па га стаде простират Алија. 
Ту се мека сафра-перушина 
-- а на душек зверка начин'ена --
кудгод би се преврнула госпа, 
да је штогој би ли не отиче, 
да девоици лице не омиче. 
Па кад душек простријо Алија, 
два јастука, бошча од харира 
-- а на бошце заке злакојаке, 
шарне гране на четири стране --
а девојка се превалила млада. 
Бела гледа, и чилна румена, 
а косе 'е на се разчешљала, 
а на њојзи бурунџук кошуља. 
Бир је пала, бир се науздала, 
и на ђевојку санак напануо. 
Од велике њене асимоће 
на образ јој чела поо --, роса попанула. 
Би рекао, косе по душеку 
преко платна баш к'о мрке гује, 
јä ли јелске гране објешене 
па хи ветар маха и балаха. 
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Ве' то стару није ласно било 
притрпети, теке и гледати, 
па ходаше по одаји Аљо, 
нити знаше које јаде шћаше, 
но он гледа на дво --, двије стране 
-- кад ту четер'ес' гори виђелица 
у четрд'ес' шемедана златно, 
и гораху злаћени кандиљи. 
Алине су очи полетеле 
поо одаји, по дувару клету, 
кад ту од врата па опет до врата 
све су слике увеличане. 
Тек те слике нису од Маџара 
-- од Маџара нити од Њемаца --
но све слике беху удбињачке; 
све беху слике бајрактарске. 
Како јој је ког казала Ружа, 
тако га је усликала Ана 
и свакога у оков турила, 
сваком зинет добро навалила. 
Кад погледа сиротан Алија 
покрај врата обадвије стране, 
с једне стране Хрњина Халила 
усликана у окови сјајној, 
з друге стране Танковић Османа; 
А до њега Врцић Ибрахима 
-- па Ибрицу Огојеновића, 
па Турчина Вилић Хусејина, 
па крај њега Деснић и Мемића; 
а крај оба Орлановић Муја, 
па Турчина Куртагић Нушина, 
па газију Ибричића Аља, 
Танковића и Арнаутовића; 
из Вријике Селим бајректара, 
преко Уне Боснића Мехмеда 
и Турчина гази Гаврибега; 
Махмутова сина лбрахима, 
из Удбине сина Ћејванова, 
Мехимеда кахримана царског, 
Диздарчића са малога града --
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ту су аге сликом усликане, 
усликане и увеличане. 
Кад је слику сваку осејријо, 
најпослије слику увидијо, 
слика своја од Алије млада 
међу прозор, и с њехнијем бабом 
-- и с њехнијем бабом, баном њихним. 
Обадва седе на столице, 
у руке хим чаше тролитнице; 
а пред њима стоји Анђелија, 
златну чашу држи у шакама 
те служаше баба и Алију. 
Кад ј' Алија слике угледао, 
ондар се је јаду зачудијо, 
па овако на срце мишљаше: 
„А да Ане -- три је јада нашла! --
ко јој ове слике 'вако каза? 
Бих рекао, да су живи људи. 
Одкуд ове слике оковане? 
чини ми се гледајући Ану, 
свако јој је ово момче мило било, 
а ја сам јој понајмилији бијо 
-- Е, у здравље моје посестриме! 
Сад што хоћу, како ћу се казат?“ 
Па се дечак диже при невољи 
те ућеши муме с обје стране. 
У собу је помрчина стала. 
Па извади чевре из њедара, 
по ђевојци росу покупијо, 
за десну је ујео јагодицу. 
Вика цура -- чула Алијагу --
једног ота скочи на ногама, 
„Ух!“ завика, „мене несретници! 
Шта сам ово Богу згријешила? 
Еве дана четири године 
од како сам у кафаз панула, 
није ми се мума ућешила 
-- ја сам нешто Богу погрешила 
и нешто ме по одаји дави! 
Ил' су виле, или су чиније, 
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или 'нако немилошно стање?“ 
А Алија ћутка Анђелију: 
„Шут' Анице, немој разговарат! 
Нит' те виле једу нит' џиније, 
ни те штогој једе по одаји 
но сурета што су усликата!“ 
Кад девојка чула за сурета, 
ондар 'вако беседи Алији: 
„О девојко од Приморја равна, 
одкуд познаш слике величане? 
Зар си ове виђала јунаке?“ 
А Алија јој сиро говоријо, 
„Ангелија, тако ми очију, 
нема хевте, а нема ни дана, 
што не слажу ови у Приморје. 
Свије' знаде' кā и тебе, госпо.“ 
„А да чу ли, приморска девојко! 
Да те питам, да ми право кажеш: 
јесу л' так'и на име јунаци 
кā што сам хи у слику турала?“ 
А Алија мудар и паметан, 
па Аници рече госпођици: 
„Как'и так'и? Они и још бољи. 
Ти да једног видиш бајректара, 
тебе би се памет померила 
-- а они би старе помамили!“ 
„А да, госпо, приморска девојко, 
кад ми право за свакога каза, 
би л' ми штогој за Алију знала 
-- за Алију, немала га мајка! 
За њег' ме је испросила Ружа, 
и давно се њему обећала. 
И Алија знаде ли за мене, 
и за Аршам и за баба мога, 
и за своју сестру посестриму 
-- сестру своју, посестриму Ружу?“ 
„Не зна, госпо -- тако ми очију! --
јер ли књиге тамо не прелазе, 
а страже се обстражују страже 
-- ни 'тица прелечет не море 
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низ Турске земље у душманску, 
а ни из наше у земљу Отманску. 
Немој му се, госпо, зачудити.“ 
Ондар Ана ријеч беседила: 
„'О' л' се о'мах у Приморје врнут, 
хо' ли моћи што Алији казат? 
Не би л' дош'о, да му хабер кажем 
да у Аршам дође за Златију 
-- бићу њему од добре помоћи!“ 
„О госпођо, банска Анђелијо, 
што би мене муштулука дала 
да ти ноћас добавим Алију?“ 
А кад чула госпођа Аница, 
овако је ријеч беседила: 
„Ах! ах! очи обадвије! 
Ја бих око муштулука дала, 
а с једнијем гледала Алију!“ 
Ондар Алија беседи девојки, 
„О госпођо, сад кандиље пали, 
мене дукат -- ево ти Алија! 
Зар се, млада, не осетијаше 
ђе је Ружа мене тевдилила?“ 
Кад девојка чула за Алију, 
једном рече, „Благош до вијека!“ 
Што други пут? „Кукуј посестриме! 
Што те тако сестра нагрдила, 
так'ог мужа у женска одела?“ 
Па запали четрдес' кандиља, 
златан варак-сепет отворила, 
а златна му 'дела извадила. 
То је рухо теке џенералско; 
за њега га махсуз госпа градила 
у бијел Бећ за годину дана. 
Крстате пера и челенке, 
звезде златне и кокоре сјајне, 
а низ прси токе олукате; 
на кана --, око врата канате крстате. 
Па кад стаде Аља облачити 
-- кад га таде џенераљом гради --
Боже мили, да је ком видети 
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те младине, а те ђеисије, 
колико га пера поднијела 
и крстата златна одијела! 
Па девојка руке раширила, 
на десно му седнула колено 
-- око врата руке запучила 
па ђетету седе код колена --
једно друго руком загрлише. 
О, уморан сиротан Алија, 
а девојка кахарна и жалосна; 
овако је санак преваријо 
па заспаше кā да се поклаше. 
У једно доба скочи госпођица 
-- кад по куле огријало сунце, 
а чардачка врата отворена! 
Па закука баш к'о кукавица, 
па Алију диже спавајући, 
па му намах скиде 'дела златна 
-- 'дела златна, теке џенераљска --
а обуче рухо девојачко, 
па Алију тури до прозора. 
А погледа госпа са прозора 
-- кад бан сиш'о [у] зелену башчу; 
пије јутром вејно и ракију, 
и код бана до два џенерала, 
војне струке од Аршама града --
а Аница за руку Алију 
па код бана међу џенерале. 
А бан пита своју једихницу: 
„Моја Ано -- тако ти очију! --
ко је тебе сељачка девојка?“ 
Ана 'вако бану беседила: 
„Бане тата, сестра Ружичина; 
па остала, а Ружа не знала. 
У Приморје па се сад удаје, 
а долазе свати за девојку; 
нема, грдна, дара спрема свата, 
да је к мене довела Ружица 
-- она к мене, а ја тебе, бабо --
да је чиме, бабо, [у]гледамо, 
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ели как'ом паром из недара 
-- Е, за здравље нашег милог сина --, 
-- твога сина, мога брата мила --
и за сваку срећу поноситу.“ 
Бан завика, „Тамам, моја Ано!“ 
па руке у џепове бачи 
те му даде стотину дуката; 
а два њихна војна џенерала 
дадоше му четр'ес' маџарија 
-- поплатише сирота Алију 
што сву ној љуби Анђелију. 
Па се Ана врну у цардака 
и ту цијел данак преданила. 
Кад је било сахат до акшама, 
ондар да ви'ш лијепе Анице. 
Ана 'вако беседи Алији: 
„Е, Алија, срце моје драго, 
би л' овако цисту веру дао 
да ти мене узмеш са Златијом, 
да обије биднемо ти љубе? 
Ако начин има у Турака... 
Мене млого причају Латини 
да ви слабо у Турској живите; 
нити знате што је господштиња, 
нит' имате доста маџарија.“ 
Алија се смије госпођици: 
„Е, Аница, не лажи ни кажи; 
нити лаже причај, ни откажи. 
Што је бабо Златин алајбего, 
он би банску купијо имовину, 
остао му мираз веренице; 
бољи има начин у Крајину 
него што је у вашем Аршаму.“ 
Аница је ријеч беседила: 
„Добро, срећо; да питам Златију.“ 
Па је ето алајбега Злати. 
Злату нађе у другу одају 
-- у одаји без ниђе никога --
а на Златну руш'а одијела: 
на глави јој фута црна мрка 
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и на руке мрке рукавиче, 
и на њојзи црна антерија 
саврх главе до земљице црне. 
Злата двије руке предавила 
па плакаше и сузе ронијаше; 
дин спомиње,што је оставила, 
и диздара куне Удбинскога 
-- Е, Алију више сиротнога: 
„Кад те дођеш, што заспа, Алија, 
те ти дорат оде, и Златија!“ 
У то стиже лијепа девојка. 
‚Добро вече‛ Злати поклонила, 
Злата њојзи прима преко плача. 
Овако јој беседи Аница: 
„Е, Златија Клиског алајбега, 
ти си добра, и од добра баба; 
и ја мислим да сам од оџака. 
Кад је тако бијо Алијага 
-- бијо добар, би ли саде бијо --
би ли мене кабулила, Злато, 
да ми бидеш друга и подруга, 
да обије биднем' Алијине, 
да т' избављам из Аршама града?“ 
Злата 'вако ријеч беседила: 
„Јадна Ано бана Аршамскога, 
Бога ми мога већ никога, 
Анице, ја сам така друга! 
Мене није млого жао, Ано, 
што сам ропства запанула млада, 
но ми жао сиротнога Аља 
без дората и златније' крила. 
Да ја могу саставит Алију 
са доратом и срећом његовом, 
ја бих знала ђе остала не бих --, 
ја бих знала ђе не бих остала. 
Али ад тог разговора нема. 
Ано, 'вак'у тебе веру дајем 
која тебе преварити неће: 
и ако мо'ш з божом помоћом 
добавити сиротна Алију, 
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избавити и мене и тебе, 
згодн'и је бабо алајбеже 
од твог бана три-четири пута. 
Имам' злата, имамо дуката 
-- паре бабу, мера хим ризница --
код мога је господштиња баба. 
Отог, Ано, божа ти је вјера, 
ја бих тебе поклонила Аља 
и за Аља прије привенчала 
за годину од првије' дана 
-- што је први лезет од бећара --
па ја с тобом била подружица. 
Валах билах и турскога дина, 
не бих тебе кā подруга била, 
но кā слушка која добро служа; 
служала те поврх мала мога, 
на мога те пробирала дворе, 
на моје шикали кафазе. 
А Алија, сиви соколане, 
за њега би и четири биле. 
Но Анице, и душо --, срце и душице, 
немој са мном шиклук проводити. 
Ако чаре мореш учинети, 
гледај, Ано, пуштати Алију 
-- допуштати, и нас избавити --
па ћеш виђет што ли је Златија. 
Ја нијесам так'а бездушица. 
Ко би мене хизмет учинијо 
и моју младос' избавијо, 
господаром мојим саставијо, 
ја бих моје очи извадила, 
Томе робу за се поколонила.“ 
Па је врелом сузом попарила. 
Ана 'вако реклаа Златији: 
„Злато, срце, бесе турске тврде, 
од доброг си соја и оџака, 
еве нама среће у срећама 
-- у над Бога, хеве нам Алије 
у --, на моме двору високоме, 
у делове --, ђевојачке 'деле! 
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Довела га крчмарица Ружа...“ 
Тако њојзи крајишницу каза. 
Кад Златија речи разабрала, 
маче з главе хељ --, футо прекоцрно 
а па са се згрну антерију, 
па девојка пр'о одаје крену. 
Кад је дошла Аљу на одају, 
познаде га чим виђе Алију, 
а девојка руке раширила 
па око грла руке запуч[ила]. 
Око грла руке запучила, 
па беседи сиротну Алији: 
„Срце драго, у божему наду, 
одмах, срце, за Златијом дође!“ 
Па овако запучала руке, 
па с' у Злати бајалдиса душа 
-- Е, кā да је још лани умрла. 
Скочи Анаа доо педрна мала 
те јој вином лице измиваше 
док је сестри душу повратила, 
па седоше код Алије младе. 
Па Аница ријеч беседила: 
„Ноћас бити, па ноћас ноћити; 
сутра светац има, и годбина 
да се цуре купе к манастиру 
-- сутра сабор има девојачки 
код шарвене цркве Ивковића 
на зелену пољу Марковића --
ту је сабор, све тек девојака. 
Сутра, Алија, срећа нам је мирна, 
бабо ће мене опремити. 
Ја ћу искат крчмарицу Ружу 
и извести Чвиња капетана 
-- и нек' узме твојега дората 
ис подрума мога баба бана, 
да ба --, јаше коња пољанама --
а у јутру ми све три с кочијама 
-- ја и Злата, и ти међу нама, 
пошто на те 'дела ђевојачка. 
Кад одемо цркви Марковића 
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код зелена луга Бановића, 
на ту сабор моремо справити, 
сабор градит за два дана равна. 
Кад сабор ии весеље сврши 
те се шћену цуре растурати, 
Аљо срце, ја се молит бабу 
-- бабу моме, бану Аршамскоме --
да м' остави с овом сиротињом 
-- са сиротом приморском девојком --
‚Јер сам, бабо, ружан санак снила, 
па се бојим за Тадишу мога, 
лудан дечак од осам година, 
у црне га видела пелене! 
Па да Бога молим у олтару 
-- да се попу молим патријару --
да нас крстом и словима брани 
и њиховом вером од Латина, 
неће л' ми се оправдати душа, 
неће л' брату лакше ударити.‛
Бабо ће ми изум поклонити, 
ја остати -- и са меном Ружа --
ја остати, и ти са мном, Аљо, 
и оставит алајбега Злату. 
Ако штогој шћене бабо бранит 
-- ‚Злато 'вамо, да не остаје тамо!‛ --
ја ћу моме бабу беседити: 
‚Нека Злате Клиског алајбега!
Кад угледа сребро и кандиље 
и злаћене срче и иконе, 
море бити па се преварити 
и мене се, бабо, обећати 
да узме брата Тадишана 
-- да овак'а паде оџачкиња!‛ 
Кад све троје у цркв' останемо 
-- ту нико останути неће 
без четири ђака самоука 
и четири мрка калуђера, 
и Ружуман, протомане стари --
црквена се врата затворити. 
Кад ће бити полу ноћи, Аљо 
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-- јä л' с јације, кад клањају Турци --
ти извади аре ошаране, 
иза паса ханџарину саму 
-- јä ли брадву, јä ли бритву малу... 
једну ћу ти дати ханџарину --
покољ ђаке и старога прота 
-- и ето, 'на сва три игумана --
па дората узми и Златију, 
са мном бежи луга Марковића 
ђе си твоја руха оставијо, 
ми обије јахат бедевије, 
без зле среће отић на Крајину. 
Ал' овако да се насулимо: 
да, Алија, сутра на Крајину, 
да ти са мном кā ли брале вадиш, 
да ме турчиш...; ‚Да је одбацујете!‛ 
да са мном шпрдачина биде...“ 
„Де Анице, моја госпођице, 
ти си моја данас помоћница. 
Ако да Бог а дође судбина 
те одемо у нашу Крајину, 
валах билах и дина мојега, 
ти ћеш златне имат оковице, 
на глави ти златна таџа бити, 
а на грло четири ђердана. 
Златна ћемо 'дела сарезати 
-- једне Злати, друга тебе, Ано --
а двије ти слушке добавити 
да ти скуте носе и рукаве.“ 
Кад се тврдом вером преверише, 
прегнаше се и утврдише се. 
Тā је ноћца међу њима била 
-- сву ној су му хизмет учинеле, 
двије виле код сива сокола. 
Кад је сјутра у зорицу било, 
топи пукли на граду Аршаму, 
а викаше бане и телали: 
„Сабор данас има девојачки 
код зеленог луга Марковића, 
код шарене цркве Мандушића, 
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да се слава гради ђевојкама, 
да сабор биде за два дана, 
да пије и да се веселе! 
Ко је жељан виђет кола мала 
-- кола златна, теке ђевојачка --
млади момци од свакога двора!“ 
Па се сваки момци опремише, 
а шкрипнуше кочинска одреда; 
на кочије чохе разапеше, 
крстати се бајраци развише. 
ђевојке се у злато спремише. 
„Која коју надмашује гредом, 
која ће се боље опремити, 
која ће се сабор учинети, 
ком се која боље увиђети, 
бирање је данас од момака 
-- од момака и од девојака!“ 
Сад Аница своме бабу дође 
-- своме бабу, Аршамскоме бану --
па му десној полетела руци: 
„Бабо тата, тако ти твог здравља, 
узм' онога Чпињо Шаношарна 
да појаше Алина дората, 
да видимо коња Алијина, 
море ли га Чпињо преиграти, 
јесу л' так'и коњски марифети 
што хи свијет по свијету каже! 
А ја ћ' узет алајбега Злату, 
и под нама двије бедевије 
-- једну твоју, једну џенералску --
и узећу сироту девојку, 
дат ћ' оног шарца великога 
што га за ме у подруме храним. 
Млађе вичи, мој тата бане, 
нек' опреме у подрум хајване; 
ја с овом сиротом девојком 
и с лијепом алајбега Златом 
одох сама међу хајванима, 
да отидем цркви манастиру, 
Да се попу молим Ружуману, 
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неће ли ми преварити Злату, 
не би л' Злата драгу вољу дала 
на џиџама и на иконама 
-- на златнијем уклесарицрма, 
крстовима и тахтама сјајним; 
да останем, да се попу молим, 
да бих л' Злату за вољу турила.“ 
„Ела Ано, како ти је драго!“ 
Бан завика Чпињош' од дејлана 
-- а Чпињоша, Кузманџију млада --
опремише коња Алијина 
под пусате и под калканима. 
Дорат штуран па се одморијо, 
а тазе је тимар дофатијо, 
тазе своје ноге префатијо; 
сал што жели сахибије свога, 
а друго ништа до вијека свога. 
Кад се сташе девојке спремати, 
Ана се боји од Турака 
-- што је знала бисер џевахира, 
све га више тура поврх себе; 
што је знала одвише дуката, 
све хи тура цура око врата 
-- једне себе, а друге Златији, 
треће тура у недра Алији --
како би се пара накупила, 
јер се рђе боји у Турака. 
Ту се Ана добро опремила 
у злаћени бисер и у злато, 
и алајбега Злату умотала 
-- у бисер јој косу зачешљала --
те две биле седе на бедевије, 
а Чпињошу седе на шарина; 
а Алију, сина сиротнога, 
турише га на коња шарана 
-- на шарана баневе девојке --
па девојке пољем зеленијем. 
Ту кочије иду свакојаке, 
на кочије господске девојке, 
Далманција са четири стране. 
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Пуцају хим с 'Ршама топови, 
развили се код цркве бајраци, 
на хардове и цијело вино, 
и ракија трипут препечена. 
Па се кола горска уфатише 
око цркве зеленијем пољем, 
кола клета те све ђевојачка 
-- једна мушка, друга девојачка --
па се сила настанула клета. 
Велики се одред разлетијо, 
и велика сила и џумбуса; 
џумбусили цијел данак равни. 
Кад увече вече замркнула, 
ту ноћише и све вино пише. 
Аница је шатор разапела 
-- шатор мавен, од мавене свиле --
па у њему седе госпођице, 
двије госпе код 'нак'о'а друге, 
а међу њи' крчмарица Ружа 
и сиротан 'ахињић Алија; 
сједе добро, пију амберију. 
Кад је сјутра јутро осамнуло, 
па завика лијепа девојка: 
„О мој бабо, бане од Аршана, 
ја сам ноћас ружан сан уснила, 
ружан санак што га нико није. 
Црни облак поврх мене паде, 
па ми облак по из --,

из облака ударише муње 
те мојега брата запржише 
мало из десне и с лијеве руке. 
Ја се бојим, да га неће муке 
как'е наћи, да се не разболи. 
Да м' оставиш у Филиндар цркву, 
да се Богу молим по закону 
и овоме попу Ружуману, 
неће ли се Богу замолити, 
неће ли ми грехе опростити, 
да се мој Таде не поболи. 
И остави ми Алајбега Злату, 
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да је молим и да је преволим, 
не би л' вољом дошла за Тадишу.“ 
Ој, ђе л' бисмо, ђе ли остависмо? 
Посеђесмо, па заборависмо. 
Но кад поче сабор разтурати 
па се кола кидат девојачка, 
све злаћене отржу кочије. 
А кад вакат било госпођама 
-- а Аници бана Аршамскога 
и Златији Клиског алајбега, 
но Аница бану своме приђе 
под чадором међу џенерале, 
па је бану руци полетела, 
па га стала дворети Аница. 
Бан је својој шћери беседијо, 
„Шћери Ано, што је с тобом, сине?“ 
„Аман, бане од Аршама града! 
Ја сам ноћас ружан санић снила, 
ђе се црни облак наоблачи, 
па с облака муња ударила 
те ми брата обрани Тадана, 
деснуу мало и лијеву руку 
-- ја се бојим, боловаће муку. 
Да ме оставиш с Алајбега Златом, 
да ја ноћас и сјутра навече 
ноћим, тата, у манастир цркву; 
да се Богу молим милосноме 
и овоме старом п'отоману. 
да се Богу молим по закону, 
да ме Бог сāм од гријеха спрашћа 
и заклони брата од болести. 
И остав' ми Алајбега Злату, 
не бих ли је, тата, преварила 
на крштове од жежена злата 
и на сваку свиту манастирску 
-- оковате у злато иконе 
и злаћене крстате кандиље.“ 
„Ела, Ана, бранити ти нећу. 
Но се бојим од Турака, Ано, 
да ко брзо у поход не дође, 
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јер је Злата скоро заробљена.“ 
Аница му 'вако беседила, 
„Шути, бабо, немој грешит речи! 
Крајина је останула била 
сал на дечка сина Влахињића. 
Кака се је Аљо раздвојијо 
са доратом, коњом крилатијем, 
Бог да знаше, више Турци неће 
никад наше худутове проћи. 
Ту Турака ни јада не има 
-- има доста, тек је сиротиња, 
од боја хи не стаде јунака 
без Алија, наша крвопија. 
А Алија сад дорина нема, 
ништа нико учињети неће.“ 
Па је Ана преварила бана, 
и бан јој је изум поклонијо: 
„Остан', Ано, срећито ти било!“ 
Па бан разпе свилена чадора, 
потргоше трупе ка 'Ршаму 
-- оде све ко, мало и велико --
сал остала Аница девојка 
и Златија Клиског алајбега, 
међу њима сиротан Алија, 
и под шатор бана силенога. 
Кад је кара акшам чатисао, 
Ана скочи, оде тека млада. 
Па кад цркви манастиру дође 
пре старога њихног Ружумана, 
Ружуману руци полетела: 
„Богослови -- Бог ме опростијо! --
дај ме, Богу моли милосноме, 
јер сам синој ружан сан уснила.“ 
Па му каза шта је снила млада. 
А поп рече протомане стари: 
„Госпођице, у над Бога јака, 
преклонићу слова пр'о олтара, 
а патрахи поврх патријала. 
Неће грешка на тебе падати, 
но те божа срећа опростити; 
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а ти мореш цркву даровати.“ 
Ана опет код борога приђе, 
старом попу пољубила руку, 
а врну се на лелијска врата, 
на манастир и бијеле цркве; 
па отиде пре шатором млада, 
па ту сеђе са сиротним сином 
и Златијом Клиским алајбегом. 
Док је вакат од вечере било, 
Ана бисаг тесан распучала, 
на бисагу господска вечера, 
и са ш њима вечер вечерала. 
На ћелију на цркву ноћила 
-- ту су даље око манастира 
и дворови и теферичови --
на бијел су дворац заноћили. 
Док је вакат било по јацији, 
молила се два попа велика 
Богу јаком на златном олтару 
да Бог прости ии шамскуу девојку 
-- милу шћерку баневу Аницу --
да не Ана није згријешила 
ни Тадиша да се побољети, 
да ли ће га сāм Бог опростити --
док се до два попа уморише 
па падоше један код другога, 
па заспаше кā да се поклаше; 
и покрај њих четвора ђачади 
што само уху начула науку 
туна спава, нико ни хабера. 
Ана пита Алахињића Аља: 
„Влахињићу, моје срце драго, 
вакат ти је поо л' цркви кренут, 
тражити ти попе патријаре. 
Вид', Алија, учини хим чаре. 
Земља даљња, немаш калауза, 
дани кратки, дугачки конаци 
-- ваља бјежат. Нема стојијања.“ 
Кад Алија са харема крену, 
преко цркве пређе Мандушића 
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док је дош'о на ћелију горјну. 
Туна оба Ружумана нађе 
ђе спаваху један код другога. 
Па одкучи; грухну налџачину --, 
палошчину што донесе Ана 
те посјече оба патријара 
и четири прокредњиих ђака --, 
сва четири поред попа ђака. 
Па се дечак натраг повратијо, 
Па вавика Аницу ђевојку 
-- Ану, шћеру бана Оршанскога --
и Златију Клиског алајбега, 
па за д'еу коње опремише. 
Па с' Алија са харема крену 
ђе је подрум, на црквена врата, 
ђе је дорат Влахињића Аља, 
а на подрум, на челична врата, 
ту стражара нађе манастира. 
А кад дође до њега Алија, 
па стражара код подрума пита: 
„Е, ти што си стража на дората, 
а камо ти доров бајрактаре 
што је данас пројахив'о дора 
око цркве за два дана равна?“ 
Каза стражар ђе лежи алџија, 
ђе но Кузман лежи бињаџија: 
„Тамо горје, у горње ћелије. 
Код њег' горе нигде нико нема. 
Дорат га је млого уморијо,
па је рек'о да га не будимо 
прије него огријаје сунце 
преко поља до града 'Ршама.“ 
Алија се врну на ћелију, 
уз мердивен на ћелије дође 
-- кад ту кревет на ћелији нађе, 
на кревету Кузман бињаџија; 
са себе је свалијо одела 
па заспао кā да се заклао. 
Аљо њему одкинуо главу, 
па се натраг у авлију врну, 
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а стражара маче са стражаре, 
скиде главу и томе стражару. 
Златне кључе туријо ' браву. 
Па кад дође коњу код јасала, 
дору 'вако рече лакрдију: 
„Вид', дорате, господара свога, 
како ти млого не зачама, доро! 
Грешијо си, што си ме оставијо, 
што остави пешке господара! 
Ал' је зулум, н'је твоја кривда.“ 
А кад дорат чуо господара, 
колико га љута вриска стала, 
мисли неко, обали се црква. 
И познаде сиротна Алију, 
и на њега 'дела џенералска 
која га је тевдилила Ана, 
а је свога испратила бана. 
Аљо приђе, загрли дората, 
па га руком плеште по сапима: 
„Моја гриво златна и крила, 
а јеси л' се аге ужелијо?“ 
Дорат хајван зборит не умије, 
тек све знаше што ага збораше; 
ногом копље а ушима стриже, 
би се зубима јасли, мермер гриже. 
Е, он свога чека господара, 
жељан доро свога навичаја 
-- навичаја и Алије свога. 
Аљо коњу пусат притегао; 
притеже му рахте и калкане 
а на току запуча билане, 
па превезе од решме злаћене. 
Па потеже каиш на араиз, 
а четири ибришим колана, 
и дорову злаћену каницу 
ђе му бали а узду навали. 
Оките му -- златне решме -- бачи, 
а на чело даничку звијезду, 
па звездана изведе дората 
-- на авлију кад девојке беху, 
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обадвије држе бедевије. 
А шарина нико јахат нема, 
без Алија допаде дорина 
па шарина Аничина млада, 
свезаше га за реп од дората. 
Двије цуре на две бедевије, 
а Алија на та своја крила 
која хи је вазда научијо, 
па са цркве преко сат јације 
-- по јацији сахат један раван --
па се лугом Марковића крену, 
доклен дође друму разкрсноме 
ђе је оног посјек'о мајстора. 
Ту је Аљо сиде са дората, 
пā з дората з десне стране пута 
па подиже крље јеловаче 
те доламу узе савезану 
-- ђе је своја 'дела оставијо --
па ху бисаг тури на хајвана, 
па се опет прими на дората, 
таман крилу под огорелиште 
-- под огорак, ђе је сагоријо 
танак чардак Вишњић капетана. 
А да видиш Аршамскога бана. 
Кад у јутру зора осамнула, 
намах бане на млађије вика: 
„Потрчите цркви манастира! 
Питајте до два игумана 
и Аницу моју јединицу, 
је ли Ана опрошћена млада, 
је л' могла преварит Златију 
-- да би ли се преволела Злата 
да дође за мога синдрака.“ 
Полећеше младе алчибаше 
на њихове коње криленике
преко поља до шарене цркве 
-- до шарене цркве Ивковића. 
кад су цркви на капију били, 
кад крвава прагали авлија. 
По мермеру прву главу нашли 
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-- прва глава од њихна стражара. 
Онда елчије, врата отворена, 
ис ћелије југумане трагу 
и два попа и четири ђака 
-- све су нашли једног код другога, 
свијем русе посечене главе. 
Закукаше банске стражарице 
на стражаре на ћелије горње 
-- Е, да виду Кузман бињаџију, 
је ли Кузман у живот јуначки, 
море ли се и он потерати, 
да л' је коњче у подруме мале? 
Кад одоше на ћелије горње, 
кад ту Кузман нема бињаџије 
ни у подрум' крилата дората. 
Закукаше елчибаше младе, 
па кукем пољем претрчаше, 
на баневе дворе хабер даше. 
Кад је бане бесјед разумијо, 
па закука из аваза свога: 
„Куку, и среће у несрећи живој, 
ђе даровах сиротна Алију 
што ми сву ноћ љуби Анђелију 
на мом двору и кафазу златну!“ 
Па на бедем на тобџије вика. 
Кад топови з бад'а запучаше 
-- а з бедена бана Аршамскога, 
топ за топом, четрдес' топова --
оде хука испод облакова 
а по црној земљи тутњевина, 
кад се горе страже не чапаху 
-- нема страже Вишњића Ивана, 
но је скоро разурена била --
да зачека стража Влахињића 
са Аницом и са Златијом младом. 
Ондар кад су пукнули топови, 
кад се дрма чула од топова 
-- тутан оде у Клис у Крајину, 
у Крајину, на Клису крваву, 
топе Тале чуо и сердаре 
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ђе пукоше на Аршам' топови --
ондар беже Лички беседијо, 
„Срамота је ход свакога, Тале! 
Е, чујете, шта ми урадисмо 
од несретна сиротнога сина; 
сви смо њему хајтар покварили 
-- валах, ружно добро учинели. 
Чујете ли топе са Аршама? 
Алија је до Аршама сиш'о, 
и доље је нешто учинијо; 
њега топи прате од Аршама. 
Нешто иде или ћера дора, 
или сāм сал бежи на дората, 
ил' је ш њиме Илајбега Злата.
Но 'ај, брате, срамота је тешке 
што за њиме не врнусмо главе!“ 
Па викаше на млађе евшене 
те хајване такум уп'авише, 
зауздаше и опусатише, 
па витезе коње потераше, 
па отален с Клиса на Крајину, 
право брду иду Козарскоме. 
А с Аршама отишла поћера 
-- брдом пешци, а долом коњици. 
Има л' как'а коња у Латина, 
а да дора стигне Влахињића? 
Што не лети, стићи га не море; 
што не лети, утец' му не море. 
Дорат клетан раширијо крила 
-- а свога се сента ужелијо, 
а на себе агу опазијо --
па је чавле бачијо у хаваје, 
па би рек'о, хава дофаћаше. 
Двије дора жвале ражвалијо 
-- а да бугар-кабаницу баци, 
не би коњске жвале затиснула. 
Из ноздри му мавен пламен лиже, 
припаљује решму наврх чела, 
сваку зверку окићену златом; 
а пр'о себе пене пребацује 
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-- преко себе и пр'о аге свога --
на олукли дочекује сапи, 
па са сапи по зеленој трави 
-- ко није веш' а није видијо, 
би рекао, рађају се овце 
и с овцама бијела јагњаца. 
А делија пр'о Караман кланца, 
за дан и пō на гариште дође. 
Кад је дош'о на гариште равно, 
све те што су потернице биле, 
сви тераше, па га не стигоше 
-- О, Алија на воду Кораву. 
Так'а срећа при делији била, 
ту се сријо, влака им Турцима... 
ту су Турци из дворова дошли 
-- из дворова Клиског алајбега --
да сусрету хабер на Козару, 
да увиду шта с' у 'Ршам' гради. 
Па кад Аљо с ђевојкама дође, 
на Кораву воду начепијо; 
не сме Аљо пропуштат ђевојке 
да само саме јашу на хајване, 
но дофати Ану од Аршама, 
па је дечак бачи на дората; 
а руке јој узе око паса, 
а њејзину косу преко врата, 
па завика баневој Аници: 
„Е, Анице, срце и душице, 
држ' се, Ано, на дората мога! 
Нити гледај шта ће вода радит 
не како ће коња прелевати, 
ни как'и ће ударат таласи; 
но све гледај међу плећи Аља, 
да ли дао Бог и срећа драга 
да преведем тебе на Кораву. 
Ваија ми се вртат за Златију.“ 
Па Аница послуша Алију, 
па у плећи очи убечила. 
Дорат знаше шта Аљо хоташе, 
па с обале чавле покупијо, 
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у шидетли Кору угазијо. 
Таласи га водни дофатише, 
па се штуран бори са валима 
-- са валима и с таласовима --
па крваву воду пребродијо; 
тамам раван сахат оставијо, 
на ту страну изнесе Алију 
и Аницу бана јä Аршамскога. 
Аљо коња одсједе дората, 
и одсједе са коња девојку. 
Дора свога око врата љуби: 
„Мој дорате, моја крила златна, 
Срећо, доро, кад ми у м' руке дође 
-- више ћему прво и потон'е!“ 
Јä дората поведе хајвана 
докле до два уравну солука, 
па га натраг у Кораву врну, 
па дофати Алајбега Злату, 
преведе је на дората свога, 
па Златију тури код Анице. 
А саде се врће за хајване, 
за шарина и за бедевије 
-- трећи пут је дош'о до кобила. 
Ту је цијел данак оставијо 
док пре Коре и'веди девојке 
и хајване, шамске бедевије, 
и шарина Аничина сама. 
Па кад акшам на земљу пануо, 
Аљо коње узе и ђевојке, 
заведе хи на рав[ан у] планину, 
на планину под зелену јелу. 
Сад Корава из брда у брдо, 
не боји се од потере Аљо 
-- да га когој има потерати --
јел да 'Ршам цијел на Кору дође, 
ни би когој смијо нагазити, 
нити коња има у Латина 
да преплива на брзу Кораву, 
која борје и јаворје носа 
и протура бодинице јеле. 
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Аљ' у хомар ноћу преночијо, 
па ујутру боље поранијо. 
Ондар кад је коња опанијо --, 
опремијо коња и девојке, 
па горске виле на дви бедевије, 
Аљо швога мркога дората, 
а шарина вејза за дорина, 
па [с] јалије гором и планином. 
Кад је дош'о на лазине прве, 
кад ту Тала нађе и сердара, 
и да курве Удбињског диздара, 
Мустајбега и то свије' бега. 
Ондар, кад су видели Алију, 
ђе Алија водаше Златију 
-- Злату добру Клиског алајбега --
и Аницу банску поврх прида, 
ондар диздар Талу беседијо: 
„Тале брале, шта ћу са Алијом? 
Би ли могло бити да ме помирити, 
да какогој Алију ухашимо ? 
Нисам бијо, нисам учинијо, 
но се Иван сāм одријешијо 
и однијо, а ја за то не зн'о.“ 
Тале рече Удбињском диздару: 
„Не знам шта ћу, Османе диздаре. 
Криво си му учинијо љуто. 
Јä ти хајде, јахни бедевију, 
па закуми сиротна Алију, 
не би ли ти опростијо главу. 
А другчије чаре Тале нема.“ 
Диздар сједе на кобилу шамску, 
ете ти га сиротноме Аљу. 
Па на Аља руке раширијо 
да Алији хожђелдије даје, 
а Алији се момку извињаје: 
„Аљо сине, то су све истине 
-- ја те кумим кā и сина мога; 
та је мама, окушлама, била, 
да видимо, што је јуначиство --
да сам рек'о да си јунак бољи 
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у Удбини од нас свакојега. 
Овђе смо те покушали, сине, 
а нисмо те оставили, Аљо 
-- немој се на ме наљутити! 
Подвала је од свије' Турака 
-- нисам, сине, пуштао дората 
ни Златију изд'о Алајбега, 
но се ђидо сāм--сāм разрешијо --
и нама је хилу учинијо. 
Ако сам се интерес бавијо 
и мило ми узет Злату било, 
сад је не те срећа допанула; 
имаш двије, да ти жао није. 
Млого ти је. Хо' л' ми једну дати 
-- а Златију Клиског алајбега, 
ал' Аницу бана Аршамскога?“ 
А кад Аљо чуо лакрдије, 
па диздару ријеч беседијо: 
„Кад се кунеш, Удбињац диздаре, 
нећу тебе откинути главу, 
нит' ће мене хатар останути. 
А одбије --, бирај тā --,

бирајћеш, диздаре --, 
бирај да --, диздаре, од двије девојке 
-- ил' ти воља Ану, или Злату? --
ал' те друга запанути неће 
но коју ће поклони' Алија!“ 
Па до оршамске бедевије прође. 
А дорату подиже чатале, 
зубом шкрипну, а сабља му звекну, 
а с муртата полећела глава. 
Кад посјече Удбињског диздара, 
почеше се лигурати Турци 
-- то је њима прва мука била. 
Рече сердар, војски војсковођа: 
„Шта ћемо сад од живота свога? 
А видите л' шта Алија ради, 
ђе посјече царскога диздара! 
Ко ће цару џевап учињети?“ 
Тале Мују псује оца и мајку: 
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„Пас ти јеб'о и оца и мајку! 
Тебе једну, а њему четири. 
Виђ'ер, сваки пријатељ диздару, 
а Алију сир'на не гледајте! 
Зар у цара нестало диздара? 
Зар ти з бегом не мо'ш начинети, 
султан цару мандат оправити, 
ђе сте у рат били у Приморје 
и диздара судба донијела 
те диздару смрца чатисала? 
Па другога турити бољега, 
који издават градове неће 
-- царевине и робље муслимско --
и надић' се за девојке неће, 
он стари међу момке младе.“ 
Јако тако одговори Тале. 
Аге стале, карар начињеше, 
и Алију среле з ђевојкама; 
па делија селам турски вика, 
аге драге ситне хожђелдије. 
У бела се лица загрлише 
-- изгрлише, па се пољубише --
а скидоше каге са хајвана 
-- Е, диздара мезар начињеше, 
укопаше, 'дела поскидаше, 
поведоше бедевију шамску, 
а од Козар' големе планине 
до бијела Клиса и Крајине. 
Тā је хабер Алајбегу сиш'о: 
„Алајбеже, ево ти Алије! 
Еве Алије и твоје Златије 
-- и још прида банева Аница, 
и баневе двије бедевије, 
шарин брзак китне Анђелије!“ 
А кад алајбег разумео речи, 
на тобџије са капије вика 
те дванајес' топа истуријо. 
Сви Клишчани на селам изишли 
пред Алију, и пред бега Личког 
и цијеле аге Крајешнице. 
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Тазе цуре обје у кафазе, 
а Алију и остале Турке 
код беглера, Клишког алајбега. 
Ту се тазе џумбус отворијо 
и велика на бега честидба: 
честитају зета потврђена, 
ђе је онда кратке судбе бијо 
а сад му се судба продужила. 
Ту је месец цијел дана било 
велик џумбус и вел'ко весеље. 
Довели су имам ефендију 
и Аницу потурчили младу, 
од кадије ничах учинели. 
Првој Ани ђердек начинели. 
Свадба била цијел месец дана. 
Велика се трка исчинела, 
трчала се кошија коњичка. 
Па послије удри мехтерија, 
за Алију венчали Златију, 
а велики џумбус без карара 
-- двије свадбе, два месеца дана. 
Па Алију оставише деду: 
алајбего од евлада нема 
ништа више сал једну Златију, 
а сад има так'ога Алију, 
да га гледа боље него сина 
-- и бољи је од девет синова! 
Нек' Алија љуби обадвије, 
нек' са ш њима соколове леже 
-- прве шћери, потолње синове, 
нек' му заве снахе не затечу, 
нека кућа не траје таланџе. 
То је, так'и соколови били, 
а таки је земан доносијо 
-- аге зенгил, а крилати коњи, 
а добри су на њима витези. 
Тадар се је земља раширала 
са так'ијем царским газијама; 
добијали главе на мејдане, 
а губили, а не зажалили, 
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но је земан ост'о утврђени 
Тада свита останула била; 
данас нама, у потолње време, 
нама стала историја стара 
са гуслима и историјама 
-- са песмама и приповеткама --
да ми так'е људе помињемо 
док је века и докле је света. 
О, 'елен боре, подигни гране 
зелен боре, помогни нам Боже! 
Вита јело, поуздигни гране, 
господи мојој нек' су здраво главе! 
Цавћеле хим на образ ружице 
кā и башчем пролеће сталне; 
и 'вамо се пак веселили, 
и јаки нас сāм Бог веселијо 
-- веселијо, па разговоријо!
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ЈУНАШТВО ЂЕРЂЕЛЕЗ АЛИЈЕ

Ој, ријеч прва, Боже ни помози! 
Ево друга: Амин, ако Бог да! 
Само да га помињемо често, 
па ће нама свуђ Бог помоћ јаки, 
ако Бог да, муке заклањати, 
сваке муке и руке душманске, 
и свакога хала и белаја, 
и биједе горе од белаја 
-- Е л' је гора од седам белаја --
и на кући лоше домаћице; 
од те горе нема кукавице 
но на кући од зле домаћице. 
Није с миром кући мужу поћи 
ни за собом повес' мусафира, 
но га води а о јаду мисли, 
који ће га јади задесити 
-- црнше му је срце од гаврана. 
А послије, скупљена господо, 
да ви једну стару песму причам, 
од старине вакта Сулејмана, 
највећега на свијет' владара, 
а сјајнога цара Сулејмана, 
који суди што то нико није, 
за три стотин' шес'ет валилука. 
Ондар сила Сулејман била, 
па се о тој сили тога цара 
скупило се свије седам краља 
на Ааа --, Ашару код Ашарскога краља, 
ћесар бечки и све силе редом, 
међу собом за дана четири. 
О свачему сохбет затурали: 
чија ли је земља поспремнија, 
а чија ли војска пōпремнија, 
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чија ли је поближа граница, 
ко се ш њоме море разлагати, 
ком је тешно, од кога је прије. 
А све шути, једно другом каже, 
но не шути од Ашара краље, 
па беседи међу девељима: 
„Наше дуке и мулуће златне, 
круно Беча Максимилијане! 
Да нам ништа каживати немаш 
-- ни чија је војска најспремнија, 
најопремн'ја и земља спремнија 
према цару шјаном Сулејману? 
То је царство прво и потоње 
-- Е, куд шћеде постави худуте. 
Данас сила влада Сулејмана, 
сваком нам је тијесно од њега. 
Еве ђегој ш њиме ратовасмо, 
свуд' нас султан царе побиједи. 
Узе земље, постави худуте 
кудар султан шћеде Сулејмане. 
Данас назор цара честитога, 
а од силе сјајног Сулејмана; 
кудар рече, везе уфатисмо, 
худут дали, сула уфатили. 
Сад се више сулу радујемо 
но са ш њиме да оба ратујемо. 
А зашто? Што је силан Сулејмане, 
што нам штети земље ципцијеле! 
А да чусте л' од Беча ћесаре, 
и ви седам круна злаћеније': 
знате л', браћо, шта држи султана, 
ал-Отмана са стола Стамбола? 
О[д] његово[г] три стотин' валилука 
-- и три стотин' и шездесет више --
њега Босна држи и Крајина, 
и честита земља Унгјуровска; 
до наше се -- и ваше -- границе 
десила се, а султан је спрема. 
Босни султан дао намулице 
те и' даје и даном и ноћом. 
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Кити Босну топовима тешким, 
на градове пропиње топове. 
А на аге оправља берате 
-- Е, на беге ајлук и улефе; 
на шпахије цареве фермане, 
на бајраке крпе и темрете, 
а на војске силистру кремење 
и оружје једно сврх другога. 
Особито што је султан царе 
у Травнику спремијо везира 
-- Е, Ћуприлића, хоџу царевога, 
што га так'ог у све шахе нема, 
а у седам шаха царевије' 
и осмога сјајног Сулејмана. 
А хоџа је сијо у Травнику. 
Цар му ру'сат дао под ферманом 
да он ради без фермана царског. 
Он оправља војске на ћутуке, 
тијесни нам земље на худуте. 
А што јима у двору везире! 
У дворе му један арслан божи 
-- арслан божи Ђерђелез Алија,
што га к'о се земља поставила, 
а по земљи цио свијет седи. 
Тог владара није свијет чуо, 
а ни так'ог видијо арслана, 
браћо моја, хоџа царев сине; 
он у крило држи Ђерђелеза. 
Док је везир хоџа у Травнику, 
а у његов' дворе Ђерђелезе, 
да је краља седамдесет седам, 
немојте се бити са султаном!“ 
Но кад седам чуло дукалука, 
сви рекоше да је то истина. 
„Како бисмо учинели чаре, 
да бисмо ли како опиткали 
код султана Ђерђелез Алије 
да издаје цареве градове, 
да он сина сече мајци својој 
у криоце од године дана, 
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а да сјече мудеризе царске; 
не учи му езан на џамије; 
он продаје цареве топове 
и цареве лијепе девојке 
у маџарске и њемачке руке, 
што то дину поднијет не море. 
Кад ми так'и мандат начинимо, 
а султана цара замолимо: 
‚Јä ли намах од Алије главу, 
јä л' од земље мичи разбојника! 
Немој посље, царе, поврх сула 
-- што смо тврдог сула уфатили 
те је држимо за дван'ес' година --
ако чујеш шта Алија ради 
-- наш је худут и граница даљна, 
наше дуке раде подкријући, 
стражарице и наши главари, 
а ми томе ништа нисмо рази!‛ 
Кад му так'и мандат оправимо, 
имамо доста пријатеља: 
у Стамболу два везира царска 
уз кољено сјајног Сулејмана. 
Ти, ћесаре Максимилијане, 
имаш царског Шех-ул-лил-Ислама 
-- Е, царева првога имама --
што ш њим клања пет вакти намаза, 
што је тебе братучеде први; 
а ја имам другог пријатеља 
-- Е, мојега Богом побратима --
код кољена сјајног Сулејмана, 
који мухур тура по ферману; 
који оба с царевином раде. 
Да ми так'и мандат начинимо, 
а Алију давом учинимо, 
један товар блага саставимо 
све жутије' -- ни грош бијелије'; 
да га спремимо у стадату царском 
код наша оба пријатеља, 
код Шех'слама и Мухур-сахиба, 
да хим 'ваку мол'беницу дамо: 
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како знају и како умију, 
да нам главу од Алије спрему!“ 
Кад је рек'о од Аршара краље, 
онда су се сваки веселили. 
Још хим краље рече од Ашара: 
„Цујете ли, свије седам краља! 
Ако Бог да и срећа донесе 
те Алији одузмемо главу 
и Ал'јину сабљу Зулфикара 
и његова дебела дората, 
неће проћи сал година дана. 
Ја сам коња добра подхранијо 
-- коња добра, шарена лабуда, 
полу бијел и полу је црвен, 
да га так'ог ниђе нико нема. 
Кад ће глава Ђерђелеза доћи, 
ваља чекат још годину дана, 
па зовнути на мејдан султана; 
нек' изиде ђе је њему драго. 
Три ћу њему места оставити: 
јä ли воли у Ашару граду, 
баш под моје бијеле дворове; 
али воли мору приморскоме, 
ђе је земља наша привезена; 
али воље под стола Стамбола, 
ђе га харем гледа и султанство. 
Онда ћу га звати на мејдана: 
‚Јä ли мене на мејдан изиђи, 
јä ли мичи из Јевропе Турке!‛ 
Јевропа је нама стијеснила, 
не моремо више трпљет Турке. 
Ондар кад ће цара мејдан тражит, 
јä л' му другу ваду одвојити 
-- нека Меки прати и Медини, 
ђе су стари цари царовали. 
Видите ли, свије седам краља! 
Један султан, а седам земаља, 
ђе столице узе свакојему! 
Еве тол'ко стотина година: 
силни Мурат погуби Лазара, 
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а султан Фатих дочека Костантина 
-- Коста'тина насред Цариграда --
Кнез Лазар на Косово бојно, 
па толико ш њиме царевина 
-- Шћепановину и земљу војводску, 
и цијелу сву Скендерију --
одузе нам све што било наше, 
а то и трају и остају Турци. 
Дајт' устајте! Да тражимо воље, 
воље наше што је вазда било! 
Вакат нам је изагонит Турке!“ 
А кад тако краље беседијо, 
сви краљеви руке раширили, 
загрлили краља Ашарскога: 
„Мудра главо од цела међу нама, 
ти си добро предумислијо; 
то је карар што га так'ог нема!“ 
Па се седам краља домислило, 
па шарени мандат накитило; 
граде мандат, а све премишљају, 
диктирају како ће га писат, 
а како ће одма' Сулејмана 
наљутити шидет на дивана. 
Цар што рекне, препорека нема; 
сал је мука док рекне султане, 
да оправи ферман у Крајину, 
на широку Босну поноситу, 
на његова уштугли везира, 
да му глава Ђерђелеза спреми 
и његову сабљу и дората. 
Кад су шарен мандат начинели, 
тако краљи у мандату пишу: 
„Царе сјајни висок Сулејмане, 
и високо ваше царовање! 
Ти си владар, круна наша златна! 
А владасмо добро з границама 
-- з границама па и худутима. 
Земље наше под сулом стајаше 
еве, царе, толико година; 
буна нема међу границама. 
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Теке један хабер разум'јемо 
од једнога издајице твога, 
што је брука да је на нам била, 
а камоли у твојему царству! 
Имаш доста твоје госпоштиње, 
а царство ти држи сва Крајина 
-- Е, Босна поносита златна. 
Тек, султане сјајан Сулејмане, 
тако ти с' у Босну неред гради 
од како си спремијо везира 
-- а везира хоџу Ћуприлића --
а што имаш једног разбојника, 
падишаху, наше сунце сјајно, 
код дворова Ћуприлића деда. 
Тā је глава Ђерђелез Алија, 
па је как'е вере? Никак'оје! 
Дин опали, и твоје шанове! 
Твој је ферман широк међу нама, 
а твоја га ђеца не познају! 
Крила златна свије' краљевина, 
неред Аљо Ђерђелезе гради 
-- Ђерђелезе, један царски неред, 
један царев први издајниче --
засијо је од тебе кријући 
границама међу главарима 
-- банев'нама и џенералима, 
кап'танима па и сердарима, 
па вел'кијем нашим главарима --
ти што спреми на Босну топове, 
продаде хи Ђерђелез Алија 
границама на наше крајеве 
те се тврду њемачки градови. 
Ми томе, царе, рази нисмо, 
јер је сула међу нама тврда. 
Да се на то не наљутиш, царе, 
и то бисмо с јадом опростили; 
не моремо с јадом опростити 
-- падишаху, јарко сунце наше! --
ђегоћ стаде Туркиње ђевојке 
која носи 'дела озлаћена, 
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која лица носи белогорска, 
пороби је Ђерђелез Алија, 
па по ноћи пр'о границе спрема 
те кријући жени разбојнике 
границама и око худута. 
То ви ваше, бели, дати неће 
ваша вера -- ми је признајемо! 
И то бисмо с јадом опростили; 
но што улеф-мудерисе нађе, 
мудерисе сече у медресе, 
мајци сина од године дана; 
а он не да езан на џамије, 
нити имам клања пред џематом. 
То је, царе, за те неваљало! 
Немој да се остат по те хатар 
-- да се на нас, сјајан царе, љутиш; 
ето, тебе то мандат одамо.“ 
Кад су шарен мандат саложили, 
па на њему печат заклопили, 
нама' товар злата зафатили 
-- два хурча цијело дуката --
па на ову књигу начинели 
-- па кад књига на Шех'слама царског, 
Шехислама и Мухур-сахиба --
ћесар Шехисламу мољбу даје, 
а Ашарски краље сахибији, 
па хим дали товар жута блага: 
„У Стамболу наши пријатељи! 
Што дурасмо више не моремо 
од вашега сјајног Сулејмана, 
а још више хоџе Ћуприлића 
и његова божега арслана 
Ђерђелеза, газију царева. 
Ми смо тамо мандат оправили, 
од нереда даву учинели, 
што се турско неред вери гради; 
а ви оба како тамо знате! 
Ето вама књиге молбеничке; 
пред тијем нам у сусрет изид'те, 
да нам помогнете смаћи Алијагу, 
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па послије узимамо царство. 
А ето ви, наши братучеди, 
подвојите чизму маџарија. 
Ако да Бог и срећа донесе 
те Алина глава к нама дође, 
ни на то вас оставит нећемо, 
но вас добре бират бирачлије. 
Ако вакат и вријеме дође 
те султана турског исћерамо 
ис Стамбола, пајтахта царева, 
и цијеле из Јевропе Турке, 
у Стамбол ће прва командарства 
на вас бити од свије' краљева; 
у вас ће се држат царевина!“ 
Па кад так'у мољбу одправише, 
шарен мандат од Ашара крену 
преко бела земље и свијета, 
а за тијем паре у ричале, 
и за тијем иђе на химама, 
на имама Шех-ул-лил-Ислама. 
Так'а судба по наредби дође; 
мандат цару паде на кафазу 
на честите падишаха руке, 
а та књига на оба муртата, 
и узеше чизму жута злата. 
Кад је султан диван покупијо 
па краљевски мандат преучијо, 
па султане шидетли одвише: 
ондар царске очи затрепташе 
а мумбарећ брада заиграла. 
Зубалије царске зашкрипташе 
па Шехислама и сахиба пита 
-- садразама, великог везира --
и цијеле паше код Отмана: 
„Лале моје, харам вама хране 
и у лепа мене падишаха! 
За 'волико вакта и земана 
што ми ништа не казасте, лале, 
ђе с' у Босни так'и неред гради, 
ђе је хоџа набавијо сина 
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-- Е, некак'а Ђерђелез Алију --
те издаје босанске градове, 
а продаје ботеске топове 
-- робље роби, а жени Маџаре, 
а сијече сина код матере, 
а цареве сече мудеризе; 
а имаме не скупља џемате 
нити езан скрчи на џамији, 
ни се народ клања у џамији! 
Зашто, лале? Ал' ви за то знате, 
не кажете шта с' у Босни гради?“ 
Кад то четр'ес' разумело лала, 
лале селе, па се сагледаше. 
Није шала сјајан Сулејмане; 
пред њим лал'ма ноге затрепташе, 
јер је емер један у салтана 
-- то је прва са свијета глава. 
Сви рекоше „Аман, сунце наше, 
ми сад за то, царе, разум'јемо!“ 
А не вели Шехисламе царски, 
који води цара на имама, 
и Мухуре, ферман-сахибија, 
но обадва скоче на ногама, 
падишаху двије руке љубе 
и пармаке ђе цар тура руке, 
па обадва лале закрикташе: 
„Падишаху, јарко сунце наше, 
ми то знамо има време давно, 
но не моремо рад' шидета твога. 
Доброга си спремијо везира, 
у Травнику хоџу Ћуприлића; 
па да тебе хоџу покудимо 
да он так'е гледа разбојнике, 
ондар би се царство наљутило 
и велики шидет учинело. 
Па чекамо; сāм ћеш, царе, знати, 
а ми ћемо на то шедок бити.“ 
Каде лале, обадва везира, 
султан цару оба шедок бише, 
али султан ћехретлија царе; 
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нама' вика Шех-ул-лил-Ислама: 
„Е, гради ми катали фермана, 
а оправ'те --, Е, татара ми траж'те! 
Овако ми ферман начините 
на мојега хоџу Ћуприлића: 
нек' овā ферман --, чим ће преучитит, 
одмах да ми оправи Алију 
али жива ал' његову главу 
-- ал' његову сабљу Зулфикарку 
и његовог дебела дорина --
ал' да хоџа дође до Стамбола 
да га моја сјече џелатина 
-- од те треће да друга бит неће!“ 
Кад је сивеве, не --, емер учинијо, 
а на лале сıклет навалијо, 
дочекала оба муртатина 
па скочише, ферман начинеше. 
Још на њега више нацрташе 
но што сјајан шћаше Сулејмане. 
Ферман граде, траже татарина 
-- Е, Идриза, царског посланика, 
који царске преноси фермане 
од Стамбола до свакоје лале, 
ђе биде срећито султану. 
Идриз му је бржи и најљепши. 
Кад Идризу царе ферман даше, 
два везира рекоше татару: 
„О Идризе, наш милосан сине, 
ето сине царске мензилхане. 
Коње бирај од сваког валилука; 
који пукне, немој га гледати, 
ми ћемо ти за њег' џевабити. 
И дан и ноћ на аџелу живу 
носи ферман у Травнику граду! 
Подај по ноћи ил' по дану, сине. 
Ако сиђеш у Травник, Идризе, 
немој сабах чекат ни зорицу, 
но по ноћи пробуди везира!“ 
А так' му шидет додадоше. 
Царев писну суруџија млади, 
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а завришта коња мензилхана; 
царски ферман од Стамбола крену 
-- од Стамбола пајтахта царева 
преко земље и пр'о бела света. 
Даном, ноћом, на Травнику сиде, 
на Травнику паши Ибрахиму. 
О, па сиш'о ферман у поноћи 
-- у поноћи, у најгоре време. 
Али татар по емеру царском 
на везирске дворе навалијо, 
па везирске нобеџије виче: 
„Диж'е хоџу, диж'те Ћуприлића! 
јЕве хоџе, њега ферман тражи 
на аџелу под емер султански!“ 
Шала није емер од Сулејмана; 
то је један владар и нупуса 
што га так'ог ни постајат неће. 
Нама' хоџу млађи пробудише 
у везирски садат у Травнику. 
Нама' паша прифати фермана, 
па Идриза татарина пита: 
„Мој Идризе, мој милосан сине, 
шта је ферман царски на аџелу?“ 
„Не знам, лало падишаха прва, 
шта то султан од Стамбола тражи. 
Так'и су ми емер учинели.“ 
А кад везир ферман дофатијо, 
цару се је своме поклонијо, 
падишаху итат учинијо 
-- двапут цару, а трећом ферману --
па ферману туру преломијо. 
Кад пречита шта но ферман тражи, 
емер царски сıклет на везира: 
„Гледај, хоџа, моја лало прва! 
Ти си мене невер учинијо 
те у дворац разбојника храни 
који царске продаје топове, 
који робље даје у Маџара, 
који ђецу коље у наручје, 
који царске сече мудеризе, 
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који не да намаз да се клања 
ни да езан учи џамијама 
-- па ми, хоџа, ништа не казујеш! 
Јазук тебе и царева плата 
и од мене велике улефе! 
На вама што ће ферман доћи, 
намах мене оправи Алију 
и његова дебела ђорина, 
и његову сабљу с мухурима, 
ал', везире, тебе спреми сāма. 
Доћ' код мене да ти сјечем главу 
-- па те, хоџа, ни копати нећу, 
но те турит на саукак Стамбола 
да се на те исхракују људи!“ 
А кад тако хоџа преучијо, 
па га вреле сузе пропадоше. 
А то згледа Ђерђелез Алија, 
па је своме хоџи полетијо, 
па га жали што сузе ронаше. 
Ћуприлићу деду беседаше: 
„О мој хоџа -- кā отац од рода --
одкале је књига шаровита? 
Шта је мука да је на те брука? 
Да ти није емер од султана 
да нема ђегој ратовања 
јä ли какав мејдан за султана? 
Немој, хоџа, плакат од рат'вања 
ни царскога как'ога мејдана 
-- Е, ' над Бога, док ј' Алија о'ђе 
цару ништа тешко доћи неће! 
Ако ли је какав емер царски 
-- на те, хоџа, тражи оправдање, 
ја ћу први проћи на диване, 
на диване за те пред султана; 
нека мене прије прође глава 
него твоја, уштуглијо царска!“ 
Но везира, царева већила, 
па Алију макањаше руком: 
„Миг' с' отале, једна аџамијо! 
Нит' од тога има ниједнога. 
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Хајде тамо, у својој одаји. 
То су моји и царски послови.“ 
Па Алију маче Ђерђелеза. 
Намах хоџа себе на колену 
па овако бујрунтију гради: 
„Аман, аман, сјајни Сулејмане, 
немој слушат у двор' издајице! 
Валах билах и тако ми дина, 
и твојега шана и никшана 
и серџаде хазрети Алине 
-- Санџак Шер'фа нашег Мухамеда --
то ти кажу што ти тако лажу --, 
то ти лажу што ти тако кажу, 
то нијесу твоји пријатељи! 
Док је тебе хоџа Ћуприлија 
и газија Ђерђелез Алија, 
у над Бога, сјајно царство наше, 
лоше никад царство бити неће. 
Немој слушат никога до Бога 
и за њиме пашу од Травника! 
јАко биде какав неред, први 
-- ја ћу први даву учинети; 
ако ићрах не би учинијо, 
ја бих тебе даву учинијо. 
А тако ми твоје свечевине, 
од тог ништа амо ниђе нема!“ 
Па се добро хоџа утврдијо, 
на ферману емер поврнуо, 
па овако цару беседаше: 
„Аман, царе, дуњалучко сунце! 
Ако мене, царе, не верујеш, 
спрем' отален два риџала царска 
којагођ хој из дивана твога 
-- сал ми немој Шех-ул-лил-Ислама 
и твојега Мухур-сахибију --
нека тефтиш Босну целу к граду, 
нек' питају што и мало и велико 
је ли тако неред од везира 
и мојега Ала Ђерђелеза. 
Али тако, царе, не верујеш, 
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спреми, царе, ферман у Крајину 
и широку Босну поноситу 
-- на сваки град, на бега свакога, 
да ис сваког града к тебе дође, 
сваког града један најмањ' да',не --, 
један имам и аглари ш њиме --
питај целу Босну и Крајину 
је л' Алија кā што краљи кажу! 
Ако ни то, царе, не верујеш, 
очи оба, учини одреда 
да ти шаху спремиш шехатнаму 
-- шехадетнам' с махзар под мухуром --
колико је Босне ципцијеле 
и цијеле све Крајине редом, 
да ја спремим мухурове сјајне. 
Ако биде истинито каз'о 
ко је тебе Аља налагао, 
ја најпрви једем у Стамболу, 
главу дајем пред твојему шану 
и пред твојем високоме царству, 
па за мном Босна ципцијела.“ 
Па на томе бујрунтију спреми, 
ферман врати и емер џевапи. 
А кад је ферман у Стамболу сиш'о, 
цар га виде, ферман дофатијо, 
па хоџину чита бујрунтију, 
како хоџа за Алију каже, 
да то ништа није истинито, 
да „то тебе није у Алије. 
То је твоја прва газалија, 
а хафиз цара ал-Отмана.“ 
Он дозива Шех-ул-лил-Ислама 
и Сахиба, мухур од фермана, 
па обадва држи на дивана, 
па хим каже шта но хоџа прича. 
А крикнуше два муртата царска: 
„Немој царе хоџи веровати, 
ни за њега ни за шехадетнаме, 
ни његове беге оправљене, 
јер је хоџа ш њиме ортагџица! 
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Штогој ради Ђерђелез Алија, 
то је хоџи добра воља драга, 
и њима паре на товаре 
осем твоје плате и садата.“ 
Султан опет емер учинијо, 
други ферман Ђерђелезу спреми 
-- Е, везиру у Травнику граду: 
„Паша мијо, Ћуприлић везире, 
ја ти беге ни агларе нећу, 
нит' ћу твоје шехадет ни наме, 
ни да дођем да те такик чиним, 
без јä л' главу њега са Алије 
-- јä ли главу Ђерђелез Алије 
јä ли твоју спреми за његову; 
од те треће никад неће бити!“ 
Кад је други ферман полетијо, 
па и одлеће ферман по свијету 
док је татар дос'о до Травника 
у поноћи код турског везира. 
А везиру суруџија писну, 
а везирске вика нобеџије: 
„Сад дижите хоџу Ћуприлића, 
царев емер дош'о на аџелу! 
Да се учи ферман ал-Отмана, 
да се царски емерови врше!“ 
Па кад чули млађи татарина, 
намах хоџу царског разбудише 
насред ноћи на дворове своје; 
хоџа се је чуду зачудијо. 
Царев ферман тури на рукама, 
па кад виде шта но ферман каже 
хоџи брада сузам' огрезнула, 
а поцрње баш к'о црна главња. 
Па Алије сина хоџинога, 
Аљо приђе, хоџу свога пита: 
„Ама, хоџа, често и почесто 
'наке књиге учиш жалос'љиве 
-- све ји' учиш, од њих сузе рониш, 
аа мене ништа не казујеш. 
Дај ми, лало ал-Отмана, кажи 



   Авдо  Међедовић                                                             

170

Епске 
народне 
пјесме

на шта ти је велика невоља?“ 
А да видиш лале Ћуприлића, 
а Алију отискује с руком: 
„Хајд' отален, луда хаџамијо! 
Читат не мо'ш, знати ни познати 
шта ја с царом честитијем градим 
од Стамбола, из места царева!“ 
Па Алију ћера у одају. 
А Ћуприлић скочи на ногама 
па овако пише бујрунтију: 
„Падишаху, наше сунце јарко, 
сабори ме два месеца дана. 
Трећега кад полица дође, 
спремићу ти од Алије главу 
-- ама тıгчи друге чаре нема --
и Алину сабљу Зулфикарку, 
и његова дебела дората.“ 
Андар кад је џеваб оправијо 
те тā џеваб оде код султана, 
'ај' да видиш хоџе Ћуприлића. 
Хоџа вика „Бујрунтије гради!“ 
-- емер чита у Травнику граду, 
а цареве виче чохадаре. 
Наа лале књиге начинше 
те се гради низ босанске град'е, 
ђе је града царевога било: 
седамдесет града и четири 
-- седамдесет и четири града, 
сто ис четр'ес' и шес' паланака, 
и селима нема ни хесаба. 
Хоџа ђе је знао поглавице 
који тешки носи бајрактарски 
-- а камоли паша и бимбаша --
свакојем је књигу оправијо, 
па свакога на Травнику звао. 
Сваки да ће покупит јунака 
од стотине до двије стотине 
-- најглавнијег момка бежен'ога 
и гледнога лица испод ока, 
најбољега ока соколова, 
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а под њиме ата доратаста --
да га сваки аглар турски дође 
код везира у Травнику своме: 
„Нешто емер има од султана; 
да читамо шта нам ферман каже, 
да султану индат учинимо.“ 
Кад везирске књиге растуријо 
по цијелој Босни и Крајини, 
по Херцегу и Унђуровини 
-- по цијелој шехр Ерцеговини --
по великој земљи Босни равној 
на свакоме граду аги царском 
-- неђе аги, а неђе беглеру --
који води војске на стотине 
да проберу по двеста делија, 
који лице има прелијепо, 
који око има соколово, 
којему је глава одличена, 
да је соко кā бијела вила 
--когој слику има од Алије, 
да ко припше на Ђерђелез Аља, 
а и српске буљу'баше младе 
па сељачке танке бајрактаре --
што је знао и што је смислијо. 
За цел месец и за хефту дана 
цијела се Босна покупила 
-- цела Босна и Херцеговина, 
сва Крајина и Унђуровина --
све је дошла на садат везиру, 
а Травничко поље закрцало. 
Чадори се турски разапели, 
атови се за џиде свезали 
кā и да се на рат спремају, 
док се Босна цела покупила. 
Неко води по стотину друга 
-- нек' стотину, неко и четири --
све бирана момка и хајвана 
који лице има кā Алија 
-- кā Ђерђелез припше на Алију, 
и његова рука у рамену 
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и његово чело и челенка, 
и његова лица господскога. 
А кад војска хатар учинела, 
-- седи војска, сва се искупила --
хоџа крену са садата свога. 
Емер оваки даде у Травнику: 
„Цела војска да се у --, на ногама диже, 
да уфати на селам везиру 
з двије стране тек по један млади, 
да прегледа младе наше момке, 
јесу л' сваки стигли за ратове!“ 
Па кад везир емер учинијо, 
војскувође дижу војске своје, 
а на селам стали пред везира. 
Везир гледа по цијелу војску 
сваког момка од тије' година, 
који беше прсни Ђерђелеза, 
'оће л' ђегој как'а момка наћи 
да он припше а --, главом на Алију 
и његовим челом широкијем, 
и газинским оком соколскијем, 
и његовим сликом и обликом. 
Нити момка има приличена 
-- ни припсана нит обистифана --
без једнога нађе Карешића 
-- то је седам брата Караџића --
Карешића, Мехмедови' сина --
најмлађега сина Хусејина; 
то је први газалија царски, 
са Приштева поља широкога. 
О, Хусејин му мало припсијаше 
на Алину главу Ђерђелеза. 
А тā хоџа Хусејина зовну: 
„Хусејине, сине Каришића, 
ход' код мене на бијеле дворе!“ 
Па Хусејна пита паша царски: 
„Хусејине, моје очи, сине, 
има ферман од цара Отмана. 
Лале наше, муртати цареви, 
опањкали нашег Ђерђелеза 
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-- који царство држи ал-Отмана, 
који вјеру виши муслимана --
да је Аља наша разбојница. 
Па цар емер шидет оправијо, 
на ме велик сıклет начинијо 
да Алину посечемо главу, 
да је, сине, цару оправимо, 
да се царска земља орањава, 
царска крила да поклекну златна, 
а да мутлак оде царевина. 
Буна ће се дићи у султанство, 
краљеви ће одузети царство. 
Хо' л' ми, сине, главу одгорети 
-- ти ми доста припшеш на Алију --
да те моја сабља посијече, 
да је свежем у златноме чеври, 
да је турим у златне бисаге, 
да је цару на дората спремим, 
неће л' дати Сахибија драги 
твоја глава да закрпи Аља? 
А баш, сине, имаш седам брата. 
О, шест ће ти на дом останути; 
хо' л' ми, сине, главу халалити?“ 
А кад гази чуо Хусејине, 
тā делија бесједи везиру: 
„Царска лало, па што мене питаш? 
Јä тако ми дина лијепога, 
за царски шан и образ на Турке 
-- ради Бога и цара својега, 
рад' имана целог муслимана --
девет, хоџа, да ја носим глава, 
ја не жалим рад' тога ниједну. 
Сјечи, хоџа; халал тебе крвца! 
Кад идемо пред Бога нашега, 
ја ти бити давуџија нећу, 
но ти лакше од пера 'тичега.“ 
А хоџа га загрлијо с руком, 
па га врелом сузом попаријо, 
па ђе б' ете сабл'у 'аче царску 
која беше кā бритва шеперна, 
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па бишмиле тури на салта --, 
ћордом махну, посјече му главу, 
Хусејина без икак'а вика. 
Па детету ћорду дофатијо, 
у златну је чоху замотао,
па дијете тури у шалију; 
а главу му у чевре туријо, 
па је Богу дову учинијо: 
„Е, драги Боже, кā и што си кадар, 
ова глава закрпила Аља 
да још данас не пушћамо царство, 
а да царство иде у нецарство.“ 
Па кад главу даде татарину, 
најзад завика четири елџије, 
елџипаше без крића Алије. 
То Алија ништа не знаваше 
-- нит знаваше шта хоџа чин'јаше, 
ни за њега ђе спрема беделе. 
Ондар дора спреми Алијина 
и на дору сабљу Зулфикарку, 
па тад даде цареву татару. 
Оде дорат Ђерђелез Алије 
и та сјајна глава с Хусејина 
у злаћено чевре замотана. 
Кад је татар до Стамбола сиш'о 
код султана цара ал-Отмана, 
но да видиш кад је дошла глава 
међу лале цареве риџале! 
Лале кад су размотале главу 
кад та глава кад је посечена; 
колико је остануло дана 
од како је пошла из Травника 
док је мртва дошла од Стамбола, 
би рекао и би се заклео 
да је саде тазе посечена. 
Та је младос' тако насмијата, 
то је лице кā и да је живо. 
Ондар хоџа сузе проронијо --, 
султан царе сузе проронијо,
па овако реце риџалима: 
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„Лале моје, обадва везира, 
ако било како они кажу, 
ова глава мрцом поцрњела, 
црн' му кућа довијека била! 
Ако не било, но је лажа бика, 
Алији се отиснула душа, 
а вама се душа поцрнила 
-- црн ти образ бијо на мејдану, 
на дивану цару на хузуру, 
на лазату пред Богом јакијем 
кā што ли је пред нам четитијем!“ 
Лале главу у чевре савише 
па је ноћом у бисаг турише 
на дората коња Алијина. 
Кад је глава пошла од Стамбола, 
дан за даном, конак за конаком 
те је глава прошла пр'о свијета 
кā бијела 'чела пр'о цвијета. 
Кудгој ишли суруџије царске, 
у Ашару на скупштину сишли. 
Кад је глава сишла у Ашара, 
туна чека свије седам краља. 
Прифатише Аљова дората 
и Аљову сабљу Зулфикарку; 
познаше је, шенлук учињеше. 
Кад су чевре златно размотали, 
кад видоше главу Хусејина 
-- Хусејина, сина са Пржишта --
О, краљеви познадоше главу, 
ђе та глава није Ђерђелеза. 
Ондар зато главу замоташе, 
па шарени мандат начинеше; 
главу врћу цару Сулејману. 
„Сулејмане, ти честити царе, 
међер оде твоје васпитовање? 
Ти судишта млого имат нећеш 
кад ти лале емер преговоре, 
претварају и другче стварају. 
Ово глава није Ђерђелеза, 
но је глава другог момка млада, 
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јазук мајци која оста сама! 
Који неред, ништа не уређа; 
а хоџа ти заклања Алију 
да ти више издајиства гради!“ 
Кад је так'и мандат начинели, 
мандат оде од четири краља 
до сујнога цара Сулејмана; 
пајитахта мандат утурише 
на цареве пребијеле руке. 
Кад је султан мандат дофатијо, 
па погледа шта но мандат каже 
-- и глава се натраг поврнула --
ђе краљеви кажу Сулејману: 
„Сулејмане, нећеш царовати 
кад ти лале емер претварају! 
Ово главе није Ђерђелеза, 
но нечија закукала мајка 
некак'ога правога дечака 
који никад неред не отвара; 
а заклања лала Ћуприлића --, 
заклања ти Али Ђерђелеза, 
Алијагу момка Ђерђелеза, 
да са ш њиме разбојишта гради.“ 
Кад је султан мандат преучијо, 
на хоџу се више наљутијо, 
па је сıклет на риџале викā: 
„Одмах ферман шидет учините, 
ферман шидет на аџелу живу, 
и подајте више је татара --, 
Поправ'те га са пашалијама 
-- са пашал'ја стотину и четр'ес', 
з делијама и пашалијама --
нек' понесу катали фермана!“ 
Одмах први емер царев дође: 
„Јä л' Алију и Алину главу, 
јä л' нек' хоџа јаше на лабуда, 
нека цару иде на џевабе 
-- на џевабе на наше садате! 
Кад је царски трећи ферман пош'о 
по шидетли емер Сулејмана, 
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онда сто четр'ес' пашалија спреме, 
сто и четр'ес' чохадара царски'. 
И тā ферман по Идризу дали. 
Фала Богу -- на свему Ти фала! --
кад је царев ферман полетијо 
са сјајнога стола од Стамбола, 
преко мора и бијела свеета 
на аџелу сиде на Крајину, 
ферман царев у Травник везиру. 
На садату пало пајитахту. 
Кад је везир пољем погледао, 
а код њега седи Ђерђелезе 
-- Ђерђелез је вазда код везира 
те везиру седи до колена --
кад је царев ферман долетијо 
па е --, га виђе царска Ћуприлићу 
-- лала царска прва до султана --
ђе сто четр'ес' иде пашалија, 
а пред њиме царев татар вришти, 
а пред њиме суруџија лети, 
ондар хоџу сузе пропадоше: 
„Вај до Бога од живота свога, 
ово главу Влахи поврнули; 
краљеви су главу повратили. 
Леле! Што ћу од живота свога?“ 
Па да видиш лале Ћуприлића: 
Ђерђелезу рече Алијаги, 
„Хај', Алија, ђе је место твоје, 
ти не требаш уз колено моје! 
А четрдес' зовни сејимена 
на селаму цар'е јањичаре, 
нека срету пашалије царске!“ 
Одмах Аљо оде на т' одају 
-- на свој дворац, у својој одаји --
а с прозора зовну јан'ичаре. 
Емер пашин када у дворове, 
царева се врата отворише, 
јањичари на селам стадоше; 
царска војска имаде на царског. 
Стигоше пашалије царске; 
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пред њима татар ал-Отмана <
који катал носи од султана. 
Кад пашалије дошле у селаме 
а дин на селам претурили 
-- а млади хим селам прифатии, 
на везирске дворе одпратили --
ферман хоџи Ћуприлићу дали. 
Још нијесу један поседали 
-- и ниједан нису поседали --
а кад хоџа види пашалије, 
ђе је сила дошла на везира, 
царски ферман пред рукама прими, 
царској се је тури поклонијо, 
па је царев ферман раскучијо. 
Кад видијо шта Сулејман тражи, 
сјајни царе од стола Стамбола, 
овако хоџи беседаше: 
„Лало моја прва и непрва, 
ја сам млијо па сам хесабејо 
што се небо не би оборило 
ни на црну земљу преклопило, 
да ти моје не би емерове 
п'етворијо ни преговоријо! 
А ти лице чиниш резил моје: 
сечеш момке без никак'е кривде, 
а оправљаш бедел за кривије.“ 
Хоџа слуша, преучи фермана. 
„Још овā би 'мер ако прођеш 
-- овā трећи ако емер прођеш 
те другчије пред султана спремиш --
Е, тако ми шана ал-Отмана 
и тако ми пејгамбера свеца 
-- и нашега Санџак-и-Шерифа 
и серџаде хазрети Алине --
моја ће те сабља погубити, 
ђовда ти се никад укопати, 
но ће тебе кљуват гавранови, 
приморски те црви разглодати! 
Ондар гледај шта ти ферман каже: 
јä л' Алију, јä л' његову главу!“ 
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Кад је хоџа ферман преучијо, 
а вреле га сузе пропадоше; 
сточише се низ бијелу браду 
кајно бисер низ бијелу свилу. 
Па пашама рече --, пашал'јама 
-- чохадар'ма, царским посланцима --
одмах вика своје јан'ичаре: 
„Повед'те хи на мусафирхане; 
а ви њима јело поставите, 
ићрам чин'те и хизмет пода'те. 
Лале царске --, чекајте Алију. 
Чекаћете преко сутра дана. 
До пр'осутра докле биде подне 
Алију ћу главу погубити 
и Алину главу оправити; 
па ћ' од тога султан пишман бити, 
млого време останути неће.“ 
Па паш'лије растуријо царске. 
Оправи хи на мусафирхане, 
ђе је дочек хоџе уз газије. 
Хоџа није текмил учинијо, 
а млади хим хизмет учинели, 
велик хизмет и вел'ког ићрама. 
Хоџа седе на век ва --, на вакат намаза; 
клања хоџа четр'ес' рећајета, 
што није адет у намазу. 
Све се Богу моли Господару: 
„Боже мили, који си кадар, 
учини ми чаре за Алију!“ 
Ој, ђе ли бисмо, ђе ли остависмо? 
Посеђесмо, па заборависмо. 
А кад хоџа намаз преклањао, 
оон је Богу амин учинијо: 
„Амин Боже! Кā и што си кадар, 
помози ми сачуват Алију, 
да не иде царевина царска, 
да не на срце не сладе душмани.“ 
А ту Аља Ђерзелеза нема, 
но Алији везир рек'о царски: 
„Док, Алија, зовнем тебе амо, 
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а немој се к мене помиљати. 
На мене су муке удариле.“ 
А то време кад је стало било, 
кад је сахат по јацији било, 
кад одајска поклекоше врата, 
кад ево ти Ђерзелез Алије 
на диване хоџе, лале царског. 
А кад хоџа видијо Алију, 
браду своју на двоје раздваја 
а на чехри мрштаног погледа, 
па Алији рече Ђерђелезу: 
„Ти Алија кā од срца сине, 
ја сам тебе емер учинијо 
да ти к мене не долазиш амо 
док ти не бих звао преда ме!“ 
Е, Алија му ријеч беседијо: 
„Хоџа, моје дуњалучко сунце, 
ја те више гледати не могу 
да те царски еџгал чине људи! 
Притисак је на те израд мене. 
Но сад узми моју Зулфикарку, 
посечи ми са два рама главу, 
наслад' срце свакоме душману; 
а цар ће се имат кад кајати.“ 
Ондар хоџу сузе пропадоше. 
Авдес' на се турски узимаше, 
па Алија сједе на пармаке. 
Хоџа махну, посече му главу. 
Па Алина глава кад је пала 
на хоџину златну постекију, 
би рекао па би се заклео 
кā да сунце са небеса грије. 
Хоџа паде, па пољуби главу, 
црне очи сја'на Ерђе --, Ђерђелеза, 
па повика: „Моја газибашо, 
зар ти смрцу виђох са очима?“ 
У хоџи се бајалдиса душа 
па крај њега сједе на садату. 
Аа док се освијести стари, 
па дофати донлук чохе мрке 
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те Алину ћорду замотао 
да то когој не би угледао, 
па га у свом душеклуку баци, 
а заклопи на душеклук врата. 
Па он главу узе Ђерзелеза, 
па је сави у златна јаглука, 
па плачући а Бога молући: 
„Аман Боже, биди сухулмобе 
од муртата код нашега цара, 
ђе издаше царство без времена.“ 
Ондар главу узе на мушандару 
па је сави у четири платна, 
све љубљући и грлући главу. 
Док је зора помолила лице, 
ваља саде доће пашалије 
-- Е, чекају главу од Алије. 
Хоџина се врата отворише; 
кад погледа хоџа Ћуприлићу, 
кад ево ти Ђерзелез Алије! 
Пред хоџу је пао на десницу, 
хоџи појми к десној љубит руци. 
Хоџа кад је сејир опазијо, 
ђе је Алах курбан оправијо, 
за Алију друга глава дошла 
-- мудар хоџа, а ћирамет божи! --
па Алији рече Ђерзелезу: 
„Ти Алија, једна добра главо, 
немој к мене излазити 'вамо 
док те хоџа не би позивао 
-- немој мене под ферманом љутит!“ 
Алија се натраг момак врну. 
Хоџа сеџде Богу учинијо, 
Богу својој шућур вели чини: 
„Када радиш, свашто ли си кадар!“ 
Па он сакри Алину ђовду 
-- ону ђовду што је курбан била --
а дофати главу Ђерзелеза 
па је даде међу пашалије, 
и Алину црногрива дора 
и његову сабљу с мухурима. 
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Ондар оде глава у бисаге 
и тā клетан дорат Ђерзелеза, 
и та сабље божег милог сина. 
Куд' ој'доше светом бијелијем, 
ето ти хи цареву Стамболу 
у пајитахт сјајног Сулејмана. 
На пајитахт хабер учинеше. 
Полећеше двије муртатбаше 
-- Шехисламе и Сахибе ш њиме --
те сретоше пашалије царске. 
Ондар кад су питали хи били 
„Је л' истина, је л' глава Алина?“ 
казаше хим пашалије царске: 
„Јесте; по том што смо виђели хоџу, 
ђе остао плакајући дедо, 
знамо саде да ј' Алина глава.“ 
Ондар оба царева муртата 
да смијаху тог места хоћаху, 
чињет шемлук за тог божег сина. 
Па ту сабљу и ту русу главу 
опет натраг на дорина клета 
преко мора тамо до Ашара 
са царскијем великим слугама, 
на те дворе Ашарскога краља 
ђе је седам сила на искупу. 
Кад је краље иш'о на авлију, 
а срео је пашалије царске, 
па му паш'е поклон учинеше. 
Он на њима добродошле даје: 
„Донијесте л' од Алије главу?“ 
Кад му даше главу из јаглука 
и злаћеног платна замотата, 
кад је душман главу осејријо, 
ондар Богу шућур учинијо 
па за главом иде пред дувеље, 
па овако њима беседијо: 
„Моје дуке од сваког ћутука, 
оде складе царска царевина! 
Еве главе Ђерзелешког сина, 
што је један божи посланиче.“ 
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Ондар, кад су пашалије биле 
на Ашару конак преноћиле, 
па се натраг врћу ка Стамболу, 
а на Ашар пукоше топови 
два уједно, а двадес' заједно, 
а четрдес' једнијем фитиљем. 
А послије растурају карте 
на све стране, на све војске главне, 
а се с војске скупу војсковође 
и главари од свакије' страна 
да прославу граду у Ашару 
барем, барем два месеца дана, 
на прославу да граде потврду 
ђе се царска изагони струка 
из Јевропе, из нашег земљишта, 
из онога стола стамболскога. 
Кад је так'а карта разлећела 
и веље се силе задрмале, 
когој иде буљук за буљуком 
-- чета четом, баталом бателом --
онда вел'ка лига под Ашаром. 
И дан и ној пуцају топови, 
кољу краве а деру волове, 
на буљуке овце и овнове; 
велико се на хардове вино, 
и тако грка препека ракија. 
Велика се слава отворила, 
тамам равна три месеца дана 
у цијело седам краљевина. 
Једно д'угом преко карте шарне 
честидбине за Алију даје; 
толико се златна слова пишу 
кā и да су Стамбол прифатили 
и султана сјајног Сулејмана. 
То је време, па се растурили; 
отидоше сваки двору своме 
задовољног срца свакојега. 
Кад је време било по времену 
тамам равна годиница дана 
-- то се царство турско уздајало, 
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и тишина од свакога краља --
кад је равна годиница била, 
дал' а видиш Аршанскога краља, 
а да силан каа --, мандат начинијо, 
на мандату 'вако беседаше: 
„Падишаху сјајан Сулејмане, 
ти владао султан Мурата 
преко тол'ко стотина година; 
знаш ли кад је време, царе, било 
те се у бестра мора наоколо 
у Јевропу Турка не имаше? 
Ондар, кад си на силу узео, 
што је наше да нам одпушћајеш! 
Вакат дош'о да га излазите, 
да ти царство мичеш из Стамбола 
-- а Стамбол је наша ђедовина, 
ђедовина Ко'ста'тиновина! --
а ти бајрак носи и шерифа 
и серџаду хазрети Алину 
у Мећу и Медину царску! 
Ако тако учинети нећеш, 
спрем' се, царе, ђе је тебе драго, 
да ти собом преда мене пођеш, 
да ти добри мејдан дијелимо 
на сабљама и на тополама 
и на вел'ким бојнијем копљима 
-- ко добије, нека њему царства! 
А та бирај на три месталара 
-- ето тебе три места пробрана. 
Кад те шћенеш о --, ићи у Медини, 
ондар шћенеш мене по мејдану: 
ил' ти воља у пољу Ашару, 
ил' ти воља у поље приморско, 
ил' у Стамбол под цареве дворе 
ђе те гледа цијела дворана 
и твоја кућа и хареми. 
Ова друге треће бити неће; 
ово двоје бирај које ли ћеш!“ 
Кад је так'и мандат начинијо 
па мандату књигоношу нађе, 
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а азгин га краље упућује 
са атима и са мензилима, 
а овако књигоноши каже: 
„Моја што си слуго на коњима, 
и дан и ној -- не жали хајване! --
докле брже дођеш у сајване, 
у сајване сјајног Сулејмана! 
Да не трајеш, да се вратиш амо! 
Немој цара турског оставити 
што ти џеваб неће учинети 
па кол'ко ће бити роковишта, 
да се мисли хоће л' на мејдану 
ал' ће емер дати валијама 
-- валијама и пашалијама --
да повуче из Јевропе Турке, 
да наше што је да одпуште, 
а да Стамбол треби царевину!“ 
Ондар кад је тако учинијо 
и так'и је емер претуријо, 
полетијо чохадаре бели, 
а чохадар из Ашара краља 
и са ш њиме двадес' мензилхана 
и њихове коње на измене 
-- Е, да брже до Стамбола дође. 
Оде клети мандат од Ашара 
белим светом кā 'чела цвијетом, 
дан за даном док сти' до Стамбола, 
до Стамбола и царског сајвана. 
Кад задрхта меденица 'ладна 
и та труба Аршарскога краља, 
погледаше лале са дивана 
из сјајнога стола Сулејмана, 
кад еве ти веда на прсима; 
веда беше Ашарског чохадару 
који носи мандат на султана, 
на цара сјајног Сулејмана. 
Полетеше у кафазе цару 
те казаше да су бохадари 
-- чохадари, и на чела веда 
ђе отуд иду од Ашара. 
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Цар је рек'о Шеху-лил-исламу 
и својему вел'коме везиру: 
„Довед'те хи на чардаке моје, 
да видимо шта кавази траже.“ 
Ондар млађи цара послушали. 
Намах двије пашалије сишле 
-- Сех-исламе издајица царска --
те су срели чахадаре кларне --, 
чохадаре срели од Ашара. 
Са мензила коња прифатили, 
код падишах увели султана, 
на његова злаћена дивана. 
Ту су дошли 'очадари златни. 
На цареве руке полећели, 
падишаху руку пољубили 
и пармаке ђе цар тура руке, 
па се врћу, мандат оставише. 
Султан сјајан мандат дофатијо 
па по печат туру разломијо. 
Па кад мандат царе преучијо, 
кад видијо шта но Ашар трази, 
ондар сјајан рече Сулејмане: 
„Вај до Бога и до Бога милога, 
вај жалосан Ђерделез Алија, 
вај газија, цара златна крила, 
вај шта мене душман учинеше! 
Па шта хоћу сада да порадим? 
Кога ће ми наћи пашалије 
да на Ашар зајде курбан за ме? 
Без Алије путовања нема, 
а без хоџе нема царевине! 
Ђе се пушта, горски несретниче?“ 
Па се с очи сузе одлетеше, 
на му'барећ крило попадаше 
баш к'о бисер по бијелу платну. 
Па падишах своје диже руке, 
удари се по оба колена; 
прскоше му му'барећ пантол'е 
од злаћене ћабенске кадифе, 
а вреле га сузе пропађоше. 
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А ту лала има од дивана, 
па гледају сјајног Сулејмана. 
Ондар њега на питаху лале 
-- нит' питаху, нити га смијаху --
а муртатин Шехисламе царски, 
он прилеће, царске љуби руке, 
па падишах-царству говораше:
„Наше јарко на небеса сунце, 
одкален је књига шаровита? 
Ко је спрема -- никад је не спрем'о! --
ко је пис'о? -- никад је на пис'о! 
Ал' је на те свије седам краља, 
ал' је 'нака књига од мејдана, 
-- ал' је 'нака друга од жежења 
која образ узме од Турчина?“ 
А падишах рече Шехисламу: 
„И мејдан је, и све седам краља. 
Знаш, имаме, шта но учинесмо, 
ђе нас добро Немци преварише 
и узеше од Алије главу 
-- Алија је моја кључаница, 
од цијела царства златна крила! --
а ви оба с'једок остадосте, 
да сте чули да се тако ради; 
ал' ђе вакат, Шехисламе, дође, 
сад ме зове од Ашара краље 
јä л' на мејдан на три биралишта, 
јä л' да чистим из Стамбола града 
и да Турке водим из Јевропе. 
Сад ти Шехислам, и Мухур-сахибија, 
ов' ме чаре, ил' ви нема главе! 
Кад уместе похарчит Алију, 
ондар за ме траж'те џебелију 
и мандату џеваб оправите!“ 
Кад то абадва чула муртатина, 
ондар су се цару залећели, 
а му'барећ руке пољубили, 
па обадва па му говорили: 
„Падишаху, јарко сунце наше, 
пространа је твоја царевина; 
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наћи ће се у Бог над --, у над Бога јака, 
у валилука трист' и шес'д'сет твоје 
некаквије' царски' кахримана 
што не жали за те погинути 
ни за тебе курбан останути. 
А није хали твоја царевина! 
А ви мандат у џевабу дамо 
да нас чека од Ашара краље 
-- јер је наша силна царевина --
докле царски прелете фермани 
на цареве сваке валилуке, 
па валијске бујрунтије крену, 
па се стану растурати редом 
преко царства на сваке газије, 
да се каже мејданиште царско, 
хоће л' наћи как'ог кахримана, 
ради Бога и цара својега 
да изиде на Ашарско поље 
на мејдану краљу Ашарскоме. 
‚Мухлета ти дуже, краће нема 
без за месец и годину дана. 
А кад месец и година прође, 
казаћемо џеваб од Стамбола, 
кад ћемо ти на мејдан изисти 
а ли Стамбол отријебит царски, 
из Јевропе све помаћи Турке.‛“ 
Ондар кад су так'и џеваб дали, 
дан пролази --, дана три-четири, 
падишаха лале двије кажу: 
„Падишаху -- јарко сунце наше --
ово што је дослен царевина, 
сви смо с ове стране мора били 
вама, царе, и бабу вашему. 
Бог је дао, примијо Јевропу, 
раширијо до дно Беча царство 
и обале у Хиндиско море. 
Данас моли да је дошло време... 
док је глава, на'ће се земаља 
-- а тебе поднијет не море, 
твој шан так'и исти на мејдану! 
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А јä да се питају оба паше царска, 
ми бисмо му до Стамбола дали, 
до стран' мора и те баре клете 
-- нека иде куд је досле било! 
Ако велиш так'и ферман дати, 
ако велиш растурат фермане 
низ цијело у ћесаревине 
да тражимо џебелина за те, 
неће л' бити как'их кахримана 
што не жали курбан бити за те.“ 
Падишаху сузе пропадоше, 
па лалама ријеч беседааше: 
„Лале моје, карарлије моје, 
зар дајете за мејдана мога 
а цијелу бутум царевину? 
Наћерате мене од Стамбола 
-- и аманет нашег пејгамбера, 
и Санџак-Шериф и сеџаду златну? 
Да л' нијесте кадри наћи, лале, 
у целоме царству мом широкоме 
једног так'ог другђе ђ' јä ли спадеш --, 
зар је било царство на Алију? 
Како бисте кадри учинети 
да се глава узме Ђерзелеза? 
Царство не дам, а не дам Стамбола, 
но ћу вас турат у топове, 
а са седам сила заратити!“ 
Кад је њима сıклет учинијо, 
два муртата на ферман падоше 
па фермане у пајитахт граде, 
а тражу хим на реде тре --, татаре, 
па растуре ферман' на аџеле, 
ферманове на свакоје стране 
на валије и мушире царске. 
Кад су прсли цареви фермани 
у цареву земљи цијелоје, 
царске лале и валије царске 
прифатише ферман' и мандате, 
па се царске бујрунтије граде. 
Поче земља турска задрмават, 
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а телали викат крајинама: 
„Е, чујете л' цијела царевина, 
ђе је цару дош'о зулум јаки 
од све седам краља земљанскије'. 
Тражу цара на Ашар мејдана 
пред Ашарског краља душманина, 
а ди да дā Јевропе цијеле 
-- цељи Јевроп да даде њима 
и оно што је у Стамболу, 
‚да семите у Медину царство.‛ 
Израд тога, израд јаког Бога, 
има л' царска земља и кога 
ради Бога и цара нашега 
рад' душмана да му биде, кажи 
-- ради дина цијела Турчина?“ 
Кад се царска телалина виче 
а турска се диже царевина, 
почеше се истицати људи 
с Анадола па из Арабистана, 
из Јемена, па чак из Авгана, 
кахримана од свакије' страна 
на атове и на бедевије 
стизат за 'во у Стамболу граду, 
за џебела цара ал-Отмана 
пред душмана Ашарскога краља. 
Ко је дош'о у Стамболу граду? 
Два Арапа из Шами-Шерифа, 
Имам Хасан и Имами Меешине 
-- обадва су до два братучеда --
на два ата кā сокола сива. 
Царске двије пољубише руке, 
падишаху рекоше Шамлије: 
„Падишаху, наше сунце јарко, 
ми смо дошли на сајване ваше 
с вашом довом а божом помоћом 
да идемо у граду Ашару, 
на мејдану за те преда краљу.“ 
Ондар царска дова преучила, 
два Шамлије момка оправила. 
Кад су дошли у Ашару граду, 
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кад је Ашарски краље истуријо, 
кад је вакат време напуњено, 
пред бедем је чадор разапео 
-- чадор мавен, од мавене свиле --
а пред њиме џида побијена, 
за тој џиди шаа --, дорат Ђерделеза 
-- свезан дорат и шарац код њега, 
па послије четир' бедевије. 
Ту Ашарски краље под чадору, 
а код краља Кузман бињаџија, 
и крај њега до два џенерала, 
из Ашара до дваа ј' сердара. 
То је седам џебелија тешки'. 
Кад дођоше царски мејданџије, 
па о'зваше, одаше биљеге, 
и витезе коње посадоше. 
Не дадоше квара учинети, 
Шамлијама главе погубише 
и седла хим с коња оборише, 
па хим коње у подрум турише. 
Намах мандат шарен начињеше: 
„Падишаху у Стамболу граду 
-- падишаху, јарко сунце златно! --
немој спремат говедаре 'наке, 
што не знају што је мејданиште, 
но оправљај крваве јунаке; 
да ако ли ћеш бранит царевину, 
јä л' биневси по мејдану дођи, 
јä л' не чекај, прати из Стамбола!“ 
Кад је цару так'и џеваб дош'о, 
цара тешке муке дофатиле, 
а турска се запалила --, царство. 
Навалише царски кахримани 
од Авгана и Арабистана, 
од Мисира и чак од Јемена 
-- ђе је било доброга делије, 
све њихове јашу бедевије. 
За шест месеца и три дана више 
шездесет оде мејданџија 
преко мора до Ашара града. 
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Који оде, не врати се амо. 
Учесташе ижа --, изашарски мандати: 
„Царство чисти, јä ха' л' на мејдану!“ 
Кад је цару дошло до живота,
ондар плаче, у маб' не иде 
-- нити иде ђе су лале царске, 
нити главе миче са душека --
но све з двије главеу 'реужи руке --, 
главу држи на јастуку своме, 
а царска га мајка мила пита: 
„Сјајно царство, што си невесијо, 
шта се нешто на јастуку збијо? 
Што ти тако чело поцрнело?“ 
Оде јој се Суле мандатовати 
шта је рад'јо, шта је учинијо; 
да је муртат, издало се царство: 
„Сад ми царство оте за Алију!“ 
Мајка 'вако рече сину своме: 
„Сулејмане, аџамијо луда, 
ти што лале имаш прве добре, 
растураш лале на крајеве, 
а сал нове купиш мејтефлије 
да ти пишу и цар' з двора спишу. 
Видиш црњо шта си учинијо! 
Зато ти се досетити било 
кад је хоџа аман оправљао 
-- аман чинијо, па руке љубијо, 
шехадетнаме па бујрунтије царске 
дав'о тебе, бранијо Алију. 
А хоџа је дирек од имана 
и цијела твоја кључаница! 
Сад видиш ли, божа несретниче, 
шта с' од свога царства учинијо? 
И узузиш твоју царевину, 
да сибијан под душмана пишти! 
Но сад мољбен ферман начињећеш, 
мољбен ферман на опрошћај хоџи 
-- хоџи аман у Травнику деду --
нек' ти с чиме хоџа чини чаре. 
З боже стране ишти му амане, 
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нек' те прости и опрости хоџа, 
јер си љуто, царе, згријешијо!“ 
А цар мајци руке пољубијо, 
па га ето у садату своме, 
шарен ферман тек мољбени гради: 
„Аман, прво -- хоџа кā и сине! --
аман тебе, моје крило златно! 
Јä мене су обуздале лале, 
а душмани са свакоје стране; 
гријешно сам, сине, учинијо 
-- прије себе, па вама свакоме. 
Опрости ме, моја крила златна, 
златни кључи од мојега царства! 
Аман, сине, з боже вељ'ке стране, 
и са своје учини ми чаре! 
А царска ме сила наклопила 
-- јä л' ми глава оде, или царство. 
Кад ми царство оде у шакама, 
у шакама мојије' душмана, 
не треба ме живет царевина 
ни у Мећи, па ни у Медини. 
А кад глава оде Сулејмана, 
опет мене царство не требује. 
Аман опет, мили Ћуприлићу 
-- аман, дерман, ако да --, да Бога!“ 
Па кад так'и ферман начинијо, 
па Идриса татарина вика. 
Како султан мола татарина? 
„Мој Идрисе кā од срца сине, 
узми царске троструке мензиле 
-- Е, немој хи, сине, зажалити! 
Ферман носи и даном и ноћом. 
Немој гледат што хајван не море 
-- оног смени, другог промијени! 
Лети, сине, да је кабил мили, 
да за три дана у Травнику сидеш 
на аџелу хоџи Ћуприлићу. 
Мој те, сине, молим кā и сина, 
кад код деда Ћуприлића дођеш, 
деду к двије полећећеш руке. 
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Аман кажи за мене султана: 
‚На њега је мука непозната; 
њега сихир велик оклопијо 
и издао, гријешијо душу.‛ 
Па кад хоџа ферман учи, сине, 
види, слушај што ће беседити 
-- хоће ли ме хоџа опростити, 
хоће ли се на ме одљутити?“ 
Па Идриса прати из дивана. 
Идрис татар слуга добра царска, 
па цареви ферман дофатијо, 
а цареве посједе мензиле. 
Царска дуга рука и широка, 
а царевина ваља и још шира 
-- загазише царева мензила. 
Татар вика, суруџија писну, 
а полеће царска мензилхана 
са сјајнога стола Сулејмана. 
Преко мора Босни залазијо, 
низ Уруменли Босни загазијо, 
па пр'о Босне у Унђуровину 
-- пр'о Унђурске и пр'о Бање Луке --
док је шехер сиш'о до Травника 
усред дана, кад је џума царска. 
Тек су Турци џуму преклањали. 
Из џамије хоџа излетијо. 
С једне стране хоџе Ћуприлића 
Ђерзелез јаше на шарина, 
на шарина коња од мејдана. 
Покривен је чохом саврх главе 
-- саврх главе до зелене траве --
да га нико познати не море. 
Па свак --, свачи --, за годину дана 
цијела га Босна сажаљава; 
на сваки двор плачу невесте 
и старице мајке за Алију, 
а ђевојке све црну чаткију, 
а Бошњаци бајрак замотали 
те све вељаху, Алију жаљаху: 
„А Алија курбан божи бијо, 
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за њега се курбан оправијо 
да још сјаји Сулејмана царство.“ 
Кад је хоџа дош'о у садату, 
на садату међу меџлисима, 
па учовијо царског суруџију 
-- царски татар и с'руџија вришти. 
Хоџа главу тури на прозоре 
па погледа низ Травничко поље, 
кад цареви изби суруџија 
на царскога велика мензила, 
за њим татар на ата царева, 
на прси му ферман Сулејмана. 
Хоџа бирдем на млађије викат 
те садату врата отворише. 
Млађи стали татару селаму 
пред ферманом и царом Отманом. 
Татар дође, сјаха са мензила. 
Мензилхане јањичари приме, 
воде хоџи царева татара. 
Кад је татар дош'о код сеђана, 
код Турчина хоџе Ћуприлића, 
сави руке, паши прође к руке, 
па пашанске љуби обе руке, 
па у скуте хоџу Ћуприлија, 
па и чизму и свил'ну серџаду. 
А хоџа га загрлијо руком 
па га врелом сузом попаријо, 
па Идрису рече татарину: 
„Е, Идрисе, мој милосан сине, 
знаш кад си ми доноси' катале 
да се узме Ђерзелеза глава, 
ондар мени руци не прилазиш, 
но ми сербез кажеш емерове. 
А сад ти је белћим до невоље; 
тражите ли кога за мејдана, 
тражи ли се царевина цела? 
Виках ли ви -- и цара и вама --
‚Не пуштајте лале издајице, 
не упуште од Алије главу, 
отисће ви одмах царевина!‛“ 
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Па фермана царског дофатијо. 
А Идрис му рече татарине: 
„Аман, аман, наше златно крило! 
Султан ти је аман учинијо; 
он сад види ђе је згријешијо. 
Белћим га је сихир опколијо 
-- з боже стране учини му чаре!“ 
Хоџа ферман царев дофатијо 
па се трипут преклони ферману
-- трипут њему, а једном ферману --
па на ферман туру преломијо, 
па погледа ферманску јазију, 
како царске сузе полетеле 
а ријечи срце раствориле: 
„Аман, аман и Боже и мили, 
Богом тебе кумим, Ћуприлићу: 
не упушти нашу царевину! 
Ја сад видим шта сам учинијо 
-- аман, лало, и опет ти аман! 
Не дај --, чаре з боже ваше стране!“ 
Кад је так'и аман преучијо, 
вреле сузе цара пропадоше 
-- могах рећи, пашу пропадоше, 
па тā ферман тури на јастуку, 
а тареву рече татарину: 
„Чекај сине, тарев татарине, 
чекај тамо на мусафирхану. 
Ето тамо моје хизмеџије; 
тур' мензиле у моје подруме, 
а ти седи на са --, садару моме 
докле видим Босна кудије је, 
море ли се кахримана наћи.“ 
Па да видиш хоџе Ћуприлића: 
па отиде у туку дворану, 
Ђерзелезом збори Алијагом. 
„Да ви'ш, сине, муке од султана! 
Сада тебе није у садате, 
ко би пош'о динском душманину? 
Цијела се смени царевина; 
нема кога сина метерина 
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да добије душманин мејдана, 
да обрани дина и имана 
и дашај ва --, сјајног Сулејмана 
без сал Бога и тебе једнога. 
Е, тако ми, сине Ђерзелезе, 
не дам тебе по овом ферману, 
но ћу сада џеваб учинети 
па султану рећи падишаху: 
‚Падишаху, амана ти нема! 
Ја сам бијо и ти се молијо; 
оног саде арслан цара нема 
који с вашом царевином влада. 
Ти желијо, ти га изгубијо. 
Питај лале што су у диване!‛“ 
Моли му се Ђерзелез Алија: 
„Немој, хоџа, тако ти имана 
и царскога хлеба ал-Отмана, 
но ме спреми тамо за султана! 
Тек ј' од мене мука, хоџа, љута: 
нити сабље имам према њима 
ни пода се коња виленога; 
опет ће царе у Стамболу. 
Јер халифа, немој њега љутит!“ 
Хоџа рече: „Не дам, имана ми!“ 
Па шарену бујрунтију гради, 
па овако рече падишаху: 
„Падишаху, сунце нада нама, 
сад мољбени ферман не помаже, 
без ако желиш -- кад стопи Алију --
да изгубиш главу Ћиприлији 
-- Ћуприлићу, деду из Травника. 
Емер спреми, ја ћу тамо доћи 
те ме сечи и оправи њима 
-- а џебела за мејдана нема! 
Онā бијо, ти си га стопијо!“ 
Па кад так'и џеваб оправијо, 
па га царев носи татарине 
од бела града травничкога 
пр'о свијета до мора несита, 
па пр'о мора до царског садата 
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пред сјајнога цара Сулејмана. 
Ни спаваше ни мира имаше, 
но и даном и ноћом хукташе, 
Богу своме сеџде чинијаше 
да л' ће му Богу кабул дова бити, 
да л' ће хоџа кога оправити 
да султанску замијени главу, 
и цареви мандат и султанство. 
Ондар кад је видијо татара 
-- а видијо са беглука царска --
ондар вика султан на млађије: 
„Срет'те доље, довед'те Идриса!“ 
Кад Идриза срели силашори, 
увели га пред цара сјајнога. 
Цар Сулејман рече татарину: 
„Мој Идризе -- мој од срца сине --
Е, иде ли ми хоџа Ћуприлићу? 
Јеси ли ми хоџу рашљутијо, 
је л' ми кога збет --, џебел оправијо?“ 
Идрис цару пољубијо руку 
па се измаче, сузе протуријо, 
па овако па му беседијо: 
„Султан царе, јарко сунце наше, 
нити се је хоџа одљутијо, 
нит' је кога џебел оправијо. 
Овака ти бујрунтија ево: 
преучи је, па ћеш, царе, знати!“ 
А султана сузе пропадоше. 
Бујрунтији печет ломијаше. 
Док га сломи и гледа царе 
сузе су шаре покапале, 
па султанске очи замрежиле. 
Паде султан у кафазу своме, 
а завика татар и риџали. 
Умише га, па га исправише, 
па видијо шта је хоџа рекао. 
Е, а султана вика Шехислама. 
Ој, ђе л' бисмо, ђе ли остависмо?
Посеђесмо, па заборависмо. 
Но кад сјајан царе заплакао, 
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па у диван рече међу лале: 
„Моје лале и везири царски, 
за ништа нам оде царевина! 
Видите ли очима, не в'е ли, 
рад' газију стописмо Алију; 
сад се седам накречило краља, 
ишту земљу у Али-Отмана. 
Чин'е чаре с које мореш стране!“ 
Па Шех'слама вика, свог имама: 
„Шехисламе, други ферман пиши, 
натраг хоџи у Травнику моме! 
Нека не се на ме не наљути 
-- нек' ми тражи џебелина за ме, 
па откале знаде и имаде, 
ја му очи љубим обадвије!“ 
Кад је так'и ферман начинијо, 
мољбен ферман Ћуприлић везиру: 
„Мој везире, моја лало прва 
-- ја те молим и очи ти љубим --
немој прву грешку признавати; 
друга бити у култана неће, 
у султана вашег ал-Отмана. 
Али ферман, али оде царство!“ 
Е, кад татар ферман дофатијо 
па га јопет носи са Стамбола 
лако, лако преко белог света 
док је татар дош'о до Травника, 
до везирског садат и столице. 
Али хоџа седи код пенџера, 
и крај хоџе Ђерзелез Алија. 
Хоџа главу тури на пољану, 
кад угледа царског татарина 
ђе он опет турал' ферман носа. 
Хоџа бијо Аља загрлијо 
па овако Аљу беседијо: 
„Аљо сине кā од срца мога, 
види кад је цару до невоље 
како опет поврће фермане 
-- не онаке на шидет фермане, 
но оправља мољбеничке, сине.“
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Ондар Аљо хоџи беседијо: 
„Хоџа моја, крила нада нама 
-- наша звездо нада нама сјајна --
немој више љутити султана! 
Ја ћу поћи цару у Ашару 
и мејдан за цара делити. 
У над Бога, царство отић неће.“ 
Ондар хоџа на млађије вика 
те су селам отворили врата; 
врата шире, чекају татара. 
Татар дође па хим селам даде, 
а сеизи ферман прифатили. 
Царов татар оде код везира, 
до везирске у му'барећ руке. 
Љуби пашу, додаде фермана. 
Ондар хоџа ферман дофатијо, 
честитом се цару поклонијо. 
Ферман учи, јä сузе ронаше. 
Ђерзелез га Алијага пита: 
„Хоџа -- златна рука из рамена --
што то читаш, од њега плаче,“ не --. 
Но кад хоџа Аља разумијо: 
„Аљо сине, жао ми султана 
што су њега лале обустале, 
мој Алија, у диване царске 
те ево имаше упропастит царство. 
Од тога се султан уплашијо, 
па он, сине, плаче у кафазу, 
а цијели ферман покапао.“ 
Ондар Алија ријеч беседијо: 
„А то, хоџа, наша звездо златна, 
не знам шта ћу за коња ћулеша. 
Којега ћу за мејдана наћи 
јä л' код тебе у твојој тавли 
ил' код цара у Стамболу граду?“ 
Ондар хоџа рече Ђерзелезу: 
„Мој Алија, мој рођени сине, 
ходи, сине, у моје тавле 
те пробери коња којега ћеш, 
сал што тебе носит море, сиине, 
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до Стамбола и пајтахта царског. 
Ондар, сине, у Стамбол кад дођеш, 
цар ће тебе сеирдара дати, 
а ти бирај коња из подрума, 
из те тавле сјајног Сулејмана; 
да 'ко мирна, Аљо, срећа биде 
те ти нађеш коња за мејдана 
да и мало припше на дората.“ 
У тог цара везир и Алија. 
Ондар царев татар код везира, 
Алија се у одају скида. 
Из одаје пофаћа оружје 
-- траж' оружје, тражи ћемерлије; 
нити има так'и' ћемерлија 
што б' Алији за мејдана били. 
Аљо ханџар гледа из појаса. 
Он са ш њиме без ничега пође; 
сал на момка гледног ђеисија гледна 
и та чехра што је ниђе нема. 
Аљо сиде у везирску тавлу. 
Ту је триста коња царевије'. 
На хајване гледа у мавране. 
Ту је бир'о за полу сахата 
једног зечка остарели' љета. 
Њега узе и отакумијо: 
тури на њег' такум мејданџијски 
и тури му седло сахтијанско. 
Притеже му кожу сахтијана 
са четири од коже колана, 
и на грло четири билана 
од црнога стаблог сахтијана; 
ђем на зубе зечку од челика, 
а уз образ узде сашивене. 
На халке су мљетке запучене, 
а на чатал на ункаш сведене. 
Ондар Аља вика татарина: 
„Татарине из царскога двора!“ 
Е, хоџа је сиш'о на авлију 
па дозива царског татарина: 
„Татарине што носиш фермане, 
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ево тебе бујрунтија шарна 
те је сјајном подај Сулејману! 
Ето њему дова божја дође, 
оно момче што краљеви траже; 
ето мумка у Стамболу граду 
што је царство ишло за онога. 
Њег' по сада признат за Крајину 
и за гази Ђерзелешког сина. 
Теке цару падишаху кажи, 
он је Аљу одкинуо крила: 
једна крила, одо му дорина; 
друго, сабљу што носи јАлија, 
којом сабљом газалуке гради.“ 
А кад тако препоруку даје, 
Аљо за њим, а татар пред њиме, 
са Травника и даном и ноћом. 
Кад су дошли у Стамболу граду, 
сокацима до пајтахта царског. 
Ондар лале, издајице царске, 
а гледају -- тури шпијунове --
те гледаше низ беглук сокаке 
ко ће цару у замјену доћи. 
Кад видоше Ђерзелез Алију 
без ћорде и без дора свога, 
а делија с ханџар-камом љутом, 
на те паше косе настрхноше 
кā на вука прошен'а месеца. 
У лубину срца задрхташе, 
а на глави кленуше челенке, 
под с образа браду очупаше. 
Један другом рече муртатине: 
„Куку тебе и мене, побрине! 
Е, није шала хоџа Ћуприлија, 
ђе он момка нађе кā Алију 
и спреми му главу у Ашару, 
и превари и нас и краљеве. 
Еве, јадо, Ђерзелез Алије 
-- Е, цијеле унустранске стране, 
од њи' сваке вере крвопије, 
а турскога првог диндарбаше, 
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који царство држи Сулејмана!“ 
Побјегоше кā и посечени; 
у глави хим лица помршташе, 
а на хоџи крвцу навалише. 
Од султану муштулуке тражу 
оне лале које су му рази: 
„Падишаху, сунце наше јарко, 
еве тебе од Бога радости 
и пред Бога од нашег везира! 
Оно што је сћело отић царство, 
оног момка што смо оплакали, 
еве ти га из Травника града 
на једнога худога зекана. 
Ружне ђовде, нема оружја; 
сабље нема, а крила дорина, 
ни његова носа поноснога, 
но споноса и оног мејдана.“ 
Кад је султан емер научијо, 
разумијо шта бештије кажу, 
муштекџије муштулуке даје. 
Когој први на муштулук даје, 
он му паре даде небројене; 
а другијем чоху нерезану, 
а трећијем коње нејахате. 
Цар вика свога хазнадара: 
„Нову чоху с авлинскије' врата, 
нову чоху до свога дивана!“ 
Простријеше с авлинскије' врата. 
Опет емер султан учинијо 
да с' искупи хиљад' јан'ичара. 
Одмах селам уз цара нашега, 
у селаму стати на селаму 
-- кад Ђерзелез дође на зекану 
да притури селам јањичар'ма, 
да сви пред њим селам 'ваки дају 
кā и паша да је јä л' везире; 
да се с коња не дају скинути 
-- нека зекан преко чохе прође. 
„Кад Алија до мердив'а доћи 
да га з двије дочепате руке, 
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да га к мене доведете 'вамо 
под чизмама и под калчинама, 
под силахом и под камом љутом, 
под ханџаром што носи Алија!“ 
То су млади одма' полетели, 
царски емер одмах израдили 
и селам стали на селаму, 
а прострли чоху кроз авлију 
са капије до дивана царског. 
Кад газија Ђерзелезе дође 
и пред њиме царев татарине, 
татар коња мензилскога стави 
-- јуставијо, па га одсједнуо. 
Аљо селам даде дворанима. 
Хиљада је селам прифатила, 
пред њим селам кā и пред везира. 
Не дадоше скидат се Алији 
са зекана коња великога, 
но Алију воду и зекана 
да му зекан преко чохе прође 
до царскије' мердивена златн'је'. 
Па у --, кад су уз скалине били, 
емер даји --, казали Алији: 
„Да не мореш, Аљо, чизме скидат, 
чизме твоје ни калчине твоје! 
Цар је так'и емер учинијо 
да с оружјем идеш пред султана, 
пред оружјем што ти се десиило, 
до царскога у пајтахт сајвана.“ 
Аљо пред њих, они за Алијом, 
пр'о царева садатли двора 
докле чоху дигли на вратима. 
Аљо стаде цару на дивану, 
па се сави до кафаза царског 
-- царске двије пољубијо руке 
и пармаке ђе цар тура руке. 
А султана сјајног Сулејмана, 
он рашири руке обадвије 
па загрли Ђерзелеза сина; 
међу очи вране пољубијо, 
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а врелом га сузом попаријо. 
Хоџа --, 'вако султан беседаше: 
„О газијо цар --, дирек од султанства! 
Немој, сине, зељу имат дак'у --, 
љутњу имат наа султана свога. 
Није ласно у царево судит 
седам краља од седам земаља. 
Ништа не би учинели, сине, 
кад би право радили риџали; 
али мене с'једочанство дали, 
оно што си држ'о царевину 
-- Е, да си је издавао, сине.“ 
Паа апет скочијо Алија, 
цару опет десну љуби руку. 
А султан га тури поред себе, 
па десницом пригрлијо руком, 
па Алији тихо беседаше: 
„Мој Алија, моја златна крила, 
мој газија, шта ћу за мејдана?“ 
„Добро, царе, у над Бога јака! 
Мало ми је, падишаху, криво 
ђе хајвана испод себе немам 
кā дората коњаа арменога 
-- кā дората гриве до копита --
и кā оне сабље Зулфикаре. 
Она била под хај'р довом царском, 
а помоћом Бога милоснога. 
Нема данас сабље кā и моје 
ни хајвана кā дората мога!“ 
„Аман сине Ђерзелез Алија; 
хазна моја, дуга рука твоја! 
Одмах хазну да је похарчимо, 
да ти так'у сабљу начинимо.“ 
„Нема вакта, султан Сулејмане, 
да азгиног чекају Ашара; 
тамо ће се шпрдат на Ашару 
а казати: ‚Нема од султанства! 
Сад ће нам се предложити царство.‛ 
Но ти виђи у своје дебоје 
да се как'а није придесила 
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стара сабља старије' газија, 
на кога је добро наручена, 
и добра о чивији нађе.“ 
Ондар султан вика на млађије. 
Што је било царскије' дебоја, 
свакојему врата отворише 
а Алију у дебој пушташе. 
Аљо сабље узима у наруч'е 
па хи цару носи на авлију 
-- на авлију према царском двору 
ђе је царска садат и мешћема, 
ђе ту суди четрдес' кадија, 
и ту је мермер камен од бињека, 
што газије коње уђахују. 
Он облази сабље ал-Отмана, 
које су се старе придесиле 
и за добре градиле јунаке. 
Са сабљама бије по камену 
-- сабља свака свије до балчака 
а остаје сама без стренуца. 
Аљо сабље баца у авлији 
-- сабље нема туна за Алије. 
Кад то султан гледа с риџалима, 
ђе ту сабље за Алије нема, 
Аљо ханџар узе из силаха 
па га диже преко десне руке, 
па са ш њиме удари камена 
-- на двије га поле прекинуо. 
Па падишах гледа с риџалима. 
Па је ханџар у силах врнуо. 
Па узеше сеиздара царског 
који царску тавлу погледаје 
и настаје хазну Сулејмана. 
У царску га тавлу упушташе, 
ђе су туна коњи на хиљаде, 
на хиљаде и буљукове. 
Аљо заш'о са лијеве банде 
-- с леве банде коње пробирати --
а султан му гледа сеирове, 
шта Алија са коњима гради. 
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О, Ђерзелез како којем дође, 
како којем ћулехану дође, 
тако њега за кујрука прими, 
од кујрука диже с десног кука, 
изнеси га на авлији царској. 
Ниједна му нога не дотиче, 
па га натраг у подруме врни 
док цијеле коње преобијо. 
Ту му коња за мегдана нема. 
Алија прође на крај тавле царске, 
кад ту једног коња 'лата нађе, 
једног коња кука опалије' 
-- нити сапи има сврнутије', 
нит' на себе тела напијена --
нешто ребра бројна у алата. 
Завири му преко зуба Аљо: 
тā је алат година младије', 
а нешто је опанута дела; 
пред њим доста сад л' има сијена, 
и држи се кā коњи остали. 
Онда Аљо дофати алата 
да га вуче пред цареву тавлу 
за реп кā и оне друге 'стале 
-- не мога га с јасли померити. 
Аљо беле раширијо руке 
па загрли дата демишкога: 
„Мој алате, припшеш на дората! 
Ако ти је месо опануло, 
нога ти је и копита јака.“ 
Ондар њему рекли сеиздари: 
„Не, Алија, тог узимат алата! 
То је алат од јуначки' крви. 
Толико је побијо инсана, 
уу тавли царски' јањичара, 
зато смо му утихнули храну. 
Казна му је за дван'ес' година 
да не једе половину хране; 
зато му је опануло тело.“ 
„То је сила хајван мимо силе! 
Како, како остави алата? 



   Авдо  Међедовић                                                             

208

Епске 
народне 
пјесме

А ш чиме би чек'о душманина? 
Опрем'те ми коња кафил нова, 
тог алата што побија људе!“ 
Па извели, па га опремили 
она 'дела, тек је од мејдана, 
а Алија појаха алата. 
Падишах му дову учинијо 
и дадоше копље, топу'чину... 
Аљо топуз има од дората, 
а копље му дали од девлета. 
Друге пушке ни сабље немаше 
без сал каму оштру из силаха. 
Оде с довом из Стамбола царском, 
од Стамбола до Црнога мора, 
па пр'о мора на сухог вапора. 
Са вапора искочи Алија, 
сухвом оде ка Ашару граду, 
ка Ашару земљом и свијетом. 
Кад под Ашар у поље сишао 
по акшаму кад клањају Турци, 
ту се краље под бедем десијо 
и код краља до два џенерала, 
и још код њих два њихна сердара, 
и пети је Кузман бињаџија --, 
шести беше Кузман бињаџија. 
Ту су свилен чадор разапели, 
а краљеви мандате спремају. 
Спремају хи из часа у часа, 
а топови краљевима тучу; 
чекају кључе од султана, 
да хим кључе дадне од Стамбола, 
хоће ли се пратит из Истамбола, 
да Мећи иде и Медини. 
Онда Аљо, кад је стиг'о са алком 
-- са алатом у поље зелено --
дечак седе од алата свога, 
па је бојно копље ударијо 
и за копље привеза алата. 
Па делија седе покрај њега; 
ма му пушта токе на колане, 
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а чатал му миче са чампаре. 
Алата припе покрај себе. 
Намаз момак клања, нао'сједе. 
Докле бијо и ноћцу преноћијо 
ал' у јутру сабах подранијо, 
на се дечак турски авдест прими 
па он Богу стаде на дивану 
-- на дивану, на сабах намазу. 
Кад је дечак нијет учинијо, 
а у Ашар све спаваше редом 
-- све спаваше, слабо ко седаше, 
сал не седи од Ашара краље 
и крај њега два џенерала 
и два њихна ашарска сердара, 
и шести је Кузман бињаџија. 
Краљ овако рано погледује, 
напрема се виде Ђерзелеза, 
па он не зна шта клањају Турци, 
но хесаби цар га оправијо 
да му кључе дадне од Стамбола, 
некак'ога свога силашора, 
„Па не смије да код мене прође, 
но побијо копље у ледину, 
а он земљу љуби према мене 
-- земљу љуби, поклања се к мене.“ 
А кад тако краље премислијо, 
он Кузмана бињаџију вика: 
„О мој сине, Кузман бињаџија, 
појаш', сине, шарку бедевију, 
хајде тамо у поље зелено, 
довед' амо онога Турчина! 
Немој њега речом погњавити 
што он земљу према мене љуби. 
Јабанац је од Стамбол шехера 
-- шехерлије страшљиве су, сине.“ 
Ондар азгин скочи бињаџија. 
На њега су сахтијан хаљине, 
на кобили исто и да иђе, 
и немачки ђеми зађемени. 
Џиду прими што је за мејдана, 
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па с кобилом преко поља крену 
до Алије близу на намазу. 
Аљо сунет на намаз преклањ'о, 
па учаше ајет до фарзова. 
Шћаше на прс' нијет учинети, 
у то стиже Кузман бињаџија 
па с кобиле рече Ђерзелезу: 
„Млад делија, јеси л' Стамболија, 
је л' т' овамо султан оправијо 
да ти понијо кључе под ферманом 
од Стамбола и јевропске стране, 
да идете, да се теслимите? 
Ал' си џебел' за цара вашега?“ 
Аљо 'вако рече бињаџији: 
„Господине Кузман џенерџеја, 
који имаш мејданска одела, 
причекај ме. Примакни се амо; 
има једна служба по наама 
што је вазда у зору служимо.“ 
Кузман 'вако ријеч беседијо: 
„Ман' с' отален службе твоје 'наке! 
Тебе краље зове од Ашара, 
а ја тебе службу чекат нећу!“ 
А Алија, соколовског сина, 
сал што крај себе топушчину прими 
па га дага с постећије саме. 
Гађа одмах, па га погодијо 
-- топуз удри у прси Кузмана 
па га з бојна седла истуријо, 
а мртав паде на ледину. 
Кузман паде, а кобила стаде; 
Аљо узе копље Кузманово 
па пободе, а свеза кобилу, 
па на фарзу стаде пред Алахом 
да он дош два клања рећајета. 
А то краље гледа од Ашара, 
па овако ријеч беседијо: 
„Виђ'те, виђ'те оног Стамболије! 
Ми рекосмо да он земљу љуби. 
Он најбољег мога мајданџију 
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-- најбољега и највиђени'га --
доби њега Бога молијући! 
Ну потрч'те, оба џенерала 
-- на вас има оклоп и синџири --
сад онога момка доведите 
и наопако руке савежите 
билесима и са синџирима! 
Немојте га здрава оставити 
што му кости поломит нећете; 
сломљене га к мене доведите 
да сломљена у тавницу бацим; 
да га питам ко га ј' оправијо, 
на које ли гађа Кузманџије 
-- на које се иде Кузманџије, 
који моје гађа топузима!“ 
Ондар силна оба џенерала 
на два коња, оба ата клета. 
На њих беше оклоп од челика 
а на глави ћасе челичане; 
у руке хим бојна копља клета, 
а на куку сабље оковане. 
Кад обадвије силе појахаше, 
па на коње теке ударише 
а чатале дигли на хаваје, 
па се пољем стаде тутњавина. 
Док Алија фарза изклањао 
-- па склањао, па селам предао, 
у то Са'б'ја даде драги 
те бијаше селам претуријо, 
наа десне стране оде на лијепу --
не дадоше дову преучити, 
но овако веле џенерали: 
„Е, млади Стамболија царски, 
ми смо тебе једнога 'премили 
-- једног од нас кā да ти се моли --
да се не би од нас преплашијо; 
а ти њаше бијеш молбенике 
с топузима и са налџацима. 
Саде вежи руке, а турај оружје!“ 
А Алија рече џенералима: 
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„О, Бога ви, двије дуке царске 
-- двије дуке вашега владара --
полако-те! Служба има на ме. 
Ону службу готово свршијо, 
но јој нисам дао хаир дову 
и сву службу дао Богу своме. 
Преч'и је Бог но Ашарски краље 
-- он је јачи од сваког владара 
на свијету, и роба свакога!“ 
А на силу чину џенерали: 
„Диг' с' отале, турска лопушчино! 
Как'а бога и предаје Богу? 
Ти си дош'о да извадиш кавгу!“ 
А несретан рече Ђерзелезе... 
Ђерзелеза скочи на алата, 
топуз-налџак прими са ункаша. 
Па кад стиже међу џенерале, 
док би мајка подојила сина 
али сестра брата опасала, 
обојици ребра поломијо 
и са коња оба оборијо. 
Кад г' Ашарски краље самотријо, 
он два сердара пита од Ашара: 
„Дуке златне, видите ли јада, 
шта ли онā предауличе даје, 
онā што се Богу преклањаше? 
Онā чини јаде у Ашару. 
Да нијесмо добавили главу 
-- главу добру Ђерзелез Алије --
баш би рекли да је Ђерзелезе!“ 
А веле му два њихова лала, 
до два њихна али сердара: 
„Наша златна звездо од Ашара, 
оно није преклоница 'нака, 
но је хоџа оод Травника града 
наш'о слику, тебе оправијо, 
и седам је краља преваријо 
-- ви залуду потражисте царство! 
Ене ђе је дош'о Ђерзелезе 
на другога коња ал-отманског. 
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На њем сабље с леве стране нема 
ни у руке пушке ни бај'нете, 
без сал ханџар у силаху момку 
и у руке топуз од пиринца.“ 
А кад краље разабра бесједу, 
он посједе шамску бедевију, 
па он стезе на токе колане 
-- шћсаше с поља бежати с чадора 
и ту право у Ашару граду, 
да се крије Ђерзелез Алије. 
А Алија рече са алата: 
„А чу ли нас, владар од Ашара, 
ти си што ти ми двадес' момака 
султанскије' на мејдан добијо, 
па трпесмо и тебе гледасмо? 
А чију си главу уграбијо? 
Ко је тебе братац у Стамболу 
који издаје нашу царевину? 
Нет' напријед, а натраг ти нема!“ 
Па пристиже бана --, краља Ашарскога, 
па га гађа Аљо Ђерзелезе 
с топушчином са алата свога. 
На зло га је место погодијо: 
таман кобили више аркашлука. 
Све то краљу бише више клука, 
кроз њега је топуз пролетијо 
-- он прилеће, оборијо краља, 
бедевију за алата свеза. 
Па притиште обадва сердара, 
а са ш њи' је главе поскидао, 
па по чадор бојном копљу приђе, 
кад ту дорат Ђерзелез Алије 
и на њега седла и такуми, 
Зулфикарка сабља о ункашу 
-- он је бијо једека за краља, 
кад с' умори бедевија краљу 
--Е, сијучући под Ашару главе --
да једека држи за одмјене. 
Ондар Алијо вика на дората: 
„Мој дорате, моја крила златна, 
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зар си, доро, оставијо Аља, 
оног твога доброг господара? 
Видиш шта ти јаше на мејдане; 
моју сабљу носиш а не жалиш!“ 
Кад је дорат -- зборит не умије, 
али свога позна сахибију --
кад га врисак стаде код чадора, 
вас се беден од Ашара љуља. 
Е, Алије мајчинога сина 
па дората ода копља дреши, 
свије шес' глава погубијо 
на бисаге тура на хајване 
те на Ашар не обрну главе. 
То се чуло чудо по Ашару 
-- све што мушко беше на дворове, 
све то бежи у доње бојеве, 
а ђевејке и невесте младе 
моје ђецу у наруч'е 'ране 
з дечицама бежу у хазбашче, 
а све пишти мало и велико: 
„Сад ћ' Алија у Ашару доћи, 
Ашар цијел' земљу преврнути!“ 
Момак рече, без доби мејдана, 
узе коња и све што шес' глава 
и нишане Ашарскога краља, 
па га ето натраг на дорина. 
Лако, лако од Ашара крену 
пр'о свијета док код мора дође 
-- Е, од мора у града Стамбола. 
Ко је бијо жељан за Алију 
и да царска стоји царевина 
падишаху, млађемдум султану, 
дошли су му на муштулук тежак: 
„Дај муштулук царе Стамболија! 
Еве твога божега арслана 
ђее се врнуо и уз'о дората, 
и добијо шес' мејданиишта; 
носи и шес' глава мејданџиски', 
и носи ти главу од тог краља, 
од Ашара главу с нишанима, 
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с нишанима и са челенкама.“ 
Когој први на муштулук дође... 
цар завика војне командаре; 
на Стамболу топи загрмеше 
-- би рекао, рушу се планине, 
планине се рушу у долине --
... а дебеле муштулуке даје. 
Па великог садразама вика: 
„Сад истури два табора војске 
на сокаке од садата мога; 
з двије стране ста'те на селаме! 
Кад газија Ђерзелезе дође, 
немојте га ' коња скидат доље, 
но га с коњем вод'те у селаме, 
уза стубе к мене донесите!“ 
Ондар њега млађи послушали. 
Падишаху стали на емеру, 
а на селам Ђерзелез Алији, 
па њему селам учињели; 
газалију узели з дората 
па га воду кā снаху ђевери 
пред султана и до мабеј'на, 
уза стубе ı --, млађи у наручје 
код султана у садат ун'јеше. 
Султан биневси и се на ногама, 
ту стајаше и раширијо руке 
па загрли газију својега, 
а врелом га сузом попаријо. 
Алија му даде оправницу, 
царској руци и пармаку крену. 
А султан се не да пољубити: 
„Мој газијо руку крвавије', 
мој дирече од све царевине, 
моја срећо, моја челен'пашо!“ 
Па поśади крај себе Алију, 
а риџале вику учинијо. 
Хазнадари хазну отворише, 
златно вел'ко на благо дон'јеше. 
Цар га стаде, ходма' раче тврдо: 
„Мој Алија, без срамота није, 
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сал али ћеш, мој премијо сине, 
да си први везир ус кољено, 
да цијелом царевином судиш; 
ал' ћеш, сине, паре на товаре; 
ал' си, сине, неожењен, мили, 
да т' оженим у својему двору, 
да те пашом највишијем градим, 
да с' у моме двору мили зетац, 
а да с мојом и с двораном судиш?“ 
„Падишаху, добро тебе фала 
хазна твоја и нароска сама, 
а ја имам свашт', у Бога јака 
и у здравље сјајног ал-Отмана! 
Нит' ћу паша, нити ћу муширства, 
нит' ћ' из двора за се султаније. 
Наше цуре, наше мајке миле 
по иману и нашем кануну; 
а ваша је пашалинска рука, 
то је за ме необично в'ома. 
Сал ја хоћу, ако има изун, 
да ми емер даднеш под ферманон 
да ја судим с твојим царевином 
у Стамболу за петнајес' дана, 
што учиним да ме не окараш, 
кога шћенем сећи и посећи 
и новога другог постављати, 
да ми туна брањевине нема.“ 
Цар завика Ђерзелез Алији: 
„Хоћу, сине! 
Еве сабље, ево хајир дове, 
ете твоје Зу'фикарке ћорде. 
А ја одо' у мог харема 
да не гледам крвцу по дворова. 
Ради, сине, у моје дворе; 
ако сам крив, мене посијеци!“ 
„Падишаху, ништа крив нијеси 
без што слушаш твоје издајице, 
што издају за једнога царство. 
Ал' овако хоћу творит, царе: 
јä при глави и цара по глави, 
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јä при руци и цара по руци; 
другом немој да с' овако нађе! 
Падишаху, знаш ли муртатбаше? 
Узму благо поврх свога блага, 
дају Турке -- наше љуте муке --
у душманске сибијане руке!“ 
Па падишах у двор побегао, 
а Алија прими Зулфикара; 
не да па --, 
не да цару исти у дворове, 
но дофати Шеху-лил-ислама 
-- Е, цар за њим клања пет вакти намаза --
паа узе да му сече главу. 
А имама, бежи код султана, 
па овако аман учинијо: 
„Аман, царе, дуњалучко сунце, 
клањам тебе намаз брез промене, 
ја ти намаз халалити нећу!“ 
А цар моли сина Ђерзелеза, 
преклањаше пр'о имама руке... 
Алија га за јаку дофати 
-- јака прште на имама царска, 
иж ње скочи дванеес' крстова 
-- име бечко, Максимилијана; 
прво ћесару беше братучеда. 
И челенка, и на њојзи пера: 
кад ј' Алија пера дофатијо, 
крсте златне! Маче ахмедије,
па изпод ње шапка сину црна! 
Па завика цару падишаху: 
„Падишаху, очи ти испале, 
видиш, црњо, за ким клањаш намаза 
-- дван'ес' година пет вакти намаза!“ 
Јä цара, за се зачудијо: 
првог реда од тије' риџала, 
па с' султану оте тā делија 
-- и на њему и рука и глава --
што то му сед' ниш --, на прси нишани. 
А опет не верује Аљу, 
но Алији 'вако беседаше: 
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„Мој Алија, је ли то истина? 
Ал' из јаке, ал' ис твоје шаке?“ 
„Как'е шаке, очи ти испале!“ 
Па удари гадаркиња Аљу. 
Оно лала што у дворе нађе, 
сал остави садразама царског: 
он бијаше из мисирског дана, 
најбоље куће и пеџака 
-- то бијаше оџакзада царска --
и једнога Ифиз Ефендију 
од некак'е земље Филизије; 
они па су останули сами, 
а падишах бежи у дворове. 
А Ђерзелез оде ис капије 
сокацима на обалу двора. 
Ту је везир што је на вапоре, 
који држи царске све отворе, 
од свакоје стране долазење 
-- то је --, беше Ибрахим везира. 
И њега је посјекао жива, 
и његово педесет делија. 
Па се Аљо врну покрај тавле 
те царева сеиздара нађе. 
И њему је посјекао главу, 
што издаје коње под неправду 
-- боље мори, а горе оставља, 
да се турско царство обораје. 
Крку дао по Стамболу граду 
за петнајес' дана и ноћију. 
Посјекао четрдес' кадија 
што даришу а меџлуз суди царски 
-- у Стамболу и ферману дару, 
то претуру и карару дају. 
Ондар, кад је текмил учинијо, 
падишаха зове из маб'јена... 
И млађи су дворе окупали; 
чохе так'е и њихове ђовде, 
у сиње хи море побачали. 
Ондар цара зове у дивана, 
па га тури у свога сајвана, 
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и с Стамбола четир' мудериса, 
Стамболија четр'ес' ефендија. 
Ту су нову дову преучили, 
Санџак-Шериф на бедем турили, 
и нову су турили ућелу: 
Стамболије дочне ефендије, 
који 'нају одкуд су рођени, 
од којега соја и оџака, 
од којега --, од утвора царства, 
што нијесу од царског издарства. 
На њих дову хаир учинели 
ии султанао емер отворили. 
Ал' Али те приђе цару руци: 
„Дај ми, царе, турајли фермана!“ 
Преписаше, дадоше Алији. 
„Падишаху, ферман пресијеци, 
пола тебе, пола нек' је мене: 
да м' овак'е муртатбаше суде, 
да ми нико пресудити нема 
осем Бога и тебе једнога.“ 
Падишах га руком загрлијо, 
па му ферман шарен начинијо, 
на двије га поле прекинуо: 
половину даде Ђерзелезу, 
половину себе оставијо, 
па хаирли дову преучијо. 
Бисаг му је дао маџарија 
и злаћену капу на калпаку 
-- на њој дван'ес' пера газ'лишкије', 
да је први војсковођа царски 
од цијела шехер и Травника. 
Док је хоџа и док је Алија, 
О, млого ће стајат царевина!
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ОСМАН-БЕГ ДЕЛИБЕГОВИЋ И ПАВИЧЕВИЋ ЛУКА

О, ријеч прва, „Боже ни помози!“ 
а друга је, „Амин, ако Бог да! 
Амин, Боже, помози нам јаки 
вазда на сваки час и сахата! 
Мирна срећа и весеље Твоје! 
Да з господом рахат веселимо 
на овоме месту ђе седимо 
-- ми сви о'ђе, и други кад дође --
па послије да попијевамо 
од старине за добре господе, 
да оне помињемо људе 
што су томе великом земану 
а од ништа начинели доста, 
нама мираз у посљедне време, 
да ми так'е људе помињемо 
са рахметом и са адалетом, 
са песмама и приповеткама. 
Кад је вакат сјајног цара бијо 
-- сјајног цара честита Сулејмана --
а на вел'ко владавине царство, 
он је з Босном царство закитијо 
-- ђе је Босне и бедема било 
великога града царевога --
ту је свуда град окитијо, 
у Осек је бега оправијо, 
Бег Османа Делибеговића, 
за двадесет годиница дана 
да се бего са Осеком суди, 
и цареви кад дођу фермани 
преко бега да се другом дају. 
Једно јутро беглер поранијо, 
Бег Османбег Делибеговићу, 
на бијеле у Осјеку дворе, 



   Авдо  Међедовић                                                             

221

Епске 
народне 
пјесме

прије зоре два сахата равна, 
а бег зове своју верну љубу: 
„Љубо моја, исмихан ханумо, 
а видиш ли господара свога, 
како су ме сани оставили. 
Но ханумо, Османбеговице, 
скочи до --, ка бег' оџака 
и наложи ватру на оџаку, 
тур' ми, ханко, кахве неколике. 
Нешто су ме дерти заузели, 
сана мене на очима нема.“ 
Тадар срећа беше у Турака 
тее млађи слуша старијега, 
а кад ханка чула господара 
ђе јој беше из сана изиш'о, 
скочи ханка баш к'о белогорка 
до њезина кафели оџака, 
па на оџак ватру наложила, 
а агрли кахву приставила, 
па ханума кахву начинела. 
Бега свога диже у душеку, 
а ленгер му и ибрика даје 
те омила господара свога, 
па му мави ћурак пригрнула, 
а агрли кахве наточила, 
срмали му чибук запалила. 
Док се Османбеже царски 
добро беглер кахве напојијо, 
па он чекму маче по пенџеру 
-- кад погледа, кад је сабах рани. 
Бег Османбег на авдес'лук дође, 
па на себе турски авдес' прими, 
па на намаз паде пред Алаха. 
Намаз клања, текмил учинијо, 
па послије дову изучијо, 
па на пенџер главу наслонијо, 
а каваза Хусејина зовну: 
„Е, мој сине, кахвеџија Хусо! 
Надаш ли се бегу на кахве оџаку?“ 
А млади се јавља старијему, 
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па му рече силан Османбеже: 
„Хусејине, ја сам јутрос, сине, 
код хануме мркву кахву пијо, 
ја ти доље јутрос слазит нећу. 
Но се, сине, маши на дворове 
-- на дворове твога господара --
узми, сине, ћурка и чибука, 
и бегову свилену сеџаду, 
хајдемоте шетат по Осеку 
док на Осек беден изидемо. 
Да седимо неколико, сине; 
нешто ми се стијеснило души, 
бих ја каил гледати поља'ма, 
пољанама и пољем Поздрављем, 
како Драва 'с тиха тече сама.“ 
Ондар млађи слуша старијега, 
па Хусејин кā и соко сиви 
Османбега примијо сеџаду, 
златан чибук и ћурак увезен, 
па пред бегом Делибеговићом 
ете момка пр'о града Осека 
док су дошли на каљу Осјечку, 
ђе је каља са четрдес' топа. 
Е, Осман се пење на бедене, 
Хусејин му прострије сеџаде 
и мавели ћурак пригрнуо, 
а злаћен му чибук запалијо. 
Е, Османе седе на бедене. 
Тā је беден висок без хесапа, 
а Осечка поља и равнине 
-- то је беже у пролеће глед'о --
по њивама одрасле пшенице, 
бехар сиш'о а зелене њиве, 
велик хизмет и теферич тежак. 
Јако Осман ћеиф наместијо. 
Тек с' Осману даде погледати 
зеленијем пољем Посавскијем, 
кад је виђ'о маглу таму црну, 
ђе та магла иде на сврдлове. 
Али магла не бијаше сама, 
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но избијо злаћен серхатлија, 
један дечак од не љета млога 
-- од не млого љета ни година. 
Брка нема, а ни браде своје. 
Бијел дечак кā и белогорка. 
Мрког ока, а чела широка. 
На глави му капа алем царска, 
на њој седам пера царевије' 
и улефа ђе је од уштуга, 
ђе је дете некак'ог везира 
јä ли как'ог паше царског тира. 
А как'а је облака на дечка? 
Сва на току златну и јелеку, 
а на врат му опучени канци, 
и на њима сјајни канатови. 
На делији на плећи долама 
од мљетачке мавене кадифе 
-- куд је швата, све у гране дате, 
а на гајтан зехта потпучена --
на рамена гује саплетене, 
преко врата главе преплетене. 
На делију меневиш потуре 
-- ту ни чохе ни свилена платна, 
но све вез'но злато венедничко, 
па на 'раиш кајиш припучена. 
Око момка два траболоз паса, 
Па поврх њи' араиш силаха 
-- нит' је сахтја, нити кожа квак'а 
но плетена жица позлаћена --
у тā силах двије мљетке мале 
-- обадва хим у злато кундака, 
а цвјетови каменови драги --
које вреде хиљаде дуката, 
које литре --, литру тученика примљу; 
међу њима ханџар од зехера, 
крна клета у бисер свезена, 
а балчак јој цијо од дуката. 
На тā момка нис прси гајтани, 
а на гајтан ласа аџемачка 
-- на јој крна од би --, од сребра сливена, 
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а на балчак три драга камена --
ниж ње пишу три мухура царска, 
ана четврти шеха Ћабенскога. 
На делији златна одерија 
-- златан сјаји кā и змајевина! --
а под њиме црногрив дорине. 
Сад Осману очи забљешташе 
гледајући лице серхатлино 
и под њиме честитог дората 
-- дорат клетан кā планинска јела 
а дугачак баш к'о крпа платна --
а са ш њиме седло позлаћено, 
поврх седла ибришим колани, 
па послије коњичко оружје 
-- цели су му сребра кубурлуци, 
а златне се кубурлије сјају, 
би рекао, грије месечина --
на дората хаша попуљата 
-- ни ковата ни чекићовата, 
но од сухог злата испиетена, 
која вреди једног доброг града, 
која беше рушпом поткићена, 
све дукатом маџаријом царском --
а два рахта около дората 
-- обадва су од сухога злата --
низ прси му клобукови златни, 
а по њима силимбета златна, 
а фидани у бисер везени, 
за ибришим току припучени; 
па по чампари чатал дорину, 
а решма му око врата златна; 
не уз образ, уз оба образа, 
ту обадва од злата каната, 
међу уши пуљка запучена 
-- на тој пуљци сјаји даничкиња, 
зверка свака по њу по врховка, 
али свака златом заливена --
на дората на уши даница, 
а на сапи грије месечина. 
Але како доро претираше, 
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Како пољем скаче на колаче! 
Момче младо кā и белогорка, 
госпо'скога лица и осена. 
Вај, па видиш силног Османбега! 
Трипут руке диза преко очи, 
сузе мица од вел'ка хасрета, 
-- јер је гази беже без карара, 
па одавно не виђ'о јунака 
да га так'ог припше према тога --
па је сам се беглер говоријо, 
„Јä ли истина да ј' оваки газија? 
Јä ли истина, јä ли сам призријо?“ 
Трипут своје очи порастријо, 
па се момак ближе примицаше, 
а све боље бегу на очима, 
бег познава момка газалију; 
познава га, момак откале је, 
-- откале је, од које крајине --
не море се сјетит ни познати, 
но овако Осман беседаше: 
„Богу шућур и дану овоме, 
кад још мајки има по Крајини, 
мајки так'и' да роди сокола 
кā и ова што ј' овога сина.“ 
Па кад момак дође под бедену, 
ондар беглер гледа серхатлију. 
Куд је пош'о и куд ли је наћ'о, 
на њије 'тијо није заноћити? 
Момак стаде, устави дорина, 
селам даде Делибеговићу. 
А Делибег, оџакзада царска, 
он не гледа ђе је оџак тежак, 
но вон скочи момку, па з бедена вика: 
„Алек селам, гази момак млади 
-- златна звездо! и хожђелдум, сине, 
и 'ожђелдију и сафађе'дију! 
Ко си, сине, од света којег си? 
Ја те, мили сине, не познајем.“ 
О, ондар 'вако беглер беседијо: 
„О мој сине, златан мајданџијо, 
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немој узет на срамоту, сине, 
јер сам за те хасрет учинијо, 
па те питам, што у адет није 
да се на пут питају бекрије 
откале је и које краљине, 
а ја, сине, од вел'ке радости.“ 
а кад дечак чуо Делибега, 
па Осману рече осјечкоме: 
„Бег Османбег, зар ме не познајеш, 
а мој дајо, својега сестрића 
-- од Кајниџе Силића Јусуфа, 
за кога си, дајо, сестру дао? --
јер ти сестра у Кајниџи била 
за Турчина Махмутпашу Тира. 
Бабо ми је у рат погинуо, 
ја сам ост'о од године дана. 
Мајка ме је однивила луда 
-- мајка моја, мила сестра твоја --
јä на добар мејтеф научила, 
па ми посље иза баба мога 
коња дала и одела златна. 
Почео сам шетат механама, 
мој дајиџа, по Каниџи равној, 
па сви момци, сви моји акрани 
-- неко брата, неко братучеда, 
а неко по крви рођака --
свак се, беже, са понечим дичи, 
а ја, махрум држу ме јарани. 
Тек ни на ког не одреће' главум, 
нит' на брата, ни на милу секу, 
нит', дајиџа, на каквог рођака, 
ни на баба -- нисам г' утувијо --
па жалостан одох на дворове. 
Питах, дајо, твоју секу милу 
-- твоју секу, моју стару мајку --
‚Е, ханумо, тако ти џенета! 
Ја устадох, ти не поднивила 
и на коња под силах турила 
-- рахмета му од ког је остало! --
тебе здравље и мене крај тебе, 
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мајко моја, а ја без никога: 
немам брата, немам братучеда, 
немам, мајко, по крви рођака, 
брата више, па немам ни секе. 
Имам л' как'а на далеко даја, 
јä л' његова првога рођака, 
да се с тобом сваја и присваја?‛ 
Кад је, дајо, твоја сека рекла --, 
Кад је, дајо, твоја сека чула, 
овако је мене беседила: 
‚О мој сине Силићу Јусуфе, 
кад ме питаш, да ти право кажем. 
Имаш, сине, даја што га нико нема, 
првог царског бега од Осека, 
од Осека Делибеговића, 
што је царски ферман на бегов', 
а на бегу Делибеговићу 
-- за што ферман од Стамбола прође 
на как'ога пашу јä л' везира, 
преко бега па се другом даје. 
Ото ти је рођен дајо, сине.‛ 
Е, кад сам чуо за тебе дајкана, 
ја сам мога опремијо дора 
па се к тебе затежијо, дајо. 
Па ти видиш како ли је време: 
мајка ме је удовица била, 
а нијеси полазијо секу 
ни пашанску виђет сиротину. 
Ал' си тако повишијо себе, 
ал' с' у малу тек си се понијо, 
ал' с' у бризи те си се занијо?“ 
А кад бели разумијо бего, 
беглер рече: „Благош, мијо сине! 
Је л' истина, Силићу Јусуфе? 
Ја нијесам, очи моје вране, 
мог'о, сине, у походе доћи 
да ја сестру видим моју милу, 
јер ми је тā зет бијо мијо в'ома 
-- то је, сине, Махмутпаша Тиро, 
нас свије' па цара крило. 
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Од како је паша шехит бијо 
ја жалостан седим, и данаске. 
Зато, сине, ни питао нисам, 
јер нијесам за те знао, сине 
-- мијо сине! -- да си се родијо. 
Али шућур Богу и часу овоме, 
кад си, сине, ост'о од оџака, 
Од анак'ог царског кахримана!“ 
Па беглера од ашка велика, 
бели, јä се скиде низ скалине 
па з бедена до Силића дође. 
Силић момак седе од дорина, 
Дајуу скуту и нози полеће. 
Дајо њега руком загрљаје 
па га тури под пазухо лево, 
а пољуби међу очи сиве, 
а врелом га сузом попаријо, 
а каваза вика Хусејина: 
„Хусејине, кā од срца сине, 
вичи моје дван'ес' топиџија, 
нек' изметну топе са бедена, 
нека знаду браћа Осечани 
у Осеку и око Осека 
ђе се сенлук код Османа гради, 
код Османа Делибеговића 
нек' се баше купе и главари 
-- и осечке, сине, буљукбаше --
нек' сестрића честитају дају, 
да седимо један месец дана, 
нек' се сохбет гради међу нама!' 
Кад је так'и емер учинијо, 
а на беден топи загрмљеше 
-- то знаваше цијела Крајина 
који топи бију од џумбуса, 
кој' је џумбус, кој' је за ратиште, 
а који су за мало четиштве --
андар аге шенли по Осеку. 
Томе се вазда радоваху, 
а силноме Делибеговићу 
што се нешто беглер обрадовао. 
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Па кад да ви'ш Делибеговића, 
па с Јусуфом кā са милим сином 
у загрљај прекоо сокака 
док садату дође великоме, 
на селаму и мушкоме двору. 
А ту уз двор пропео сестрића, 
крај себе га тури на шилтету, 
а млађи га ћурком пригрнуше. 
Дечку чизме на врата примише, 
а лунтру му туре на чивију, 
па оружје на 'асталу златну. 
Па се беглер текар ш њиме пита: 
„Мој синдраче, мој образу светли, 
Како ми је моја мила сека? 
Је ли, сине, мајка остарала?“ 
„Није, дајо, тако ми имана, 
но у добро у Бога над тешка, 
па ни хабер нема од старости.“ 
„Шућур, сине, кад јој Бог д'о сами 
те се с тобом куне од онога, 
од онога паше онакога.“ 
„Ја сам јутрос добавијо крила 
-- Богу шућур, мој беглер дајиџа --
кад ја даја имам овакога, 
и ја имам крила под рамена.“ 
Таман рахат оба сохбет дали. 
„Како су ми Турци по Каниџи, 
по Каниџи и Унђуровини? 
Држите се по худуту, сине? 
Да нијесте худут попуштали, 
да л' нијесу Немци нападали 
-- јä л' Неемци на вас нападају, 
јä л' ви, сине, хала на Нијемце, 
на Нијемце ил' да не Маџаре?“ 
„Још је, дајо, срећа у Унђурој. 
Унђурци се не о'ступају, дајо, 
но подижу чете и алаје, 
војске свакад у месецу једном. 
Нијесмо се о'ступили, дајо, 
ни цареви худут стијесниии.“ 
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„Ај, аферим, моје дете златно!“ 
Па загрљај међу мила оба. 
У то одајска поклекоше врата, 
па избише два осјечка млада, 
-- два осјечка прве аге царске --
Бег Хашимбег и Мехмедбег ш њиме. 
Ондар кад су разумели били 
ђе је дош'о сестрић Делибега 
-- Османбега Делибеговића --
а са врата селам натурили, 
а беглер се скочи преда њима 
да устима бега од Осјека, 
да хи тури код даја својега
-- а та срећа тадар беше так'а 
те држаху згодни и богати; 
сал је л' млади, па ма откле било, 
њега па да држу на ићраму, 
нико седнут више никад неће --
Шире руке, па га пољубили, 
па му ситне хожђелдије дали. 
Све им дели каже Османбего: 
„Моја браћо, моје две колеге 
-- од Осека моја крила златна! --
еве знао за сестрића нисам. 
Ово ми је Махмутпаше сине, 
моје сестре, исмихан кадуне. 
Нисам знао, ни се повраћао, 
остало је гнездо од сокола.“ 
А то аге шућур учињеше, 
па сад так'и сохбет отворише. 
Па с' одајска врата отворише, 
па ево ти Осјечког диздара 
-- ене Турчина Осјечког диздара --
а њихнога Првинча Шабана. 
О, за њиме иде хизмеџије 
те му скуте носу од ћуркова, 
ии чибук гази Пржинића. 
Кад је дош'о кā и везир царски, 
Пржиинић је селам натуријо, 
а Јусуф ћаше пред њим на ногама 
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-- момак млади, а то стар делија. 
Не даде му Прж'нић Хасанага --, 
Не даде му Прв'ић Шабанага, 
притиште га с руком и с рукавом, 
у газијско чело пољубијо, 
па седоше један код другога. 
Па се таман рахат учинише, 
а одајска врата поклекоше. 
Кад погледа Силић Јусуфага, 
кад ево ти четири бега царска 
-- О, скрај поља, одно од Поздравља --
то су бези кā везири царски, 
једно Шахић, а друго је Чавић, 
два од она --, два друга, два Мејрина сина. 
Бези беху кā два везирев' паше. 
И на њима хиду хизмечије 
ка' с' одајска врата отворили, 
па код свога сели колегана. 
Оба селам турски натурили, 
а Јусуфа сина соколова, 
шћаше пред њих скочит на ногама. 
-- он хоташе, они не даваху --
па седоше, хожђелдије дају. 
А све дели каже Османбеже: 
„Моји бези, моја крила златна, 
јутрос ми је радос' чатисала. 
Еве моје среће, златни' крила, 
мила сина гази Махмутова 
-- Махмута, Хасанпаше --, Махмутпаше Тира, 
царевога првога већила, 
нама свијем злаћеније' крила --
остало је крило од сокола.“ 
На то бези шућур учинеше. 
О, таман се рахат учинеше, 
док одајска врата поклекоше, 
ал' погледа беглер и Силићу: 
избише стари халал баше, 
а паше из осјечког двора 
-- неки ага, а неки беглери 
придворице бега Османбега --
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па се стаде ширити одаја 
а пунити један до другога, 
руке ширит, грлити Силића, 
и ситне му хозђелдије дават. 
То се шућур --, шућур учинијо, 
а велика честитбина тешка. 
Полећеле млађе елчибаше, 
на вино хардов' донијеше, 
вино клето од седам година, 
а ракија трипут препечена, 
па прегрка и млог' егленџија. 
Одоше се бези препијати, 
млађи службу и вино давати, 
а бегови за свачем фалити, 
јер су добар ћеиф наместили 
што се обрад'ва беже Делибеже. 
Таман сохбет били наравнили 
-- ту стотина осјечкије' баша, 
осјечкије' и око Осјека, 
би рекао да се свадба гради --
то је време било за далеко, 
па кара акшам чатисао. 
Кара акшам шћаш --, 'стурат се шћаху 
-- 'ћаху ићи сваки двору своме --
а то не да Делибеговићу, 
но овако тихо беседијо: 
„Аге моје -- тако ми имана! --
овā хасрет не долази вазда. 
Ја сам данас хасрет добавијо, 
ноћас лонџу раскидат нећемо; 
да ноћимо и да сохбетимо, 
па ујутро још дан преданимо, 
па пр'осјутра, од свакога дана 
да сте на мом двору поваздана.“ 
Да видимо чуда невиђена, 
а неће паше, и умрети: 
„Немојте се, море засрамити!“ 
„Валах билах, данас, браћо моја, 
кад сам 'ваки хасрет ишчекао, 
ја не жалим дати имовину, 
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а камоли што се познат неће 
ни на паре, ни на мој' ираде, 
ни на тимар, па ни на лафове, 
па ни как'е хане ни дућане.“ 
Уставијо Делибеже царски, 
уставијо све бегове з двором. 
Сву су госпо'ску донели вечеру; 
вечераше, мрве побрисаше, 
па послије вино наставише, 
поседеше док је вакат бијо. 
Пошто вакат од лежања дође, 
еве бег шће алем хизмечије. 
Донијеше але и сеџаде, 
простријеше свилене душеке, 
а поврх њи' кумашли јоргане 
-- а душека вуна није ни јарина, 
но приморска 'тичја перушина; 
харир златан, а харирли чаршаф, 
а велики кумашли јоргани; 
јастукови од мљетачке дибе, 
па на њима бохче позлаћене. 
А све аге двије у душеку; 
више двије пет је хизмечије 
те хи ноћом пр'о у сану чувају 
да што аге п'јане не затраже, 
да се сјутра бегу не пожале. 
Ту преспали, јутру поранили, 
тазе опет еглен заузели 
и јутрена пића похарчили. 
Кад се стали фалит агалари, 
таман јарко огријало сунце. 
Е, равнином магла уздизаше, 
уз брда се виша попињаше. 
Док бегове очи утекоше 
-- бег Османа Делибеговића --
од те стране воде Драве хладне 
низ то поље под Поздравље клето 
-- тога поља четири сахата --
велика се тама уфатила. 
Ма та тама није што је магла, 
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но велики думан бес карара. 
Па кад бегове очи утекоше, 
кад је чудо чудно нагазијо, 
што један изби џенераље 
-- крстати' га пера занијела --
а беглера, кад виђе ђидију 
што га так'ог ни уснијо није 
-- а камоли да га је видијо! --
на једнога крилата алата, 
то је сила отог душманина,
та је глава што је такве нема! 
Момак браде ни бркова нема, 
ал' је сила прека чела њему, 
пр'о чела су два мушка чеперка, 
а на вјеђе подланица тешка. 
Та је лице кā и у горкиње, 
а сјају му наобразуре, 
а коса га попанула плава, 
а крстате уведене гране 
око врата колијера зиатна, 
и четрдес' крста и четири. 
Златно пуце с два каната златна 
под грлу су спучати ђерији, 
па злаћене токе на прсима. 
Как'е прси беху у душмана! 
Попреко прси метар и пō раван, 
а пр'о плечи два метра и више.
Как'е мишке беху у ђидије, 
би рекао, стоји боровије 
-- та трупина зеленога бора --
па на њојзи свита обучена. 
А как'е су на њега хаљине? 
А крстато седам челенака, 
шапка с круном у Пржу ковата, 
а на дечка зелена долама. 
Крстате су уз рамена веде, 
а на њима навезене гране. 
А на дечка еждечке чакшире, 
све на њима гране начињене, 
гране златне уз гајтане сјајне, 
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на гранама крсти позлаћени. 
Араиш силах џенераљу беше 
од сухога саплетени злата, 
у силах му двије даничкиње, 
обадвије у злато смотате 
-- ћетови хим каменови драги --
које литру тученика примију. 
Фала Богу, кад видијо бего 
-- кад так'ога виђе душманина 
на так'ога силна алата --
а как'а му с кука беше мача? 
Та је мача од три растегљаја; 
мало јој се језик помолијо 
и злаћене крне оковане, 
па са мача мавен пламен лиже; 
балчак крстат, теке од дуката, 
круна на њој бечкога ћесара, 
да џенераљ' име једно пише. 
На прси му преко токе златне, 
преко тока два златна олука 
те на њима виси аџем'иња --, 
те на њима бојна мача сјаји. 
А какав је дински душманине, 
па бегова коса настрхнула, 
задрхта му срце у лубину. 
А што под њим алат клетан беше? 
Дугачак је баш к'о крпа платна, 
а висок је кā планинска јела. 
Танка беше кā и гуја љута. 
Крстати га рахти обуждали. 
На алата седло од мерџана, 
па крстата хаша попуљана, 
па од сребра четири колана, 
па петица на њега каница 
у злаћене рушпе оковата. 
Три билана, дукатица сама, 
да де --, хајвана брани од колана, 
у злаћену хашу обомати, 
а на прси клобукови златни. 
Златна алка беше око коња 
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кроза гриву таман до перчина. 
Златна зверка у злато перена 
наведена поврх коњског чела. 
А какав је алат од мејдана! 
Па је двије жвале ражвалијо, 
па из жвала пене пребацује 
преко себе и пр'о газде свога, 
на олукли сапи дочекује 
-- ко није вешт па није видијо, 
би рекао, рађају се овце. 
Кад је Делибеже погледао 
тога момка и те силе тешке 
-- са зуба му жива ватра сива, 
' коњске нождре мавли пламен лиже 
па палаше гриву на хајвану 
и ту зверку коњу поврх чела; 
колико од чавле удараше, 
пољем бушље и поље наравља, 
би доброга момка укопао 
који хендек испод чавли ваља --
кад је беглер видијо душмана 
-- уз раме му бојно костоломно копље 
од тридесет кила и четири, 
до пō копља крвљом обливено, 
од пō копља чохом опшивено; 
на то копље од аждаје глава 
која ломи кости од јунака, 
наа глави два филова зуба 
која ломи и пр'о вухакана --
наа н'ега крстате одреде, 
а алату чатал подигао 
-- колик' алат беше у висину? 
Мача клета од три растегљаја 
каако се плаза око коња? 
Баш к'о оно гуја око трна, 
све алата по чавлама туче; 
колик' пара бије од алата? 
Думан клет'н ис те нождре двије, 
би рекао, ватре горијаху 
кад чобани у --, 'д оваца чувљу 
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-- толико се тутањ затрајао, 
све пред њиме бију думанови, 
би рекао пуцају кубуре --
кад је беглер силу опазијо, 
а на бега коса настрхнула, 
па на прси токе заклепташе, 
па завика међу беглербеге: 
„Да видите, бези, једно чудо, 
а што га никад видијо нијесам 
-- једно чудо теке невиђено, 
једну силу на једног алата --
отп'о ми је двадесет година 
кā с царскијем располажем ферманом; 
идем, рате --, трипут ратовао 
-- двапут с царом, једном са цесаром --
с царом бијо на вел'ку Русију, 
под Морију по годину дана; 
видео сам паша и везира, 
па видијо царевије' шаха, 
па војније' њихни' џенералља, 
па такије' мајданџија златних, 
па банева, велики' краљева --
ове силе ни чуо нијесам 
ни оваког момка ни витеза, 
ни под њиме коња криловита!“ 
А кад аге чуше и бегови, 
намах сваки на ноге скочијо, 
па на пенџер чела наслонијо 
-- кад видоше мајданжију клета, 
а на њега шапка окрстата 
саа седам пера крстатије', 
как'а сила, каква је младина, 
а која је над њиме ротина, 
как'а сабља, как'а десна рука, 
какав беше, и јадан ти беже! 
Но беглера Делибеговића, 
па овако ријеч беседијо: 
„Аге моје, тако ми имана, 
гледајући динскога душмана, 
он је моме двору уочијо! 
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Неко га је на ме оправијо, 
некоме се краљу зафалијо 
да од мене посијече главу, 
јä л' је силан Н'јемац разумијо 
ђе је сестрић дош'о код дајкана, 
а ми на двор стотину аглара. 
Сад ако оно ас --, преду нама дође 
-- међу сама самим деловима 
саа танком сабљом гадарачком 
и с на себе крстатом оделом, 
и са оном десном својом руком --
да нас триста има на оџаку, 
гледајући змајовскога сина, 
нас ће свије' пожељети 'ка 
-- мајка жељет, а полећет глава!“ 
Кад то аге чуше Османбега, 
сви на томе карар учињеше. 
Но беглербег вика на каваза, 
„Е, кавазе, мијо Хусејине, 
стрчи доље на чардаку моме, 
ту бајрактар' зовни Хасејина --, 
бајрактара лбрахима мога, 
нек' истури четрдес' сејмена 
з двије стране на авлијска врата, 
нека срету бечког џенерала. 
Кад ће њима добро јутро дати 
јä л' њемачки, јä л' језик маџарски, 
нека складно и прифате амо, 
нека коња узму за дизгине. 
Кад ће душман питат за Османа, 
нека кажу да је бего туна, 
ал' овако да га не пуштају 
што нееће копље оставити, 
и оставит лунтру дубровачку 
и његову сабљу с мухурима, 
и цијело оставит оружје. 
Са оружјем да га не пуштају!“ 
О, тад карар кад су учињели, 
намах доље емер запођели 
на чардаку Ибру бајрактару, 
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Ибрахиму бајрактару већом. 
Одмах момци баш к'о соколови, 
са чардака четрдес' сејмена 
на чардаку врата отворише 
на капију бегаа Делибега. 
Кад је вакат, дошло и вријеме, 
каде стаде тутањ сокацима, 
ватра жива из мермера скаче. 
Алат нождре баца на дуваре, 
ђекад чавие до полу дувара, 
а та сила кā и грмљевина. 
Кад је дош'о пред бегове дворе, 
па пред двора стаде на сокаку, 
па ућера коња у авлију 
пред бегово четрдес' сејмена, 
па њемачки ‚Добро јутро!‛ вика. 
Њемачки му одазвала стража. 
Овако хим рече џенераије: 
„Војско бојна, хизмечије младе 
-- хизмеџије од овога двора --
ја сам отуд даљни јабанџија. 
Сал сам дош'о, преко уши дошло 
да се Осек у свакога фали. 
Је ли ово Осек пофаљени, 
је ли дворац Делибеговића?“ 
Казаше му да је то истина. 
„Је л' на двору Делибеговићу?“ 
„Јесте, море, срамоте ти нема.“ 
Момак рота седе од алата, 
па га даде млађијема бијо. 
Копље бојно тури ус капију, 
ћаше уз двор; млађи не дадоше, 
но 'вако њему беседише: 
„Џенераље, од које си стране? 
Так'и емер има од султана 
да не море царска уљећ' глава, 
а камоли ко од некуд страна 
да непознат код бегова дође. 
Штоо нећеш оставити лунтру, 
Оовако оставити ћорду, 
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и оставит силах и оружје, 
па код бега на дворове пођи.“ 
А кад чуо сила од силама, 
овако је ријеч беседијо: 
„Да л' истину зборите делије 
-- да л' истину, да л' се шалујете?“ 
Они кажу, да истину кажу. 
Ондар 'вако Маџар беседијо 
-- само њему око затрептало, 
а на образ расцепта јагода 
баш кā с' оно преко башче ружа; 
почеше му нождри завраћават, 
па из нождри југовина пуха, 
та до по два зуба шкргутати, 
па на гршку руку наслањати --
па овако ријећ беседао: 
„Чујете ли, слуге Османбега! 
Ја сам отуд од далекоземље, 
а од доброг соја племенога. 
Мајка моја кад ме је родила, 
она ме је добро задојила, 
дојила ме четири године, 
па ми потље име нађенула. 
Кад је мене име нађенула, 
добро ме је школе научила, 
па ми добро оружје давала 
и доброга коња набавила, 
па м' овако рекла моја мајка: 
‚Мој синдраче, моје федек'ране, 
ако, сине, заклонијо лица 
и од цара и как'а владара 
пр'о поштења и јунаштва твога, 
ак' уљег'о и пред кога, сине, 
без мача и без од оружја 
и без своје свите на се, сине, 
мајка с тобом вијек не гледала, 
но т' у мртав образ пољубила! 
Балкан кад би наш'о и планину, 
боље ти је уљећ у планини 
без оружја него пред владара 
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јä л' царскога, јä ћесаарскога.‛ 
Ондар каж'те Делибеговицу, 
ја оружје никад не одвајам; 
ја сам добро од мајке дијете, 
а мајка ме добро задојила, 
у добре ме дворе подхранила, 
од свашта ме мајка заклонила: 
од ујамка и од увезника, 
од јечмена хлеба непечена, 
од ражовне каше некухане. 
Ја не моје остављам оружје.“ 
То бег слуша на дворове, 
па помаче чекму по пенџеру, 
па овако бег Делибег вика: 
„Пуштајте тога змаја сина, 
нека иде како му је драго!“ 
Кад пусташе тога делибашу, 
та крстата полеће делија 
уза стубе Делибеговића. 
Те су стубе чохом поковане. 
Која сила стаде по стубама, 
а на њега чизме и налчама, 
све на налче чоху поцијепа, 
на трећу се стубу проламљаше, 
колик' сила беше преко силе. 
Кад ижљеже на бегове дворе, 
па погледа преко диванхане. 
Та су врата и с те стране ии с те, 
свака врата поокоовата. 
Нека беше свита облачена 
-- нека свита, а нека бисерна, 
на некоја чоха поковата, 
на некоја само пришивена --
познаваше ђе је бегска соба. 
Ту нобеџ'ја мула бега беше --, 
Ту нобеџја Османбега беше. 
Кад је сила дош'о у одају, 
па подиже чоху на капију, 
па улеже делибаша клети, 
па примаче ногу покрај ноге 
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а до леве а ту, а дери --, 
до лијеве мача гребенога, 
па на балчак леву наслонијо 
добро з десном фаљеницу вика, 
„Добро јутро, Турци сви господа!“ 
Они сваки њему,“Добро дош'о!“ 
А делије кā и змаја киетог, 
а никоме не полази к руци. 
Па овако ‚добро дошле‛ дали: 
„Добро дош'о, незнан јабанџија!“ 
„Боље, аге, наш'о Осјечане! 
Аге драге, познат нисам о'ђе; 
ја никад ви дошао нисам, 
без сам чуо по чувењу тешку 
да је Осек' на Крајини фала. 
Је ли Осек што га свијет каже?“ 
„Јесте, змаје! Од које си стране?“ 
„Је ли о'ђе у двору вашему 
-- на ту вашу срећу покупљену, 
лонџу вашу што сте сакупљени --
бег Османбег Делибеговићу 
што је чувен у некол'ка краља?“ 
Сви казаше ко је Делибеже, 
ко је беглер и как'е је форме. 
Кад је тако разумијо бијо, 
тај џенераљ у крстата 'дела 
сабљу мачу тури под лијеву, 
шапку мало ш чела подигао, 
па Осману полетијо руци: 
„Е, дина ми и Делибеговића, 
мило ми је -- ама чаре није!“ 
Не даде му пољубити руку, 
но говако ријеч беседијо: 
„О, чули ме незнан џенераље! 
А одкуд си, делија, дарија, 
одкуд су те виле донијеле? 
Ја те, мили сине, не познајем. 
На тебе су одлична одела. 
Ни се знаде да си од Немаца, 
нити знадо' да си од Маџара, 
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па нијеси, сине, Талијана.“ 
А делија вика Османбегу: 
„Бег Османбег Делибеговићу, 
нисам Немац, нити сам Маџарац, 
но далеко од даље ћесарске. 
Моја кућа дуго задешена, 
ваља ме три краљевине проћи 
-- краљевине између худута --
па до мојег стана, беже, доћи. 
Ја сам отуд, од града Кајсара. 
То је, беже, трећа краијевина. 
Па је мука, велик инад тежак. 
Имао сам седам мило брата. 
Сви су млађи, а ја сам најстар'и, 
све од мали' ђеца пожењени. 
Сваки ме је занудијо бијо. 
Ја од тога, од добра госпо'ства, 
од доброга соја и племена, 
од најбоље куће из Кајсара, 
од честите куће Павићеве, 
па ме вичу Павичевић Лука. 
Имао сам седам мила брата. 
Сви ми ишту да с' оженим Лука, 
а мене је срећа занијела, 
једна шћера, Вуковића Јела 
-- једна шћера Вуковића Јела, 
она на ме ријеч истурила: 
‚Лука, немој да се оженијо, 
но ме чекај кроз годину дана 
-- јä л' годину, јä ли двије равне, 
јер сам мала -- док би припорасла, 
да ти бидем вијерница љуба‛ --
а од добра соја и оџака, 
од Кајсара Вука Џенерала. 
Так'е куће нема у Кајсару, 
а так'е госпоштине нема, 
а кā Јеле у вас свијет нема! 
Ја дозволи' брата млађег сваког, 
‚Сви се жен'те, ја се женит нећу.‛ 
Млађа ми се браћа изженише, 
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и ја свијем одох у сватове, 
и за снахе подели' дарове. 
Све код Јеле и тог Вуковића 
харчих паре и моје дукате 
докле прошле три године дана, 
докле Јела стиже за рашћење 
и њезино лице за љубљење 
-- нејне дојке, беже, за прашћење, 
нејни прсти за алем прстење, 
ондар Јели рекох Вуковића: 
‚Јело срце, тако ти душице, 
вакат чему, томе и вријеме. 
Узми мене да свадбуујемо!‛ 
Јела прсте у грло турила, 
па ми 'ваку ријеч беседила: 
‚Ајде, Лука, једна потурице! 
Ти да нијес' бијо потурица 
-- да је тебе когој шћијо, Лука --
не би млађе од себе женијо. 
Моје лице није одгојено 
ни за кога ко је тебе драго. 
Ја те нећу, мојега ми здравља!‛ 
А ја рекох Јели Вуковића, 
Делибеже: ‚Вуковића Јело, 
немој так'е зборит лакрдије! 
Мене се је чуло по Кајсару 
-- прије моје свије' седам брата, 
па мој отац, па 'старела мајка, 
па сва моја породица била, 
околица около Кајсара, 
па море бит и у страна страна --
да је Лука завјеријо Јелу 
и Јела се њему дозволила. 
Сад по тијем останути нећу. 
Да небеса па'ну на ме близу, 
моја глава прије у денизу 
но ти остат отић за другога!‛ 
Јела за то не да поменути, 
а ја не знам шта ћу с њоме радит. 
Не могу јој освету чинети, 
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да је сечем и преполови' је 
-- ту освете за девојку нема! --
но сам 'ваки нијет учинијо: 
‚Рад овога, тако м' Бога мога, 
што Кајсар преврнути нећу, 
запалити што је од дрвета, 
прерушити што је од камена‛ 
-- ту је шехер што га так'ог нема, 
гази беже, ни стола Стамбола, 
па ни ћесарског Беча бијелога; 
ту су куће четири боја, 
па и' има и од осам боја, 
па је згодно и богато в'ома --
‚што хим јаде починети нећу, 
да се ш њоме оженити нећу!‛ 
Па овако рекох заручници: 
‚Слушај добро, Јело Вуковића, 
вакат ти је вада до овога дана, 
па се смисли, хо' л' ме узет, млада! 
Е, тако ми никога до Бога, 
да не узмеш мене, Вуковића 
Јелко, срце, да ми узмеш главу, 
ја ћу отисти за инат од тебе 
па прегазит двије краљевине, 
па се турској земљи нафатити 
-- јер сам чуо ђе кажују људи, 
„О, Босна је царска ћилернама!“ 
Туна има ага и бегова, 
има царски ферман у Крајини, 
има бега што подижу војске. 
Знаш Јелице, шћеро Вуковића, 
ја ћу тргнут силну царевину 
па расрушит двије кралљевине, 
па у Кајсар са том војском доћи, 
па Кајсар ватром изгорети 
-- О, Бога ми, тебе одузети! --
па робље цело поробити. 
Сећи главе никог панут неће 
без ће Лука јаде почињети!‛ 
Јела рече: ‚Не! Фала ти, Лука.‛ 
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О, ђе л' бисмо, ђе ли остависмо? 
Поседесмо, па заборависмо. 
Но кад Лука бегу беседаше: 
„А Османбег Делибеговићу, 
ја сам Јелки рек'о Вуковића: 
‚Слушаш, шћери Лауш Џенерала, 
а да би ме не родила мајка 
но која ми дебелог алата, 
та кобила родила јунака 
те ја себе сигурати нећу, 
а двије ћу земље прегазити 
-- једну Земску, а једну Маџарску --
а отисти у Босну крваву. 
Ја сам чуо преко белог света, 
ђе ј' у Босни у царској поноштини 
--Е, у Осек' Делибеговића, 
који ферман носи Сулејмана, 
кој' би мог'о ратит са ћесаром. 
Ја ћу отист Делибеговићу, 
па му казат, „Мореш дићи војску?“ 
Ја ћу, Јело, калаузит војсци 
-- млада, ти си мене преварила! --
рушит худут обадвије банде 
-- једну цар' на нашега ћесара, 
другу, јадна, од Маџаристана --
тебе доћи и бабу твојему. 
С баба ћу ти русу узет главу 
-- Јело! -- ћу те турит на алата, 
носићу те у Осику граду 
код Османа Делибеговића. 
Од цара ћу турског узет веду 
и нишани кā остали људи, 
а за твој се инад потурчити, 
и потље ти млого јада дати!‛ 
Зато сам се, беже, наљутијо, 
кад ме Јела преварила млада. 
Ја сам мога коња сигурао. 
Што је моје седам брата било, 
све смо наше хисе подвојили, 
а ја моје уз'о у џепове, 
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и на себе и коња одело, 
и дошао тебе у Осјеку. 
Па Османе Делибеговицу, 
кад сам, беже, пош'о од Кајсара, 
од Кајсара покрај џенерала 
и његова високога двора, 
ту сам један сејир нагазијо, 
чудо, беже, што нисам видијо. 
На ћоскове Лауш Џенерала, 
на најгорње боје од дворова, 
ту сам видијо двије цуре младе, 
обадвије, беже, поробљене, 
и на њима рушна одијела: 
наврх главе црвене чаткије, 
па у мрку боју обојене; 
на руке хим рукавице црне, 
а поврх њи' мрке антерије, 
мој беглере, а на ноге нијхне 
мрке црне само местве мале. 
Ондар кад сам видијо девојке, 
чудијо сам откале су младе 
и када су у робије пале. 
Па међу њих једно чудо нађо', 
обје држу једног момка млада, 
момка миада при двадес' година 
-- на тог момка златна ђеисија 
и крстата пера поврх чела --
она десна чешља перчин ш њега, 
она друга бира по недрима, 
по недрима њихне руке тура. 
Мене, беже, врло мука било, 
па вика' са алата мога: 
‚Е ли, двије Туркиње робиње, 
зар је так'а турска вера тврда? 
Робиње сте и ропству сте дужне, 
а нијесте дужне ни примор'не 
да држите на кафаз мајдане, 
момке младе у вашему крилу! 
Харам вама турска вера ваша! 
Е, тако ми мојег милог здравља, 
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како одем бегу у Осеку, 
ја ћу Осек Османбега питат 
и знат ко сте и од кога града; 
чим доведем војску од Крајине, 
вас ћу двије сећи на полине, 
од вас двије четири чинети, 
тог мајдана у море бачити!‛ 
Кад ту, бего, рекох лакрдију, 
једна шути, друга проговара: 
‚Аман, аман, мој по Богу брате, 
мој по Богу брате Павичићу! 
Лука -- кā и брате од матере --
Ми смо двије шћери Делибега, 
Делибега Османбега царског 
од Осека, места царевога. 
Ми нијесмо, Лука, превјерене, 
нисмо 'зели веранског Маџара 
да ми њему чешљамо перчине 
ни у недра руке завлачимо, 
но наш брате од данас до Бога, 
ово нам је братац од матере. 
Ондар кад су ударили, Лука, 
на Осјеку двије баневине, 
нас обије од осам година 
и овога брата од четири љета, 
сви смо троје у ропство панули. 
Нама срећа у Кајсару била, 
ту робују двије сестре миле, 
и наш краље дао брата нама 
-- нит' хавсијо, нит' га заробијо, 
но је све у кафазу бијо 
данас га је помилов'о краље, 
стиг'о момак ево код сестара. 
Ми шишамо перчин брату своме, 
и његове руке у недрима. 
Ондар кад си, Лука, учинијо 
-- куд си, брата, нијет учинијо --
хо' ли нама за сестринство примат?‛ 
А кад мене тако беседиле, 
-- О, Османбег, да ти Лука каже --
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ја упитах двије шћери твоје, 
‚Како ви је име, сестре моје?‛ 
Казаше ми како хим је име: 
једној Фата, једној чембер Злата, 
а ономе брату Омерица. 
Ја сам њима за сестринство примијо, 
јесмо браћа -- и оне мене сестре --
и тā Омер кā брат од матере. 
Мој Османбег, пош'о на алату, 
а чембер ми Фата говорила: 
‚Ама Лука, мио брате и сестро, 
причекај ме, мој брате од мајке, 
да ја једну књигу спремим бабу. 
Еве како с' ропства допанули 
-- Лука брате, осам годин' дана --
нити хабер имам од бабајка, 
ни од нашег, Лука брате, царства, 
ни од Босне, нашег навичаја. 
Хо' л' ми, Лука брате кā од мајке, 
причекати књигу шарну градит 
те је понес'? Ако среће буде 
те прегазиш и до баба дођеш, 
боље ће те бабо прифатити 
и боље ти бити од помоћи;
он ће другог сина набавити 
и на дворе так'ога сокола 
-- за тебе би мој бабајко, Лука, 
по сад дао своју са рамена главу 
јä ли једно око испод чела.‛ 
Ја кад сам хим уз'о за братимство, 
ондар мога устави' халата 
-- О, Османбег, причека' девојке. 
Код њи' се је зулум придесијо: 
нит' имају пера за шарања, 
ни те боје чим се књига шара; 
нит' имају књиге пребијеле, 
нит' хим когој има ништа дати. 
Па тад скочи од слуге везене, 
од муке се на ноге опрла; 
з десне руке свилене рукаве 
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те бурунџук рукав отпучила, 
па овако нокат одљуштила, 
а на образ кожу прочињала; 
од на образа мурећеф од крви, 
а о перо од ноката гради, 
а на рукав тебе селам спреми; 
и еве ти књиге од шћер' двије, 
и трећега сина заробљена, 
и од мене кā онога твога.“ 
Ендар кад је бего разумијо, 
једном јекну, те одаја звекну: 
„А да сине к'о од срца мога, 
па што, сине, стојиш на ногама? 
Што не кажеш ко си и како си?“ 
Па кад беглер скочи из кафаза, 
па бијеле раширијо руке, 
Павичића загрлијо сина, 
па га лиуби међу очи сиве 
ђе се сиви соколови лиубе, 
ондар њега тури код Јусуфа, 
па дофати књигу ђевојачку. 
Како су му шћери начинеле? 
„Е, наш бабо Делибеговићу, 
шта се с тобом у Осеку ради? 
Да л' с' у живот', да л' си у умору, 
да л' си давно свијет мијенијо? 
Али, бабо, не хајеш за деве 
-- ни за мене, ни за сина твога --
но нам црне кости остадоше 
у Кајсару, трећу краљевину. 
Зашто, бабо? -- да ти харам биде! --
А тебе је ферман у шакама 
-- ферман цара сјајног Сулејмана --
мореш Босну дићи и Крајину, 
па у хазну руку утурити, 
дић Крајину и сву царевину, 
па повући два везира царска 
на Њемачку и земљу Маџарску, 
између два --, обадва худута 
газит страже а пролазит граде 
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доклен дођеш до Кајсара равна 
и избавиш двије сес --, шћери своје 
и твојега сина једихника. 
Али си се оженијо бабо, 
з другом љубом пород набавијо 
-- прве шћери, потоње синове --
па си на нас на ум не отпада? 
О, наш бабо Делибеговићу 
-- Е, да Бог да и сви божји свеци! --
ако знадеш па не хајеш, бабо, 
кад бидемо на божјем дивану, 
на Расату велику дивану, 
не мог'о нам џеваб учинети, 
било наше све шес' но --, шесдесет ноката 
о твом грлу висило, бабајко, 
теже тебе троје ђеце било 
но од свије' брда и планине! 
-- ако не знаш, не било ти тешко. 
Ето дана петка ни четвртка 
нисмо могли књиге начинети, 
нит' имали по ким оправити. 
Ето, бабо, брата нашег другог, 
Павичевић соколова Луке, 
што га так'ог у све краље нема 
ни у царско седам шаховина. 
Аманет ти, Делибеговићу, 
каде Лука наш брат други дође, 
тур' гаа код кољена твога, 
загрли га кā Омера твога; 
мол' се Богу, па другоме Луки, 
војску купи, узми калауза! 
Видиш, бабо, змајогњеног Луке 
-- нема џинса у све царевине! --
Бог ће помоћ, а послије Лука. 
Куда прође, туд' ће бити мука; 
тек'е змије у дувеље нема 
-- у цареве, па ни ћесареве. 
А кад, бабо, књигу преучите, 
води Луку, брата нас обије, 
код наше мајке Османбеговице, 
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нек' пољуби сина нановице, 
тога сина змајогњ'ије' крила.“ 
И кад так'у књигу преучијо, 
опет књигу цуре нашарале: 
„Лијеп дину, наша рано љута, 
а иману јади до вијека 
-- турска веро, срце извађено, 
Осијеку лијеп навичају, 
око тебе пољи погледају --
вај до Бога толико времена! 
Бабо, барем један џеваб спреми, 
да л' је турска Босна у Турчина, 
да л' по њојзи Котарани шећу? 
Што не знамо како иидемо, 
ни шта с вама ни са нама ради.“ 
Ондар кад је беглер преучијо, 
па се силом насмијао 
а драге се воље заплакао 
-- сточише се од очију сузе 
низ образе Делибеговића 
баш к' и бисер низ бијело платно. 
„'Ај до Бога!“ Па рашири руке: 
„О мој мили сине из срдаца!“ 
Па га текар око грла љуби, 
а повика Павичевић Луки: 
„Моја срећо, мој милосан сине, 
Благош мене када сина виђо', 
оног сина из робије мога, 
и обије шћери близнакиње. 
Ја са ш тобом свијет гледат могу, 
и гледати ђе имам порода 
на ког ће ми остат имовина. 
Ти ћеш, сине, с мојим бегством владат.“ 
„'Оћу, бабо, кā код баба свога, 
кā код баба свога од Кајсара. 
Ал' до тога, бабо, бити неће, 
у над Бога и боже помоћи. 
Ако могнеш дићи царевину 
да удримо на двије границе 
-- на ћесарску и маџарску, бабо --
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ја ћу твојој калаузит војсци.“ 
„Ондар ко је мене код колена, 
Лука сине, Силић Јусуфага, 
јучер ми је дош'о од незнања; 
нити знам да сам га имао 
кол'ко, сине, за те ис Кајсара. 
Од јуче ме два су добра нашла: 
једно дош'о сестрић непознати, 
друго сина новог набавијо. 
На мене је крила из рамена 
да полетим преко бела света!“ 
Па овако Пави'ћу вел'аше: 
„Мој синдраче Павичевић Лука, 
ово ти је Силић Јусуфага; 
мој сестрићу, тебе братучеде.“ 
Ондар Лука раширијо руке 
а загрли Силића Јусуфа, 
Јусуф Луку кā и брата свога. 
Па послије бези устадоше, 
одоше се грлит џенералом 
-- грлит, љубит, ‚добро дошле‛ дават, 
и за мирно здравље упиташе. 
Сенлук пуче бегу Делибегу 
-- на Осеку четрдес' топова --
два дошли га скупнога шенлука. 
То се чудо на четири стране 
-- чудо чуло, топе од Осека --
па све једно друго дозиваше: 
„Ста се ово з Делибегом гради? 
Да л' је ђецу саш'о из робље 
повр' робања осам годин' дана?“ 
Ту су ламу ламу бези царски. 
Алај алај, група по група, 
на честидбу доходили били 
код Османа цијел месец дана, 
а питају Делибеговића: 
„Јеси л' ђецу наш'о из робље?“ 
„Јесам наш'о од мојега сестрића. 
Дош'оо ми је Јусуф од незнања 
-- нисам знао ни ђе се родијо, 
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а ене га кā и змаја зиатна --
па ме друга срећа дочекала: 
ене гледајте змаја крстатога 
од Кајсара, од соја доброга, 
аа змајогњеног Павичевић Луку, 
што га так'ог мајка родит неће 
-- нити родит, нит' га је родила. 
Пош'о нешто к мене до Осека. 
При доброме момку срећа добра, 
а при мене радос' искочила. 
виђе Лука шћери моје двије 
у Кајсару, на двор џенерала, 
и међу њих мојега Омера 
у мајданска крстата одела. 
Од нијх ми је књигу донијо шарну, 
и она су њега братимиле 
-- њима братац, мени мијо синак!“ 
А цијела Босна зашућури: 
„Богу шућур, Делибеговићу! 
Да нијесмо никад у вијеку 
ништа више шићар зарадили, 
ту је доста нама и шићара, 
так'ог змаја и зетића сина 
да нам биде виша златна крила.“ 
Ондар млађи момци донијеше 
-- бехарли се чаше растурише, 
а велики тролитни окали --
и хардовске дебе зачепише, 
одоше се превртати чаше 
а честита бегу честидбине 
шта се з бегом и сестрићом ради, 
и с новијем сином познатијем. 
Али, али какво је весеље, 
би рекао да је свадба тешка, 
да се годни жени јä л' удаје, 
јä ли неко чедо сунећаје. 
Тā је трепет месец бијо дана. 
Кад је месец прош'о раван дана, 
ондар поче растурат се лонџа, 
растурати сваки двора свога, 
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а ондар сила Делибеговићу, 
он узео за си --, Лука за десницу: 
„Мој сине, моје очи двије, 
ми сеђесмо у мушке дворове 
и сохбет дасмо међу Осечане 
и цијелу осечку крајину; 
нијес', сине, у харем ходијо 
ни видијо твоју мајку милу, 
милу мајку Османбеговицу, 
нити си се дослен одморијо.“ 
Луку узе и Силић Јусуфа, 
проводи га у женске хареме 
ђе је када Османбеговица. 
Па кад беглер дош'о на капију, 
па овако дозива кадуну: 
„О, кадуна Османбеговице, 
јеси ли се осуморисала? 
Јеси л' чула за другога сина 
што га так'е очи виђет неће, 
а ни твоје нити моје, ханко, 
ни никак'е каде ни јунака. 
А јеси ли чула за синдрака?“ 
А каза јој шта је са ш њим било, 
ђе јој шћери наш'о у Кајсару 
и Омера сина Османбега. 
Кад то чула Османбеговица, 
а злачени чембер отурила 
па бијеле раширила руке 
да сокола свога сина љуби. 
Оона Луку међу очи љуби, 
па послије у оба образа, 
а он мајку у десницу руку 
па и у скут, па серџаду ш њоме. 
Мајка двије каза сина руке, 
па га тури на шилтету своме, 
покрај њега својега заовића, 
па послије бега Делибега. 
Па ханума опет шири руке, 
па овако Луки беседила: 
„Па зар сине, кад си братац Фати, 
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-- Фати мојој и каренфил Злати, 
и Омеру сину Османбега --
-- како си се одржао, сине, 
у мушке дворе к Османбегу 
да код мајке не дођеш у хареме, 
у хареме Османбеговици?“ 
Но јој Лука ријеч беседаше: 
„Мајко моја, кā и рођенице, 
немо' бабу хатар иштетити 
и мом првом братучеду, мајко, 
братучеду Силићу Јусуфу. 
Сохбет турски доп'о ми се в'ома. 
Добри аги, добри ви главари, 
добро, мајко, ваше понашање 
-- Е, да Бог дā и још боље било!“ 
Опет ханка Луку загрлила, 
па га такрар пита за девојке: 
„Лука сине, је ли то истина?“ 
„Јес', ханума, тако ми мог здравља! 
Еве тебе књиге од Фатиме 
и од твога --, лијепе Златије, 
од Омера сина Османбега.“ 
Ондар ханка шућур учинела, 
па од радости и хасретлука 
н'ее грозне сузе пропадоше 
-- сточише се низ беле образе, 
па падоше у госпо'ско крило 
баш к'о оно з бисерове гране. 
Ондар па је млађе учинела, 
а пред Луку пиће донијела. 
Они пили, па се веселили. 
У дворе су Османбега били 
тамам хевту и још више дана, 
док се добро Лука одморијо 
и с мајком се својом увидијо. 
Ондар беглер Луки беседијо: 
„Сад мој сине, Павичевић Лука, 
а ми жељу сваку извршисмо, 
ми двоје сина добависмо 
што га так'ог није нико, сине. 
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Но шта ћемо за твоју невољу 
и за твоје велико јунаштво 
што те Јела оком сагорела, 
а од вјере речом преварила? 
Како ћемо томе чаре тражит? 
Је ли Кајсар предалеко, сине? 
Има л' кол'ко стража осталије' 
од Маџара и одо ћесара, 
која ли је покрај мора близу? 
А куда су разбојице, сине? 
Али ближе газит Маџарију, 
ал' је више у ћесаревину?“ 
„Једнако је, гази беже бабо, 
између њих па којег ти драго. 
До Кајсара једанејес' дана 
-- и то хода ратнога похода 
кад ко бежи, а неко га ћера --
а драга воља седамне'ес' дана. 
Тек овако, Силан делибеже, 
отог најпре да те, бего, питам: 
би л' ти мог'о војску покупити 
кā и царе у Стамболу граду 
јä л' мушира, јä л' четир' везира, 
јä л' велику силовиту војску? 
Ја сам чуо, Босна је поносна, 
а ти Босном вођа величанска. 
Ти си вођа од фермана царског, 
а од тебе пристати грађани. 
Мореш кол'ко покупити војске, 
а ја ћу ти стражарице казат, 
кудар ли се ваља ударати, 
а кудар се држат остајати. 
Сад ми је једна потребита војска, 
мијо бабо Делибеговићу, 
ударити, па размињивати 
-- но ђегод ћеш кланцем ударимо, 
ђегој њихну стражу прифатимо, 
ту велики дундар оставити, 
добар дундар -- добар и ваљаде! --
и топова или без топова --
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-- јел кад биде од Бога судбина, 
кад се отуд од Кајсара врнеш, 
ђегој оставиш застав на борбама, 
свака ће ти бити разурена. 
Ондар треба од дводупло војске, 
једно проћи, другу остављати, 
а једну дават главе отлиманске, 
разбијати страже џенералске. 
Те су силе кудар није џада. 
Куд шћенемо ићи до Кајсара, 
Ондар силе са свакове стране. 
Од хиљаде до десет хиљада 
погинути, па тол'ко оставити 
А толико у напријед повес', 
Водити' Кајсар прифатиити. 
Е, 'вако ти кажем, Османбеже: 
Ако биде од Бога судбине 
те покупиш и лигураш војску, 
те могнеш рачун искупити 
колико је потребито војске 
-- ш чим мореш, у над Бога јака, 
ш чим мореш Кајсар прифатити --
за стражаре и њихне главаре 
ово ћу ти јемчит, Османбеже: 
не фала ка никак'у јунаку 
да ухвати њихног командара 
-- да уфати, јä л' посече жива --
осем Бога и мене једнога. 
Волијо бих мона --, са млом братучеда, 
али њега запанути неће. 
Ја ћу њихне по --, сећи поглавице 
-- неке сећи, неке везат живе. 
Ако Бог да, Бог ће виђет јаки, 
виђет и Бог и виђет Крајина.“ 
А све беглер гледа Павичића, 
па га десном руком загрлијо: 
„Мој Лука, моја крила златна, 
'о' л' ми, сине, страже показати 
ђе ли, ђегој, кол'ко треба војске, 
кудар остав, кудар нападање, 
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кудар, сине, с турском окретање?“ 
„Не, Бого ми, Делибеговићу, 
што најприје аге скупит нећеш, 
Осјечана тридеш агалара 
Што ти вазда седе ус колено, 
да ми добар сенет начинимо 
и ти твога 'дариш мухура, 
да га тридес' потврди бегова. 
А Крајина, ако крене војска 
-- у Крајини има добрих људи, 
чулехана и добрих јунека, 
и атова под колане крила --
белћим неко проћи и побећи, 
ко би дош'о до Кајсара града 
да уграби Јелу Вуковића 
-- да не би сина материна било 
да Јелицу узме по'рај себе! 
Валах билах, што ти кажем, бабо, 
Ја сам на то рискирао главу, 
јä л' 'мријет, јä ли узетии, 
јä разбијам двије краљевине. 
Сев'п ње сам се душман учинијо, 
наше вјере турам под невјере, 
главе сечем, а горим дворове, 
прифаћам хим села и паланке.“ 
А кад чуо Делибеговићу, 
ондар бега мисли притискоше. 
А Лука му рече лакрдију, 
„Бег Османбег, мој кā рођен оче, 
оваку ти чисту веру дајем: 
кад би когој уграбијо Јелу 
-- јä л' кријући, јä ли полетећи --
а би је сћијо мене одузети, 
да је тебе санџак-шериф царски 
и четири царева мушира, 
с тобом цела царска царевина, 
Бог ме, бих га звао на мејдану! 
А мислим -- у над Бога јака --
мејданџије у тој целој војсци, 
мејданџије спрема мене нема 
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ни у цара ни у њихног краља 
-- у ћесара ни помена нема.“ 
Ондар беже мисли и прелаже, 
из очи му сузе о'падоше, 
па овако Луки беседијо: 
„Лука сине, хо' л' ме осабрити, 
да претурим Босну про памети?“ 
„Хоћу, бабо, а да зашто нећу?“ 
Кад Османбег стаде размишљават 
и бројити босанске градове 
-- колико је босанскије' града, 
кол'ко који храни главодара, 
који л' бега, који агу храни, 
кол'ко који повукује војске, 
кол'ко коња има брзеније', 
кол'ко људи има виленије' --
па састављат, па војске растављат, 
па све сматрат коме ће судити: 
„Ко би ми се мог'о пресудити? 
Да не узме Јелу Вуковића 
-- јел је Јела Луки заручница --
ко' бих мог'о, замолијо бих га; 
коме не бих, запријетијо би'... .“ 
Па претури за цијели данак 
и за целу нојцу до сабаха, 
па ујутру ваздан до акшама. 
У то тридес' на искуп бегова. 
Бег је сваки градац премислијо, 
и на сваку босанску паланку --
за свакога сенет смјеше дати, 
но не смије за зло од залова. 
Овако је мисли' на одају, 
а Лука га посинчићу пита: 
„Што то, бабо Делибеговићу? 
Што се мисли за два дана равна, 
мијо бабо, за сенет претурит? 
Да туримо, да се не варамо!“ 
„А мој сине, није шала 'нака, 
јер је Босна дуга и широка, 
а Крајина, и Унђуровина, 
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то је, сине, сила мимо силе! 
Ту су, сине, људи хујовити, 
а пламени кā и горски вуци, 
и под њима сви добри хајвани; 
па није лако сваком пресудити 
ни у доброј вољи, мијо сине, 
а камоли кад се с ратом гине. 
За сваког би' сенет, сине, дао, 
но не смијем за курвина сина 
од Кладуше Хрњина Халила 
-- јер је так'и ашикчија млади, 
ђегој чује цуру по избору, 
главе даје, а трчи хајвана --
па се бојим од куће Хрњица 
да он како не учини хилу, 
а да, сине, у Кајсар не сиде, 
да не узме Јелу Вуковића. 
Па ту силу није лако, сине, 
врнути, нити му је о'узети, 
ни са тобом пуштат на мејдану. 
Ја те волим од целога света; 
ту се кавга море начињети, 
међу нас ће љута мука бити.“ 
Ондар рече Павичевић Лука, 
„Отвор' очи, силан Османбеже, 
ако мореш јемац учинети, 
тврди сенет дати за ђевојку 
око шта сам заризик'о главом. 
Бог ти вјера која варат неће, 
звао би' за њу цара на мејдану, 
и нашије' свије' седам краља.“ 
Онда тридес' бега беседило: 
„О Османбег, наша огледаљко, 
зашто тол'ко мислиш за Хрњице? 
Кад је цела Босна на ледини 
-- на свој банди, а Халил на банди --
на силу је узети не море.“ 
Но Османбег рече беговима: 
„Ја бих, вољо драга, воља веља 
-- јер је Мујо з Босне командаре, 
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у њега је војсководство цело --
да прођемо и помен оставимо, 
и двоје деце избавимо, 
и трећега сина Омерина, 
четвртога с Јелом оженимо; 
па послије џумбус отворимо, 
бегов' наше и аг'лари царски, 
да се мандат султан цару спреми 
как'а ли ј' Јелика Лаушића, 
какав ли је Лука змајочићу 
-- шта ј' чинијо, кудар је ходијо, 
колико је гарет починијо --
па да од цара дође ферман царски, 
а да Луку Павићева пита 
ал' ће башство, или ће бимбаштво, 
ђегој читлук има у Крајину 
-- у Крајину од Осека равна, 
па послије по Босни широкој --
који фата седамдесет кућа 
са зуркетима и са чивчијама, 
да се Луки дају читлукови, 
да му дадне цареве челенке, 
да је први пријатеље царски 
и на њега бимбашарство суди, 
да с' окити царским челенкама, 
цијела га волети Крајина; 
да се свадба на сокола гради 
-- ја би' штијо кад је жалос' прва, 
да послије радос' затрљамо 
од мојега сина Павичића.“ 
Ондар 'вако рече на ћатибе: 
„Ћатиб-баша, Омер ефендија, 
гради сенет под мухурим јаки, 
један сенет од мене беглера, 
да ако би му когој уз'о Јелу --, 
ако биде дерман од еџела 
те удримо и згазимо, сине, 
пријеђемо између краљева 
једанаес' до Кајсара града 
-- једанаес' дана до Кајсара --
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те дођемо џенераљском двору, 
ви узмите двије шћери-беге 
и трећега, сина беговога, 
а помоз'те Павићеву Луки: 
нека наузме Јелу Вуковића, 
његову варалицу клету 
која му је рискирала главу.“ 
То рекоше, сенет начинеше; 
потврди га Делибеговићу, 
а потврди тридесет бегова; 
сви беглери мухур претурише, 
па га Луки у недра дадоше. 
А сад рече Делибеговићу: 
„Мој Лука, моје очи црне 
-- мој милосан од дробаа сине --
кажу, сине, кудар ли ће бити, 
кудар ли ће војске ударати, 
ђе постаја која понајбоља, 
која стража чува од ког бана 
-- која ли је, сине, од ћесара, 
која ли је пример од Маџара --
кудар више џаде пролазају, 
јä л' је ближе мора, јä л' Дунава? 
Колико ће потребијават војске?“ 
А сад Лука рече Делибегу: 
„Мијо бабо Делибеговићу, 
ти доведи четири ћатиба, 
растурите књиге без јазије, 
ја да причам, а ви да пишете 
ђе колико треба и још како, 
а ви да сте на јећуме дате.“ 
Одма' беже емер уцинијо, 
па дон'јеше хастал и оланет, 
дивитове с чим се књиге пишу, 
и рачуни воду од ордије 
-- ел' се томе беху научили --
па довели четири ћатиба, 
па почеше расписиват рачун. 
Ђе је прва стаја од Крајине? 
На границу на Корушевицу. 



   Авдо  Међедовић                                                             

264

Епске 
народне 
пјесме

Ту је међу царска и ћесарска, 
ту имају четири чардака, 
по четирии њемска капетана, 
код свакога по пестотин' друга. 
„Ту кад дође војска Османбега, 
ти Османбег, мој отац по Богу, 
ту се старат немој за чардаке. 
Ја ћу први на њих ударити, 
ако ћеш ми поклонит Јусуфа 
-- чини ми се момка гледајући 
да н'е млого гори од мене ни бољи, 
а другога кā и њега немаш 
...нијесам ти видијо Крајину --
ондар кад ћу удрит на чардаке 
сагорети, уфатит главаре 
-- све од мене гледај капетане, 
њихове ћу окљувати главе --
ти осталу не ихмали војску, 
пали, жари, и дрвено гори! 
Ту кад вељом војском разминемо 
-- та је џада од Задара града --
ту ће стража требат преголема, 
најбољега царева газију, 
војске ш њиме четири хиљаде 
и четири топа закопата, 
па с осталом војском проминути. 
Надно поља испод Чараков'ћа 
-- то је поље Чараоковића --
ту имају до два џенераља. 
Ту је веза од бечког ћесара 
-- од ћесара и Маџаристана, 
ко беју к'о два командара 
што обадва беху до худута --
ту је веза с море и Дунава 
и велика веза са свег сухог; 
ту је војске двадесет хиљада 
-- половину, беже, од Маџара, 
половина од бечког ћесара --
ту је сила без хесапа јака. 
Ваља туна њима ударити, 
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а свије страна заколити. 
Не фала га тебе ни другоме 
ко ће прије посећ џенераље; 
Ја ћу посећ', у над Бога јака, 
јä л' посећи, јä л' хи пофатати. 
Ту ти ваља војску утребити, 
не пуштати стражу напуштату, 
па велики застав оставити, 
-- оставити двадесет хиљада 
и дванајес' од боја топова --
па с осталом војском разминути 
од Чаркића и од Чарапића 
па док сидеш на крстату земљу. 
То је близу до море обале, 
ту је Примор' и остале аде. 
Ту ћес наћи дван'ес' чардакова 
-- могах рећи, трин'ес' чардакова. 
На свакоме по капетан клечи. 
Не фала га Турку никакоме 
сем сал Богу и алату моме, 
на тридес' ћу редом ударити. 
На главаре нико панут не--, 
Лука ће хим главе покидати, 
неке живат --, ке --, 
неке живе фаћат у обале 
и подморске и подунавске, 
неке живе вешат о борове. 
Ти с осталом војском гледај војске. 
Ту ти ваља на тринеес' места 
добар застав, беже, отворити, 
не по триста, на тринее]с' места, 
и на сваку стражу капетана 
-- јä л' турскога доброга сердара, 
јä л' сердара или буљукбашу --
па оставит по три стотин' друга, 
па с осталом војском разминути. 
Ту је стража од Браууна 
-- од Брауна града великога --
ту је веза од целе Њемачке 
одно Беча до Ајин-Игриса.
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Па са војском вишом разминути 
Од велики' трин'ес' чардакова 
Докле пољом Голубову сидеш. 
То се пољом дванаес' сахата, 
све на сваки сахат два чардака, 
на обадва по пе'стотин' друга. 
То је војска и тога и тога 
-- једна бечка, а друга маџарска. 
Туна ваља зором ударити 
на двадесет и четири чардака 
пр'о зелена поља Голубова. 
Сал те молим, Делибеговићу 
-- код свакога тогај капетана, 
код свакога по пе'стотин' ђида, 
све на њима оловне кошуље 
а на глави капе челичане, 
та је војска кā и ватра жива --
не фала га Турку никак'оме 
-- ни беглеру ни аги цареву --
да уфати први главадаре, 
тог двадесет и четире капетана; 
Лука ће хи Павишићу рађит 
и свакоме окљувати главе, 
јä неке ћу вешат од чардаке. 
Сал те молим, Делибеговићу, 
ту ти треба ћутук оставити. 
Ту је било по пе'стотин' друга, 
по хиљаду ваља од Турака, 
јел је туна стража превелика: 
једна иде Шапца Маџарскога, 
друга стража од Браунана 
-- од велика Браунана шарна --
ту је бана од Браунана. 
Ту кад наша прекорике војска, 
хабер ће се у Њемску спремити 
-- један Њемској, други у Маџарској 
па се вел'ка чара учинети 
а џаде се наше затомити. 
Ту ваља тебе оставити 
таман дван'ес' царскије' хиљада, 
и код сваког топа великога, 
па отале с војском разминути 
Пре велика поља Голубова 
доклен дођеш под Измаку Јелу. 
То се поље зове Измачица. 
Измачена Јела чобаница 
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што се, бабо, зове Измачена; 
измакла се цура чобанину 
-- варала све кā и Јела мене, 
па ме најзад цура преварила --
ото се је име претерало 
те се поље ‚Измачено‛ виче. 
Ту су на три места по чардаци, 
на три места четири чардака; 
на свакоме по капетан клечи, 
и на тије' дван'ес' чардакова 
полу њемско а полу маџарско; 
то се двије газу краљевине. 
Не фала ви Турку никак'оме 
да којега пане муслимана 
да прифати Измачену Јелу 
и да фати до трију нападана, 
да дванаес' прими чардакова 
те му остала да удари војска. 
Ал' овако, Делибеговићу, 
да набавиш Турке у над Бога, 
да не гледа ко је погинуо, 
без пр'о мртва да прегазе живи! 
Ако дā Бог те примимо Јелу 
па са Јеле војском разминемо 
-- Е, далеко преко редарица 
кад дођемо поље Измачено --
ту се ваља добро одморити 
и ту добар ћутук оставити 
-- добар ћутук дванаес' хиљада 
и дванаес' твоје командара, 
код свакога топа великога --
јер је стража од Шапца велика, 
од Дунава и полу Дунава, 
ђе се веже Сава и Дунаво. 
Ту ће двије веске заставити 
и наша ће војска прокрцати, 
а њемачке трупе навалити 
те уфатит џаду пролажену. 
Но се ваља борит осталијем, 
па с осталом војском разминути 
на главицу Златуриновицу. 
То је једно брдо усред поља. 
Тога поља четири сахата, 
а главица Зиатуриновица, 
та висина од ти, ти --, од стотин' мет'ра, 
на њој вел'ка каља изведена, 
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дувар дебел од три растегљаја, 
а закухан варком и кречема, 
и тумбаком, и са коситером. 
На главици Златуриновици, 
ту су, беже, четири чардака 
-- два сердарска, а два џенераљска --
и четрдес' топа ћесарскије', 
и двадесет од Маџаристана. 
Све је худут од две краљевине, 
туда су више тврђавине. 
Ваља, кад смо одморени били, 
прије зоре туна ударити 
на главицу Златуриновицу. 
Јер сам чуо како свијет прича 
да су Турци од боја јунаци, 
да успрега од рата не чину, 
зато сам ви пош'о у Крајину, 
све противу Јеле Џенераља, 
која ми је срце изгорела 
и ружно ми име нађенула. 
Не фала ви, Делибеговићу, 
који први дође на Златицу; 
у над Бога, најпрви Лука. 
Уфатићу оба џенерала, 
жива ћу хи тебе доводити 
томе вашем дару на судију, 
и њихова обадва сердара. 
А за војску немам каришања. 
Помоћи ћу, у над Бога јака, 
сећи главе кā и тепе теке, 
јел сам Јели Бога учинијо: 
‚О Јелице Лауш Џенерала, 
ако си ме у црно смотала, 
ја ћу млогог закукати мајку, 
млога сестра остат безбратиња, 
млога љуба остат удовица. 
А Јелице -- нека тебе, млада! --
ја те робит само саму нећу, 
што се моја женидбина неће 
причат, Јело, док овога света!‛ 
Ондар кад је, бабо, разминути 
и главицу тешку прифатити, 
ту остави доброг командара, 
па дванаес' топа великије', 
војске твоје двадесет хиљада. 
Па се добро одморити туна, 
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па са полу поноћи кренути, 
с пола ноћи с војском и ћутуком 
са главице Златуриновице 
на широко поље Баковића. 
Тога поља по Дунава нема. 
Нема мора без суха обала, 
'наке реке и велике блеке, 
и некак'е брле од кршева. 
Ту је стража од обадва краља, 
маџарскога и њемачачкога. 
Ту имају четири чардака, 
и код њи' су четири хиљаде, 
половина у кошуљу жуту, 
а пола је у челику љуту. 
Ту су људи кā и г'рски вуци, 
кā им очи баш кā соколовске. 
Ту нам ваља рано ударити. 
Не фала ви Турку никакоме 
у то поље и та Вучарово, 
и те тешке, и те оклопнике; 
нико неће командаре њихне 
уфатити ни хи погубити, 
ни ће чија сабља дофатити, 
но све Луке, у над Бога јака. 
А ти с војском, бабо, да не чамаш, 
да удрите, а да не гледате 
ко л' ј' остао, ко л' је обранијо, 
а ко ли је главу изгубијо. 
Кад чарапе и кланчеве прођеш, 
бабо мили Делибеговићу, 
туна ваља зором преноћити 
-- дан преданит и ноћ преноћити --
а ујутру рано поранити, 
ударити на једно преве'но, 
једно селе, Раданешће вичу --, 
једно село, Раданешће вичу. 
То је руда оба демна краља, 
од Маџара и бечког ћесара. 
На Раданеку је тарафхана, 
све прелива на Маџаре злато. 
Туна има седамдесет кула, 
О, што злато бија и прелива. 
Мој бабо Делибеговићу, 
ту су страже до два џенерала, 
један бечки, а један маџарски, 
код њи' војске четрдес' хиљада. 
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Није шала двије тарафбане. 
Ту је, бабо Делибеговићу, 
има туна на ризнице благо 
-- на ризнице, и то на гомиле. 
Благо томе ко де туна дође. 
Ако срећа биде међу нама 
те, бабо, прифатиш Радане 
ђе то кују двије тарафхане, 
блого томе ко ће доћи туна. 
Теке млоги, бабо, доћи неће, 
ни ће млогом паре требовати; 
ту ће млога мајка закукати 
док се прими стража са Радана. 
Ондар, бабо, да се одморимо, 
да оставиш до два командара, 
турске војске двадесет хиљада 
-- јел ту млого баш нам ифе требује, 
јел је данак један до Кајсара --
оставити двадесет хиљада, 
па се добро одморити, бабо, 
па о --, велику војску покренути 
а с поноћи до Кајсара систи. 
Ја ћу казат куда ћеш га сколит 
-- куда сколит и кудар је реда --
опколит га како зора биде, 
опколити, а ја ћу викати... . 
На Кајсар је бедем и капија. 
Тā је два бед' о --, два боја, бабо, 
и ваља га с коњом прескочити 
-- ја хесапим, у вас коња нема 
да прескочи беден у Кајсару --
а ја имам наду у алата, 
иако је у рат прегазијо, 
да ће опет дувар прескочити. 
Ја ћу вама врата отворити; 
ете њих, а ето беглера, 
па што дā Бог и нама и њима. 
Штогод могнем, ти ћеш виђет, бабо 
-- Бог ће виђет, а виђет Крајина, 
шта ће Лука Павичевић радит --
тā ће спомен до вијека бити, 
да то прича и признаде, бабо, 
ђе так'ога би, па више нема. 
Када, бабо, у Кајсар сидемо 
и дрвено ватром изгоримо 
-- њихне куле, Богу сам јемин дао 
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да остати здраве, бабо, неће, 
што хи сваку прерушити нећу, 
а противу Јеле џенерала --
море бити ово, Делибеже, 
да се биде сабор придесијо 
тога дана -- има манастира 
-- манастирје од Кајсара, бабо --
од Кајсара четири сахата, 
та задужбина од четири краља; 
када вакат дође од Тројичин дана, 
о Тројичину дне па до Видову дне, 
између та два дана једног патријана, 
римпаповског и бечанског рака, 
и њихова великога штака 
-- та је црква од седефа сама, 
а четрдес' на њојзи кубета --
ту се купу четир' краљевине, 
сабор бити ако туна буду. 
Не фала ви, Делибеговићу, 
кад на празан Кајсар ударите 
да палите куле само саме, 
но ујутру, прије зоре равне, 
ја ћу повес' а ви водит војску, 
да шарену задуџбину бечку 
саколимо и да ратујемо, 
да хим и ту млого јада дамо. 
Кунем ти се, Делибеговићу 
-- то ће име Павич'ића проћи 
док је света и у сваког века! --
све ћу радит, у над Бога јака, 
да ја могу с мојом десном руком 
и с мојијем мачом пламенијем. 
Од краља и Маџаристана, 
И бечкога Максимилијана, 
једног роба не бих оставијо, 
но би' мојом мачом погубијо, 
колико ме кучка напатила, 
које ми је име одазвало. 
Ондар кад би' рата изратијо, 
и манастир цркву разрушијо 
и четири њихне саборишта, 
јако бих се одморијо, бабо, 
Јелу уз'о на алата мога, 
опет натраг и побрина мога 
-- мојег првог Силић братучеда, 
с њим ишао кā све с братом свој'јем --
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а ти твоје шћери двије близне, 
и Омера дај коме ти драго. 
У Бога над и у братучеда, 
ја ћу мога брата оженити 
-- Силић Јуса, а детић Махмутова, 
Е, тог так'ог царског кахримана --
И двије се свадбе наредити. 
Бабо, кад се од Кајсара врнем', 
Богом ти се кунем без преваре, 
ђегој си стражу оставијо, 
страже ниђе више наћи нећеш. 
Неђе од Њемца, неђе од Маџарца, 
ту навала и рат остаљана, 
ту ће наше разгинуте страже 
разбијене, њихне застављене. 
Опет, бабо Делибеговићу, 
Бог ће виђет, а виђет Крајина, 
шта ће Павичевић радит на алата. 
Како сам ти од Осека, бабо, 
од Осика до Кајсара радијо, 
тако ћу ти опет од Кајсара: 
прва душа на њих доћи неће 
ни главу сећи од Њемаца 
без Павичевић Лука на алата 
и за њиме Јусуф на дората, 
па опет проламати лиге. 
Не бој'те се од мејдана, бабо. 
Ако когој у мејдану дође 
јä л' Брауна, јä л' Аин-Игриса 
-- јä л' ше мала, јä л' вел'кога 'дара, 
јä л' некак'а града без тедара, 
од Ленђера, јä од Задра, бабо, 
јä л' од Задра, јä л' јаночке страже, 
јä ли как'е маџарске ошапке 
од велике њихне да'орије --
нико, нико, зват на мејдане; 
ђе когој зовне, ја ћу поред њега, 
мејдан вама па му данас неће! 
Моја војска, ја војсковођа; 
помагаћу, виђет ће Бог јаки 
-- а Бог виђет, а виђет Крајина!“ 
Сад је беглер рачун учинијо. 
Војску Лука прича, а бег пиша, 
док попиша и в'јећу застави. 
Колико је потребито војске 
-- кол'ко војске, колико топова? 
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Ту хиљада сто четрдес' и двије, 
и стотину топа великије', 
бе --, велико тол'ко командара. 
Ту је сила задрмати веља 
од Осека на града Кајсара! 
Ој, но сад беглер Луки говоријо: 
„О мој Лука, мој премијо сине, 
Ја сам млијо да ће требат више. 
А овако, у над Бога јака 
а у здравље цара Сулејмана, 
могу, сине, војску покупити. 
Има, сине, два везира царска 
-- на Будиму везир Јахја-паша, 
а у Травник' Пашић Ибрахиме --
О, код њих је војска јан'ичарска. 
У Будим' је шездесет хиљада, 
а у Травник' двадес' и четири. 
А ја ћу прве књиге начинети, 
Лука сине, везир' из Будима, 
нек' ми спреми четрдес' хиљада 
јан'ичара под 'ниформу царску 
и четер'ес' будимскије' топа, 
и пред њима пашу војинога 
што ће с царском командоват војском, 
а двадес' ће остат у Будиму. 
Ондар другу, сине, начинети 
књигу Травнику граду бијеломе 
на Турчина Пашић лбрахима, 
од двадесет четири хиљаде 
нек' м' од тога половину спреми. 
То ће бити педесет и двије, 
а стотину деведесет, сине. 
Деведесет подић ћу Крајине. 
Ја хесапим, кад на скупу биде, 
да ће више избит но што тражиш.“ 
Ондар Лука рече Делибегу, 
„Па да Бог да, бабо Делибеже. 
Ја сам за то свијет прегазијо. 
Бога молим све то да урадим.“ 
Ондар беглер сина загрлијо, 
па ховако млађе навикује: 
„Моја браћо, у дворе бегови, 
сад тако Бога ви знате, 
па порад'те и да градим карте, 
да ја дижем серхат и Крајину. 
Вријеме је док се књиге дају, 
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докле књиге оду крајевима 
а везири кола запрегају, 
крену кола тешка од топова, 
и под кола велика кола 
изграђена, тазе начин'ена. 
Ваља царску дићи војску јаку, 
а остала Босна валовита 
поносна је, и широка в'ома.“ 
Ондар кад су чули Осјечани, 
намах бегске дворе распремише, 
па велике турише хастале. 
Доведоше осечке ћатибе 
који царске учит ферман' знају. 
Ондар покнепече дофатише 
те дивите што мурећеп прима, 
па шарене књиге неписане. 
Бег посади покрај себе Луку, 
а поред њег' Силића Јусуфа. 
Сад је беглер карте начињава', 
поч'о карте спремат на бегове 
-- на бегове и на паше царске 
и босанске редом кахримане --
а дванаес' писати ћатиба. 
Фала, Боже -- на свему Ти фала! --
а беглера Делибеговића 
прво виче међу беговима: 
„Бези моји, моја браћо драга, 
припрем'те ми на двору сејмене, 
да сејмени припреме витезе, 
а да иду на четири краја, 
од широке егре од Будима 
до Травника и Херцега равна, 
до бијелог шехер Сарајева 
па до Дувна и Лијевна горњег; 
до питоме земље унгјуровске, 
а бијела града Фетислама; 
дават дову на четири краја, 
да се серхат скупи и Крајина.“ 
Све бегови хизмет учинеше, 
а на млађе емерове дају. 
Бегове се сад карте шарају. 
Ком је прву књигу начинијо? 
Молбеницу Јахја-паши царском 
у Будиму егри Султаневој. 
Овако му Осман књигу пише: 
„Лало царска, наше огледало, 
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Јеси л' чуо, јеси л' разумијо? 
Еве, лало, осам годин' дана 
од како сам пород изгубијо, 
шћери двије, обје близнакиње, 
и трећега једихника сина. 
Заробљена ђеца са планине
-- са планине, из нашег катуна --
па хи ниђе мртв'је' ни живије', 
нити гроба има, ни мрамора. 
Обијо сам са тевдилом, пашо, 
с тевдилима двије краљевине 
-- Е, Маџарску и земљу ћесарску --
гроб тражијо јä л' мрамор од ђеце, 
па ни гроба ни мрамора нема. 
Моји су се двори затворили, 
а од нада сваког одкидени. 
Па ми јуче добар хабер дош'о, 
једнога сам добавијо сина 
-- и шидетна в'ома --
што га так'ог видијо нијеси. 
Донијо ми хабер издалека 
од те моје двије шћери грдне 
-- чембер Фате и каренфил Злате, 
и Омера сина међу њима --
ђе у Кајсар леже краљевини, 
на дворове кајсарскога краљ -- . 
Па је к мене посинак дошао, 
и зове ме на место очино 
да ја серхат купим и Крајину. 
Везир паша, сто четр'ес' хиљада 
војске треба до Кајсара града, 
јел су млоге честе баневине 
од ћесара и маџарског краља. 
То све ваља борбом прегазити 
и на сваку њихну топракалу 
што примимо -- каз'о ми је Лука, 
њих ће свије' црна наћи мука 
од овога змаја огњенога --
но нам ваља остављат заставе, 
јел у дубљу земљу угажајем'. 
Ондар треба калабалук војске. 
Везир паша -- царева челенко, 
а нас свије' огледало златно! --
Саде емер по емеру царском, 
ђе затребаш, да ти је дозело 
-- цар ти ферман дао од помоћи, 
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да помогнеш цијелој Крајини --
па те молим кā и старијега. 
Ја хелеће чиним за Кајсара, 
за Кајсара и великог рата, 
у над Бога и здравље посинка 
-- сине змајчев, смуил'ено змајче, 
што га так'ог нивит мајка неће 
нити родит, нит' га је родила --
а добра скам примијо сестрића, 
од Каниџе Силића Јусуфа, 
и он добро припше на посинка. 
То су двије, лало царска, гује, 
то ће и Бог виђет и Крајина 
шта ће Лука Павичевић радит 
са мојијем Силић Јусуфагом. 
Хоћеш, паша, дати бујрунтију 
-- царски већил кад си међу нама --
да м' оправиш четрдес' табора 
-- Е, царске војске јањичара --
и пред њима бојног командара 
и четрдес' топа царевије', 
и велику ал-Отмана храну 
и топовски тајин и ђулета? 
Ако тако хоћеш од гајрета, 
лало царска, хајде под Осека, 
да поможеш дина и имана 
и турског сваког муслимана.“ 
А ту вика бајрактара свога 
-- Е, који се код беглера нађе --
„Мијо сине, кавазе Мехмедага, 
на ти! Јаши на галеша свога, 
ову карту носи под печатом. 
Газ' пр'о Босне, хајде пр'о Унђурске, 
доклен сидеш жали на Климу ву --, 
до Мухача поља великога. 
Поље прегаз', хајде код Будима, 
Јахја-паши тамо на дворове. 
Ову карту подаћеш везиру, 
и пођи му скуту и десници. 
Измакни га, па се стани дворет 
док ти паша један џеваб дāдне. 
Ондар, сине, јаши на галеша, 
з Будима се враћи ка Осеку.“ 
Па је другу карту начинијо. 
Карту паши Ибрахиму гради: 
„Ибрахиме, моји 'гледало златно 
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-- царска лало и перо од злата! --
ти си везир од града Травника, 
к нама те је девлет оправијо 
за потребу да нам помогнете. 
Мене, пашо, цуре заробљене. 
Мој је хевлад у граду Кајсару 
-- шћери двије, и трећи је сине --
а ја тако знао за робију, 
па сам доброг сина набавијо 
што ће мојој калаузит војсци 
да избављам цуре из робије. 
Да ми, царска лало, бидеш амо 
од помоћи, кā што с' научијо. 
Војске царске имаш у Травнику, 
царска пашо, двадес' четири хиљаде. 
Од тога ми половину спреми 
и царскога на њих командара, 
а травничко дванаес' топова, 
храну царску, и топску џебхану.“ 
А кад двије те је начинијо, 
он другога бајрактара вика: 
„Ој, чули ме Пржићу Мешине! 
Наи ти, сине, карту на пећату. 
Јаш' зекана -- не окрећи главу! --
преко Босне право ка Травнику, 
до честита пашинога двора, 
подај карту цареву већилу. 
Е, пред њега руци скуту пођи, 
пољуби га у скут и у руку, 
па се измакни. Придвори га, сине, 
а погледај Пашић Ибрахима 
шта ће карти џеваб учињети, 
па се, сине, ка Осеку врни.“ 
Другу карту кад је начинијо 
-- фала Богу! -- на кога је спрема? 
На делију, деле --, Фетибеговића, 
з Бање Луке Фетибеговићу. 
мовако му Делибеже каже: 
„О колега Фетибеговићу, 
господаре од целе Бањ' Луке 
-- и од Луке, и около Луке --
ти си ферманбеже под ферманом, 
с тобом иде цела Бања Лука, 
све момака дванеес' хиљада. 
Да л' си чуо за бега твојега? 
Она моја ђеца заробљена, 
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што си за њих јадиков'о з главом, 
за мој пород -- изгубљен је давно! --
сад се, брате, бејан учинијо. 
Једнога сам сина набавијо 
змајовита и чехре џиновске, 
од Кајсара Павичевић Луку, 
те је дош'о у помоћ за мене 
пр'о силите шћере џенерала 
од Кајсара, што је њихна глава. 
Против тога дош'о ка Осеку, 
да крећемо серхат и Крајину, 
да газимо двије краљевине, 
да он мојом калаузи војском. 
Па нам треба калабалук војске, 
сто четрдес' и двије хиљаде, 
јел је, беже, дуго путовање, 
до Кајсара једанаес' дана, 
и то хода ратног и брзога, 
а за вољу седамнаес' има. 
Онда 'вака и свака застава... 
Ту је газит међу краљевине, 
горет, палит њихне чардакове. 
А Лука је дао гаранцију 
-- у над Бога! -- да другога неће 
панут што ће бити командара 
маџарскије' и ћесарскије', 
сваког да ће Лука уфатити 
-- неког жива раздвојити з главом, 
неког жива вешат о борове --
а ми с војском да палимо дрого, 
да скаљамо и застав газимо, 
па на стазе застав остављамо, 
а с великом војском прегазимо. 
Беглер брате, докле понапријед, 
да ми шехер купиш Бању Луку 
момака, серхатлије твога 
што је свита од целе Крајине.“ 
Ма је даде Малић Хусејину: 
„О мој сине Малић Хусејине, 
јаши, сине, косната дората, 
наи ти ову књигу под печатом. 
Нагаз' Босну, хајде Бањој Луци. 
Доклен Луци шехер Бањој сиђеш 
на честите Фетибега дворе, 
одјаш' коња, хајде на дворове. 
Ма те Малић бејолим, Хусејине, 
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кад код бега на дворове дођеш, 
пођ' му к руци, и селам му вичи, 
јер је виши беглер од везира 
-- салтанет му баш к'о у везира --
а подај му карту нашарату, 
па причекај те питај беглера 
шта ће тебе џеваб учињети, 
па се натраг до Осјека врни.“ 
Ту начиње, другу карту шара. 
Боже мијо, коме ли је она? 
На широку Јајцу каменоме, 
на газију агу Чахалића, 
а на Омера, царског кахримана. 
Овако му Делибеже каже: 
„Омерага, царска круно златна 
-- ти си ајан од цијелог Јајца --
да Јајчане за Осека спремаш. 
Знаш ли, ага, кад је давно било, 
твога брата Делибеговића 
од Осека ђецу заробљену, 
ђе сте мене на хатар слазили 
И тражили ђецу кā и своју, 
па хим давно рахмет претурили. 
Сад сам једног сина добавијо 
од Кајсара, треће краијевине 
-- Е, змајскије' крила и окриља, 
и так'е ћехре џиновите --
а мене га шћери братимиле, 
и он к мене дош'о на Осеку, 
па је мене индат затражијо 
да он нашој калаузи војсци. 
Па те молим ка и брата свога 
да јајчанске покупиш војнике 
-- Е, Бошњаке на своје парипе, 
'е л' је Кајсар даљна краљевина; 
ту нам, брате, пешци не требују, 
без сал ђе-ђе, ђе ће останути 
на заставе да чекају државе 
кад нашом разминемо војском, 
што ће нами напад ударати 
док се отуд од Кајсера врнем'.“ 
Па овако књигу оправијо 
по Турчину каваз Ибрахиму: 
„Ибрахиме из кључења мога, 
сине, јаши на кулаша твога, 
носи ову књигу Јајцу, сине, 
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на Турчина Чајић Омерагу. 
Подај књигу и крени му к руци, 
па Омера чекај одгарова, 
какав ће ти Омер џеваб дати, 
а натраг се врни на кулаша.“ 
Па ту спреми, другу карту гради. 
Коме ли је шара, разговара? 
На Лијевно Љевак Омераги, 
на Лијевно и око Лијевна. 
Овако му с картом начинијо: 
„Мили брате -- наша руко златна! --
Омерага од Лијевна горњег, 
јеси л' чуо за колегу твога, 
за колегу Делибеговића? 
Давно моја ђеца заробљена, 
па хим смрти ни мрамора нема. 
Данас ми је чатисало амо, 
хабер дош'о по џинскоме сину 
-- један је див дош'о у Осеку 
којега рађат мајка неће, 
а так'ога нит га је родила --
так'а ме је срећа поћерала, 
дош'о к мене у Осеку граду, 
а да диже серхат и Крајину, 
да идемо на Кајсара равна, 
да би л' дао сахибија драги 
да тā пород до бабајка дође; 
Израд нама цијела муслимана, 
ради шана Али Сулејмана 
-- рад' севапа ђеце заробљене, 
рад' радости ваше и Делибега --
кад је вазда било у доброме, 
вазда сам ти добро учинијо... .“ 
Па ту шиље, другу направљаше. 
А кад другу књигу начинијо, 
оправља је на Лијевно Доње. 
Од Лијевна до Вакупа равна, 
ту имају четир' бега царска 
-- два Хашића, а два Сенежића --
они војске дижу без фермана. 
Па четири књиге начинијо 
На бегове у Доње Лијевно. 
Е, овако селам учинијо: 
„Браћо моја, моји колегани, 
јесте л' чули за колегу вашег, 
За Османа Делибеговића? 
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Давно моја ђеца заробљена, 
па се сада објавила млада 
из Кајсара, треће краљевине. 
Дош'о ми је доправштиња 
-- божа радос', сина набавијо --
један змаје из Кајсара равна, 
од оџака Павичевић Лука, 
што га тако ни виђети нећеш, 
беглербези, нисте га виђели. 
Па вас молим кā и браћу своју 
да купите што је пода вама 
-- ви држете војске без фермана 
и везирске ситне бујрунтије --
да купите Долње Левно цело, 
сва четири на Осеку моме. 
У Бога над, а у ваше здравље 
и у здравље мојега посинка 
-- Е, овога момка змајовита --
те четири спреми Долње Л'јевно.“ 
Па је једну књигу начинијо... 
-- па сејмене зове на пореду, 
сви држаху коње криловите 
а чекаху карте шаровите --
...кад је беглер књигу начинијо, 
Боже мијо, коме ли је спрема? 
Он је Тузли на Крајину спрема, 
Хусејину с Тузле капетану. 
То је царев ферман на Хусеј'на, 
он је од те земље командаре 
-- с ким ратује, нико га не кара, 
што ком узме, повраћања нема --
ш њим је Тузла и Тузланска цела, 
сва крајина, седам буљукбаша, 
око Тузле покрај Саве ладне 
па до дојње Јање Бијељине. 
Овако је књигу начинијо: 
„Мој колега Хусејин капетане 
-- царски оџак цијели је на те, 
на те ферман да си капетан, 
и ми знамо ђе си газалија --
знаш ли бега Делибеговића? 
Кад су нам се ђеца заробила 
-- двоје шћери и сина трећега, 
луда ђеца без мрамора била --
ви сте мени на хатар слазили 
и жалили као да су ваша. 
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Данас срећа, набавијо сина: 
дош'о ми је један честит делија, 
из Кајсара Павичевић Лука 
-- то је, браћо, змија мимо змије; 
виђет ћете, ако је судбине --
те подиже војску од серхата, 
а да с нашом калаузи војском. 
И оваке дао гаранције: 
ђе ће бити страже одаклева 
-- па од бечке ал' земље маџарске, 
и џенераљ ил' њихан капетан --
да другога запанути неће 
без мог сина Луку на алата 
-- он хи живе фатат и губити, 
а живе хи о јеле вешати --
ми с осталом борити се војском, 
а на сваку њихову заставу, 
то напад, па и разурити, 
туна свуда војску оставити 
-- јел разминут ка Кајсару граду, 
па ће напад остат на заставу --
да нам други не уфате џаду 
кад судбина од враћања дође. 
Па те, Тузла, молим капетане, 
штогој више мореш -- и још боље! --
војске купи кол'ко мореш више. 
Тек не треба пешца никакога, 
но нек' зајмљу коње један у другога, 
да оба опрат цијела Турчина. 
Рад' севапа шћери заробљене 
-- ради нама целог муслимана, 
ради шама чара ал-Отмана! --
дај гајирет беглербегу твоме, 
твоме бегу од помоћи поћи!“ 
Па ту карту шиље, другу шарна --, 
другу шара, ш њом се разговара. 
Фала Богу -- на свему Ти фала! --
куда је шиље, којем сенту? 
На Градашцу насред Босне равне, 
на Турчина Фрка Ибрахима. 
Овако му бег Османбег каже: 
„О мој сине Фрко Ибрахиме 
-- ти си прва оџакзада царска, 
од Градашца града командаре, 
сал што радиш, цар те не упита --
ти си један витез на карару! 
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Јеси л' чуо за бега твојега, 
ђе сам, сине, робље избавијо --, 
опазијо цуре заробљене? 
Давно и давно, осам годин' дана 
-- већ сам њима рахмет претуријо, 
рахмета хим ни мрамора нема! --
па у Бога није доцкан, сине. 
Једнога сам сина набавијо 
-- што га так'ог никад нико неће 
ни виђети, а камол' набавити! --
од Кајсара Павичевић Луку. 
Против иде своје заручнице 
-- Е, некак'е шћерке џенерала. 
Лагала га за осам година, 
све викала да га узме млада, 
слагала га пошто опросијо 
и млај -- шта... млађу браћу поженијо. 
Ост'о дечак без образа свога, 
па га Јела у то оставила. 
Лука синак коња појахао, 
дош'о к мене у Осеку граду. 
Моје су га шћери самотриле 
за њихова кафаз заробљена 
ђе на крилу држе обје сина, 
па питале Павичевић Луку: 
‚Лука, куд си ата навалијо, 
што си так'а 'дела облачијо?‛ 
Каз'о Лука шћерима мојијем: 
‚Ја, бора ми, шћери Османбега, 
против Јеле пош'о по свијету 
до Крајине и Босне крваве, 
по причању до вашега баба 
даа иштем у Османа војску.‛ 
Кад је Фата чула и Златија, 
На Луку су побратимство дале: 
‚Аман, Лука, наш по Богу брате, 
дај причекај књигу шаровиту, 
да је бабу носиш у Осеку; 
опет ће те боље дочекати 
Лука -- тебе, брате, веровати!‛ 
Лука момак веран и бијесан, 
причек'о је моје шћери двије. 
Од рукава књигу начинеле, 
од образа крви наточиле, 
од ноката перо шаровито. 
То се саде из Кајсера јављу, 
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а посинак диже Крајину 
да нашом калаузи војском. 
Па те, Фрко, молим, Ибрахиме, 
све Градашца и око Градашца 
куп' момака штогој више мореш. 
Газијо, од гајрета пођи, 
ако судбин' од Бога једнога 
да сидемо преко краљевина, 
да у Кајсар робље избавимо, 
-- у над Бога и посинка мога, 
и вас ц'јеле, серхат и Крајине. 
Далеко је, сине, до Кајсара, 
туна треба калабалук војске.“ 
Ондар кад је књигу оправијо, 
другу стаде шарат у Ос'јеку. 
Боже мили, на кога је спрема? 
На Брчково бегу Алибегу, 
бег Алибег Шахинбеговићу: 
„Брате мили, моја колештињо, 
јеси л' чуо бега са Осека, 
шта ј' Османбег з ђецом учинијо? 
Моја су се ђеца појавила 
у Кајсару, трећу краљевину, 
на далеко кости затурила. 
Па сам новог сина набавијо, 
од Кајсара Павичевић Луку, 
змаја вилног и бијесног вука. 
Дош'о к мене и бабу својему 
-- баба мене зове кā његова, 
и ја њега кā Омера сина --
да подижем серхат и Крајину, 
да са Луком и з Богом јакијем, 
даа с вама сидем до Кајсара, 
да газимо и да сијечемо 
у над Бога, па и нек' гинемо 
-- није броја ко ће погинути, 
но чији ли ће мејдан оставити! 
Чини ми се, гази Алибеже, 
мојег сина Луку гледајући, 
да је пред њим седам краљевина, 
томе змају њихна пушка неће 
ни њихова остра ћемерлија, 
а пред њега те проте нема 
ни на море великог вапора 
да сусрете овак'ога сина, 
јер његова из рамена рука 
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кā и добра момка преко среде 
-- а из усти, из зуба му, жива ватра скаче, 
а из носа пуха југовина, 
а ш чела му киша удараје --
та је, брате, сила мимо силе! 
Тако се је вером заверијо, 
и то Јели пош'о упротиву; 
њој н'је мог'о и тамо почињети, 
беглербеже, па је нагрдити, 
па је сећ и у море бачити, 
но је порад ње пош'о у Крајину 
да подигне и млого јада дадне, 
да се песма пева Павушића 
и његова, беже, женидбина. 
Па те молим баш к'о брата свога 
да подижеш брчованску војску, 
Посавинце браћу напореду, 
да ми, беже, од гајрета пођеш, 
јä фатиш се тако брату своме.“ 
Ту оправи, другу тазе шара. 
Фала Богу, ком се разговара? 
Па је доњој Бијељини спрема 
на Турчина Филдуш капетана, 
царског првог бега бијељшкога. 
Овако му Делибеже пише: 
„Мијо брате Филдуш капетане, 
јеси л' чуо за бега твојега, 
За Османа Делибеговића? 
Моја ђеца на бејан изишла, 
коју смо хи прегорили давно 
и давно хим рахмет претурили. 
У над Бога и новог посинка, 
оскоро ми хабер чатисао 
да су моја ђеца у Кајсару 
-- мој кап'тане, у Кајсару равну --
а Кајсар је у трећему краљству. 
Па сам нијет, брате, учинијо 
да са Луком дижем царевину, 
да газимо двије краљевине, 
у над Бога и посинка здравље 
да са вама до Кајсара сидем. 
Да не гледаш' брате, друштво твоје 
кол' ће поћи, колик' погинути, 
без рад' Бога и цара једнога 
-- рад' севапа ђеце заробљене, 
порад нама целог муслимана --
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па гајирет, од помоћи пођи!“ 
Ту оправља, другу књигу шара, 
па је долњој Бијељини спрема 
на ваљана Филдиш капетана. 
Овако му беглер разговара: 
„Брате мијо Филдиш капетане, 
на тебе је ферман Сулејмана 
-- ти подижеш војску без фермана 
па је крећеш куд је тебе драго, 
аа тебе цар не кара, брато --
аман тебе чини Османбего. 
Мој колега, јеси л' разумијо 
ђе сам троје ђеце набавијо? 
Хабер ми је дош'о од ђечице 
кā што смо хим рахмет претурили; 
моја ђеца саде у Кајсару. 
Да подижеш Бијељину Доњу 
-- ти си први кахримане царски, 
а с тобом је војска газалијска --
војске дижи што м'ош више боље, 
да беглеру од помоћи дођеш!“ 
Ту оправља, другу књигу шара, 
па је спрема у Пажине равне, 
у Пржине Пржинца --, Пржинском диздару. 
„Османага, од Пржишта главо, 
јеси л' чуо за бега Осјечкога, 
за Османа Делибеговића? 
Наша ђеца заробљена давно 
-- којој смо рахмет претурили --
ђе сам за њих хабер уфатијо 
истинити, и добра сам сина 
набавијо -- сина џиновита, 
и његове ђовде змајовите --
од Кајсара Павичевић Луку? 
Ако, брате, биде поредо ме 
те кад видиш сина мајчинога 
којег никад ни чуо нијеси, 
а камоли да си га видијо! 
Па је Лука дош'о од противи 
мене тражит -- да дигнем Крајину, 
да бавимо двоје ђеце лудо --
рад' противи Лука заручнице 
-- варала га, па га не узела --
и 'вако те молимо, диздаре: 
диж --, прж --, диж' Пржину и цијело примство 
-- око тебе стоје поселице --
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а да бегу од индата пођеш 
-- Е, ма дођи, гајрете учините 
ради Бога и цара нашега, 
рад' севапа ђеце заробљене, 
ради нама целог муслимана!“ 
Ту направи, другу књигу шара. 
Књигу шара, ш њом се разговара, 
па је спреми граду цазинскоме, 
од Цазина и горњег Увина, 
од Увина до воде Извора, 
на дванаес' града цазинскије'. 
И ту дван'ес има буљукбаша. 
Све је један бољи од другога. 
Дван'ес' карти на њих начинијо. 
Овако хим књиге сарне гради: 
„А чусте ме, свеа баше царске, 
од Цазина буљукбаше царске, 
јесте л' чули, јесте л' разумели 
за вашега Делибеговића, 
ђе сам ђечки хабер уфатијо 
ђе су моја ђеца радробљена 
-- заробљена ђеца моја луда, 
шћери двије, и трећега сина --
кад јесмо хим рахмет претурили, 
ђеца моја у Кајсару жива! 
Ја сам доброг набавијо сина, 
од Кајсара Павичевић Луку, 
што га так'ог више мајка неће 
нит' родити, нити га родила. 
Па вас дван'ес' молим буљукбаша 
-- цазинска је струкали крајина, 
а Крајина добри су јунаци 
и на боју бојни и крвави --
да дижете из подручја војску, 
да дванаес' буљукбаша царско 
код вашега бега Делибеговића 
на Осеку у помоћ дођете 
ради Бога и турскога нама, 
ради шама цара ал-Отмана, 
рад' севапа ђеце заробљене 
а за радос' мен' и моје љубе, 
а гајирет, браћо моја драга!“ 
Па дванаес' сејимена спрема 
преко Босне до шехер Цазина, 
од Увора до воде Извора 
па хим свије' дван'ес' каза двора. 
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„Да терате и да покорите, 
да свакога со уста молите!“ 
Кад дванаес' књига растуријо, 
па хи шиље, другу начинијо. 
Фала Богу, коме так'у спрема? 
На широку Клису на Крајину 
-- Е, Турчину Алајбеговићу, 
алајбегу миломе синовцу --
на Турчина Алајбеговића: 
„Мијо сине старог алајбега, 
Јеси л' чуо за бега твојега? 
Мој Хусејинбег, тако ти имана, 
ђе је Османбег радос' уфатијо 
-- прва жалос', а за тиме радос' --
ђе сам чуо ђе су ђеца моја. 
Жива нису, но у глуво робију, 
жи --, умрла нису, но су у робију 
у Кајсару, трећу краљевину, 
и чисти сам хабер разумијо, 
од Кајсара сина добавијо 
од вилена и соја доброга, 
из Кајсара Павичевић Луку. 
Дош'о Лука код мене Османа, 
па ме пита -- ‚Јес' ли, бего, кадар, 
мореш војску дизат за Кајсара?‛ --
он да нашој калаузи војсци. 
Па вас молим баш к'о браћу своју 
да, Алајбеговићу, пођеш са Клиса. 
Клишчани су на боју јунаци 
а крвави, и коњи хим добри. 
Да беглеру у гајирет пођеш, 
кад је вазда било од помоћи 
-- ја сам вама свијем помагао.“ 
Па ту шиље, другу начинијо, 
па је Бишћу спрема на Крајину, 
на бихаћко седам буљукбаша: 
саврх Бишћаа Попрженовића, 
наврх Бишћа два Прженовића, 
садно Бишћа оба Хуремића, 
сасред Бишћа бега Атлагића, 
и Турчина два Козлића млада 
-- то је седам буљукбаша царско. 
Свијем беглер селам максуз спрема: 
„Наша бела крила и окриље 
-- Бихаћани, цареве газије! --
јесте л' чули за Дел'беговића, 
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за Османа од Осека града? 
Моја жалос' кад је прва била, 
по жалости радос' искочила. 
Доброга сам сина набавијо, 
од Кајсара Павичевић Луку, 
а он ми је чисти хабер донијо 
ђе су моја ђеца заробљена 
на кафазе краља Кајсарскога 
-- шћери двије, и трећи Омере. 
Па сад, браћо, молим и замаљам 
да ми, браћо, биде од гајрета 
-- Бихачка је крвава крајина, 
а ваша су лица превијена, 
ваша лица и ваши газалуци 
од нас свијех цвијет и ружица --
да, бегове --, царске буљукбаше, 
гаиретите, Бишће покупите. 
Бихачка је пространа крајина 
-- један з друге, четрдесет вага --
да Осману Делибеговићу, 
да ми, браћо, у помој бидете, 
'ај' гајирет израд Бога јака, 
ради нама целог мусломана 
-- ради шана Али Сулејмана, 
рад' севапа моје ђеце луде, 
рад' радости моје и љубине --
за гајирет од Осека дође!“ 
Те оправи, другу начинијо, 
па је спрема шехер Сарајеву 
-- Сарајеву, цареву цвијету, 
Сарај'во је од све Босне глава --
на Турчина пашу Беговића 
-- Е, Сеј'дића, сарајевског сина. 
'Вако беглер Сејидићу пише: 
„Сејидићу, главо од Сарајева, 
за тобом је шехер Сарајево, 
а на тебе ферман Сулејмана 
-- све што радиш, мореш учинети --, 
све што хоћеш, мореш учинети --
царска ти је хазна у шакама, 
а царска ти војска у рукама. 
Јеси л' чуо за бега твојега, 
са Осека Делибеговића? 
Ја сам ђецу моју упазијо 
-- хабер дао ђе су ђеца жива 
којијем сам рахмет претуријо --
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у Кајсару, у робију, брато. 
Па Сеј'дићу, чарево колено, 
да Сарајлије момке дижеш младе 
-- то је цвијет Босне земље равне! --
да гајирет, царска лало, пођеш 
своме бегу израд Бога јака, 
ради шана нашег Сулејмана 
-- ради нама целог муслимана, 
рад' радости моје шћери двије 
и трећега, сина Америна --
гајрет више купи Сарајлија, 
јер Сарај'во ваша, сине, војска 
-- ваша војска, наше цвеће златно --
без вас нама путовања нема, 
ти си први кахримане царски!“ 
Па ту шиље, другу начинијо. 
Ком је шара, коме разговара? 
На Коњицу иза Сарајева, 
на Турчина бега Мешекића 
-- на Алију, бега Мешекића --
О, први град од Херцеговине: 
„Мешекићу, млад господичићу, 
јеси л' чуо за бега делију, 
за Османа Делибеговића, 
Шта је, сине, са Османом било? 
Она ђеца моја заробљена 
што немаше гроба ни мрамора 
-- ни знадосмо ђе су погинула --
сад сам за њих хабер уфатијо 
-- У Кајсару, треће краљевине! 
И са ш њима добар хабер за ме, 
ја сам другог сина набавијо, 
једног вука и горског хајдука, 
-- једну силу што не рађа мајка 
ни оџака, ни так'ога змаја --
од Кајсара Павичевић Луку. 
Тā је дош'о дизати Крајину 
-- то је, сине, сила мимо силе --
па је к мене дош'о у Осеку 
да подижем војску од Крајине, 
да газимо двије краљевине, 
у Бога над на Кајсару равну, 
да мога сина оженимо, 
моје шћери и онога сина 
избавимо из Кајсара града, 
робовања осам годин' дана. 
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А гајирет, газалијо царска! 
Ти си вазда бијо гајреџија 
-- вазда соко васијо сокола --
немој бега заборавит свога!“ 
Ту оправља, другу књигу гради, 
па је спрема наа равно --, ћера му --, 
на Мојстару у Херцеговину, 
на Турчина бег Ћемаловића. 
Овако му књигу накољаје: 
„О, херцегска главо од Мојстара 
-- од Мојстара, ћелеби пазара --
гази беже Ћемалбеговићу! 
Јеси л' чуо за Делибеговића 
-- а Османа од Осека града --
да је на ме радос' добра пажа, 
да сам зао хабер уфатијо 
за давно шћери заробљене 
и за сина мојег Омерицу? 
О, а добра ме радос' сачекала, 
хабер дош'о по доброме сину 
од Кајсара, од витешког дома 
Павичевић, силна гуја њихна 
-- а то није родила матера --
он се мене посинак назвао, 
двије шћери њега без --, њему сестре двије. 
Па је дош'о у Осеку к мене 
да подиже серхат и Крајину, 
па те, беже Ћемалбеговићу, молим 
да подижеш војску од Мојстара 
-- од Мојстара, челеби пазара, 
Херцегци су крвави јунаци --
да оправиш своју карту сјајну 
на Требиње могу Саховићу --, 
на Требиње бегу Џеветићу, 
нек' Требињце диже са границе, 
нек' са тобом до Осека дође!“ 
Па ту шиље, другу карту гради, 
па је спрема уз Високо равно 
на Турчина пашу Високића 
који Зеницом и Високим влада, 
тамо доље до Маглаја равна 
-- до маглајског бега капетана --
па је беглер књигу начинијо 
на Високо аги Висовићу: 
„Висовићу, млад господичићу 
-- са тобом је Сисца и Височка, 



   Авдо  Међедовић                                                             

292

Епске 
народне 
пјесме

и маглајска цијела нахија 
до Добоја и Цовршца доњег --
да покупиш Босну око Босне, 
да ми, аго, пођеш од помоћи! 
Јеси л' чуо за колегу свога, 
за Османа Делибеговића, 
ђе сам ђечин хабер уфатијо, 
којој сам рахмет предодао, 
што не знасмо ни гроба њихнога? 
Поврх тога радос' мене пала, 
једнога сам сина набавијо 
који више беше од витеза, 
који ми је дао гаранцију 
да поведе силу, силу моју, 
да никак'ог не запа'не мужа 
на заставе од земље Маџарске 
-- од Маџарске, па ни ћесаревине --
командара нико уфатити, 
-- ни ће коме моћи запа'нути --
да ће Лука свезат са рукама, 
неког живог погубити главу, 
неке живе о горе вешати, 
а ми, 'ко Бог да -- у над Бога јака --
ми остале војске саклањати. 
Па те молим кā и брата свога 
да беглеру пођеш од помоћи!“ 
Ту начиње, другу карту гради. 
Фала Богу -- на свему Ти фала! --
ком је шара, с ким се разговара? 
Оправља је ка Гламочу равну, 
на Гламочу буљукбаши Раму: 
„Буљукбаша од Гламоча Рамо, 
јеси л' чуо, јеси л' разумијо 
за твојега Делибеговића? 
Знаш ли, Рамо, кад си долазијо, 
а на хајтар за ђечицу моју, 
па жалили кā и да су ваша 
-- моја ђеца нису у омору, 
но су, брате, у робију јаку 
у Кајсару, у кафазу младу! 
И радос' ми стигла за ђечицу, 
па сам чисти хабер добавијо 
-- доброга сам сина набавијо 
што га так'ог ниси ни видијо, 
од Кајсара Павичевић Луку 
што је џина, а што је утвора 
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-- при њега су сваки утворице --
то је сила, родила га мајка 
што га так'ог никад рађат неће 
ни од стања, нити до постања --
па те молим, буљукбаша царски, 
да са Гламоча дижеш серхатлије 
до Осека, до бега твојега, 
Рамо брате, штогој мореш више. 
И ја сам ти некад требовао. 
Бегу своме у гајирет пођи 
ради Бога и цара нашега, 
рад' севапа ђеце заробљене, 
ради нама свије' муслимана, 
да би тамо ђецу избавили 
а добром се, беже, повратити.“ 
Ту оправља, другу књигу гради. 
Ком је шара, ком се разговара? 
Оправља 'е на Врљику горњу 
-- више Лике, наврх од Врљике --
на Омера, царскога ајана. 
„Омерага, главо од Врљике, 
са тобом је цијела Врљика 
-- цела горња, до полу и доње --
и са тобом, и са бајрактаром. 
Да, газијо, до Осека пођеш! 
Јеси л' чуо за бега Османа, 
за Османа Делибеговића, 
как'а ме је радос' напанула? 
Божа помоћ и за вел'ке жалости, 
сад је радос' на ме подвострука. 
Једнога сам сина набавијо, 
џина једног и злаћеног змаја 
којег више так'ог неће мајка 
нит' родити, нит' га је родила, 
па се мене посин обреео, 
а моју је ђецу истражијо 
у Кајсару, трећу краљевину. 
Против 'е дош'о своје заручнице 
да подигне серхат и Крајину, 
да са нашом калаузи војском, 
па да дижем серхат и Крајину, 
да ја двије газим краљевине, 
-- Маџариску, и целу ћесарску --
док сидемо, у над Бога јака, 
па, ајане, до Кајсара града, 
да бисмо и сина оженили 
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-- мога сина Павичевић Луку --
а из ропства ђецу избавили. 
Па гајирет, купи Врљичане! 
Не' ајане, не остави кога 
-- врљички су ајани бекрије, 
аге драге, цареве газије --
и Селима води бајректара 
-- тā је Селим кахриман газија --
а гајирет бегу, беглербегу, 
да Осеку на освету моју!“ 
Ту оправи, другу начинијо, 
па је с Лике Мустајбегу спрема. 
Овако му Делибеже каже: 
„Уштуглија, беже Личанине 
-- гајреџија, царска помоћштино, 
с тобом ферман има ал-Отмана 
-- ти подижеш серхат и Крајине, 
на тебе је заповјештво цело --
аман, брате, кā и брата старијег! --
ја те молим кā и старијега 
да ти седам викнеш бајрактара, 
да подигнеш цијелу Лику 
-- војске твоје дванаес' хиљада --
гајреџија -- оџакзада царски --
да помогнеш Делибеговића 
ис Кајсара ђецу избављати. 
А доброга имам калауза, 
мила сина Павичевић Луку, 
који ће нам све цијеле војске 
ваљат, наше војске и Крајине. 
Гази беже, царски кахримане, 
Гајрет рад'те, у над Бога јака 
-- израд Бога и цара нашега! --
да крени нам Лику горњу твоју, 
с војском гај'рет на голубу твоме, 
са змајенско седам бајрактара. 
Немо', беже, кога остављати, 
да би овā спомен остануо, 
да обрадујеш својега колегу 
-- а дуг квит лежеш сина и Удбина --
обрадујеш моју стару љубу 
и старога Делибеговића, 
а да шана пазиш за султана. 
Златна су ти крила у рукама, 
царска ти је хазна у шакама, 
мореш, беже, штагод хоћеш радит. 
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Ако мене у гајирет пођеш, 
дај Боже и тебе божа над, 
Бог помог'о на месту свакоме 
-- а дослен никог оставијо ниси 
што свакоме помогао ниси.“ 
Па ту спрема, другу начинијо, 
па је спрема на Чекрку граду, 
на Чекрку Алем Кадунићу: 
„Кадунићу, млад господичићу, 
јеси л' чуо за бега твојега, 
за Османа Делибеговића, 
ђе је мене радос' напанула? 
а сам двије шћери наш'о моје 
-- чембер Фату и каремфил Злату --
и Омера, сина једихника, 
у Кајсару, треће краљевине. 
Па те молим кā и брата свога 
да ми, Алем, пођеш, Кадунићу, 
и појашеш твојега кулаша, 
да ми војску дижеш од Чекрка 
-- а Чекрк је до границе близу, 
а ти момци кā од горе вуци --
да гајирет од оџака твога 
код Османа Делибеговића 
-- код Осека старога помена --
да ми бијо, беже, од помоћи 
израд Бога и цара једнога, 
ради нама целог мусломана, 
рад' севапа ђеце заробљене, 
рад' радости моје и љубине.“ 
Ој, ђе л' бисмо, ђе ли остависмо? 
Да л' моремо саде погодити? 
Поспавасмо, па заборависмо... 
...а кад другу карту начинијо, 
па је спрема на Стијену Жуту, 
а Турчину буљукбаши Зуку. 
Овако му бег Османбег каже: 
„О мој сине са Стијене Зуко, 
јеси л' чуо за бега твојега, 
шта се са млом учинело, сине? 
Знаш кад су се ђеца заробила 
у Немачку, у земљу Маџарску? 
Давно смо хим рахмет претурили, 
а сад смо хим хабер уфатили. 
Ја сам, сине, сина набавијо 
-- из Колтука Павичевић Лука --
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а дош'о је у Осеку к мене 
и хабер ми добар доносијо 
ђе је моје робље ухапшено 
у Кајсару, даљу краљевину, 
и дош'о је к мене у Осеку, 
а да дижем серхат и Крајину. 
Мој сине, штогој више мореш, 
Зуканага, Стијењане твоје 
-- то је војска кā и мрки вуци --
а да бегу од помоћи дођеш!“ 
А ту шиље, другу начинијо. 
Тад се двије карте нашарао. 
Ком хи шара, с киме разговара? 
Па хи врелу на Цетиње спрема, 
на обадва бега прва царска, 
Зенковића и Бабахметовића. 
Овако хим бег Делибег каже: 
„О, чусте л' ме, двије оџакзаде, 
јесте л' за ме хабер уфатили, 
ђе су моја ђеца заробљена 
у Кајсару, трећу краљевину, 
каде смо хим рахмет претурили? 
Још смо саде хабер добавили, 
још сам другог сина набавијо. 
Од како се свијет закопао, 
нит' се так'и момак обродијо 
-- нит' родијо, нит' ће се родити. 
Мене га је срећа донијела, 
дош'о ми је у Осеку граду 
да подижем серхат и Крајину, 
да потражим ђецу заробљену. 
Но два бега, оба брата моја 
-- ви сте вазда гајреџије старе! --
да дигнете од Цетиња војску 
-- Цетиње је до Крајине близу --
без вас нама путовања нема. 
Ха, гајирет бегу Османбегу, 
да газимо двије краљевине 
-- Маџарију и ћесаревину --
ако сте од гајрета поћи 
Ви за свога Бога милоснога, 
израд свога цара честитога, 
рад' севапа ђеце заробљене, 
рад' радости мен' и моје љубе.“ 
Те оправи, друге двије гради, 
па хи спреми у Удбину равну. 
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Једну спрема Кахриман ћехаји, 
другу стару Хаџи капетану, 
па обадва аге молијаше: 
„Моја оба зата удбињанска, 
јесте л' чули за бега вашега, 
За Османа Делибеговића, 
ђе су ми се ђеца појавила 
поврх ропства осам годин' дана? 
Оџакзаде, оба кахримана, 
ако ћете каде помагати, 
у гајирет Делибеговићу 
да крећемо војску ка Кајсару! 
Ма сте л' чули, јесте л' разумели, 
ко ће нашој калаузит војсци? 
Ја сам доброг сина набавијо, 
од Кајсара Павичевић Луку, 
што га так'ог виш' не рађа мајка 
-- нит' га мајка рађа, нит' родила; 
то је и змај, и момак џиновит, 
од те силе боље ниђе није --
он ђе нама дао гаранције, 
што ће бити њемскије' главара 
у чардаке на сваке постаје, 
да хи други уфатити неће 
-- ни уфатит ни погубит главе --
без све Лука на коња алата, 
ми остали гајирет одали, 
па постаје одма' нападати. 
Ту нам веља потребује војска 
-- једном газит, а друго остављати --
јер су веље страже од држава; 
ваља проћи ратом једанаес' дана 
до Кајсара, треће краљевине. 
Оџакзаде, обе капетана 
-- Кахримане, и ти капетане --
дижите ми браћу Удбињане 
-- без вама нама путовања нема! --
а гајирет, соколови сиви!“ 
Те оправи, другу начинијо, 
па је екстро спрема на Кладушу, 
на Кладушу Мују Хрњичкоме. 
Како бего књигу начинијо? 
Овако се Мују примољава: 
„О сердаре, з Босне командаре, 
јеси л' чуо, кахримане царски, 
за твојега Делибеговића? 
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Знаш кад си ми долазијо, Мујо, 
рад' хајтара ђе ми ђеце нема, 
ђе ни гроба ни шћери има, сине? 
Но је срећа сада искочила, 
мени хабер од троје ђечице! 
Ја сам, Мујо, хабер уфатијо, 
моја ђеца у животу своме 
у Кајсару, трећој краљевини, 
на кафазе Кајсарскога краља. 
И добар сам хабер уфатијо, 
једног сина доброг набавијо, 
новог сина Павичевић Луку, 
који се је к мене потежијо 
-- и шћери га побратимиле, 
и мени је синак кā Омере --
па је дошо у --, к мен' у Осеку, 
а да серхат диже и Крајину, 
да подиже противу ђевојке 
што га оком цура сагорела 
-- преварила, па га оставила --
да закоље двије краљевине. 
Мујо, за те и Халила пита, 
јел сте, сине, чулни и глашени, 
а ти с војске целе командаре, 
царска ти је земља у шакама, 
а царска ти војска у рукама. 
Аман тебе кā и брату своме, 
повед' твога брата поноснога 
и ђогата, коња крилатога, 
да, сердаре, од гајрета пођеш 
за све образ сјајног Сулејмана 
-- порад нама целог муслимана, 
рад' севапа моје ђеце луде, 
и за радос' и мене и љубе. 
Хрња Мујо, Босни командаре 
-- Е, без тебе и Халила твога 
нашој Босни колетања нема! --
нема љета без Ђурђевог дана 
а нит' брата док не роди мајка, 
нити боја без вашега соја. 
Па те молим, Хрњићу сердаре, 
немој више остављати војске, 
но покупи, води, војсковођо; 
хајде, брате, к мени на Осеку, 
да гајирет у беглера пођеш, 
неће л' дати сахибија драги 
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да ту ђецу луду избавимо, 
да ми за се спомен оставимо, 
Хрњичићу, док је белог света!“ 
Ондар кад је књигу начинијо, 
ту пошиље, другу књигу гради, 
па је спрема у горњом Плочнику, 
на Плочнику бегу Алибегу: 
„О Алибег -- оџакзада царски! --
јеси л' чуо за колегу свога, 
за колегу Делибеговића 
и за тавну ђецу заробљену? 
Јä ми смо хим рахмет претурили, 
а мене сад хабер чатисао! 
Ја сам доброг сина набавијо 
-- отог доброг сина змајогњена! --
дош'о ми је из Кајсара града 
-- Е, на оџак Павичевић Лука. 
То, те силе, гази Алибеже, 
од како се свијет закопао 
нит' је га ко видијо, Аљко 
-- ни видијо, а кам'л' ородијо --
нити ће се више родит так'и, 
без што га је Бог сāм придесијо. 
Ову нам је дао гаранцију 
да ће челом калаузит војском, 
с војском целом и серхат Крајином. 
Па те, гази, молим, Алибеже, 
да ти, брате, од гајрета пођеш, 
неће л' дати Бог -- и срећа -- драги 
да ми ђецу избавимо луду 
-- О, Фатиму и дилбер Златију, 
и Омера сина једихника --
и новога сина оженимо 
-- Е, проклетом Јелом Вуковића.“ 
А кад так'у књигу начинијо, 
ту пошиље, другу тазе гради, 
па је спрема на Отоку доњу, 
на Турчина Кунића Хасана: 
„Буљукбаша Кунић Хасанага 
-- ти си глава од Отоке доње --
а јеси ли, ага, разумијо 
за твојега тог --, бега Осјечкога, 
осјечкога Делибеговића? 
Мене саде нови хабер дош'о, 
мој брахине, за ђечицу моју, 
ону ђецу заробљену давно 
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-- ја сам нијо рахмет претуријо --
она жива у далекој земљи, 
у трећој, сине, краљевини! 
Па је дош'о хабер војевању 
и цијелој Босни подизању, 
па те, Кунић, молим, Хасанага, 
ако хоћеш у гајирет поћи 
Османбегу Делибеговићу 
-- а рад' Бога и царскога шана, 
и рад' му'лимскога нама и мелана, 
рад' севапа наше ђеце луде, 
рад' радости и моје и љубе --
јаш' вранина, купи Оточане, 
дај гајирет код бега својега, 
да л' ће дати сахибија драги 
да ми моју ђецу избавимо 
и новога сина оженимо, 
да је тебе виђет, Хасанага, 
који ми је синак на оџаку 
што га так'ог у вас свијет нема 
-- ако, брате, у судбини дође, 
па ћеш виђет што је мушка глава 
и как'а је поднивила мајка!“ 
Туу шиље, другу књигу шара, 
па је спрема на Рибнику равну. 
„А Хасане од Рибника града 
-- бег Хасанбег, ти си оџакзада, 
Рибник с тобом иде, и равнина --
а да кренеш Рибничане младе. 
Јеси л' чуо за колегу свога, 
за Османа Делибеговића 
и за моју ђецу заробљену 
-- брате мили, у свијету белу 
она што су рахмет претурена? 
Сад ме радос' нова нагазила, 
набавијо новога посинка 
који ми је шћери осејријо 
у Кајсару, трећу краљевину; 
дош'о к мене да подиже војску, 
избављати двије сестре своје 
и за себе заручну девојку. 
Па те молим, Хасанбеже драги, 
Рибничане дижи горске вуке 
-- Е л', без тебе путовања нема! --
'ај' гајирет, оџакзада царски!“ 
Ту оправља, другу књигу гради, 
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па је спрема на Отоку горњу 
код Турчина Куртагић Нушина. 
„Нушинага, буљукбашо царска, 
јеси л' чуо, јеси л' разумијо 
за Османа Делибеговића? 
Од како сам бијо остануо 
и без шћери и без сина свога, 
сад сам, брате, хабер уфатијо, 
и новога сина набавијо 
који ми је хабер доносијо 
од Кајсара -- Павичевић Лука --
ђе су моја ђеца у животу, 
Нушинага, на серен кафазу, 
на кафазу Кајсарскоме краљу; 
и дош'о је к мене у Осеку 
и пит'о ме кā и оца свога: 
‚Османбеже Делибеговићу, 
јеси л' кадар дићи серхат и Крајину? 
Војске млого треба без хесапа, 
је ли; хода једанаес' дана, 
између двије борит се државе 
-- међу бечком и међу маџарском --
и велике страже разбијати, 
а на сваку јесир учинети, 
па ту добре остављат диндаре 
-- Е, дундаре, наше кухветове --
а с великом војском размињиват 
до Кајсара даље краљевине.‛ 
Па те молим, Куртагић Ну'мага, 
дижи, сине -- јаши на дората --
дижи твоју браћу Оточане, 
Делибегу од индата пођи 
-- а те молим баш к'о сина свога, 
ти си вазда бијо гајреџија!“ 
Ту начиње дру --, 
Ту о'шиље, другу шарну гради. 
Ком је гради, ком се разговара? 
Он је спрема на Долово горње, 
на Долово Зорић Шабанаги. 
„Шабанага, од --, пр --, газалијо царска, 
јеси л' чуо, јеси л' разумијо 
за Османа Делибеговића 
и за моју ђецу заробљену? 
Давн' и давно рахмет претурени, 
а сад сам хи хабер уфатијо 
ђе су моја ђеца у животу, 
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двије шћери и трећи Омере. 
И новога сина набавијо 
што га так'ог ниси ни видијо, 
од Кајсера Павичевић Луку, 
којег так'ог никад видјет нећеш. 
Он је дош'о противу девојке, 
да подиже, ако кога могне, 
да он ради јаде по држава, 
да разгажи на алата свога, 
а оваку дао гаранцију: 
док сидемо до Кајсара града, 
на свакој стражи капетана 
-- па, мој сине, и до џенерала, 
од једнога па до десетине --
Лука каже, ‚Не -- фала ви, Турци! --
да те њихне цијеле главаре 
ни фатате, ни ћете фатати 
-- сваког ће ви Лука, у над Бога јака. 
Неком Лука русу сећи главу, 
а неке Н'јемце вешат о борове, 
а ви Турци фатате штадове 
и не дајте да утече војска, 
остављате на њихове страже 
друге ваше стаје и постаје, 
јер ће други на њих ударити.‛ 
Па те молим баш к'о сина свога 
да подижеш војску од гајрета.“ 
Ту начиње, другу оправијо, 
па је спреми Шарац Махмутаги 
у лијепо село Велишмено, 
у Велиш'но село Шарцу Махмутаги. 
„Махмутага, царева газијо, 
јеси л' чуо шта се учинело 
са твојијем Делибеговићом, 
ђе сам ђецу натражијо тазе, 
оно што смо рахмет претурили? 
Еве моје ђеце у Кајсару, 
мијо сине, у трећу краљевину, 
па сам новог сина набавијо 
који ми је хабер за њих дао. 
Да крећемо серхат и Крајину, 
два везира и осталу војску 
-- Е л' нам треба калабалук војске! --
да крећемо -- да се не патимо --
за дин турски и за образ царски, 
и рад' Бога и севапа млога. 
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А гајирет, брате и од брата! 
Диж' Доловце и твоје Шарчиће, 
гајрет, ага, да 'од мене штођеш, 
да л' ће дати сахибија драги.“ 
Два --, ма так'у књигу оправијо. 
Ту пошиље, другу тазе гради, 
па је Аљу Ибричићу спреми 
на Игриште, поље превелико: 
„О, Алија Ибричићу сине, 
од Игришта личанског иклима! 
Јеси л' чуо, газалија царски, 
за Османа Делибеговића? 
Ђе је жалос' она моја прва, 
сад је, сине, на радос' истекла: 
мене ђеца у животу, сине 
Ибричићу, у далеко краљство 
-- у Кајсару, трећу краљевину. 
Нит' би' знао, нит' би' за то чуо, 
тек ми Бог сāм д'о те стек'о сам сина, 
од Кајсара једног противника 
којега је цура подморала. 
Варала га за седам година, 
па послије изварала сина, 
а то, сине, мајчино дијете 
не хћијо се само њојзи свећат, 
но се Јели закл'о Вуковића: 
‚Јело! Слушај, шћери џенерала 
-- Е л' ме узми! -- тако ми мог здравља, 
ако ли ме узет, Јело, нећеш, 
признаћеш се и помињаћеш се, 
кучко, твоја удадбина за ме, 
а и моја за те женидбина! 
Опремит ћу себе и алата, 
и за себе до Стамбола града 
тражит доброг једног господара 
који море подизати војску. 
На двије ћу ударит државе, 
млогоме ће закукати мајке, 
и доћи ћу с војском у Кајсару, 
твога баба под сабљу турити, 
оба брата о чардак вешати, 
тебе носит за се на алата, 
у Турску се ватан учинети. 
Млого ћу ти црна јада дати!‛ 
Па му за то не признала Јела, 
но остала ш њиме пошпрдават, 
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пошпрдават и шака додават. 
Лука ја'нуо пламенита ата 
-- а пламенит на њему делија! --
дош'о, сине, к мене у Осеку, 
и хабер ми за ђецу донијо, 
па да дижем серхат и Крајину. 
А треба нам калабалук војске, 
јел је, сине, даљно путовање, 
а велике страже капетанске 
између двије, сине, државине 
ту се ваља бити с кухветима, 
с кухветима и с бановинама. 
Па те молим кā и мога сина, 
да гајирет, газалијо царска, 
штогој мореш више дижи војске! 
Млого нама пешца не требује, 
сал ето, они што ће останути 
на постаје да --, за свō нападање 
кад хи шћену Н'јемци нападати.“ 
Ту пошиље, другу књигу шара, 
па је спрема Орлић бајректару. 
„О Орлане, Мустафага царски, 
јеси л' чуо, мој милосан сине, 
за Османа Делибеговића 
и за моје двије шћери, сине, 
заробљене одавно и давно? 
Ти си, сине, иш'о у тевдиле, 
тражијо хи низ све краљевине; 
давно смо хим рахмет претурили 
-- а оне су у животу, сине, 
у Кајсару, трећу краљевину! 
Па те, Орле, молим кā и очи своје, 
диж' Орловско село превелико, 
носи бајрак, јаши на ђогата, 
да си, сине, у Осеку граду 
пред дворове Делибеговића 
-- без тебе ми путовања нема! --
а гајирет, очи соколове, 
да ми тā наш помен оставимо 
према двије наше краљевине,
спрем' душмана свије' крајишника, 
да црн образ не остане, сине. 
Моје шћери у душманске руке 
срамота је, и зазор је свије'!“ 
Па ту шиље, другу књигу гради, 
па је спрема дели Хусејину. 
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„Хусејине, кā и вилин сине 
-- мој Вилићу, гајреџија стари --
дижи, сине, мрке Јасићане 
-- Јасићане и Горњопољане --
да гајирет с твоје мало друштва 
-- али мало није, него доста! 
Твоје има стотина делија, 
све се један на четрн'ес' пише, 
ваши коњи, а ваши јунаци, 
мили сине, кā од горе вуци --
а гајирет ви своме бегу 
-- Е, беглеру Делибеговићу --
од Осека ваша је колега.“ 
Па ту шиље, другу књигу гради, 
а спрема је екстро бајректара, 
бајрактара свога Мехимеда. 
На тој књизи сама елипитва 
-- Е л', та књига не има читања --
па Мехмеду беже беседијо: 
„Мој Мехмеде, мој премијо сине, 
ево тебе рад' адета карта. 
Овā што ћеш господара наћи, 
овā нигда књиге не читаје 
-- ни читаје, нити ти је знаје. 
Јаши, сине, коња пуљатога, 
па с Осека преко Босне равне 
доклен гра -- , селу Орашкоме сиђеш 
код дворова Орашкога Тала. 
Он није у хоџе учијо 
без по тебета -- и то наопако! --
он не знаде шта ће књига шарат, 
без је' сине, подај рад' адета. 
Овако се скини са пуљата 
-- са пуљата твојега зекана --
Талу селам дадни, пођи к руци. 
Тале ће те питат откален си, 
‚Што си дош'о, момак јабанџијо, 
а шта ви је дошло до невоље?‛ 
Нај, Мехмеде, стотину дуката, 
ово подај понајприје Талу 
да се, сине, не наљути на ме 
-- а бој' с' ће се на ме наљутити, 
а на тебе бој' се искалити --
да те руса не размине глава! 
Но кад дадеш маџарије Талу, 
па му кажи ко га оправијо, 
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ко те спрем'о од Осека града 
-- и за мене љуби очи Талу! --
кажи Талу: ‚Бег је махсуз, Тале, 
махсуз селам на тебе, газијо! 
Беглеру су ђеца пронађена 
у Кајсару, трећој краљевини, 
па без тебе Делибегу нема 
ни кретања, нити путовања. 
Аџо Тале, наше огледало, 
Да поведеш дванејес' бешлија 
и Белаја, твојег бајректара, 
и Шуваја, хоџу пљоскаџију, 
и твојије' триста Орашчана, 
и на њихне ате и парипе. 
Тале, наше турско огледало, 
војске треба штогој више може, 
јер је Кајсар даља краљевина.‛ 
Па послушај, мој сине Мехмеде, 
'оће л' Тале рећи полазити. 
Ако Тале шћедне уз хордије, 
добро ће нам бити ако Бог да; 
ал' не шћедне, мука веља за ме. 
Без Тала нам нема путовања!“ 
Па на Тала хатме заклопијо 
и велике карте растуријо, 
за четрн'ес' дана бијелије' 
и четрн'ес' ноћи тамновије' 
што писаше и све растураше. 
Шала Босна није тадар била 
-- од Будима и од воде Климе 
па до Херцег међу Далмације, 
везала је између оба мора 
од Сплишкога и Далматишкога 
до Дунава и егре Будима --
та је вазда била раширена, 
а преда се газије хранила 
-- у над Бога а у царско здравље --
који војске крећу на команде, 
који имају свашта и свачега, 
нусрет виши а помоћ од Бога. 
Па кад бегске књиге разиђоше, 
Бег Османбег, бег --, а --, оџакзада царски, 
Осечане вика, све браћу своју: 
„Браћо моја тридес' Осјечана, 
ви сте сваки богати муслими, 
свак' имате по два и три двора. 



   Авдо  Међедовић                                                             

307

Епске 
народне 
пјесме

Е, по два, браћа, мене истребите 
-- а по један за ваше фамилије, 
за вашега ропског сибијана --
рад' турскога дина и имана, 
јел на мој двор не могу стати 
-- Е, главари, ш њима буљукбаше --
пространа је Босна земља равна!“ 
А то гледа Павичевић Лука, 
па гледаше шта бабо чинаше, 
а и опет не верује Лука, 
но све мисли на срдашцу своме: 
„Како с' Турци млоге чаламџије! 
Ево није све истина так'а, 
нит' овол'ка има војска ни царска 
у Крајини ни Унђуровини. 
Могу само веровати тврдо 
два везира, де је царска струка, 
а остале Босне тол'ко нема.“ 
А то мисли и у срце стишће. 
Па беглеру рече Делибеже: 
„Моја браћо, кад двор истребите, 
Не -- фала ви, браћо Осечани! --
да ком а ићрам учините 
ни за кога да грош похарчите. 
Бог је дао за ђечицу моју 
-- у над Бога а у царско здравље! --
а ја имам у Осек ризницу, 
још ту војску могу исплатити. 
Ако Бог да и срес' из Кајсара, 
и у ирад сину дати нећу 
ни шћерама, ни другоме сину; 
и кад, као Бог да, кад доведем војску --, 
моје шћери, за Луку девојку, 
и опет му свадбу начињети, 
па ни опет похарчити нећу; 
но ћу сину кулу начинети, 
двије ове, једна на два сина 
-- једна мене, а једна Омеру --
ова нова што ће бити Луки, 
она ће бити боља од овије', 
и ја ш њиме златна крила држат, 
а цару го водит у Стамболу. 
Цар ће њему дати и буљукбаштво 
и на њега прво сердаринство, 
и струка ће бити ал-Отмана, 
наш'јем свијем бити златна грана.“ 
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Па послије завет начињеше, 
карар даше, дворе истребише, 
а послије рече Делибеже: 
„Сад беглери, браћо од Осека, 
па сад --, од сад за петнаес' дана 
молим ви се, у Осеку прођ'те 
те зовните по Осеку граду, 
ђе је на двор у свакоме двору 
по тројица и по четворица, 
да по двој'цу на услугу дате 
да распињу на алај шаторе 
из царскога дебоја велика, 
да пењемо пољем зеленијем 
-- пр'о Поздравља кудар тече Драва, 
ђе ће силна окупљат се војска --
све алајске чадоре везене, 
једне мави, а друге црвене. 
Па вас, аге, молим -- и бегове --
кад нас шћедну сустизати војске 
да свакоме аћрам учинимо 
-- да свакоме на селам станемо, 
да главаре на двор пропењемо, 
-- а војскама кажемо шаторе. 
Нека бојна копља побијају 
а покрај њи' атове вежу, 
нека туру темре од бајрака, 
нека песма стоји од Бошњака.“ 
Па то кад је браћу замолијо, 
сад осечка браћа богаташи 
-- годни бези, а задруга тешка --
па опет гајрет учинеше; 
колико хим беже наручује, 
још више се старају јунаци, 
а на Осек' пукоше топови, 
а бегски се развише бајраци, 
ондар сташе развијат јунаци. 
А бег спрема до два сејменина, 
два сејмена на два кнеза своја 
-- на Маркешу и на Маринка свога --
даа оба кнеза дођу код Османа, 
код Османа Делибеговића. 
А намах момци кнезе добавише 
-- кад ево ти два бегова кнеза 
склонише се пред бега својега, 
поо беглеру ‚добро јутро‛ дају, 
а десној му руци полетеше. 



   Авдо  Међедовић                                                             

309

Епске 
народне 
пјесме

Бег хим руке не да из рамена, 
но обадва сједе до колена, 
па овако рече кнежевима: 
„Кнеза оба -- моја крита златна --
јесте л' чули четрдесет дана 
кад сам шемлучки хабер оправијо, 
ђе је први хабер за сестрића, 
други ђе сам добавијо сина? 
Па ниједног оба кнеза нема 
код свог бега доћи на честидбе. 
Но што ви је те не долазите?“ 
Но Марко шути, а Маринко прича: 
„Оџакзадо, наша крила златна 
-- наша златна огледаљко главна! --
а немој тако гријешити душу! 
Ми нијесмо, не дај Боже јаки! 
Ко би тебе на зло помислијо, 
зло га, беже, срело и стизало! 
Но чекамо, наше огледало, 
док се Босна смени и Крајина. 
Ми смо твоји покрај двора твога, 
кућа твоја наша недра врућа. 
Немој!“ Па --, па оба скочили, 
па беглеру руци полећели. 
Бег се смије, а грли кнежеве. 
Кнежевима млађи донијеше, 
еве, пљоске од четири оке, 
агрли хим чибук запалише, 
па пред њима ићрам учинеше 
кā пред њих, па кā и пред свакога, 
док кнежеви честитбину даше: 
„Мумбарећи робље налажења, 
а још више добави сестрића, 
а највише за новога сина 
што га 'ваког нити рађа мајка.“ 
„Моји кнези, да сте здраво живи, 
и за себе радос' дочекате!“ 
Кад је мало пошла пљоска златна, 
а на јутро јака лакрдија 
-- а ракија добар егленџија --
па Делибег рече кнежевима: 
„Сад ти, Марко, и Маринко ш њиме 
-- ви сте оба вазда кнеза моја 
те по један на пе'стотин' кмета --
сад шта ћемо. Ја растурам карте, 
Дижем серхат да потражим ђецу, 
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са божом великом помоћом 
а и овијем мојијем посинком. 
Ваља двије газит краљевине 
до Кајсара, даљне краљевине. 
Па два кнеза, ви на хиљаду кмета, 
Сад ја вас молим кā два брата своја 
-- не молим вас да ми мале дате, 
да ви ваше торе опразните, 
а да бегу војску нахраните --
но вас, Марко, молим, и Маринко, 
да што имам суватни' волова 
на Мауну и Тромеђу равну 
-- имам, сине, хиљаду волова, 
љет' и зими седе на Тромеђи; 
имам, сине, хиљаду овнова, 
три хиљаде јалови' оваца; 
док оваца траје и јагнаца, 
краве шарне и волове, сине, 
дират нећу, ни хи сагонити --
па вас молим, оба кнеза моја, 
да викнете по пе'стотин' кмета 
...да се ваше не осаме куле 
-- има свака кућа кмета мога 
једна и три, једна и четири, 
нека и два, нека по једнога --
да не дижеш, Марко и Маринко, 
О, од куће оног поједнога, 
но нек' ради и чивчилук ради... 
оне друге, што су у задруге, 
да дигнете з двора по једнога, 
да у хизмет војсци учините 
-- неком вино, а неком једиво, 
јел се спрема цијела Крајина --
да ви ни то грко бити неће.“ 
А кад Марко чуо и Маринко, 
обадва су бегу беседила: 
„Фала, беже Делибеговићу, 
Кад на кнезе немаш повјерења! 
Није требало, Делибеговићу, 
Да подижеш на --, нас на услугу свије', 
но је требало, Делибеговићу, 
да подигнеш од твојије' хиљаду кмета 
од свакога двора по једнога, 
да хим кухвет даднеш и џебхану, 
да иду према душманину, 
да тражу своје двоје ђеце 
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-- твоје шћери, наше двије ханке --
и твојега лудога Омера, 
па би Бог видијо и Крајина 
шта би твоја раја учинела!“ 
„Фала вама кā и браћи својој! 
Није тол'ке тешке за ордије. 
Ја не сумњам што вјере не да је --, 
што не бисте вјеровани били 
-- Е, тако ми моје очи двије! --
но Маринко и Маркеша ш њиме, 
има војске, у Бога над, доста, 
па ни ваше да не самру куле. 
Мене милије и макбулнији је 
да ми војску сретет' и пратите 
но да са млом на Кајсар идете. 
Тек вас молим кā два брата своја, 
'ај' гајирет, ради бега своја!“ 
Овако му кнези завикаше: 
„Наша минет и кућо оџакска 
-- Е, тако нам без никог до Бога! --
што могнемо и што не могнемо, 
рад бисмо ти тако дочекали.“ 
А з бедена пуцкају топови, 
а карте се растуриле шарне, 
а хабер се дао на све стране, 
па топовска текар тутњевина 
-- а по црној земљи тутњевина, 
испод ведрог неба грмљевина --
састале се здраке на све стране 
-- град од града, паланка паланки, 
а паланка између села јака. 
Почеше се сазиват башлари, 
а један другом честидбине дават 
од свакога града царевога. 
Ђе имаше бедена и топа, 
свак свакоме шенлук претураше, 
а други се на огласе даје, 
јер је так'а њихна веза била, 
да је Босна у оба разина --, 
да се једно друго не оставља 
доклен од њи' траје по једнога. 
Кад је так'и тутањ одлетијо 
са Осека до Шапца босанског, 
Па босанског Шапца до Будимског, 
На Будим се топи одјавили 
-- па с Будима покрај воде равне,
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па уз Саву с обадвије стране, 
од Унђурске са Чекрка града, 
па са Лике и Врљике горње, 
па с' одазва топа са Цетиња, 
са Цетиња до Врљи'ког стана, 
па с Новина до Калауз брода, 
од Увора до два вел'ка мора, 
па послије до Лијевна града --
одазва се сто осамдесет града 
и сто четр'ес' и шес' паланака 
-- а села ви ни бројити нећу. 
Кад устала серхат и Крајина, 
а бегови из Осека клети, 
млади момци, а засилни људи 
-- а згодни су на свакојој страни --
почеше се момци хазурати, 
из дебоја шатре износити, 
ус поље хи бојно распињати, 
ус Поздравље з двије стране Драве 
до Тромеђе на цијеле стране 
све алајске боје раздвојене 
-- једни мави, а други зелени, 
једни црни, а други црвени, 
а најпотолни кā снијег бијели 
која ли ће бити сарајевска војска, 
која доста имаде господства. 
Кад се силне струке разабрале, 
почеше се топи одбарати, 
топи бојни а одимн зградит, 
а у Осек попадат бајраци, 
а велика трчати команда. 
Устала оба кнеза бегска 
па викаше на хиљаду кмета; 
хиљада се кмета изнијело, 
дофатише казме и мотике 
-- Е, велике шанце ископаше, 
потијесни дувар опасаше --
наложише ватре тромеђанске 
а догнаше овце јаловице. 
Покрај поља устаде полане, 
а на кад'не вапне набавише. 
На оџаке туре све казане, 
да избију сал прве команде 
па да овце кољу јаловице 
и клете шкул'еве овнове. 
Думан паде покрај воде Драве 
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баш к' и да се гора запалила, 
сал од два три о --, дочека тешка 
за ту војску што правит јемека, 
а камоли каде војска дође, 
кад се серхат бије и Крајина. 
Све то гледа Павичевић Лука, 
па све мисли, ‚То истина није. 
Да је султан сјајан Сулејмане, 
тог кухвета према томе нема, 
ни његова у мушир везира, 
-- ни у садат мушир, ни везира, 
ни у иклиму у сву царевину --
а камоли Делибеговића.‛ 
Па се опет викаше Лука: 
„Је --, чувена је Босна и Унђурска! 
Да нијеју оваки јунаци, 
не би за њи' знале краљевине.“ 
Док се тадор натапели клети 
на ал --, на ље' ус поље Поздравље, 
аа за'таше, оџак истопаше, 
за пешке се јела припремише, 
а у Осек двори растребише 
за главара и за башалара. 
Наточише вина у хардове 
-- вино рујно од седам година --
и ракија трипут препечена 
за бегова и за башалара. 
Припремише ко ће кога дворет 
-- ко ће дворет, ко ће испраћати --
а који ће башанске хајване 
гледати хи и прифаћати хи. 
Так'а Босна поносита клета. 
Кад је вакат дошло од скупљања... 
а то ваде четрнаес' дана 
да почну први долазити, 
до најзадњег цијо месец дана, 
јер је клета Босна разуврта, 
аге тешке а добро богате, 
па се ваља нешто опремати 
-- нешто ђеци својој остављати, 
неко неком неког наручиват: 
‚Ако мене суђен данак дође, 
како ли ће с кућом управљати?‛ --
јер свак иде да се не поврати; 
нико не вели: „Што ћу погинути?“ 
но „Да Бог да да мејдан остане, 
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да с' избаву ђеца заробљена 
и тог нашег змаја доскочена 
да женимо, да га веселимо!“ 
-- тадар је так'а срећа била, 
па је данас Богу кабул било! --
...ондар кад је вакат отренијо, 
бег Делибег рано поранијо 
на дворове, на мушке конаке, 
око њега два сокола сива 
-- с једне стране Павичевић Лука, 
а з друге је Силић Јусуфага --
па бегове уши наслушаше, 
кад Тромеђа зајеча планина, 
одазва се хомар и долина. 
Кад погледа беже Делибеже, 
кад избише дванејес' бешлија 
и пред њима дванејес' једека, 
на њих чоха одбије те врата 
-- од врата тамам до копита, 
замотате сал што очи виде --
па свакога води бињеџија. 
На њих иду цареве бешлије, 
па двадесет и шес' бајректара, 
тек на крпе име јањичарско. 
Познаде хи Делибеговићу: 
тā салтанет паше будимскога 
-- Јахја-паше, царскога везира --
па скочијо, вика два посинка 
-- Е, посинка и сестрића свога --
„Гледајте, Павичевић Лука, 
гледај, сине, божје вел'ке моћи 
и помоћи доброга сретења! 
Ене, сине, паше са Будима 
-- Е, царскога уштугли везира --
Его њихови хебаче јањичари. 
Видиш, сине, како мотимора --, 
како Бог дā, моремо отисти 
и на Кајсар тебе оженити, 
и да ђецу моју избавити.“ 
Ој, ђе л' бисмо, ђе ли остависмо? 
Но да гледај бега Осјечкога, 
бег Османа Делибеговића. 
А кад виђе дванајес' бешлија 
и дванајес' кривено једека 
-- а дванајес' царево бајрака, 
а на њима царева 'ниформа --
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позна беглер ђе је везир царски, 
ђе пред њиме иду једекови 
на вилене коње оклопљене. 
Па за тијем не траја вријеме, 
кад еве ти Будимског везира 
-- Јахја-паше, царскога већила --
на његова дебела лабуда. 
Фала Богу -- на свему Ти фала! --
шале није Јахја-паша царски, 
а Турчин је што карара нема. 
Бела га је загрлила брада, 
а на чело царева ахмедија 
-- царска златна ахмедија сјајна --
за њој пера царска зађевена 
-- дван'ес' пера на дванајес' страна --
а зердава, и јо(ш) грана златна 
попала је пр'о чела везира. 
Ал' је пала пера зашатрена, 
низ белу се браду смијешала; 
брада бела, а пера злаћена, 
па би рек'о сунце сјајијаше 
иза горе кроз јелово грање, 
па заприпса пашином везиру. 
А за њиме ати и атлије 
-- крлачлије, јањичари царски --
све на алаје и на бајрактаре 
-- све једнака на њима одела, 
а једнака копља уз рамена, 
а једнаци на хајван такуми, 
једнаке хим ћорде на кукове --
а за њима храна и џебхана, 
и велики кухвет, и топови. 
Паша води четрдес' хиљада 
јан'ичара, царског(а) војника, 
и четрдес' топа са Будима, 
храна царска и џебхана топска. 
Кад то беглер виђе од Осека, 
па дозива својега посинка: 
„Да ви'ш, Лука, мој милосан сине. 
Мој Лука, сефта ни је добра 
-- прва сефта, ете нам везира 
и ш њим војске четрдес' хиљада --
па ће добро бити, ако Бог да.“ 
Лука, кад је видијо везира 
а и царски кухвет без карара, 
Лука онда на срцу мислијо: 
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‚Истина је, што Османбег прича. 
Он је кадар з бечкијем ћесаром 
ратовати и на Беч удрити, 
пошто њега слушају везири 
и доводу војске ал-Отмана.‛ 
Онда беглер вика на млађије, 
„Каж'те тамо што смо одредили, 
нек' изиде хиљада момака 
на сусрете паше царевога, 
па с једеком и са поклонима 
доведе га на двору мојему. 
Уза стубе к мене изведите 
и добро га ићрам учините!“ 
Ондар млађи слушу старијега. 
Повише се цареви бајраци, 
а пукоше пушке јан'ичарске. 
Ударише свирке и музике 
и цареви даулбаси златни. 
Фала Богу -- на свему Ти фала! --
би рекао, па би се заклео, 
да Тромеђа сиде у равнину 
од велике трупе од хајвана, 
од велике хуке од топова 
и велике песме јан'ичарске. 
Док та сила у Поздравље сишла 
-- Поздравље је поље преголемо --
Док на Драву паша нагазијо, 
под Осеку на чекме ћуприју, 
па кад пољу дође под капију 
-- под тврд бедем Делибеговића --
ту је срете хиљада момака. 
На витке се лунтре подупрли, 
пред везира на селам станули. 
Везир паша турски селам вика 
па витеза лабуда свога --, 
с лабуда се скиде међу њима, 
млађи паши коња прифатише. 
Ах, ет' они што су одређени 
паши неки скуте и рукаве, 
пашу бегу воду Осечкоме 
уза стубе међу своје руке, 
а бег пашу срете наврх стуба. 
Паша бегу селам натуријо, 
бег га з двије руке дофатијо, 
па га на свој дворац посадијо. 
Пред њим стаде, па превеза руке, 



   Авдо  Међедовић                                                             

317

Епске 
народне 
пјесме

а хожђелд'је ситне удараше, 
хожђелдије и сафалђедије: 
„Фала тебе, већил паша царски, 
Кад си дош'о и довео војску. 
Ти си царска помоћница вазда, 
наш' одбрана и добро над нама.“ 
„Фала, беже. Све ће добро бити.“ 
Везир пашу бегу уведоше 
и ићрам га с пићем учинеше. 
Војска турска пијани и чарни 
попадоше ђе кљују чадори. 
Побише се копља у ледини, 
а за копља коње повезаше 
-- на атове пушташе колане, 
а са главе скидоше чатале --
а темрета од бајрака клета 
побише се около шатора, 
па навали стима у сватове. 
Тамам везир беглербега пита 
и погледа бегова посинка, 
покрај себе Павичевић Луку. 
Кад је везир Луку угледао, 
а он га је и бег описао: 
каз'о да се так'и родит неће 
-- нит' родити, нити се родијо. 
Везир кад је Луку осејријо, 
бегу Осјечком ријеч бесједијо: 
„Бег Османбег -- царско перо златно! --
честитам ти сина змајовита.“ 
„Оллах разола, паша са Будима! 
Је ли истина, што сам тебе прич'о?“ 
Паша 'вако шућур учинијо: 
„Шућур па и ако ј' од Кајсара, 
Кад је --, овак'и' има соколова.“ 
Лука скочи, полеће му к руци. 
Не да паша руке љубит Луки, 
но га десном руком загрлијо 
па г' у чело соколовско љуби: 
„Добро, сиви, дош'о, соколане, 
који за част изгубљајеш главу
и дош'о си подизат Крајину. 
У божи над и наше Крајине, 
јä ли ћемо, сине, изгинути, 
јä ли тебе с Јелом оженити.“ 
„Е, ма, паша, фала добро вама! 
-- и ви виђет, у над Бога јака, 
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виђет и Бог и виђет Крајина, 
шта ће Лука од Њемаца градит, 
од Њемаца и од Маџараца, 
до Кајсара једанаес' дана.“ 
Таман сели, шућур учинили, 
везир бега Делибега пита: 
„Мој Османбег Делибеговићу, 
ко је тебе сив-зелен соколе 
-- младо момче од лијеве стране?“ 
„Мој везире, радос' непозната. 
Имао сам једну сестру милу, 
у вијеку више баш никак'у. 
Удала се у Каниџу турску 
за царева Махмутпашу Тира. 
Тā је соко бијо над газија 
и у сваке рате улазијо. 
Одма' -- ха! -- се, пашо, оженијо. 
Так'а му је судба искочила, 
отиш'о је с царом под Морији, 
под Морији у рат у Русији. 
Ту се паша шехит учинијо, 
ја сам њему рахмет претуријо, 
ово дете остануло лудо. 
Нисам ти се сестри повраћао, 
ни да видим шта ми сестра ради, 
јер ми га је жао Махмут Тира. 
Оно, Бог д'о, иза њега било, 
ово дете на оџак' остало 
подхрањено без ниђе никога. 
Па питало, кад је стигло, мајку: 
‚Имам, мајко, икога својега, 
јä л' од рода или од рођаства, 
јä л' дајиџе как'а надалеко?‛ 
А мајка му мене показала: 
‚Имаш даја, Делибеговића,‛ 
па је мене момак полетијо. 
Са Каниџе скоро к мене дош'о, 
и тамо се ни враћати неће, 
но са својим братучедом Луком 
хоће с нама до Кајсара равна. 
Добро га је бегенис'о Лука; 
Лука никак' не отражи друга 
на главаре ни с те с краљевине, 
без сал зове Силића Јусуфа.“ 
На то паша шућур учинијо, 
и велику милос' на обадва 
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-- нешто бега, а нешто Луку. 
У то таман ћеиф наместише. 
Сватови се у шаторе збише, 
логорови паше Будимскога. 
Почеше се кола окретати, 
а атови и кобиле вриштат. 
Доклен вјетра планинама нема, 
-- ветра нема, а Тромеђа јекну --
а погледа везир са беглером, 
кад се мрчна гора замрчила, 
ал' избише цареви бајраци 
и на њима крпе јан'ичарске, 
а то пашу ријеч осјетише 
-- Бег се сјети, и везир са ш њиме: 
„Е, ти иду кахримани царски, 
ђе је гази Пашић Ибрахиме 
од Травника шехера царева, 
са дванајес' хиљада јањ'чара 
и дванејес' топа царевије'.“ 
Пред пашом иде дванаес' бешлија, 
и дванаес' једекова креће 
-- сви једеци чохом покривени --
а цареви браћа јан'ичари 
све на сорте и на буљукове, 
све на алај и на бајрактаре. 
А кад изби Пашић Ибрахиме 
на сијаха коња великога 
-- момку нема ни тридес' година --
два га мрка загрлила брка, 
па са уха на ухо панули; 
испод ока лица бијелога, 
а широка чела госпо'скога. 
Царска су га пера обузела; 
златна капа на глави башлару, 
а на ђовди злаћено одело 
од цијела злата оплетено. 
На његова ата великога 
а пљаца се оштра гадарачка 
-- цијела је крна од бисера, 
а балчак јој од дуката жута. 
Ондар кад је везир опазијо, 
а шућур је на то учинијо: 
„Благо, бего, и мене и тебе 
-- ако Бог да, у над Бога јака. 
Ти си каз'о и препануо се 
да се војска скупит шале неће, 
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а да никог од Бошњака нема 
без два паше, и Бог са нама, 
и кад 'е јаки Лука -- О! -- Павушићу 
-- Лука, змајогњено дете --
и газија Силић Јусуфага, 
ја хесапим ту је доста војске.“ 
А смије се Павичевић Лука: 
„О газијо, честити везире, 
то би доста за Кајсара било, 
но толико -- белћим још толико! --
ваља гредом разбијат постаје 
спрем' Задара и спрема Пожурска, 
спрем' Јанока и вел'кострада --, 
спрем' овамо великога града, 
покрај вел'ког града Браунана, 
покрај вишег града Аигриса, 
па послије до њихније' стража. 
Велика је и унутрашња војска. 
Свуда куд' ће војска прифаћати, 
ваља њихне тврдит ћутукове 
а с великом војском остављати, 
а са вишом проћи унапређе. 
Кад с' вратимо од Кајсара града 
-- то је исти међу државама --
ког бидемо на остав оставили, 
свакога ће пожељети мајка. 
Ваља отуд нови рат справљати 
и новом се формом повраћати.“ 
То кад везир чуо Павичића, 
Бога ми му мило не бијаше, 
ђе се туна уздиже Крајина 
док пријеђу између држава. 
Па на томе топи запуцаше 
на шенлуку паши из Травника, 
а полетет хиљаду момака 
у сусрете Пашић Ибрахима. 
Причекаше пашу царевога, 
па пред њиме на селам стадоше, 
и селам хим паша натуријо. 
Пашу њега, и коња његова, 
пашу бегу и везиру царском --, 
а хајвана у топле подруме, 
паша бегу и царском везиру, 
а јањичарска војска к јан'ичарској. 
Почеше се више раширават 
и повише бајрак палахати, 
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повише трупат мехтерије 
а повише пиштати борије. 
Кад то били, пашу дочекали, 
паша селам код везира вика, 
везир бујрум и хожђелдум њему, 
па га сједе код колена свога 
-- беглербеже Делибеговићу 
пашу тури крај кољена свога. 
Добре ситне хожђелдије дају 
-- хожђелдије и сафалђедије --
а честидбу од паше царева: 
„Честитам ти, беже Делибеже, 
у робију ђецу прегорену 
-- на тазе сад кā да и рођену! --
и честитам твојега посинка. 
Је ли ово змајогњени сине 
што си њега нама описао, 
који гајрет пред нам учинијо, 
да ће так'и хизмет учинети?“ 
„Ово ти је, паша од Травника.“ 
Паш' овак'у рече лакрдију: 
„Ај машала, соколовског сина! 
Благо мајци што га је родила 
и што га је добро поднивила, 
од сваке га муке заклонила. 
Е, да Бог да, доживијо мајци, 
млого љета и велика свита, 
његово се оснивало гнездо, 
и оџака дебела вијека!“ 
Лука скочи, па му пође к руци: 
„Фала, паша, честита челенко.“ 
Не да му се Пашић пољубити, 
но га з десном загрлијо руком, 
па га одмах отур учинијо. 
Таман били, па се одморили, 
паша 'вако рече Делибегу: 
„Делибеже, царево колено, 
ко је ово момче нежен'ено 
у златноме и чистоме 'делу, 
и на глави с капе царске златне, 
доброг лица, а бољег облика?“ 
„Ово ми је, паша од Травника, 
сестрић мили од Каниџе равне, 
што за њега ништа знао нисам. 
Од доброг је соја и оџака 
-- од вашега соја и колеге --



   Авдо  Међедовић                                                             

322

Епске 
народне 
пјесме

Е, газије Махмутпаше Тира, 
а од моје сестре оброђене.“ 
Ондар кад је Пашић разумијо, 
па рашири руке обадвије, 
па Силића међу очи љуби 
и беглеру шућур учинијо: 
„Шућур Богу, кад ј' остало дете; 
нек' кахриман биде кахримански 
кā што му је бабо помен дао, 
де му име умријети неће.“ 
Онда Силић скочи на ногама 
да пољуби Пашић Ибрахима; 
не даде се паша пољубити, 
но сокола међу очи љуби. 
Таман су се рахат учинели 
и попили шта је воља коме 
-- и попили шта је ћеиф коме --
доклен вихра планинама нема 
-- вихра нема, а Тромеђа јекну, 
све од горе одлијеће лишће 
од велике писке од хајвана. 
Пишти доре, ђетелина трава, 
свита стаде бајрачкије' крпа, 
а и крика златније' јабука. 
Кад погледа паше обадвије, 
кад ево ти Фетибеговића 
-- з Бање Луке царева господичића 
што га так'ог у свој Босни нема --
на његова висока кулаша. 
Ах, какав је Фетибеговићу? 
Јадан везир паша од Будима, 
и ет' онā паша са Травника; 
салтанет је бегу Фетичкоме 
млого бољи него у везира. 
Глава, личнос' кā но у сокола, 
јä ли кā но у злаћеног змаја. 
Е, како је беглер навалијо, 
колика је са њима атлија, 
как'а ли је бањолучка војска 
-- све ти момци који токе носе 
и на глави по перо челенке, 
а на коње рахте и облуке? 
Ондар свита стоји кроз планину 
-- да га види дивни душманине, 
да се бега не би нагледао, 
а камоли царске руке дуке, 
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царске та'ке лале и бегови. 
Пред му иде дванејес' бајрака 
и дванаес' царево једека 
-- сви једеци чохом покривени --
да атлија и далкрлачлија 
-- нема ш њима пешца никак'ога. 
Алајли се повили бајраци, 
а златана крпа обмотала 
-- крпа свога грли бајрактара, 
а јамака ките са бајрака. 
Та атлија кā и дерветена, 
баш к'и да је војску војевала: 
све алај и чете цареве, 
буљукбаше један за другијем, 
а пред њима беглер од Бањ' Луке 
-- з Бање Луке Фетибеговићу 
кā и султан пред својима лалама, 
баш к'и султан пред своје везире, 
ил' кад са ш њим иду пашалије 
у Стамболу, хућуму цареву. 
Ондар кад су паше сагледале 
гази бега Фетибеговића, 
обадва су шућур учинела, 
па овако један другог гледа: 
„А, брате, овог беглербега! 
Машала, машала, сивога сокола 
-- Е, как'а га је под'ранила мајка! --
да л' живијо, па да л' доживијо!“ 
Лука скочи, па завика бабу, 
„Бабо беже, откале је сплано, 
фала Богу и земљи царевој, 
да никога у над Бога нема 
без бега Фетибеговића, 
ту је нама доста добра свега.“ 
И са ш њиме дванаес' хиијада. 
Ондар па га беже осејријо, 
а бегова више лете крила. 
Па на беден два топа пукоше, 
у сусрете Фетибеговића 
полетеше бегови сејмени, 
полетеше на град на капији 
у сусрете Фетибеговића. 
Бег Фетибег на кулаша дође, 
селам даде, од кулаша паде, 
а ђеца му селам прифатише; 
млади момци бега и кулаша, 
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па га воду пашам' и бегов'ма 
-- бега горе међу паше обје 
и беглера од Осека града, 
а кулаша у пешке подруме. 
Ордија се под чадоре смеша; 
паде војска з Бање шехер Луке, 
а шаторе покрај јан'ичара. 
Пободоше копља њихна бојна, 
а побише алајли бајраке; 
почеше се коњи провезиват, 
на хајване пушташе колане. 
Почеше се певати Бошњаци, 
трупати хим ситне мехтерије 
-- а пиштати зиле и борије, 
а бошњачка кола окретати, 
а дивна се песма развијати --
да ћеиф чини ко од даље ви-, д-. 
Вриска стоји витких бедевија, 
вриска стоји ата мисирлија; 
писка стоји витки' бедевија, 
звека стоји на бедре сабаља, 
а и сјака з главе челенака. 
Још мало -- док пристигне војска, 
да баш ноћна биде помрчина --
би сјајала царска ће --, паланка... 
свита тешка и челенка златна, 
и злаћенији на сабљама балчаци 
-- и злаћене крне на гадарке, 
и з бајрака злаћене јабуке --
то би ноћом месечину дало. 
Таман беглер код везира дође, 
селам даде, па се поклонијо; 
везир-паше на ноге скочише, 
крај себе му бујур учинеше, 
међу себе место направише, 
па му ситне хожђелдије даје: 
„Е, хожђелдум наш газија царски!“ 
„Е, олбулдум два везира царска, 
два већила, наша златна крила!“ 
Питаше се за мир и за здравље. 
За --, су рекли да су здраво били, 
сад Фетибег гледа Делибега 
-- кад крај њега видијо синдрака: 
с леве стране Силића Јусуфа, 
а с лијеве змајовитог Луку. 
На Луку му очи утекоше 
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-- на његово чело и обрве, 
на његове очи соколове 
и на њигове у мишкама руке, 
и те плећке и прсе јуначке --
па Фетибег на срце мислијо: 
‚Фала Богу -- свашто ли си кадар! --
да л' је истина да га роди мајка, 
јä ли божа утворица 'нак'а? 
Да л' је ово сила урашћена?‛ 
Па Дел'бега Фетибеже пита: 
„Мој колега Делибеговићу, 
је л' ти ово синдрак по новљењу, 
-- Твој посинак, нама свије' мијо?“ 
„Ово ти је, Фетибеговићу, 
наша добра бити поуздаја.“ 
А беглер му даде честидбину: 
„Ај аферим, Лука Павичићу! 
Не умрли док добро твоје, сине, 
не вратили, па те оженили, 
и у Осек гледали девојку 
-- ту Јелику тога џенерала --
ђе тога двори господара.“ 
„Амин, беже, тебе Бог д'о добро, 
вазда добро себе понихао, 
глава твоје добро одазвала, 
сјајао ти оџак кā звијезда 
јä л' пр'о ноћи месечина сјајна!“ 
Па у томе сохбет отворише, 
а Фетибег Делибега пита: 
„Дел'беговићу, ко је момче младо 
што крај себе седи ус колено?“ 
Каза беглер ко је и како је 
-- чији је момак, од којега баба, 
која га је обродила мајка, 
која га је земља по'хранила. 
Фетибег је шућур учинијо: 
„Богу шућур, Делибеговићу,
кад је оџак ост'о од оџака. 
Нек' је сретан и нек' је жив мајци, 
дочекала радос' од Јусуфа, 
и ми сина свадбом оженили.“ 
Јусуф скочи да пољуби руку 
гази бегу Фетибеговићу. 
Не да беже за то поменути, 
но Јусуфа међу очи љуби. 
Таман били па се одморили, 
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кад ветра нема планинама 
-- ветра нема, а планина јекну. 
Кад погледа беглер и везири, 
кад ево ти аге Јајчанскога 
-- ах, ход Јајца Амера Чајића --
Е, Хатића гази Омераге, 
с њим њи --, т --, његова вранца високога. 
Вас у рахте вранац од калкане, 
у злаћене билал и чатале; 
на вранчића злаћено ођело, 
златна хаша и месјеч'на сјајна. 
На агу Омерагу млада, 
на глави му царска капа златна, 
на њој седам сјаји челенака; 
сабља оштра од мермера ладна 
-- од некак'а комушана шарна --
на њој има алем камен драги, 
и на њему кā и аго сјаји 
кад но ноћи нема месечине --, 
камен сабљи са балчака сјаји 
баш к'и оно ноћом месечина, 
а пљаца се око коња клета 
баш кā гуја око суха трна. 
А беглера токе загрлиле, 
агу царског токе и канати; 
а у силах везено оружје; 
а копља му бојна уз рамена; 
а седам за њим иде бајрактара, 
три хиљаде с њиме Јајичана 
-- све атлије, пешца никаквога. 
Тај је дечак баш к'о везир царски, 
некуд бољи млого од везира 
-- салтанет му виши од везира. 
Ш њим све момци кā и мрки вуци, 
а једнако на њима одело: 
једнаке хим сабље о кукове, 
једнака хим пера наврх чела, 
а једнака на њима одела. 
Аман свите од Омера млада! 
То су паше шућур учинеле. 
Лука свога поочима пита: 
„Бабо беже Делибеговићу, 
ко је, бабо, момак на вранчићу? 
„Сине, оно Хатић Омерага 
од нашега Јајца каменога.“ 
Лука њега гледа, бегениса: 
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„Добар га је момак и с хајваном 
-- и ш његовијем, бабо, ћулеханом.“ 
Бег на млађе вику учинијо 
те Хатића срели Омерагу; 
селам дао, они прифатили, 
код бегова бега уведоше, 
а сватови покрај свата редом. 
Почеше се свати раширават 
а повише темрета падати, 
алајли се бајрак повијати, 
топовске се трупе раширават 
по брдима и около поља, 
а вриска је стајат од казана, 
парити се јело за ордије 
-- за ордије и покретне војске; 
думан пао покрај воде Драве 
кā да неђе гора горијаше 
од велике паре од хајвана 
-- нешто од хајвана, нешто од казана, 
нешто од велике духе од јунака --
па је Драва и поље Поздравље, 
Лијепо се мутне магле вичу. 
Вришту ати, пишту бедевије, 
звека стоји копља костоломна, 
бајраци кā зимни облаци, 
чадорови баш к'о шехерови, 
бојна копља како гора чајна 
-- велика се сила окупљаше. 
Таман гази Омерага дође, 
пред два паше поклон себе даје 
-- селам даде, па се поклонијо --
везир-паше место начинеше, 
Омераги хожђелдију дају, 
па с' истакли, па се запитали, 
за мирно се здравље упитали, 
па на томе шућур учинели. 
Мало било, дуго не трајало, 
док Тромеђа зајеча планина; 
кад погледа обадва везира, 
кад ево ти аге Омераге 
-- са Лијевна Љевака Омера --
на његова вишока алата. 
Фала Богу -- на свему ти фала! --
Е, какав је Љевак на алата? 
Би рекао да је везир чарски. 
Салтанет му бољи од везира, 
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а бољи му аднет од везира. 
Кад је дош'о, виђоше везири. 
Обадва су бегу беседили: 
„Делибеже -- Е, од Осека града --
ко је онā ага на алата? 
Сви јунаци сабљу своју носе 
нис кукове ал' с лијеве стране, 
онā његову са деснице банде.“ 
„Оно нам је, паше, Омерага, 
што се Љевак зове Омерага, 
од Лијевна и велике Крајине. 
Он је Љевак, и тако је рођен 
с оном левом руком, и са ћордом. 
Двије паше, он је зафт учинијо 
Од Ленгера те до Силитора; 
од њега на свакоју страну 
пишту Њемци, паше, и Маџари, 
и велике пуше, и макаше. 
Газијега и га'дара нема 
ни у цара ни у наш' Крајину.“ 
Ондар паше шућур учинеше. 
Лука главу тури на пенџеру, 
па бабу рече Делибегу: 
„Је л' ви оно Љевак Омерага? 
Ми смо чули за њег' у Кајсару, 
да је чисти јунак на јунаштво.“ 
„Фала, сине! Оно ј' Омерага.“ 
Ондар Лука гледа и сеј'раше: 
„Добар момак, добар и алате; 
ништа није гори нег' што се фали, 
него бољи -- и бијо ни бољи, 
јер ће нама требовати, бабо, 
јä л' на Котар, јä л' према Пожурска, 
јä л', мој бабо, спрема ли Јанока, 
јä л' Шабаца од маџарске стране, 
јä л' с Инђије од њемачке банде, 
јä л' Брауну, јä л' ка Инигрису, 
јä ли, бабо ка великом Брусу, 
јä л' на застав међу Златикама, 
јä л' на поље Голубово шарно, 
јä ли, бабо, на Радане мале 
ђе краљевске бију тарафхане, 
јä л' на Кајсар покрај манастира, 
јä л' на Јелу са млом Вуковића, 
јä л' избавит твоје двије шћерке.“ 
Добар момак за свега тога, 
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па за њиме седам бајракова, 
три хиљаде Лијевчана млад'је'. 
Па видише, па хи сусретоше, 
и Умеру селам учинеше. 
Млади У]мер дотера алата, 
селам даде, од алата спаде; 
млађи момка међу везирима, 
а војска се с војском смијешала 
под шаторе преко банде своје. 
Па су онда селам натуријо; 
селам Љевак дао везирима, 
они њему ситне хожђелдије, 
па напоред место начинели, 
а рахат хи чаша дочекала. 
Чашу пију, сохбет добар граде, 
а духанску теглу тумбећију. 
Мало било -- дуго не трајало --
Тромеђа се отвори планина, 
а од горе одлеће листина. 
Кад погледа беглер с везирима, 
кад ево ти дванеес' бегова 
преко Уне од Унђуровине 
-- Е, царскије' дван'ес' капетана 
на дванаес' коња, све атова; 
неки шарни, а неки су врани, 
неки ђоги мало попуљати, 
неки разне длаке мркатасти, 
неке беху ноге путаљкасте. 
Тако бегски царски капетани. 
Све на њима царске капе златне, 
а на чело на њима зердаве, 
под ферманом ђе су капетани 
који вазда држаху сејмене 
од двајесет па до четрдесет 
наа --, по своме двору и на трошку своме, 
а хи сваки по хиљаду диже, 
ђегој иде те ратује ш њима, 
нит' га царе пита, ни везире, 
нити чека цара ни фермана 
ни везирске ситне бујрунтије. 
А дванајес' слично капетана, 
та су лица кā и пашалара 
који цара дворе у диване. 
Кад хи виде два везира царска, 
а највише Павичевић Лука, 
Лука велик има мерак в'ома. 
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Виђе Босанце, Турке пофаљене, 
-- Крајишнике и Унђурце редом --
и под њима крилате хајване, 
има л' који у њихне бегове 
да му хејван припше на халата, 
-- на алата Луке Павушића --
или који да усприпше лице 
на ваљана Павичевић Луку. 
Ондар видијо дван'ес' капетана, 
па овако Лука беседаше: 
„Мијо бабо Делибеговићу, 
ко су ове? Јесу л' пашалије, 
ил' су лале ис Стамбола града? 
-- јел на њима има на челима 
царска пера и царска зердава.“ 
„Оно, сине, пашалије нису 
-- нису отуд од стола Стамбола --
но су оно аге, бези --, капетани, 
мили сине, преко Уне хладне 
-- преко Уне од Унђуровине. 
Оно ти је дван'ес' капетана 
што се зна у све седам шаха, 
који војске воде без фермане 
-- без фермана сјајног Сулејмана 
и везирске ситне бујрунтије --
ђегој хоће, удрити могу, 
ни питају пашу ни везира.“ 
А Лука је бабу беседијо, 
„Бабо, шућур на 'ве добре људе. 
Богу фала на овој Крајини. 
Сад ја сербез идем ка Кајсару. 
Да никога нијес' добавијо 
без Левака на коња алата 
а з Бање Луке Фетибеговића, 
Омерагу од Јајца бијела, 
па овије' дван'ес' капетана, 
ја се надам ратит --, извршити --, 
ратовати и рат извршити 
-- у над Бога, у Кајсару систи.“ 
„Ну причекај, мој мијо синдраче, 
па ћеш серхат виђет и Крајину. 
Е, да није нешто Босна, сине, 
нешто Босна не би спомен дала 
од ћесара, па четири краља.“ 
Лука гледа дван'ес' капетана. 
То је --, један иде за другијем, 
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све за једним по бајрактар царски, 
за свакијем хиљада делија 
-- све атлија, пешца никак'ога. 
Кад је та сила под Осеком сишла, 
а бегови пукоше топови 
да све лучу преда капетане, 
па селаме тури на бегове. 
Беглербези дошли на одају. 
На то поље покрај ледне Драве, 
како који беже долазаше, 
на селаму Турци испадоше; 
беговима коње и бегове, 
а ордије иду под чадоре. 
Почеше се рашират чадори 
по крилима и по брдима, 
а бегови дворе потпуњати. 
На одаје, велике бедеме 
-- а бега Делибеговића --
селам дван'ес' даде капетана; 
прифатише два везира царска, 
па хим ситне хожђелдије дају 
-- хожђелдије и сафалђедије --
они њима деснијем рукама. 
Не дају се паше пољубити, 
но бегове на реду ставише. 
Ту се кола бегска раширише, 
а сватовска више и још више: 
поче фатат виша акабела, 
виша трупа стајат од мехтера, 
виша писка од царски' борија, 
виша избит даулхана клета, 
а виша се кола развијати, 
а повише певати Бошњаци, 
а појасније пуцат венедници. 
Ко би видијо теке издалека, 
би рекао ферман пош'о царски, 
па ал-Осман сефер учинијо 
јä л' с ћесаром, јä л' з другијем краљом. 
Па се царски муширијети збијају 
и везирлуци царски валилуци, 
и војска се ал-Отмана збија, 
ал-Отмана под Осека града. 
Нико не би мог'о осјетити 
да толико турска Босна храни 
-- Е, толико ага и атова 
и толико царскије' затова, 
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а толико брзих бедевија, 
да толика свитаа народу. 
Па је Лука с'ећом премеријо 
-- оком мери, а гледа делије --
па се чуди и диви се в'ома: 
„Да сам чуо ђе ј' истина ово, 
давно ли би дош'о у Осеку 
рад' противи џенераља Јеле, 
но окосних и остара' себе.“ 
Ондар мало -- не дуго трајало --
кад Тромеђа зајеча планина; 
кад погледа Павичевић Лука, 
кад ево ти капетана царског, 
а са Тузле Хусеј'н капатана, 
са Тузлана четири хиљаде. 
За њим иду четир' бајрактара 
кā четири лале покрај цара 
на четири коња под хашама, 
Под рахтима и под пусатима. 
А да видиш Хусеј'н капетана 
-- би рекао да је везир царски --
на једној виткој бедевији, 
вас у срми и жежену злату. 
Момка јако загрлили брци 
-- би рекао с образа му руже, 
сјају двије на образ ружице 
кā на башчи око Ђурђевдана --
а златна се аламанка ваља 
око танке њихне бедевије 
-- би рекао да је плаза гуја --
а балчак јој од дуката сјаји. 
Па колико свита са кобиле, 
са кобиле спрема јарког сунца? 
-- кā свећица са мрка облака. 
А кад паше и Лука виђоше 
Хусејина Тузле капетана, 
паше обје Делибага питају. 
Везир 'вако Делибегу каже:
„Бег Османе Делибеговићу, 
ко је онā зате на кобили? 
Онога ти, беже, не познамо.“ 
„Како, двије паше, не познате 
оног момка гласа великога? 
Оно ви је Тузла капетане 
-- Е, Хусејин, који до границе --, 
то се двије држи државине, 
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то се с Њемском и су Маџарском 
и Пољачком брани. 
Он је вама ближи него нама, 
до Будима и Шапца вашега.“ 
Ондар везир шућур учинијо: 
„Богу шала --, 
Богу шућур, Делибеговићу, 
кад овак'их кахримана храни 
царска земља и Босна поносна.“ 
Онда вели Лука Павушићу: 
„Ето, бабо Делибеговићу, 
да никога нема од Турака, 
ја сам сербез ка Кајсару поћи 
са овијем што су дослен дошли, 
два везира у застав ставити 
на велику Суху међу Брему 
да јä --, а разбију града од Котара 
-- да заставу од Котара бране, 
од Котара па и од Јанока.“ 
Ондар њему беглер беседијо: 
„Стани, Лука, још ће пуно доћи.“ 
Мало бити, Хусејина срели, 
Хусејину на селам изишли. 
То је време дуго не трајало, 
Хусејина дали к везирима. 
Е, Хусејин селам натуријо, 
везир-паше селам прифатише, 
у реду му место начинеше; 
па Хусејину капетану царском 
хожђелдије паше двије дају, 
а он њима дао мирно здравље. 
У то време сели, одморили, 
златне чаше и ракија киета 
па пијаху, па се весељаху. 
Бег код бега, главар код главара, 
војска к војсци под зел'не чадоре, 
а рашире трупе од Бошњака. 
Почеше се развијат бајраци, 
а повише фатати шатери, 
далеко се одмицат топови. 
То је Лука ћеиф наместијо. 
У то време, дуго не трајало, 
докле Тромеђ' зајеча планина. 
Кад погледа Павичевић Лука, 
који мерак има за гледање 
како паше долазу босанске 
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-- буљукбаше па бимбаше царске, 
капетани па и аге царске, 
па на реду селски бајрактари, 
па наизред баше и ајани --
Лука сваког --, за свакога пита баба: 
„Ко је оно, од соја којега?“ 
па чекаше. Кад Тромеђа јекну, 
Кад погледа Павичевић Лука 
и гледају два везира царска, 
кад ево ти бега од Плочника 
-- Алибега од Брчкова равна, 
Алибега Хашимбеговића --
на његова гала високога, 
ш њим Брчана и Посавничана. 
За беглером четири бајрака 
и четири од босанске војске, 
све атлије тек од Посавине 
-- Босанаца равније' јунака --
све атлије, пешца ниједнога. 
А какав је Брчка Алибеже? 
Тā је момак од двадес' година. 
Браде нема, а нема бркова, 
а госпо'ског и чела и лица 
-- чела добро(г) и лица господског --
а на себе ношње поносите. 
Добра под њим коња сијахдена 
-- сијах коња, гала високога --
златна 'дела и њега и коња, 
па се двије боје понијеле, 
па би рек'о да је везир царски. 
А да видиш Павушића Луке 
-- Лука и та обадва везира --
Лука баба поочима пита: 
„Поочиме Делибеговићу, 
Ко је онā момак на сијаху 
-- на сијаху, коњу високоме?“ 
„Оно, сине, Брчка Алибего, 
и за њиме четири хиљаде 
Посавначана, око плодне Саве. 
Оно ти је асли Босна, сине; 
ово друго, све У'чка крајина.“ 
Лука на њег' шућур учинијо: 
„Добар, бабо, Брчка Алибеже 
-- добар момак, и добар му хајван. 
Ја онак'их желијем јунака.“ 
Па на томе шућур учинеше, 
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Алибегу на селам стадоше. 
Алибег хим турски селам вика. 
Бег' и коња -- бега к беговима, 
а сијаха тура' у подруме --
војска војсци потпуња чадоре. 
То је било, па се начинело. 
Селам беглер даде везирима, 
а везири бегу хожђелдије, 
па г' у добро место посадили, 
а хладнијем вином дочекали. 
Вино клето и ракија клета, 
па велики ћеиф наместила, 
међу аге сохбет учинела. 
То је мало, па је не трајало, 
Па Тромеђа зајеча планина. 
Кад погледа Лука и везири, 
кад ево ти аге царевога, 
гази аге Пржинског диздара 
на његова коња шаренога. 
Е, какав је Адем диздарага 
са Пржина, сасред Крајине 
-- са Цазина, од дон'ије' веза --
на његова коња чилашаста? 
Тā је диздар баш к'о везир царски, 
а за њиме до два бајрактара, 
све Крчана и Доњопржана 
-- таман равну хиљада јунака, 
све атлије и далкрлачлије --
све момака кā и ђевојака, 
а за рата па мрћије' вука, 
сви једнаци и једноликасти: 
једнаке хим на калпаку че'р'л'е --, 
и на њима чекркли челенке, 
једнаке хим токе на прсима, 
а једнаке ћорде о кукове. 
Момак иде на својега своја, 
на висока коња дебелога 
са рахтима и са калканима, 
на глави му пера челеначка 
-- да је везир, не би ништа било, 
а камоли диздар у Пржине. 
Диздари те видоше везири, 
на диздара шућур учинели. 
Лука баба Делибега пита: 
„Поочиме Делибеговићу, 
ко је онā момак на сијаха --, 
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на онога коња риђаната 
-- на шарина коња великога?“ 
„Оно, сине, диздар са Пржине 
-- диздар Адем, царев кахримане, 
међу Цазин и међу Крајину --
оно су њиме хиљаду момака 
кā хиљаду вука планинскије'.“ 
„Видим, бабо, ђе је момак добар 
-- добар момак, добар му и хајван, 
и добро му бес карара друштво --
благо нама кад ће с нама поћ' он. 
На млого ће место требовати 
јä л' за напред, јä ли остављање, 
јä л' за њемско, бабо, нападање, 
јä л' за мејдан, јä ли за харање.“ 
Ондар кад је беже препузао, 
бегова је пукнула парада 
и скочило тр --, хиљада сејмена, 
пред диздара на селам станули. 
Селам диздар даде са Пржине 
са својега шарца великога, 
сејмени му селам прифатили; 
момци једни Пржинског диздара 
-- једни њега, а једни хајвана --
па диздара међу паше царске 
-- међу паше и међу бегове --
а шарана у подруме мра'не. 
Војска војсци под своје чадоре, 
па се турска кола разминуше; 
поће се поље потпуњати, 
а Лука ћеиф наместијо. 
Везир-паше сваком хожђелдије, 
они њима ићрам и тазине, 
па се так'е чаше опрхнуле, 
а у поље бију мехтерије 
-- царске бију зиле и борије, 
а удара техперија стара --
чука стоји бојније' топова, 
а облаком палаха бајрачка, 
а чајна се товра оборела, 
-- бојна копља кā и гора чајна; 
вришту ати, пишту бедевије, 
а певају кола од Бошњака, 
почешће бију венедници. 
Ати вриште, бедевије пиште 
-- да је коме стати, погледати, 
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да не верује да је Босна клета, 
но да царске попале ордије, 
да се некуд пред сефером спремљу. 
Мало ћеиф Лука наместијо, 
а бег --, више два везира царска, 
док Тромеђа зајеча планина. 
Кад погледа Лука и дружина, 
кад ево ти седам буљукбаша, 
а од Крај'не, од Бишћа крвава, 
а турскије' седам буљукбаша, 
а некије' седам царски' паша 
-- два Козлића, три Хуремагића, 
садно Бишћа два Прженичића, 
сасред Бишћа бега Атлагића --
и за њима седам бајрактара 
кā и седам лала око цара 
на атове и парипе златне. 
На момцима калпак ш челенкама, 
а на прси токе ал-Отмана; 
на кукове ћорде аџемачке, 
а уз раме бојна копља клета. 
Ој, ђе л' бисмо, ђе ли остависмо? 
Поспавасмо, па заборависмо. 
А кад беже књиге нашарао 
На бихачке царске буљукбаш': 
„Буљукбаше, Бихаћане драге, 
јесте л' чули, бихаћки главари, 
а за ону ђецу Османбега? 
Кад сте мени на хатар слазили 
и ђеци смо рахмет претурили, 
газалије, и давно и давно 
-- сад сам за њи' хабер уфатијо, 
а ђе су ми ђеца у животу 
на Кајсару и кафазу златну, 
на кафазу Кајсарскога краља. 
Добар сам хим хабер уфатијо 
-- О, добра сина набавијо, 
са Кајсара Павичевић Луку. 
Он је к мене дош'о у Осјеку, 
за ђецу ми добар хабер каз'о, 
и дош'о је да диже Крајину, 
како ли би сакупили војску 
даљу, паше, за Кајсара града. 
Па нам треба калабалук војске. 
Па вас седам молим буљукбаш' 
-- кā и што сте кахримани царски --
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да би л' бегу били од помоћи 
ради Бога и цара својега, 
ради нама свије' муслимана, 
рад' севапа ђеце заробљене, 
рад' радости моје и љубине, 
рад' јунаштва мојега посинка 
што је дош'о из далеког света 
рад' противи једне заручнице 
-- прег'о дечко да изгуби главу, 
јä л' да спомен узме и девојку. 
А гаирет, старе газалије! 
Без Бишћана путовања нема.“ 
Па је седам карта оправијо. 
Те растура, двије карте гради 
на широку врелу Цетинскоме, 
на два бега -- оба ал-Отмана, 
под ферманом цара честитога --
на газију Бабахметовића 
-- Е, и онога Мехмед Зенковића. 
То су прва два бега царева; 
скрај Цетиња и око Цетиња 
до Увора и камен' Мрамора, 
то је њихна цела питавина. 
Овак'е хим двије књиге гради: 
„О колеге, два бега с Цетиња, 
јесте л' чули за бега Османа 
-- за Османа Делибеговића --
ђе је моја радос' поновљена, 
ђе сам своје троје ђеце моје 
наш'о сада у робију, браћо, 
у Кајсару на далеку даљу, 
па ми хабер тачан чатисао, 
и тā хабер донијо посинка, 
-- од Кајсара Павичевић Лука --
што га так'ог виђети нијесу --, 
-- нит' 'е'ђели, ни ћете виђети. 
Он је дош'о у Осику граду, 
да подиже серхат и Крајину 
рад' противи своје заручнице; 
мене се је срећа догодила 
да избавим ђецу -- ако Бог да! 
Аман, браћо, два бега царева, 
ндај, газије, у гајирет пођ'те 
кā и што сте вазда научили, 
јел имамо доста војске 'вамо, 
али без вас колетања нема 
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-- ви сте два газије царска, 
ваша војска одлична од своије', 
а без вас ми путовања нема.“ 
Па те карте сад не оправијо, 
а сад једну тазе махсус гради. 
Ком је шиље, којем разговара? 
Та је карта војске командара, 
на Хрњицу од Кладуше Муја. 
Овако му бег Османбег пише: 
„О газија Хрњица сердаре, 
јеси л', ага, за ме разумијо 
-- за Османа Делибеговића --
ђе се мене радос' поновила? 
Она ђеца моја поробљена 
-- са овога свијета стопљена --
данас су се ујавила, Мујо 
-- О, давно хим рахмет претурили! --
ене моје ђеце у животу 
у далекој Кајсар краљевини! 
Уз тā хабер тачан и разумљен 
новога сам сина набавијо, 
од Кајсара Павичевић Луку. 
Ето, Мујо, шта је сила твоја 
-- ти си Босни и Унђуровини 
и најнапреднији, и најсилније ђовде, 
најсилније буџута и главе, 
и најбоља ага међу нама --
так'а је сила према тебе 
јä л' још, Мујо, и виши и жешћи, 
и још нема ни тридес' година, 
па је дош'о у заточби себе. 
Тамо га је цура преварила 
-- у Кајсару Јела џенерала 
варала га седам годин' дана --
па слагала, не шћел' го узети; 
на њу се је Лука наљутијо, 
па је Јели рек'о Вуковића: 
‚Чујес', Јело, шћери џенерала! 
Бог ти вјера -- која слагат неће --
за другог се удат нећеш, млада,
док је од Луке на рамена глава. 
Али бих те мог'о учинети 
-- учинети, па те прекинути, 
из бијела света изгубити --
теке, Јело, тако радит нећу, 
но ћу за те господара тражит; 
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да подигнем серхат и Крајину 
а да двије газим краљевине, 
борбом љутом до Кајсара дођем, 
да цел' Кајсар турим на ватрама 
-- дрвено ћу ватром сагорети, 
а камено са земљом сравнити --
баба ћу ти -- џенерала твога, 
Јело -- жива на дувар вешати, 
тебе носит у Крајину турску 
-- у Крајину ђе господар биде --
тамо тебе млоге јаде градит 
а на сваке муке натурати.‛ 
Јела мљела да то лаже Лука, 
а то, Мујо, мајчино дијете 
-- то је рек'о, и на то поклек'о, 
и дош'о је те хабер донијо 
од Кајсара, ђе су ђеца моја 
-- Е, Фатима и Златија ш њоме, 
и Омера с --, од деветн'ес' љета. 
Па је њега ћери моје, Мујо, 
на Луку су побратимство дале; 
он је мене синак кā Омере, 
вама свијем братац од матере. 
Па те молим, војсковођа Мујо, 
да с Халилом и з ђогином пођеш, 
јел је на те војсководство прво, 
а ти вазда газалија царска. 
Дај гајирет бегу Делибегу, 
под Осеку, Хрња гази, дођи, 
да пред мојом дилмандариш војском 
-- а Халил је наша крила златна, 
без њега нам путовања нема. 
Па те, гази, молим, Мустафага, 
штогој више мореш дижи војске!“ 
Ондар махсуз бајрактара спреми, 
а да књигу преко Босне носа 
-- преко Босне до Кладуше Мују. 
Ту пошаље, другу књигу гради 
гази делибегу личанскоме, 
а великог личанског иклима. 
То је беглер багхли уштуглија 
који војске ћера без фермана, 
који закон дат команде море, 
да му нико ‚нећу‛ рећ' не море. 
Ондар кад је књигу бегу гради: 
„Мој колега, уштуглија царски 
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-- огледало и наше и царско! --
јеси л' чуо за колегу твога 
-- за Османа Делибеговића --
Е, ђе су се ђеца моја грдна 
поврх ропства осам годин' дана, 
којијем смо рахмет претурили? 
Данас за њи' хабер уфатијо, 
гази беже са широке Лике, 
ђе су моја ђеца у Кајсару 
-- у Кајсару, у далек' државу, 
на кафазу Кајсарскога краља --
а ту ми је тачан хабер дош'о, 
ђе је донијо један мајчин сине. 
Змајче тā је, и тā је соко сиви. 
Ево, беже, колико је бега, 
а кол'ко је војски мијешано 
с нама, беже, нашега султана 
-- па и у рат од свакога краља 
још смо сивна виђали свакога --
а овако никад никак'ога. 
Он је мене кā синак Омере, 
и дош'о је подизат Крајину, 
и преда ме дао гаранцију: 
‚Бабо, беже Делибеговићу, 
сал ти војске хоћу прекомлого, 
јел је газит између држава, 
а велику силу свести тамо 
-- једну свести, другу остављати. 
Амо да ви гаранцију дадем: 
што ће бити стража и постаја 
од Задара и града Јанока, 
па послије од мрка Пожурска, 
од Котара и три --, седам Примор'а 
-- од бијела града Браунана, 
од сваке земље Инђијанске, 
на сваку стражу и велику 
од капетана па до џенерала, 
или чардак, или седам, бего --
да никога запанути неће, 
да њихова уфати живога 
командара јä л' њихна главара 
-- јä л' војнога њихног командара --
осем Бога и мене Луке, 
и помало овога братучеда мога, 
а твојега милога сестрића.‛ 
Чини ми се да је добро дете. 
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Ал' се свијем молим, Османбеже 
-- а Мустајбег, тако ти Алаха, 
ти си везир на све везирлуке, 
а вазда си муселиме царски --
немој себи мене упуштати, 
но ми скочи са Ликом великом, 
с војске твоје дванејес' хиљада 
и с твојије' седам бајректара, 
и личанско дванаес' топова. 
Дај гајирет бегу Делибегу, 
да л' би дао сахибија драги 
да ми троје ђеце избавимо, 
да ту радос' види Делибеже 
и ханума Османбеговица, 
и не би ли помен остануо 
-- да Павића Луку оженимо 
са адиђар џенераља Јелом, 
да је добра ратом ратовата 
и у цијел вијек поменута. 
Гајрет, царски газабеже драги!“ 
Па је књигу уз --, у Лику спремијо. 
Ту пошиље, другу књигу гради, 
па је спрема на Отоку равну, 
на Плочнику гази Алибегу: 
„Алибеже, царев кахримане 
-- Плочник цијел и око Плочника, 
то је твоје васпитање цело --
да појашеш на коња галеша, 
да, Алибег, дове'ш бајрактара 
-- Е, твојега делију Хасана --
без вас нама нема путовања. 
Јеси л' чуо за бега Османа 
-- за Османа Делибеговића --
ђе је моја радос' чатисала? 
Ја за ђецу што су прегорена, 
ја сам нови хабер уфатијо 
ђе су моја ђеца у животу 
-- Е, Алибег, у Кајсару граду. 
Далеко је, брате, путовање, 
и вели --, 
далеко је, брате, путовање, 
и велико има ратовање, 
па нам треба калабалук војске, 
а ти беглер, оџакзада царски, 
добар јеси, а добра ти војска, 
а вазда си бијо од гајрета. 
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Гајрет, Турчин, до Османа твога, 
за рад Бога и цара нашега 
-- рад' ни --, нама свије' муслимана, 
рад' севапа ђеце заробљене, 
рад' радости моје и љубине 
и јунаштва нашег новог сина, 
да би њега ус то оженили. 
Имали би рачун ратовати 
да ми ђеца у ра --, у ропство нијесу, 
сал да Луку код нас добавимо, 
јел је, беже, Лука силна глава 
што је так'е виш' не рађа мајка. 
Па те, гази, молим, Алибеже, 
војске крећи што највише мореш, 
све одвише коњенике ваше, 
а пешца нам млого требат неће, 
пошто ј' Кајсар даљна краљевина, 
ма иђе који да остаје зада --, 
да почува страже нападене, 
да заставе од напада чува.“ 
Ту пошаље, другу књигу гради, 
па је спрема Врљичком ајану: 
„Гази -- царска пера и челенка! --
Ајанага, од Вријике дедо, 
јеси л', стари, емер разумијо 
за Османа Делибеговића? 
На хатар си с вранцем доходијо 
и с твојијем Селим бајрактаром, 
знаш, кад смо жалос' претурили, 
ђеца моја уз ропство остала, 
нити знали смрти ни мрамора. 
А данас ми Бог помог'о јаки, 
за деђу сам хабер уфатијо, 
доанијо га главан серхатлија, 
један момак од Кајсара града, 
што је тā сила мимо силе! 
Ако, ајане, дође у судбине, 
те код бега на Осеку дођеш, 
па ћеш виђет што је љу'ска глава 
-- што је соко, кога је родијо, 
како га је подхранила мајка. 
Па противу дош'о од жењења; 
'нак'а га је цура преварила 
-- варала га и част одузела --
па слагала да га не узима. 
Момак харли па и намусли в'ома, 
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заклео се да ће јаде дати, 
да се за другога удати --, 
-- ни с' удати, ни ће се морати. 
Дош'о к мене у Осику граду 
па га моје шћери братимиле 
-- ја сам другог сина набавијо, 
гази ага, Павичевић Луку --
дош'о дизат серхат и Крајину. 
Бар кад ће се оженити Лука, 
да је спомен добар оставити, 
да спомиње док је бела света. 
Па нам треба калабалук војске 
-- јер је Кајсар даљно путовање, 
ратног пута једанаес' дана, 
драге воље има и седамнаес' --
па нам треба калабалук војске, 
па те, гази, молим, Ајанага, 
да поведеш браћу Врљичане 
пошто мореш и више и више, 
јел су твоја војска Крајишници, 
а на боју добри су јунаци 
кā и могу стићи и побећи 
и рањеног друга понијети 
-- и поведи Селим Велагића, 
што је веља сила у Турака, 
нека јаше на зекана свога. 
И ти, гази Ајан, дедо стари, 
од овога реда не остани 
-- ај, гајирет, газалијо царска!“ 
Па ту шиље, другу књигу шара, 
па је саде спрема у Одолну, 
у Удбину на два аге царске, 
на Турчина Кахриман ћехају 
и --, и ова удбинског диздара. 
Овако је, ш њоме разговара: 
„О, чу ли ме, Кахриман ћехаја, 
од Удбине целе глава наша! 
Наша перло и челенко стара, 
јеси л' чуо за бега Османа 
-- за Османа Делибеговића --
ђе је мене радос' за жалости? 
Ја сам ђеци рахмет претуријо, 
а сад живи хабер уфатијо. 
Гајванага, моје ђеце троје, 
ене ми хи у Кајсару равну 
на кафазу Кајсарскога краља 
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-- Е, две шћери, и синдрачак трећи. 
Па сам трећег сина набавијо, 
који ми је тā хабер донијо 
-- па ћеш њега виђет, Чејванага, 
што је соко и од ког је соја. 
Тā је сила данас и до данас, 
а по данас никад до вијека. 
Па те молим, Кахриман ћехаја, 
да Мехмеда поведете сина 
и Удбину штогој више мореш, 
да на моју дођеш походицу, 
да тражимо двоје --, троје ђеце лудо 
-- двије шћери, и трећега, сина --
да ли дат ће сахибија драги 
да ли ђеца у Осику дођу. 
Зарад Бога и цара једнога, 
ради нама свега муслимана, 
рад' севапа ђеце заробљене, 
рад' радости мене и м'е љубе 
и рад' ове моје женидбине 
-- да женим' сина Павичића 
са Јеликом у подручје наше --
па те, стари, молим, Кахримане, 
војске дижи штогој више мореш, 
а да гајирет, пођеш у ордије.“ 
Ту оправља, другу књигу шара, 
па је спреми на Оточко поље, 
на Удбинско поље на Долове, 
на дворове Хаџикапетана, 
а царскога првог кахримана. 
Како Делибеже књигу гради? 
„Чујеш мене, дел --, Хаџикапетане 
-- О, од тог дола из Удбине равне 
прва струко и златна челенко, 
наша крила, наша огледало! --
јеси л' чуо за ме, Делибега, 
ђе сам своју ђецу истражијо 
у Кајсару, даљу краљевину, 
па сам диг'о серхат и Крајину? 
Молим сваког и Богом га кумим 
да ми сваки ага царски пође 
ради Бога и цара својега 
-- ради шана цара ал-Отмана, 
ради нама целог муслимана 
и нашега доброг спомињања, 
рад' севапа ђеце заробљене, 
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рад' радости моје и љубине, 
рад' синове Луки женидбине. 
Да л' би, Хаџи, пош'о, капетане, 
да на ашик јахнеш бедевију, 
а да купиш све оток --, удбинске стране, 
да, хаџија, код Осека дођеш 
-- без вас нама путовања нема! --
а ти си царева газија, 
а вазда си бијо гајреџија 
-- а гајирет бегу од гајрета!“ 
А ту шиље, другу књигу гради, 
па је спрема на Стијену Жуту, 
на Турчина са Стијене Зука: 
„Зуканага, буљукбаша стари 
-- буљукбаша и газија царски! --
јеси л', драги ага, разумијо 
за Османа Делибеговића 
и за моју ђецу изгубљену 
-- шћери двије и трећега сина? 
И к мене си на хатар слазијо 
и те --, наздрављ'о главу за ђечицу. 
Данас ми је судба искочила, 
моја ђеца у робији жива 
у Кајсару, Зуканага драги 
-- у Кајсару, трећу краљевину, 
на кафазе краља Кајсарскога --
па сам за њих хабер уфатијо 
-- тā је хабер часан и поносан! --
ус та хабер сина набавијо, 
змајовита момка силовита, 
од Кајсара једног мат'рина сина 
што га так'ог мајка не одрађа 
-- нити рађа, нит га је родила, 
ни, дина ми, после не родити --
а на име Павичевић Лука. 
Тā је момак дош'о код Осека; 
иште војску, да јој калаузи, 
а не иде да калаузи војски 
кā и ови други калаузи, 
Зуканага, тамо џаду казат, 
но да најпрви иде на алата, 
да му мача сече гребештака, 
да ни на чем не окреће главе 
но да њихне фата командаре, 
од најмањег оног бајрактара 
па послије до џенерала. 
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Овако је рек'о Павичевић Лука: 
‚Бабо беже Делибеговићу, 
не фала га ниједном Крајишнику 
што се броји да је змајче царско, 
који ће први долетети 
харамбашу њемског уфатити 
-- ил' главара, или џенерала --
но гледате од мене синдрака; 
свакога ћу жива уфатити, 
неке живе о јеле вешати, 
а некијем погубити главе. 
Само 'вако иштем, Делибеже, 
да ви добро војску сигурате, 
да постаје њихне опаштете, 
да хи отуд саколите редом, 
да ниједног не пуштате жива, 
јер су (с)траже и вел'ке остаје. 
Ту нам ваља остављати војске, 
наше војске да чекају друге, 
ми с великом силом размињиват.‛ 
Тā је, ага Зуканага сине, 
тā је Лука сила мимо силе! 
Па те молим кā и агу свога 
да гајирет пођеш на зекана, 
не ће л' дати Бог и срећа драга 
да ми војску сведемо до Кајсара, 
да ми мога сина оженимо 
-- оженимо Павичевић Луку --
избавимо троје ђеце лудо 
-- двије шћери, и трећега, сина --
израд Бога и цара нашега, 
ради нама свије' муслимана, 
рад' севапа ђеце заробљене, 
рад' радости моје и љубине. 
Гајрет, ага, и за јунаштво мене, 
не би ли сина оженијо 
-- мог посинка Павичевић Луку 
са Јелицом ћерком џенерала --
јел је нама целу муслиману 
а да Лука међу нама дође, 
које силе так'е не нађосмо 
-- нити нашли, нит' ћемо је наћи. 
Ти си, гази, јунак, Зуканага; 
купи редом све около тебе. 
Молимо те кā и агу царског, 
немој мање, но што мореш више. 
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Ти си, Зуко, царева газија, 
а твој зекан крила за крилима. 
Имам војске -- Богу фала! -- доста, 
али без тебе путовања нема.“ 
Ту оправља, другу књигу шара, 
па је спрема на Чекрку равну, 
на Чекрку к Алем Кадунићу: 
„О Мехмеде, Алем Кадунићу, 
јеси л' чуо, газија царева, 
за Дел'бега Османбега твога? 
Моја ђеца заробљена давно, 
када смо хим рахмет претурили, 
а сад за њих хабер уфатијо 
да су моја ђеца, аго, жива 
-- Алем'ићу, наша ђеца жива 
у робију, у Кајсару граду --
па сам добра сина набавијо 
који ми је хабер за њих дао. 
Па те молим кā и брата свога, 
војске купи од града Чекрка, 
да гајирет, Алем момче, пођеш 
кā и што си вазда научијо 
-- бегу своме од гајрета, сине, 
ради Бога и цара нашега, 
ради шама цара ал-Отмана, 
рад' севапа моје ђеце лудо, 
рад' радости мене и љубине, 
ради честидбе нашег новог сина, 
не бисмо ли Луку оженили. 
Да подижеш калабалук војске, 
да гајирет у Осеку дођеш.“ 
Ту пошаље, другу књигу гради, 
па је спрема на Отоку доњу, 
на Рибнику буљукбаши Хасу: 
„Хасанага, од Рибника главо, 
ја те молим. Јеси л' разумијо 
за Османа Делибеговића? 
Знаш кад су се ђеца моја, брале, 
заробила и изгубила, 
па никак'ом хабер не нађосмо, 
па ђеци рахмет претурисмо. 
Данас ми је срећа искочила 
-- ђеца моја у Кајсару жива, 
у Кајсару, трећу краљевину! 
За ђецу сам хабер уфатијо 
и добра сам сина набавијо, 
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мој' дечака, Павичева Луку, 
што ће нама ваљат за Кајсара. 
Дош'о к мене војску подизати. 
Да што мореш дижи више војске 
-- гајрет ага, ага Хусанага! 
Хасо сине, пођи од гај'рета 
-- ти си вазда гајреџија царска --
гајрет мени израд Бога, сине.“ 
Ту пошаље, другу књигу гради, 
Па је спрема Хуремагић Ибру: 
„О мој сине, Хуремагић Ибро, 
од Отоке и од Ломба доњег 
-- од села тога ломовнога --
ти си, сине, газалија царска, 
а ти владаш кол'ко је данака. 
Да ми, сине, подигнеш алата, 
па да дигнеш твоје Оточане, 
да беглеру у Осеку дођеш, 
да гајирет код Османа твога, 
не би л' дао сахибија драги, 
моја давно ђеца заробљена, 
не бисмо л' хи данас избавили.“ 
Ту оправља, другу књигу шара. 
Ком је шара, ком се разговара? 
Та је књига на Шарца Махмута 
од велика села Пребелева, 
-- од Отоке, тек од горње Лика, 
а од горњег села и иклика. 
„Махмутага, царева газијо, 
јеси л', Шарацага, разумијо 
за Османа Делибеговића 
и за моју ђецу заробљену? 
Одавно и давно -- О, Махмуте, 
од равније' осам годин' дана --
шћери двије и трећега, сина, 
ђе смо њима рахмет претурили, 
данас сам хим хабер уфатијо 
-- добар хабер! -- ђе су ђеца жива 
у Кајсару, у трећему краљству. 
Па сам ус то сина набавијо, 
једног змаја из њиховог краја; 
дош'о к мене у Осеку граду 
рад' противи своје женидбине, 
да подиже серхат и Крајине 
а да нашу саведе војску, 
да поруши двије краијевине, 
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између њих на обије стране 
па да с војском до Кајсара сиде 
и сведе цијелу Крајину, 
и да узме, не --, Јелу Вуковића, 
моје двије шћери и синдрака, 
да и мене обрадује стара 
и Крајини свōј повиши крила, 
а велики спомен код султана 
да се прича док је овога света. 
Па те молим, мој кā од --, брате од мајке, 
јаши шарца, дижи Оточане, 
да, Махмутага, од гајрета пођеш 
гази бегу Делибеговићу 
ради Бога нашег истинога, 
ради шана сјајног Сулејмана, 
ради нама цела муслимана, 
рад' севапа ђеце заробљене, 
рад' радости моје и љубине, 
рад' шенлука мојег новог сина 
-- Е, ваљана Павичева Луке.“ 
Па ту шара, другу књигу гради, 
па је спрема Козлић Хуремаги: 
„Хуремага, царскаи буљукбаша, 
јеси л' чуо или сазумијо 
за Османа Делибеговића, 
ђе сам, беже, цуру испросијо 
-- ага, ђе сам ђецу избавијо, 
троје ђеце заробљено давно --
а за сина мога поновога, 
за новога сина посињена? 
У Кајсару има заручница. 
То је радос' и оба весеља: 
а за ђецу хабер уфатијо 
од мојега сина великога; 
син ми хабер тачан доносијо 
-- од Кајсара Павичевић Лука --
дош'о дизат војске и серхате 
да прегазим двије краљевине, 
да на Кајсар удрим са серхатом, 
да поробим за сина девојку 
и да избавим двоје моје ђеце --, 
троје ђеце из робије давно. 
Па те Козла, молим, Хуремага, 
да подижеш твоје подручанство, 
да гајирет на алата дођеш 
до Османа до Осека града. 
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А гајирет, газалијо царска! 
Немој остат иза овог, ага, 
ти си вазда бијо гајреџија.“ 
Ту пошаље, другу књигу гради, 
па је спрема дели Велагићу 
-- Велагићу, а Ахмету младу: 
„О Ахмете, сине Велагићу, 
ти се судиш неколико села. 
Да ми, сине, на зекана пођеш, 
да ми гајрет чиниш под Осеку. 
Ја имам радос' избављати 
-- једне женит, а друге вадити --
и доброг сам сина набавијо 
-- мијо сине, па ћеш га виђети --
а гајирет израд њега сама, 
не бисмо му севдах извршили.“ 
Па је једну књигу начинијо, 
па је дели Куртагићу спреми: 
„Куртагићу, млад господичићу, 
да 'точане дижеш и Војчане, 
да дората јахнеш крилатога, 
да с Отоком дођеш у Осеку 
код Османа Делибеговића, 
ради моје ђеце поробљене 
-- знаш ли, сине, ти си долазијо 
рад' хајтара моје ђеце луде --
па нам треба калабалук војске, 
јер за ђецу хабер уфатијо, 
а Кајсар је трећа краљевина, 
ратног хода једанаес' дана. 
Тек доброга имам помоћника 
-- јака Бога, па Луку другога,
и мојега Силића Јусуфа, 
у здравље серхат и Крајине. 
Па вас, аге, молим, драге, сох--, -нуо --, 
да ви од тог не остај'те. 
И вас молим: на свакоју страну, 
ђегој имате момка подалека 
који коња храни храњеника --, 
који коња јаше храњеника, 
да ниједан не остаје тамо. 
Сад гајирет израд Бога свога, 
да ми овā помен оставимо, 
избавимо шћери моје двије 
-- близнакиње, и трећега, сина --
да би Луку мога оженијо, 
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да би наша бијо перјаница.“ 
Па отален књиге растуријо. 
Па се мисли да --, --тири сахата, 
од Унђурске и земље Крајине 
-- па цијеле земље Босне равне, 
па Херцега и равније' дола --
па је л' ђегој кога оставијо. 
Све је било, на текмил остало, 
па је једну књигу оправијо 
на бијело шехер Сарајево, 
на Турчина пашу Сехидића: 
„О Сејдићу, паша царевана, 
да си л' чуо за бега Личкога --, 
-- за Османа Делибеговића --
радос' моју, а најпрву жалос'? 
Моја су се ђеца појавила 
у Кајсару, трећој краљевини; 
хабер за њих добар уфатијо, 
па с хабером ђецу да потражим. 
Ус тā хабер радос' кода бега: 
доброга сам сина набавијо, 
добра сина од дивљије' људи, 
а змајовит -- крилат и змајовит --
па је дош'о подизати војску, 
да кајсарску гази државину 
рад' противи своје заручнице, 
рад' избављања моје троје ђеце. 
Па те, паша, молим, Сејидићу, 
да подижеш сарајевску војску 
-- Сарајлије свита над свитама --
дван'ес' хиљада момка Сарајлије, 
све момака баш к'о девојака, 
а на боју кā горскије' вука. 
Па те молим, ага --, пашећу 
--паша драги, Сехидићу златни --
Сарајлије од Сара'ва крени, 
на Осеку до га'рета дођи; 
сарајскије' дванајес' топова, 
повуч хи до Осек Османа. 
Да гајирет, гајирете тади --, 
дај гајирет, газалијо царски.“ 
Ту оправља, другу књигу шара, 
па је спрема уз Високо равно, 
у Високо га'рет бели ђену --, 
бегу њихну аги Хасанбегу --, 
могах бегу рећи Хасанбегу: 



   Авдо  Међедовић                                                             

353

Епске 
народне 
пјесме

„Хасан беже, царева челенко, 
Високо је -- и Зеница цела, 
до Маглаја Сахри капетана --
то је твоја цела подручина. 
Да гајирет дођеш, Хасанбего, 
да подижеш Висок' и Зеницу 
и Маглајску сву цијелу равну 
-- сву равнину низ Босну цијелу 
до Добоја и града велика --
до Добоја и две Бијелине 
Филдуша и Филдиша ш њиме 
-- то је ваше седам буљукштва --
да пођете на Осеку граду, 
на Осеку Делибеговићу.“ 
Па је так'е књиге растуријо. 
Те оправља, друге књиге шара, 
па је једну спремā до Коњица 
-- До Коњица аги Чехајићу --
Е, аги Омераги царском, 
Омераги, сину Мејирићу: 
„Омерага од Сокол --, Коњица равна 
-- ти си царска газалија прва, 
Херцеговци на боју јунаци! 
Да, делијо, на кулаша пођеш, 
и цијелу коњичку одреду 
да поведеш на бегу Осеку 
-- код Осека Делибеговића --
да избавља двоје ђеце лудо 
-- двије шћери, и трећега, сина --
којијем сам рахмет претуријо. 
Да га'ирет пођеш, угајрете! 
Ти си вазда, ага, научијо.“ 
Ту нашара, другу оправљаше --, 
ту оправља, другу књигу шара, 
па је спрема челеби Мојстару 
-- до Мојстара, челеби пазара --
на беглера Ћемалбеговића, 
па овако бегу разговара: 
„Гази беже, Ћемалбеговићу, 
јеси л' чуо у шехер Мојстару 
за Осечког Делибеговића, 
ђе сам радос' једну добавијо? 
Она прва жалос' Османова, 
кад смо моју ђецу заробили 
-- заробили, рахмет претурили --
па сад су се на јав обрнула, 
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и уз њих сам радос' добавијо: 
једног сина -- кā да га родијо --
ис Кајсара, Павичева Луку, 
што је дош'о у нашем Осеку 
да подиже на против Крајину, 
на противу своје заручнице. 
Па је нама дао гаранцију, 
гаранцију -- није калаузе --
но што биде низ обје државе 
да никак'а панут сина неће 
да њихова уфатити жива 
командана, јä ли капетана 
-- јä л' њемачког, јä ли маџарскога, 
и војнога њихна џенерала --
но све Лука на коња алата. 
Сал он тражи војску запрешену 
која ће хи одма' опколити, 
да не пушта ниједнога жива; 
па так'ога имам калауза. 
Па те молим, гази беже царски 
-- гази беже, добар си беглере, 
Херцеговци на боју јунаци --
од бијела шехерли Мојстара 
до Требиња бега Џеветића, 
из Требиња и Гацка зелена, 
пре Невесиња дивног Љубовића 
-- нек' Љубовић уза тебе пође --
гајрет, гајрет, аге моје драге!“ 
Кад је и те књиге растуријо, 
па се мисли четири сахата --, 
па се полу мисли од сахата, 
а пита га посиначе Лука: 
„Аман, бабо Делибеговићу! 
Или Босну купиш и Крајину, 
или зовеш сву Отмановину 
од Стамбола с оне стране мора 
-- ђегој има царскога мушира, 
па под њиме има валилука, 
па оније' њихни' пашалука, 
па послије и кајмекалука --
све купиш ли, ал' је Босна сама?“ 
„Лука сине, тако ми имана, 
само Босна, осем о' Будима, 
само Босна и Херцеговина 
-- и у то је и Унђуровина; 
има мало од Унгарије, сине, 
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што се тиче до Будима близу --
то се скупља код бега твојега.“ 
Лука се је прекрстијо трипут, 
па овако ријеч беседијо: 
„О мој бабо Делибеговићу, 
Валах билах и мојега здравлља, 
Ја се тебе кунем -- ако Бог да --
да заратиш у Беч на ћесара, 
да би сиш'о, не би опазијо.“ 
„Полако! Још једнога, сине 
-- нијесам ти још једнога звао. 
Ово се је текмил учињело.“ 
„Којега, бабо?“ 
„Оно глава што је нама свијем, 
сине мили -- Орашкога Тала.“ 
Ој, ђе л' бисмо, ђе ли остависмо? 
Посеђесмо, па заборависмо. 
Но кад сила под Осек се збила, 
но да видиш Делибеговића, 
онда сина зове посиндрака: 
„Мој милостан, мој по Богу сине 
Лука кā и од срца рођени, 
как'и ти се чину Крајешници? 
Как'и су нам војске командари 
и цијели бези и аглари? 
Мо'ш ли, сине, ферак учинети 
да у ово ага царевије' 
колико је коња брзеније', 
да икак'ог има пред очима 
да би твога претек'о алата?“ 
Но Павичић Лука беседијо: 
„Мој кā бабо Делибеговићу, 
колико је под Осику војске 
и вашије' коња бираније', 
ниједноме не замерам бабо, 
ни се бојим од кога ћулеша 
без помало од коња Мујова, 
од ђогата пјеге попјегане 
и на њему доброг бињаџије, 
бињаџије брата сердарева.“ 
Ондар бега мисли притискоше, 
па помисли: ‚Леле до вијека 
од хилаве куће Хрњичића! 
Ако вакат и вријеме дође 
те сидемо под Кајсару граду, 
ако могну оба Хрњичића, 
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некак'у ће хилу курисати 
и уграбит Јелу Вуковића, 
нама залуд бити војевање 
и војска се бутум изгубити. 
Пресидосмо Луку Павичева, 
ту се нова отворити кавга.‛ 
Ондар ћути, а у памет мисли, 
доклен Лука рече Делибегу: 
„Е, Османбег, царева газијо, 
хо' ли, вакат војску покретати. 
Видиш, бабо, поља Осјечкога, 
покрај Драве с обадвије стране 
нема с неба да пане јабука; 
не би могла на земљу панути, 
већ на коња ил' на момка, бабо. 
То је земљи тешко придржати. 
Да се тебе кунем, Османбеже 
-- у над Бога -- колика је војска 
и как'и су војни командари 
и за њима добре серхатлије, 
да би са два заратијо краља!“ 
„Стани, мили сине Павичићу! 
Још нам нема друга најбољега 
-- најбољега, од Орашца Тала 
ш његовије' триста Ора'шана.“ 
Кад је Лука баба разумијо, 
поочиму рече Османбегу: 
„Мој Османбег, је ли то истина? 
Од овол'ко паша и везира 
-- оволико ага и бегова, 
оволико царски' капетана, 
оволико буљукбаша царски' 
и овол'ко царскије' ајана, 
Да ј' од свега најбељи Тале, 
најсилн'и и најбешн'и, беже?“ 
„Мој Лука, да ти беглер каже: 
није, сине, свесан ни бијесан, 
но је сила сретан и игбали 
-- ђегој иде, игбал нам је војсци. 
Нијесмо -- слабо! -- изгубили, 
кад смо ш њиме у рат улазили, 
а о томе пофаљен је, сине; 
при Талу су божи ћирамети. 
Е, он има друштво наопако! 
Колико смо у рат улазили, 
ђе је, сине, највише тврђаве 
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и највише топске топракале, 
вазда Тале ником не пуштаје, 
но на топе иде и топракале. 
То је Тале свесан и бијесан.“ 
Лука се је трипут прекрстијо, 
драгоме се Богу замолијо, 
как'а ли је сила у Талаге. 
Мало били, сохбет обрнули, 
док Тромеђа зајеча планина, 
а погледа беже Делибеже 
и Павичић Лука са дворова. 
Цијела зајеча планина, 
па са горе полеће листина, 
а запишта трава ђетелина. 
Каде Луки очи утекоше, 
кад избило дванајес' бешлија 
-- Е, за њима алај бајрак зелен. 
Алај бајрак и кобила борла --, 
и кобила од очи ћорава, 
у четири ноге босонога, 
и на њојзи ћорав бајректаре. 
Од уши и његова носа, 
нема ништа више већ од носа, 
но све зрна њемска понијела. 
А какав је Шаћир на кобилу? 
Наопако бајрак преврнуо; 
на ниже му крпу обрнуо, 
а темре му у висину 'тршчи. 
Наопако сијо на кобилу, 
а од репа ункаш начинијо. 
А кад Лука виђе бајрактара, 
а пред њиме дванајес' бешлија, 
Лука своје очи растираше 
-- да л' ји истина, да л 'је привидијо, 
да л' се тако грдно нагрдило? 
Ћорав момак, ћорава кобила, 
и на ноге плоче никакове 
-- и још више, јаше наопако, 
од репа је ункаш начинијо, 
и наопако бајрак преврнуо. 
Па видијо ђе беше истина. 
Па за њиме изби Будалина, 
Аџо Тале на коња кулина. 
Ал' је Лука Тала осејријо 
-- Еј, нека је, имаше и кога! 
Тале како с' добро опремијо?
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Е, на њега руха поцепана, 
и то није диба ни кадифа, 
но јанџици од чарена марца --, 
О, јанџици од чарена јарца --, 
О, на плећа јанџик од магарца 
-- Е, на њему закрпчине стрше, 
а све швови од лозе глогови. 
А како се опремијо гојре? 
Перчин класа преко врата Талу; 
на чело му бела ћулапина, 
на четири места прогорела 
-- коса перчин кроз ћулах цавташе, 
а колена кроз чакшире јарца, 
а лактови кроз јанџик магарца. 
И добро је 'дело око Тала: 
око Тала лика опасана 
к'о место токе и место силаха, 
а за ликом двије пушке мале; 
обадвије без кундака самог 
-- од кундака нема ни мандака, 
без сал парче што држи табанче --
кремење му трбух исфашало 
-- пошто Тале чамашира нема, 
а кремење по трбуху фаша. 
И још Тале себе обуздао 
-- би рекао па би се заклео 
да је десни образ помрчијо, 
колико се диван нагрдијо, 
а под собом дебела кулаша. 
На кулашу деле и калкани 
-- само нит' је самар' нит' је седло, 
без на грдна кула калтачина. 
На двије је стране разврнута, 
з двије плоче на ункаш свезана, 
а од тахта што је од калтака, 
то је сама плоча магарчка, 
с љутијем је клинцом прекована. 
Ункаши су Талови дизгини 
лоза бојна с морскије' обала, 
а чампара ви од хомара грана; 
пр'о кулаша ле беше од зуба, 
но висаше поврх носа кулу, 
а ониско лоза подспушћена. 
На ункашу Талову калтаку 
с једне стране клинчана батина, 
з друге стране виси крпатина; 
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кубурлије на аркаш кулашу, 
обадвије цеви доље пале; 
готово би на земљицу стале, 
те кремење сахтијани бране 
те нијесу по земљици пале. 
А Талова сабља с леве стране 
-- на сабљи крне не имаше, 
но на четири места кора горна 
од хомара и јелова грања 
с љесковијем каркама свезана --
а на балчак виси телетина, 
од телета кожа преко паса 
те му гачо гребештаку чува. 
Кад је Тала Лука савидијо, 
а под њиме дебела кулана, 
покрај Тала Хоџа Шувајлија 
на његова висока мркова 
-- Е, какав је, да га Бог убије! 
На Хоџи су хоџанске хаљине; 
око главе зел'на ахмедија, 
три године није ни опрата 
-- нит' је прата, нит' је превртата --
но на њојзи млога калуштина, 
би рекао да је обрисао 
јä л' оџаке, јä л' фуруне 'наке. 
У хоџе је брада са образа, 
пала тамам Хоџи по силаха; 
на двоје је браду раздвојијо, 
па би рек'о дви --, два од вука репа. 
Пала брада преко тога хору, 
на аждек се силах дочекала. 
Хоџа добра имаше мркова, 
на мркова дижи на умкашу --, 
Хоџа пљоску држи пуну вина 
у десницу из рамена руку, 
у лијеву ћитаб књигу Кур'ан, 
а Талом пља'ке мијешаше 
-- ваз казује, пљоску искапљује, 
браду глади, око себе труни; 
Талов кулаш често покаскује, 
око пута траву попаскује. 
За Талагом двеста Ораш'ана, 
Ораш'ана кā и горски' вука; 
на њих руха беху јан'ичарска, 
на бедре хим бе'дежке чакшире 
од еждегске гране нашаране; 
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на плећима --, токе на прсима, 
на плећима црни тарлагани; 
из силаха вире јатагани, 
уз раме хим џиде прислоњене, 
а на куку сабље оковане. 
И кад Лука видијо Талагу, 
па сад скочи на десно колено, 
па се крсти и зачудијо се, 
па не смије ништа беседити, 
не зна је ли баш тако истина. 
Докле добро осејријо Тала, 
па овако бабу беседијо: 
„Поочиме Делибеговићу, 
ја те Богом милоснијем кумим, 
ко је она турска нагрдштиња 
на онога коња кулатаста? 
Шта је оно, ја те Богом кумим? 
Нити знадо', бего Делибеже, 
али грдн'ег има бајрактара, 
ал' крај себе хоџу евендију 
-- ваз казује, а пљоску искапљује, 
браду глади, око себе труни --
јä л' је црн'и онā буљукбаша 
штоно триста води своје друга. 
На њему пара 'дела нема. 
Што је тако себе нагрдијо? 
Он ће твоју војску порушити 
-- једно себе, друго кула свога --
па тако ти, Делибеговићу 
-- ја те Богом милоснијем кумим! --
ако, беже, доста пара немаш, 
подај-зајми, у некога нађи, 
Талу добра смени одијела. 
„О, чу л', бабо Делибеговићу 
-- ја те Богом баш к'о оца кумим! --
ако пара немаш готовије' 
да порежеш одијела Талу, 
или немаш готова одела, 
подај-зајми неђе, 'дела нађи 
и на Тала и коња кулаша, 
и добро га оџлените, бабо. 
Јел онак'и да пр'о међе прође 
-- преко међе неђе у душмане --
да му, бабо, суђен данак дође, 
са сваком ће остат шпрдачина. 
Шпрдаће се њемачки главари 
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-- ‚Бака бега Делибеговића!‛ --
и све седам нашије' краљева: 
‚Што 'во Босну фалу и Крајину? 
Она више има просјачине, 
више иде да се 'љебом храни 
него да се с нама бојом брани.‛ 
Резил ће ти остат царевина 
и царски ћеш образ поцрнети.“ 
Но га Делибеже загрлијо: 
„Мијо сине Павичевић Лука, 
немој, сине, моје очи двије! 
Видиш оног Тахира газије; 
онак'и је адет Талу, сине. 
Он да цару у Стамболу пође, 
нит' би друго рухо смијенијо 
ни пред цара ни бечког ћесара, 
нити, сине, пред как'а владара. 
Ондар Тале друго 'дело неће; 
с онијем се вазда научијо.“ 
А Лука се трипут прекрстијо, 
па завика бегу Делибегу: 
„Османбеже, ако биде судба, 
кад удримо сврх брда Голеша 
за велику стражу од Котара 
-- јер стража дван'ес' чардакова --
чим примимо те хи разуримо, 
туна ће нам останути Тале. 
На заставе нека чува страже, 
да се тамо не иде унутра 
-- да не иде, да не грди војску.“ 
А бег рече сину посинкоме: 
„Мој Лука, моје очи двије, 
кад ће вакат доћи и вријеме 
-- када вакат и вријеме дође --
ти ћеш вољет од очију Тала, 
јел без Тала нема путовања. 
Немој ниђе покорават Тала. 
Ако хоћеш да порушиш баба, 
Талу штогод рекни лакрдију; 
ту послије војевања нема. 
Немој, сине, рад' хајтара мога! 
Па ћеш Тала виђет Орашкога.“ 
„Нећу, бабо, беса ти је тврда.“ 
Ондар Тале сиде покрај Драве, 
па од Драве на чекме ћуприју, 
а бег пред њим истури селаме 
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-- Е, сејмене са свакоје стране --
и Талаги на селам стадоше. 
Тале селам даде млађијема, 
па с' одсједе од кулаша свога. 
Докле дође бегу под дворове 
ђе ту паше беху и везири, 
Тале нити паше гледа царског 
ни везира, царева већила, 
но се Тале дере иза врата. 
Е, овако зове Османбега: 
„Османбеже Делибеговићу, 
ал' си азгин, ал' си полудијо 
те си диг'о Босну и Крајину? 
Не остаде мужа никак'ога 
на Крајину, само каде саме 
и ђевојке, цуре неудате, 
и невјесте скоро доведене. 
Што ти серхат хоће и Крајина? 
Али што си стек'о у вијеку, 
оно блага остало од баба, 
да га данас даднеш и раскућиш? 
Говно ћеш га, беже, набавити 
од овога и трећина млога, 
-- а камоли серхат и Крајина.“ 
Но беглера Делибеговића 
па све ув'јек питају везири: 
„Шта је она дрека са сокака, 
ко но псује Делибеговића?“ 
Беглер мудар рече везирима: 
„Не псује, но ме све милује. 
Онак'и су, царске паше наше, 
онак'и су Тали табијати. 
Сиромах је, па се напатијо, 
па он бакшиш тражи од беглера.“ 
Двије паше руке у џепове, 
па по петр'ес' даше маџарија, 
а бег даде четр'ес' и четири, 
сваки ага и бег маџарију, 
а Талу се чевре напунило. 
Па мољаху бега пеше царске --, 
паше двије бега замолише: 
„Бег Османбег, царева челенко, 
ма подај Талу колико му драго, 
сал нека не би галамијо 
-- галамијо и војску бунијо.“ 
Све се аге њима насмијаше. 
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Полећеше бегске хизмеџије, 
Тала с коњем срету на авлије; 
Талу ситне дају хожђелдије, 
и Талу даше жуте маџарије. 
Ондар Тале рече сејменима: 
„Ја не вичем бега Делибега 
што ће бего благо похарчити, 
но што ће му бегство пропанути, 
што је 'ћијо дрмати Крајину. 
Велика је сила под Осеком. 
Бого ми и имана мога, 
ја мислим по рачуну своме, 
да бег прода са жене фереџу 
не би војску овле испратијо, 
а отуди је ни сретати неће, 
јел а дал'ка земља Кајсарија 
-- да му млоги отист неће овлен --, 
О, отуд се млоги враћат неће. 
За сретање ласно ће џевабит, 
а за пратњу тешко и претешко.“ 
Ту Османбег Тала прифатијо 
на дворове међу паше царске, 
а Тале вика селам паше: 
„Селам алећ, два везира царска! 
Зар је и вас грана закучила 
за махниту памет Османбега?“ 
О, н'ему се паше насмијаше, 
па млађи стола донијеше. 
Тале у стол седе до капије, 
а претури чизме и калчине. 
Кроз чизме му прсти пропанули, 
а Тале хи свија и савија, 
па чизмама рече међу њима: 
„Чизме моје, остарале давне, 
да л' ће дерман и од еџела доћи 
да вас когој боље промијени? 
'дијела ћу битно предлужити 
-- промијенит, наћи и бољије' --
ев' у здравље бегова посинка 
и његова сестрића Јусуфа. 
Аманет ти, бегов посиндраче! 
Ђегој 'дела нађеш од Маџара 
-- јä л' капетанска, јä ли мајданџиска,
јä ли, сине, как'а џенераљска, 
аџо Тала преобучи свога.“ 
А Лука се смије ет --, Талаги. 
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Тако сваког Тале насмијао, 
па амберија и крену ракија, 
а то вино клето букалима; 
почеше се веселити Турци. 
Кад је сахат по акшаму бијо, 
Тале рече Делибеговићу: 
„Е, Османбег Делибеже царски, 
сретно сјутра наше путовање! 
Сад шта имаш у Осеку спремај, 
или у двор, или око двора. 
Сутра каде биде сабах зора, 
ја устајем и вичем телале 
-- нек' атлије притежу колане, 
а пешаци на ноге опанке.“ 
У то Тале емер учинијо, 
а беглер се у Осеку спрема 
за се --, себе и за два везира 
чадор мавен, од мавене свите. 
Асечани аге зенгилите, 
па се сваки на свој дворац спрема. 
Под Осеком вел'ка тутањ стоји: 
ати вриште, пиште бедевије, 
а певају кола бугарије, 
појечкују редом венедници. 
Алајли се махају бајраци 
кā и зими пр'о неба облаци, 
а шатори баш к'о но шехери, 
бојна копља како гора чајна. 
Фала Богу -- на свему Ти фала! --
од дно Драве до горе Ресаве, 
колико је ' двије стране Драве 
поља клетог под Осеком градом, 
то је поље војска притиснула 
-- коњ до коња, јунак до јунака, 
шаторови уз брда попети 
до Тромеђе, готово худута, 
па цијела брда окићена --
би рекао, јато голубова. 
Ондар сву ној биле мехтерије, 
а пиштале цареве борије. 
Кад је сјутра зора осванула 
-- таман зора помолила лице --
телал вика Орашкога Тала, 
ђогат врисну Хрњице сердара, 
темре звекну Хускић бајрактара; 
хазурала војска за Кајсара, 
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јер је Кајсар даљно путовање. 
Е, 'вако викаху телали: 
„Аге драге у Осечко поље, 
на воде се ледне наклоните 
и на себе авдес' ударите, 
па бијеле руке раширите 
-- Е, бијела лица ражљубите, 
један другом свашто халалите 
што је који којем учинијо 
у животу до сада на криво --
халалите, на то не гледајте. 
Обрните плећи прем' другога, 
немојте се врдат од душмана 
израд Бога и порад султана, 
рад' имана целог мусломана.“ 
Кад телали так'и хабер рас(турили), 
мудериси из Осека крећу 
дове царске, а ђеца ‚амин,‛ 
а цијела на устанак војска, 
па те коњске привеже колане, 
а послије на кајас епанке --, 
а пешаци хајдучке опанке; 
а тенефи пукли на шаторе. 
јамачке се ките обуздале, 
а на бајраке крпе расхитале, 
па велике хазур учинеше. 
Командаре војски поставише, 
да цијелој војски командаре 
онā Хрња, што је вазда бијо, 
а најпрви, ко ће пред војскама 
до на Тромеђ', паша од Будима, 
и за њиме паша од Травника, 
па послије њихни јањичари, 
па пашић одсред Сарајева 
-- пашић Сеј'дић, момак на ђогату --
па за њиме Сарајлије младе; 
па послије бего са Бање Луке, 
з Бање Луке Фетибеговићу, 
па послије бего --, ага од Јајца бијела, 
Омерага на коња чилаша; 
па за њиме Љевак на алата, 
па Хусејин, са Тузле капетан; 
па дванајес' капетана царско 
са пр'о Уне од Унђуровине, 
па з Градашца Фркач Ибрахиме, 
па Алибего од Брчкова равна 
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и за њиме Посавинска војска; 
па цазинско дван'ес' буљукбаша 
и пред њима алај бајрак царски, 
-- и алајбег, беглер од Клиса крвава --
и од Клиса Алајбеже млади; 
па послије Лика и Грбава, 
па бихачко седам буљукбаша, 
па Турака одно Босне равне; 
па херцегска на ду --, -угове војска, 
па два бега врела са Цетиња, 
па ајанска војска из Врљика, 
па Алибег од Плочника града; 
па Турци од Удбине равне, 
оточанско седам буљукбаша; 
па Рибничка, аге и бегови, 
и Хаџија, капетане стари 
-- а на свему коман --, Мујо командари, 
а млади момци за Халилом редом, 
ако би ђегој били ђеверови 
јä л' одувуд, јä л' кад дођу отуд. 
А везири топе расклечили; 
потегоше куке на топове, 
стаде бука сријемскије' вола, 
стаде шкрипа од топова кола, 
поче јечат храна и џебхана, 
отрзати најпрви бајраци, 
а Талова викати команда. 
А та се је Осек зањихао 
-- би рекао да се хаба гради --
од велике чаке од сабаља, 
од велике трке од атова, 
од велике хуке од топова, 
да планина јечи Тромеђана 
и цијела гора и хомара 
од велике силе без хесапа. 
Ондар Тале сједе на кулаша. 
Османбег се са два сина спрема, 
а милијем Луком Павишиним 
и Јусуфом од Каниџе милим. 
Од беглера, кā везира царског 
на његова ата путакаста 
и вас у суху и у злату и срми 
-- на глави му капа беглерска 
под царскијем шаном и нишаном, 
и на глави дван'ес' челенака --
-- бег Османбег бољи од везира --
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а два --, ' двије стране двије гране златне 
-- с десне стране Павичевић Лука, 
а с лијеве Силић Јусуфага, 
Лука јаше крилатог алата, 
а Јусуф јаше на дората --
оба момка кā и двије виле, 
а на њима злаћене хаљине. 
а за бегом четири бајрака 
и двадесет бега осјечкије', 
и Осечана четири хиљаде. 
Тале, вид'е, сједе на кулаша, 
па повика Хоџу Шувајлију 
и несретна Белај бејректара: 
„О, Хоџа -- несретњога дана! --
но погледај серхат и Крајину. 
Ја се тебе кунем, Шувајлија, 
да у Босни нико ост'о није, 
и 'нако старац од стотине љета 
и сакате ил' ноге ил' руке 
-- да Османбег Делибеговићу, 
ни так'е не би оставијо људе. 
Ако биде судбино дерману 
те одемо до Кајсара града, 
што ће војске гредом погинути, 
а што ће се гредом остављати 
да њихове стражарице чува 
-- да, ако биде, до Кајсара систи --
да се нико повратити неће, 
Босна данас остат само сама; 
сама ће се дати под ћесара.“ 
Хоџа турска Тала Орашкога: 
„Бог т' убијо табијате, Тале! 
Немој так'е зборит лакрдије, 
да ти халет дајеш у ордије, 
но весели разговори, Тале!“ 
„Охо, Хоџа, разговори ти мене: 
Кад ја погинем, шта ће моја ђеца, 
шта ће ми бегови --, 
а ова бегова азгинос' велика? 
Но се прођи, луда аџамија. 
Но види како ћитаб каже. „ 
Хоџа Талу рече Орашкоме: 
„Ћитаб каже ти овако, Тале: 
‚Биће кавге око Јелисавке, 
биће кавге и до јадне мајке 
-- ал' ће доста останути опе'. 
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Благо томе ко ће погинути, 
тешко томе ко ће останути.‛“ 
Тале рече, „Да н'јеси побрк'о, Хоџа? 
Но: ‚Благо ономе ко ће останути, 
барем ће штогод жени понијети, 
а онā што ће остат тамо, 
жени камен амо -- -- .‛ 
Шути, Хоџа, но управо кажи.“ 
У томе се инат учи Тале; 
све се редом редом насмијало. 
Доклен Хоџа Тала прибигује, 
Тале зове Белај бејректара: 
„Ну потрчи, Белај бајректаре, 
са млом иди на босој кобили, 
нећемо ли претечи ордије 
на Тромеђу, на Голешко брдо 
-- на Тромеђу и суху границу --
да ми грдан јећун учинимо 
-- ми бројити, а Хоџа писати. 
А ја Хоџи нећу веровати, 
но ти, брате Шаћир бајрактаре, 
ја кад станем турску бројит војску, 
ти ћеш дрва ломит од хомара 
-- кадгод биде двадес', ти одломи дрво --
нек' се знаде колико је двадескиња, 
а у томе колико је стотина, 
колико ће у ту --, Кајсар хиљада 
-- шта ће отић, а шта ће се врнут --
која ли ће мајка закукати, 
сестра остат без милога брата, 
љуба јадна, скоро доведена 
-- доведена, а необљубљена. 
А Хоџа га тишка и кумљује: 
„Тале, видијо а
-- од џенета врата отворена --
ко ће погинути б
а излећеле џенетске хурије 
те чекају од шехита душе.“ 
„Ха! ха! Хоџа, разговори се! 
Ја би' волијо сјести на Радане 
ђе ћесарске кују тарафхане, 
да не купим жуте карантане, 
да се укупим једном маџарија. 
Теке нека, Хоџа, Луке, 
овога што је з бега повео 
за противу Јеле џенераљске; 



   Авдо  Међедовић                                                             

369

Епске 
народне 
пјесме

ако Тале биде среће старе, 
кулаш паре моћ' донијет неће. 
У то се је серхат насмијао, 
па Талаги ‚мубарећи!‛ вичу. 
Па Тале ћути, а Белај за њиме, 
па Талово триста Орашчана 
на претијек у распутне путе. 
Док је дош'о на Голешка брда 
-- на Голешу и Тромеђу клету --
туна Тале худут заклопијо, 
а од себе капију начинијо 
-- с једне стране кула препрјечијо, 
а з друге је Белај бејректара --
па овако Хоџи беседијо: 
„Хоџа, кад ће наљећ' паше царске 
-- овдален је шес' сахата равно 
до велике џаде од Котара,
ђе је прва стража од ћесара, 
дотлен могу укопити војску --
немо' когој да се преваријо, 
да ко тамо јä л' овамо прође 
без пр'о од мене, покрај бајректара 
-- да пребројим серхат и Крајину, 
да ја видим шта ће, Хоџа, поћи, 
кол'ко ће се отуд повратити 
-- колико ће и како ли хоће --
чији ли ће мејдан останути.“ 
Тале рече, Хоџа не порече. 
У то двије паше -- дви везира царска, 
и још трећи, паша сарајевски, 
по три један иду за другијем --
О, сва три између Тала 
и Талова бајрек --, Белај бајрактара, 
па послије аге и беглери 
-- Бег по бег, а ајан по ајан, 
војска њихна, па башлари царски, 
па алаји, па и бајрактари, 
па бимбаше, па и башадари. 
Како који баша налазаше, 
Тале баше и ордије броји. 
Сваки своју водаше ордију 
и за собом своје бајректаре. 
Док се наред наред учинијо, 
од зорице до акшама црног 
војска грдна из Осека равна, 
од Осека до наврх Голеша 
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таман дван'ес' атлијско сахата. 
Паше царске на Голеш изишле 
на границу царску и ћесарску, 
а бег Осман јако из Осека, 
па за бегом бареб и топови 
од везира од царског Будима, 
из Травника, и са Лике равне. 
Та се сила на Голешу збила, 
па је Тале тефтер учинијо 
на све сефтер, а на сефтер хатме: 
сем башлара и сем паше све три 
-- и сем бега, и сем командара, 
осем ага и сем буљукбаша, 
осем царских добрих капетана, 
осем царски' турскије' ајана, 
Сем тобџија и сем коморџија, 
сем оније' витки' бајректара --
бег тражијо и Лука са ш њиме 
сто четрдес' и двије хиљаде, 
а ту двеста двадес' претурило. 
Тале Богу диже двије руке 
па овако Хоџи беседаше: 
„Видиш, Хоџе --, Хоџа, бега без исафа: 
ми смо чули у бегове карте 
да сто четр'ес' треба му хиљада. 
Еве двеста ђе по двадес' прође, 
ђе је против војску подигао. 
Он је пред'о --, прег'о 
Босну предат бечкоме ћесару, 
да се по њој Котарани трчу. 
Бисмо л', Хоџа, викали телале, 
нек' с' осамдесет поврати хиљада, 
све по десет брат --, 
све по један на десет дворова, 
не би ли се Босна затворила?“ 
Овако му Хоџа беседаше, 
„Аман, Тале, луде ти си главе! 
Зар би тако учинијо, Тале, 
даа халет тураш у дружину?“ 
Тале Хоџу гура за мишицу: 
„Шути, Хоџа, не бид' деванија! 
Боље бегу халет предавати, 
па у паша купит маџарије.“ 
А паше бегу рече Ашосекоме, 
„Бег Османбег Делибеговићу, 
Чујеш Тала, што говори Тале, 
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Да раздире војску покупљену, 
Да од тога половину врне, 
А да нико не изнесе главу.“ 
Види беже, рад' турскога дина 
да му опет није нестануло пара, 
еве хурчи царски с везирима:
„Дај му пара, нек' млого не лавра.“ 
Опет му се насмија Крајина. 
Талу чевре пара понијеше, 
Тала с паром залет ушавише. 
У то на Голеш војска заноћила, 
па је туна војска заноћила. 
Сутра зора 'тице запеваше, 
а куцнуше тетребови црни, 
а трупнуше међедине суве, 
закипташе пред зору лисице. 
Тале свике Луци Па'ушићу: 
„О, горосан калаузе војсци, 
довле ти је дошла сва Крајина, 
и ми смо јој командовали, сине; 
а овдале, по беговој речи, 
како си му гаранцију дао 
да овдале другог падат неће 
осем тебе и Силић Јусуфа, 
и то сваког да уфатиш ђида 
-- капетана и њихна главара, 
џенераља, па и кā --, па и сердара --
на свакојој стоји и постоји 
да ти, Лука, фаташ свакојега 
-- неке живе вешат о борове, 
некијема живе сећи главе --
да на тебе, сине, застат неће, 
ја ћу први за тобом на кула. 
Ђегој биде срка на л' од --, Лука, 
ђегој стега бије на Маџара 
а велика тврђа од солдата, 
ја ћу с вој'ком стизат од индата. 
Штогој могнем -- у над Бога! -- Лука, 
ни ћу пушћат десна ни лијева.“ 
А кад Лука чуо Тал' Ибрахима, 
па се Лука томе зачудијо, 
па Османа поочима пита: 
„Чујеш, беже, шта говори Тале!“ 
„Лука, сине, то ти је истина. 
Тале ће ти први чатисават 
рад' индата и раскољевања, 
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рад' њихове баш саме невере 
да Маџаре бију на олтаре 
са трупама и са логорима.“ 
Онда Лука бегу беседијо, 
„Бег, башама царевијем кажи: 
нек' одвоји с Будима везире, 
војску своју што су јан'ичари, 
и овога пашу са Травника, 
и под њима чарева команда. 
Он хим емер попуштати неће, 
нека не иду на паљбе прве 
на паркове и на чар'акове 
са Голеша низ седам кланаца 
-- са Голеша до поља Метеша, 
на дванеес' кланца галешкије', 
чардакова дван'ес' капетана --
за мејдана шес' сахата равно. 
На сваки чардак по пестотин' људи 
-- на једнијем кошуље су жуте, 
а на њима оклопови црни --
то су змије, наше крвопије. 
Али -- над у Бога јака! --
кад примимо дванаес' чардака 
-- ту су страже од два добра бана, 
Јаночкога и Пожурачкога --
ондар ћемо паше оставити, 
а великом војском од --, задминути --, 
па разминут војска лигурата; 
ту оставиш сврх брда Голеша 
до --, до, Тале, до поља Голеша,“ 
-- могах рећи „до поља Бедеша“ --
„па прифатит њихне каравуле, 
а ту добре главе покидати, 
наше велики застав оставити 
-- двије паше ш четрдес' топова 
и четрдес' царскије' хиљада --
а нек' чува од Инђије равне 
-- од Инђије и од Јанока, 
од ћесарске и од Пожурова --
нека царски чекају јан'ичари, 
нек' закопу у поље хендеке 
сврх Голеша до поља Метеша, 
нек' обрну грла душманима, 
нека емер држу падишахски 
-- главе дају, нека не пушћају! 
Кад прођемо ка Кајсару с војском, 
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бечке ће се силе узнијети 
-- неке бечке, а неке маџарске --
па на наше ударит заставе, 
од вртања да прекину џаде; 
нека царски образ не упуште!“ 
Ондар кад је Лука учинијо, 
тертиб даде, нико не остаде, 
но што рече, сви га послушаше. 
Лука коња стеже на колане, 
а врну му дизгин на чатале. 
Змија змији седе на сриједу, 
па Јусуфа Силић агу вика: 
„О, чујеш ли, први братучеде! 
Божа помој, данас нам помози! 
Ти де --, ти си бећар, али љета мала, 
а ја стиг'о давно за жењења. 
А не горим ни од ватре љуте 
ни се бојим од боја велика, 
но ме Јела оком сагорела 
и њезином речом превареном. 
Гледај Бог -- видеће Крајина! --
шта ћ', братучед, Павичевић радит 
-- и ти, беже, и цели главари!“ 
‚Јалах‛ рече, притеже алата. 
Фала Богу -- на свему Ти фала! --
какав Лука беше на алату? 
Алат скочи некуд на облаке 
па развали жвале обадвије, 
из нождре му мавен пламен лину. 
А Лукина та клета десна рука, 
а са лијеве стране сину мача сјајна 
кā царвени облак преко неба, 
па с облака кад је грмљавина, 
па из грмља замећу свећице. 
‚Јалах‛ рече, ‚помогну ми Боже!‛ 
а за њиме Силић на дората, 
Тале Лички на коња кулаша, 
а турске се трупе раширише. 
На Голешко чардак уларише, 
на најпрвог Ћабећ капетана 
и код њега хиљада јунака 
-- све солдата, све пограничара --
који жалит погинути неће. 
Па на њега Лука ударијо. 
Пред зорицу под чардаку вика, 
а тамо се стража придесила, 
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па на Луку васку истурила 
-- а с чардака и 'коло чардака, 
ту је Чалчић хендек ископао, 
и дан и ноћ чува стражарицу. 
Па кад плотун пуче од чардака, 
а тā Лука пушке не гледаше 
-- кā и да га бијаху тојаге --
но алата вика код чардака, 
па најури уз дрвен чардака. 
Нити пушке гледа ни острице, 
но Чалчића прими капетана 
-- жива га је савезао Лука, 
о витку га јелу обесијо --
па што Турци војску саколише 
-- од чардака што је било туна --
око полу сахата не траја, 
свакога је пожељела мајка; 
па чардака одврх од Голеша, 
чардак дрвен запалише Турци, 
па отален нис Караман кланце. 
Доклен зора и изгрија сунце, 
тā је Лука сиш'о на алата 
сврх Голеша до полу Метеша. 
Ту запали дванајес' чардака. 
Топи до прид врата учињели. 
Док би чета чету дозивала 
војску Лука сведе на Метеша, 
и све дван'ес' њихно капетана 
уфатијо живе беза рана. 
Неке веша од зелене боре, 
неке живе сече пред чардаке; 
што је било око --, чардаку војски, 
све хи турске силе сагореше 
и војнике под сабљу турише. 
Па ту што је Лука наручијо, 
двије паше у ундат осташе 
и царево четрдес' топова, 
јан'ичарска војска у походе. 
Ту се земље клете навадише, 
земље клете између држава. 
Лука вика Силића Јусуфа. 
Фала Богу, да је коме видет, 
да је коме стати погледати 
како Лука, как'а му је рука 
-- а крвава десна до рамена, 
остра мача тамам до балчака, 
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алат клетан до наврх рахтова; 
готово је грива поквашена 
до врата, ђе је решма златна, 
та хајван је жвале разтуријо, 
а крваве пене истуријо --
Лука ћехру соколовску клету: 
иж чела му киша љута љушти, 
а с носа му бије југовина. 
Па Метешко поље пријеђоше. 
Сад се турске трупе заставише 
и заставу --, на заставу сташе; 
ту цареве паше остадоше, 
а команда Луке и Османа 
и Турчина Орашкога Тала, 
а повиједа Хрњице сердара 
-- вика тешка бега Личанскога, 
а околица седам бајректара --
то је тешко оком погледати. 
Немили се цакаше калпаци, 
а да страде нис ћесаревине 
викаше се; дозваше стражаре, 
неђе топи, а неђе кумбаре. 
Алаха Алаху, ударише Турци, 
почеше се вешати државе. 
Неко од Задра, неко од Пожура 
-- могах рећи, неко од Пожура --
неко отуд од маџарског Шапца, 
неко отуд од Брауна града, 
неко тамо чека Аингриса, 
неко оздољ вика са Иџија. 
Велике се дигле краљевине. 
Лука зато хабер не имаше, 
но викаше ‚помогни ми Боже!‛ 
са --, са велика поља Метешево 
долетијо на Доле Голуба 
-- ђе је Доли Голуб капетана. 
Тога Дола четири сахата 
међу крше и међу планине, 
међу море и међу Дунаво. 
Ту планине до под кршелине, 
крши сами и обрдинице; 
ту стражаре четир' капетана, 
код свакога по хиљада ђида. 
Док би мајка подојила сина, 
сва четири сруши Павушићу 
и уфати сва четири жива. 
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На трку су Турци залећели, 
изненада страже порушили, 
ту остало није ниједнога. 
Кога Лука даде на оставу, 
да ту стражу чува на остају, 
кад се врну, да се рахат врну? 
Оставише Љевака Омера 
с војске турске дванајес' хиљада, 
јер је стража од Брауна града. 
Па Лука вика на алата, 
са Долова крстата Голуба 
оде Лука кā небом звијезда 
-- за њим Силић и Орашки Тале, 
бег Мустајбег, и све баше царске. 
Не гледају ко је погинуо, 
но сал ко ће напред у душмане, 
ко сијече од главара главе. 
На то поље дван'ес' капетана, 
и на Доле четири ћесарска 
-- то је шесн'ес' ћесарско главара. 
Не западе сина материна 
без сал Лука од Кајсара града 
на његова ата крилатога; 
десна рука Павичева Лука 
кā и бехом намеће свећица 
те нема живе душе, каже, 
да пред Луку стане јä ли пане, 
без ђе дође, сецијаше главе. 
За њим су се војске натуриле. 
„Је ли, беже, лако војевати, 
кад так'ога воде калауза, 
а пред њиме божа помоћ јака? 
А ђевојка момка сагорела, 
тā је ашак што га так'ог нема.“ 
Кад су дошли са Дола Голубског 
на то поље Измачено Јели 
-- тога поља четири сахата, 
то се зове Измачена Јела --
на сваки сахат два чардака бечка 
-- два маџарска, а два су ћесарска --
на свакоме по пе'стотин' људи, 
на сваки по капетан бечки 
-- капетан из Беча, из Маџара. 
Лука вика Силића Јусуфа: 
„Братучеду Силићу Јусуфе, 
'ај, соколе, наа Јелу Измачену!“ 
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Јусуф пита Павичевић Луку: 
„Лука брате, што се зове ‚Јела‛?“ 
„То се Јела зове Измачена, 
О, ђе -- брате Силићу Јусуфе --
ћос'о један чобан и чобанка 
кā ја ово у Кајсару граду. 
Па чобаница варала чобана: 
‚Оћу те‛ данас, а ‚нећу те‛ сутра, 
‚Оћу‛ данас -- па послије стијо да је привуче, 
а она му се измакла и побегла; 
па се зове ‚Измачена Јела‛ 
кā што је мене Јела Вуковића 
у Кајсару граду бијеломе. 
Па сам овде аш'кли и меракли. 
Чини ми се, кад сам дош'о овде, 
да је цијел Кајсар и држава на --, 
ја би' сāм на њу ударијо, 
кол'ко ме је Јелка сагорела.“ 
А тā пламен вика са мачева; 
пламенита мача полећела 
са чардака четири сахата, 
па велике лунтре дочекаше, 
а думани поље прифатише. 
А то Лука успрег не чин'аше, 
за њим Јусуф на коња космата, 
Тале лички на коња кулаша, 
целе трупе како који море, 
како којег ћулехана храни. 
Не стајаху, нит' га остављаху 
тог сокола; у друштво с' одаху. 
У тој борби мајка сина дала. 
Тога поља четири сахата; 
за два га је Лука урушијо, 
сва четири уфатијо жива, 
па је осам њихно капетана 
-- четири бечка, четири маџарска --
четирици главе погубијо, 
а четири веша о чардаке, 
па заставу тура у јунаке. 
Турска војска гине без хесапа, 
ал' не гледа; то је рек'о Лука, 
„Немојте се вртат на мртвије', 
но гледа'те мејдан од живије'; 
не жалите ко ће погинути, 
да тā мејдан биде у Крајину!“ 
Па та сила та пр'о Јеле прож'а. 
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Лука прош'о на алату своме 
без два дана и за ноћи двије; 
и дан и ноћ трчаше делије 
до главице Златуриновице. 
То је поље под главицом клетом, 
на сваки крај до седам сахата, 
а главица од триста метара 
-- у висину божа утворица --
а ширине хиљада и триста. 
Ту су вил'ке --' државе велике, 
велику су кршлу начинеле 
на главицу Златуриновицу 
-- једна бечка, а друга маџарска --
ту је војске двадесет хиљада, 
и два војна леже џенерала 
на главици Златуриновици. 
Туна каља има од топова 
-- двадеш бечко, а двадес' маџарско --
код свакојег топиџије клечу. 
На топове воштанице сјају, 
и дан и ноћ на граници чу'ју; 
чека кад би когој учинијо 
да се паљба са Златице гради. 
То је оком погледати страшно 
-- а камоли памет умислити! --
да та војска од Крајине сиде 
међу дуке и међу краљеве 
надалеко три-четири дана. 
Под главицу стали по акшаму. 
То нико за њих хабер нема 
то хи девлет није ударијо; 
отишле су и поште и веде, 
кажује се од града до града: 
„Султан Сул'о --, тā је Сулејмане 
Сјајан диг'о паше и мушире; 
гази, бије обаје државе, 
и Ћесарску и земљу Маџарлу!“ 
па с' узбуна државама гради; 
нико не зна за бега Осјечка 
-- за Османа Делибеговића --
но све мљаше да султан бијаше, 
јел та сила није шала 'нака 
-- а та сила највиша од Луке 
и његове те витешке руке, 
и у руци сабље пламените. 
Лука војску утур учинијо 
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под главицу Златуриновицу 
док се турски позбили лого'ви 
а заставе тврде оставили, 
све турскије' командара редом. 
На то поље Метешево клето 
оставили двије паше царске; 
на Долове Љевака Омера; 
а на оно поље Измачене Јеле 
бихачкије' седам буљукбаша 
и бихачко све седам хиљада. 
Па остала разминула војска, 
под главицу конак заноћила. 
Ко је гладан, он хлеба појео, 
ко је жедан, воде се напијо. 
Кад је ноћи половина била, 
ведро било, па се наоблачи, 
а с облака киша ударила, 
а с месеца --, а са неба месечине нема 
те друг друга видет не могаше. 
Лука добар ћеиф наместијо, 
па овако вика на Силића 
-- на Силића братучеда свога --
„Мој Силићу, моје десно крило, 
вакат видиш, да је време наше. 
Помрчина, то је зло њихово, 
а нама је мила помрчина.“ 
Па Талагу зовну Орашкога: 
„Тале брале -- наше десно крило! --
ја сам тебе ништа држ'о, Тале, 
а с тобом су боже све помоћи 
-- и ти нама, а Бог са 'вијема.“ 
Тале, вичи твоје чаушеве, 
нек' Крајина притеже колане, 
нек' удару да четири стране. 
Нек' не гледају кудар ли су џаде, 
но нек' иду око главичице, 
нек' заколу ко озго побјеже 
јä л' са страже, јä л' сечене стране, 
јä ли од нас, јä л' њихове војске. 
Удри, Тале, сечи њима главе! 
Ја појахах на алата мога, 
одох, Тале -- з Богом великијем --
кā и што сам рек'о Делибегу 
-- Османбегу, поочиму моме --
на главицу Златуриновицу, 
на два бечка дупла џенерала, 
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а на војске четрдес' хиљада. 
А ти, Тале ћерај Орашане, 
како ми је бег поочим каз'о 
да ти бечке примаш топракале. 
Још да тебе туна окушамо, 
јесу л' с --, так'и с тобом ћирамети, 
па ћу онда теке веровати.“ 
Па кад Лука седе на думана, 
чавле клете плоче дофатише' 
па ис крша ватре запламташе, 
а са Луке десна звекну рука. 
а кад Лука звекну аџеманка, 
па кад сила Лука навалијо 
-- турска војска оде наоколо, 
око поља уз крштате стене --
на главицу Златуриновицу, 
голе су хи среле стражарице, 
а са табли бекели топови. 
Пуче узгор четрдес' топова 
-- а те четрдес' теке маџарскије' --
а одувуд јечу од ћесара. 
Лигурата војска закопата 
у шанчеве и зелене гране, 
па велике викаше команде: 
„'Ајте, хајте, чека'те Турака, 
ете на нас сјајног Сулејмана!“ 
Тоо Лука ништа не гледаше, 
ни кад турске трупе зачекују. 
Бошњаци се другови скореше: 
„Видите ли Луке Па'ушића, 
шта Лука на алата гради 
-- који пош'о напротив ђевојци, 
а ми образ светлом Сулејману, 
а за Бога, израд' вере своје, 
рад' бегово ђеце све троје, 
ради нама цела муслимана --
хај'те, браћо, натраг не остајте! 
Хај'те за дин и за слоб'у своју, 
не остав'те Луку Па'ушића,
наше перошто ће златно бити, 
аш њиме се дичити Крајина!“ 
Јалах рекли, Бога поменули, 
а за остре чорде помолили --, дофатили, 
па на хајване трку учињели. 
Стегоше хи тумбак узенђије, 
а хајвани сал што не збораху, 
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све знаваху што аге 'ћаваху.
Са три стране на Златуриновицу 
од зорице до но полу дана, 
неста звеке од два џенераља 
и војске те четрес' --, четрдес' хиљада; 
обадва, кад је дош'о Тале 
да преучи езан на топове, 
нађе оба свезеније' рука 
и код њих великога Луку 
од велике земље од Кајсара. 
Ој, ђе посеђесмо николико дана 
и некол'ко ноћи тавновије', 
једну прије песму остависмо 
коју смо је певати почели, 
од Крајине Павичевић Луке 
и од борбе Делибеговића. 
Остависмо на Златуриницу 
кад је Лука дош'о под главицу, 
па ховако рече Делибегу: 
„Сад Делибег, мој отац по Богу, 
вид' главицу Златуриновицу. 
Свуђ је, беже, боље наоколо, 
а главица у брдо висока, 
на њој страже од двије државе; 
ту су војна до два џенерала 
-- један бечки, а други маџарски --
код обадва по двадес' хиљада 
и по двадес' топа ведерлије'. 
Ваља мејдан с Луком раздвојити. 
Ја те молим, Делибеговићу, 
не остав'те у позади војску 
ни гледате ко ће гинут, бабо 
-- ко ће гинут, вел'ко ће претећи --
сал вас молим како оца свога,
на своје ћеш командаре викат: 
„Скол'те с војском око брда редом!“ 
Ја Силићом одох Јусуфагом, 
а Тала ми Орашкога спрем'те, 
нека з друштвом уда брдо крене. 
Кад ћу горе на главицу доћи 
те уфатим живе џенерале, 
докле до два свежем џенерала, 
да бих одмах добавијо Тала, 
ја кад свежем њихне џенерале 
да Тале на топове дође 
-- Е, да учи езан на топове. 
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Ал' вас молим, Делибеговићу, 
да од војске ни овд' --, 'тране њихне 
не пуштате ниједнога жива 
-- јер с' одавле велике дубљине --
да њихове не оду хабере 
унапријед, ђе хи ћера војска. 
Овдале се иде од главице, 
од Рачкова --, до поља Рачкова 
тринаес' је, бабо, сахата, 
и на сваки по капетан клечи, 
код свакога пет стотина друга. 
Ваља, бабо, од Чарова доћи 
-- од Чарова до Чакарског поља --
и тринеес' уфатит кап'тана 
све живије, без рана љутије', 
овак' њихно пушто порушити 
и њихове попалит чардаке, 
туна добре страже оставити, 
све по триста на тринаес' места. 
Док и то поље прегазимо, 
Па се ваља, Делибеже, примат
ка великој топракали бечкој 
и Радане, и све 'з хазне златне 
ђе њихове кују тарафхане. 
Ту ће грке и доста и млого 
бити борбе с обадвије стране, 
Јел је виша тврђа на Радане. 
Ту се лију злато из мајдани 
и бихове кују тарафхане.“ 
Онда бего слуша сина свога, 
па дозива своје командаре; 
Тала спрема куд' је рек'о Лука, 
а остале командаре с војскем. 
Са двије-три стране одко брда 
сох --, сколише Златуриновицу, 
и још зоре ни сабаха нема. 
Кад је зора лице показала, 
кад Павичић Лука чатисао 
на главицу, на топове прве, 
ту га њемске страже опазише, 
намах стоју тазе топиџије, 
а ту држе воштане фитиље. 
У гроз четр'ес' пуче баљемеза; 
думан паде, сломи се планина 
-- би рекао, паде до равнина. 
Али Дуке, сина материна, 
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нити успреже нити ата смета, 
но гадарку мачу диже клету 
међ' логоре и мед чар'акове 
и њихове млого караколе. 
На чардак се испе са Силићом 
та је љута борба обустала; 
од Луке се на Талана дала. 
Топи чести, а паране веље, 
двије су се војске смијешале. 
Боже мијо -- на свему Ти фала! --
би рекао, сефер од султана 
и бечкога великог ћесара, 
колика је борба на Златици. 
Ту се војске саколише стране, 
и са више унутра далмане 
и Нијемце и Маџарце клете. 
У, ондар Лука свеза џенераље.
Тамам Лука веже џенерале, 
Тале учи то --, на топе езане, 
а Орашани мећу венеднике 
-- шемлук дају Павичевић Луки, 
и гајирет донијеше Луки 
те гајирет даше у рукама. 
Лука узе оба џенерала, 
Обесе хи на витко чардаку, 
па хи даде на пресуду Талу. 
А Турћија сави на главицу; 
крка ти је, пушка не пуцаше 
-- то престаде, престаде парада --
само сабља од талбече 'вјечи 
-- од бедрице и левога кука --
А мел'ке се јањеници јечу. 
Главица са с лешом окитила, 
а почеше ати пролетати 
-- пролетати ати без јунака, 
а јунаци без добрије' коња. 
‚Лелеће ме!‛ који виче --, 
неко виче, ‚Леле мене, мајко!‛ 
неко виче и отац и мајко; 
неко виче, ‚Прифати ме, брате!‛ 
Кад је рата, никад нема брата, 
но се гледа своје успетове, 
кад ли ће га так'и јади наћи 
кā онога што рањен јечи. 
Боже мијо -- на свему Ти фала! --
Е, тешкога тога дана туна. 



   Авдо  Међедовић                                                             

384

Епске 
народне 
пјесме

Није шала издалека гледат 
де се крвца пролијева црна. 
Мачи звечу, а рањени јечу, 
сабље сјевљу, крв се пролијева. 
Златуринска брда и карине 
све се лешом беху отикиле, 
а долине крви наточиле. 
Кад је кара акшам чатисао, 
Од зорице до кара акшама 
све 'сто сјева и мач и гадарка; 
нити топ пуца, ни лубарда, 
но све рука из десног рамена. 
Кад је кара акшам чатисао, 
турске су се трупе саставиле 
наа онā код Павичић Луке, 
и ту тавну нојцу преноћили 
-- Е, рачун су с војском искупили. 
Калабалук војске изгубили: 
на главицу Златуриновицу 
све мртвога двадесет хиљада, 
а толико има рањенога, 
и толико ваља оставити 
да заставу држи од Ингије 
-- од Ингије и Маџарске целе --
јер је туна најтврђа тврђава. 
Ту, кад ће се врнут од Кајсара, 
ако не би у --, под брда стража, 
не би нико куће погодијо 
ни врнуо ђавољега друга. 
Сву ној тертиб чинијаше Лука 
са Силићом и са поочимом 
-- и са Талом од Лике, бајрактаром 
са Орашца, царевом газијом. 
Па ту велик застав оставише: 
унгјурскије' дван'ес' капетана 
са свакијем по хиљада људи, 
све момака баш к'и девојака, 
а на борбу кā горскије' вука. 
И ту спрема Тузлића Мехмеда 
-- капетана с Тузле и ајана --
и ш њим војске четири хиљаде; 
и газију бега од Брчкова, 
и ш њим војске четири хиијаде 
-- то је тамам двадесет хиљада. 
До сабаха и сахат пред зору 
Љука добро тврдијаше стражу, 
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па пред зору Силићагу вика: 
„Мој Јусуфе, појаши дората, 
а ти Делибеговићу бабо, 
јаш' сијаха; хајде, вичи Тала, 
нек' се трупе са главице крећу, 
а у Чарково и поље Раково 
на тринаес' стаза, и на стража, 
и на тринес' њихно капетана, 
за тринаес' до акшам сахата 
да стигнемо, да хи посјечемо 
и њихове чардаке палимо 
-- све дрвено ватром изгоримо, 
а камено земљом саравнимо. 
Ја ћу вешат њихне капетане 
-- неке живе осјећи хим главе, 
неке њихне вешат о борове --
ал' вас молим, Делибеговићу, 
кā и што сте дослен учињели 
дикат добар и добро поноштво, 
да гледате, да хи не пуштите!“ 
А Турци му итат учинели, 
слушају га баш к'и цара лале 
у диване и царске пајтахте. 
Па отале у зорицу рану 
Лука шидет поседе алата 
што га так'ог ни виђети нећеш 
-- ни хајвана, ни на њег' јунака. 
Ондар за њим Силић на дората, 
а и беглер на сијаха свога; 
командари и Хрњица Мујо, 
и с Халилом братом гојешнијем; 
Лички беже, и личанска војска, 
па два бега са Цетиња равна, 
и с Врљике ајан Омер стари 
са Селимом, кā и са џинијом; 
и велики бези унгјуровски, 
од Чекрка цијела Отока. 
Па један мах Бога поменуше, 
па з главице низ ровове сишли 
низ Караман Качари у кланце. 
Док је зора добро осјанула, 
кад је Лука пољем загазијо 
измеђ' Дола и измеђ' Чакора 
и удари на најпрву стражу, 
и нико га не опази жива 
-- недатњога сина соколова! --
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што уљеже у њихову стражу 
док не свеза жива капетана 
-- ни пушка се њему не одазва. 
Шидетли је приуспела војска, 
а доброга држу калауза 
што он сече и кљокаке гради, 
и готову борбу остављаше. 
Док је ваздан борба љута била, 
све напријед на алата Лука. 
Сваки чардак и командар њихан, 
све у прије Луке руке дође, 
па послије све остале војске 
горе, сечу главе од Маџара 
-- и падају леши муслимански 
на гомилу кā бијеле овце. 
Ништа живи мртва не гледаше, 
но како ће емер придворити 
и како је заповиђ'о Лука, 
да се так'и емерови сврше. 
Кад је борба цијел данак била, 
цијело се поље обојило 
и по пољу трава ђетелина 
с мушком крвцом и коњском недаћом. 
Вел'ке главе пољем остављаху 
и те и те на гомиле леше, 
и млоге се прокукају мајке. 
Не гледаше живи погинула, 
но како би понапред прош'о 
и постиг'о од помоћи Луки, 
да како је наредијо Лука. 
Боже мили -- на свему Ти фала! --
кад је кара акшам дошао први, 
Лука тринес' узе чардакова 
и тринеес' свеза капетана. 
Живије' хим погубијо главе: 
неке веге --, неке веша о зелене борове, 
и неке а демер чардака 
-- о гредама и о ћертовима --
да се друге не закалу страже. 
Кад је зап --, био кара акшам пао, 
Делибегу Лука беседијо: 
„Бег Делибег, и ово је добро 
што смо дошли, даље оборбили, 
и велику смо свели трупу нашу. 
Ако смо доста оставили 
погинуте војске од Крајине, 
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барем дослен мејдан иде преда нама. 
Не боји се ба --, 
не броји се ко је погинуо, 
но досиен ч'и је мејдан, бабо.“ 
„Јесте, сине злаћеније' крила. 
Божа помоћ, а у здравље твоје.“ 
Кад у мрчну нојцу заноћили, 
Лука, кад је пола ноћи било, 
бега зове, и Орашког Тала, 
наопако Хрњичког сердара 
и са --, оточке баше и бимбаше, 
и с Отоке и с Удбине царске, 
и 'вако Лука с Мујом беседаше: 
„Мујо, сила, с' војске командере, 
добар си јунак што карара нема 
-- послушан си, и не жалиш, Мујо, 
погинути и с братом Халилом. 
Бројићу те да си газалија. 
Па те молим, кā и што си кадар, 
наа --, а нас од сабаха раног 
да порано да заколимо, Мујо, 
Радане су --, кују тарафхане. 
Туна има пе'стотина кула 
-- Е, што приму и злато прел'јеву --
наоколо дувар са беденом 
у висину од боја четири; 
са двије стране челикне капије, 
и на њима кршле и чардаци; 
на капији табље на Радане, 
на табљама топи наклечени, 
на сваку стран' грла обрнута; 
ту је војске од седам краљева 
те се мајдан златне руде чува 
и лијевке, што преливљу злато. 
Саде, што је до сад било, Мујо 
-- досад борбе таман седам дана --
све да скупиш, на рачун да туриш 
колико је дослен борбе било, 
то нам ручак не би осолило 
према саде данас што ће бити 
док Радане у себе примимо. 
Ал' овако, војсковођа царски: 
ако да Бог и срећа од Бога 
те Радане при рукама дођу, 
те на њима почме засуђиват 
бег Делибег и ти ш њиме, Мујо, 
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благо томе ко ће туна доћи! 
Доста ће се пара нагрнути, 
ако могну њему требовати. 
Сал те, гази Хрњичићу, молим, 
да велики дикат учините 
кā и што сте досле учинели, 
а за ме ви ништа стати неће. 
Знадни, Мујо, и сви командари, 
ако да Бог те Радане примим 
и Раданске разбијем тврђаве, 
за Кајсар се ништа бојат нећу, 
јер је Кајсар шехер преголеми 
у највишој далекој дубљини. 
Ту бедена прекотврда нема, 
без су двори од бојеа дванаес', 
на накиту велику свиту. 
На њих се је богатство велико. 
Нису они гледали дворове 
да хи граду да су добро тврди, 
без како ће који бољи бити 
и још шарен'и, и свитом скићен'и. 
Кајсар ћемо ласно прифатити. 
Ја све надам, гази ага Мујо, 
да кад сидем с војском у Кајсару.... 
један се је вашир пригодијо 
-- вашир има, и има задуџбина --
од Кајсара четири сахата 
једна црква од четр'ес' кубета 
што је градило седам краљевина, 
и на њој су велики потписи 
и слова, ђе је потврдена 
ђе так'ога манастира нема 
у све краљеве и на свије' страна. 
Ту ће имат једно годне вел'ко, 
ту ће се вел'ка сила окупити 
од Кајсара --, од девет година 
па ономо до седамдесет, Мујо. 
Све ћ' отисти цркви манастиру 
овā годет и славу да славе 
из дан у дан четири дана, 
а женско ће остат у Кајсару. 
Ако Бог да, кад с војском дођем, 
доста ли ће се момка оженити 
и у Кајсар себе ородити, 
а доста се лица наљубити. 
Тек те, Хрња, молим, Мустафага, 
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гледај добро шта се урадило; 
аманет ти, Хрњичићу, дајем, 
да не пушташ брата Хрњичића, 
да не ради хилу по Кајсару, 
јер сам чуо -- причали ми људи --
да је ашик Халил за девојке. 
Ја, сердаре, с војске командаре, 
ја сам главу субут учинијо 
да ја Јелу оставити нећу. 
Видиш, Мујо, шта Павичић гради, 
ђе сатрије двије царевине 
око адиђар Јеле Вуковића, 
да јој млого даднем јада црна. 
Отвор' очи, кажи командарима, 
когој има брата јä л' синовца, 
јä л' некак'а по крви рођака, 
нее пода се чулехана храни 
те га фали да му носи крила, 
да се сјутра ил' пр'осјутра, Мујо, 
какав од вас момак не превари 
да поноћи до Кајсара дође 
насред поља на џенераљске дворе, 
-- на злаћене дворе џенерала, 
ђе ту Јела џенерала спава --
да отиде, да уграби Јелу. 
Немој са мном рата отварати! 
Немој, Мујо, да се узбунимо, 
да параду собом отворимо, 
но те молим баш к'о војсковођу, 
кā и што сам дикат учинијо, 
Туркиме име оставијо, 
а велику спомен наваклијо 
на вас, Мујо, и на баба мога, 
поочима Делибеговића. 
Па вас молим да је не кахримо, 
да тој нашој свадби и весељу 
да је спомен дичан и поносан, 
да султанска крила подигнемо, 
да краљеви на ме уздисају.“ 
Вид' сердара, рече Павичићу: 
„Павичевић -- имана ми, Лука! --
да нијеси, сине, заложијо, 
но на то све да у Кајсар сидем 
-- јä л' ја, сине, јä л' Халиле Хрња --
па тā мерак имаш за девојку 
-- да те није варом преварила 
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и до 'вога догнала степена, 
ја ти, сине, образ уз'о не бих --
кад би мог'о, не бих ти ја узео 
-- Бог ми тако дао добро, сине!“ 
У то кад га Лука потврдијо, 
па у зору војску сигураше, 
па с Радана нис поље Вешарско. 
Тога поља четири сахата 
-- све равнине, ниђе брда нема. 
Војска турска пољем укрцала, 
ал' пред њима Павичевић Лука, 
и за њиме Силић на дорату. 
Оба момка руку крвавије' 
-- тамам Луки рука до рамена --
на делији нема челенака 
ни на алату ни гриве ни репа,
но све љута борба понијела, 
кā злаћено седло на алата 
-- злато виси тек' на тетрајке, 
на жицама и на парчецима 
-- све њемачка зрна понијела. 
Али Луки ни рука ни мишка 
ни фалила, ни се обранила. 
На алату ноге до трбуха 
у љутој су огрезнуле крвци, 
и та клета мала Павичића 
нити знаше да се уморијо 
ни да натраг устицаше преза, 
но напријед кā и вила клета. 
Кад је Лука пољем заплишијо, 
а с Радана страже опазише 
-- чуле борбу на Златуриницу, 
Па се тамо хазур учинеле --
па почеше издалека гађат 
с топовима с раданскије' стража 
и ш њихније' великије' табља. 
Боже мили, не --, тога тешког дана! 
Паде тама пре нег' дође војска, 
него Лука и та војска дође 
под Радане да опколу Немце 
-- Е, Немце и велике страже 
од краљева седам државина. 
Паде думан од вел'кије' топа 
са Радана са четири стране. 
Паде тама од неба до тала 
-- па би рек'о и би се заклео 
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да је неђе велике планине, 
па живом ватром изгореше --
а велики топи притужују 
све два једном, а четр'ес' заједно, 
а стотина једнијем фитиљем; 
па послије ни броја хим није. 
Али тога мајчина витеза, 
Павичевић Луке на алата, 
ни гледаше што топи пуцају 
ни што ђулад падају међу њима, 
но све виче „Ха, гајирет, Турци! 
Ха, гајирет! Нема се препанути. 
Видите ли једног Павичића Луке 
како дикат чини за у главе 
да подигне образ муслимански, 
а за против Јеле Вуковића.“ 
Шала није так'и витез клети 
кад у вел'кој борби гајрет даје. 
Ондар друштво идее весело 
-- и весело и прешенли добро --
и не жали што ће погинути. 
А так'и је њима нусрет бијо 
и од страха кувет заклонијо, 
ни бојаху борбе ни топова, 
но све Алах Бога помињаху, 
На Радане у думан уљегли, 
па са сваке стране опколили, 
а борба се виша учестала 
-- али силан змајогњени Лука, 
иде Лука и сијече главе 
кроз шанчеве и закопане ланце. 
Е, ма кудар Лука проходаше, 
све хим крвав сокак остављаше: 
би се троја кола разминуло, 
а ни тре --, четврта не би закучила. 
Мач сијева, а глава зијева, 
хука стоји од змајогњеновића 
-- би рекао да се бије муња 
и да громи бију из небеса. 
Турци за њим с војском припузали, 
у подне су под Радане дошли. 
Крвава се оса'нула трава, 
а по брду леша окитила, 
долине се крви наточиле; 
пролијећу коњи без јунака, 
а јунаци без добрије' коња 
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--ма таого немила састанка. 
Боже мијо, да ви истин' причам 
за честитог Павичевић Луку. 
Кад је сахат преко подне бијо, 
Лука с коњем на капију дође, 
на капију ђе је тврђа тешка. 
Тешки топи Луку дочекаше, 
а на капији брата затворена 
-- затворена, с мандал'ма заплена. 
Лука топуз са алата прими, 
нити гледа што га топи бију, 
но разврће куке на канате 
челичане, што су запучане 
-- оборијо с алка, отпучијо --
па на беден канат полетијо. 
Турска за њим не потраја војска 
-- први беглер Делибеговићу, 
за њим сердар Хрњичићу Мујо, 
па за Мујом од Орашца Тале, 
па оточко дван'ес' буљукбаша, 
па с Удбине Хаџикапетане, 
па два бега с врела и Цетиња, 
па велика остала дружина. 
Кад се Њемци и Турци смешаше, 
Врем'а нема да се пушка меће, 
без сал десна из мишице рука 
а с лијевог кука аламанка. 
Стаде звека острије' сабаља, 
стаде јека рањеника љута. 
-- Алах' великог, немила састанка! 
По бедему у Радане мале 
велико се стражарице бране. 
Ту је војске што нема хесапа, 
белћим има педесет хиљада, 
а Турци је има и повише. 
Да хим никог није од Турака 
без ваљана Павичевић Луке, 
од њега хи црне нашле муке. 
Кудар соко проћера алата, 
главе зевљу, падају лешине 
-- би се закл'о и би рек'о, друже, 
да је мермер крвца предосула, 
да пр'о момка прелијеће сама 
кā ријека која придолази. 
Ваздан цијел од бијело подне 
до акшама крка на Радане 
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нема пушке, стишали топови; 
кад је сахат до пред акшам било, 
Тале с триста Орашана дође 
на дв'је капије на Радане мале 
те прифати обје топракале, 
на обадв'је по четр'ес' топова, 
посјече њихне топиџије. 
Тале езан учи на топове, 
Лука њихне веже командаре, 
доводи хи на врата бедена. 
Неке веша, неким сече главе 
-- успомене за навијек даје, 
да се прича шта је учинијо, 
кā и што се дана' припјевава. 
Витез сву ној не сави алата, 
до поноћи рачун учинеше. 
На Радане никог не остаде. 
Што је могло -- али млого није --
побегло је, и то бес памети; 
оно друго пожељела мајка. 
Војсци својој рачун уфатише. 
Кол'ко турске војске погинуло? 
-- таман двадес' и седам хиљада, 
и још мало мање од шехита. 
Лука јекну, те ве --, беден звекну: 
„Леле, бабо Делибеговићу! 
Тек је дао Бог и срећа јака, 
те упрвице, на прве страже 
-- на прве страже низ Њемачке равне, 
низ Маџарске и Њемачке, бабо --
нијесмо оволико губили шехита, 
не бисмо могли у Кајсар сићи; 
али 'вако, шта смо изгубили 
на главицу Златуриновицу 
и на ову, на Радане равне, 
опет ћемо Кајсар прифатити, 
у над Бога, моремо се врнут.“ 
А толике гајирете даје, 
па заноћи, и вика на даре: 
„Дајт', удар'те тремпе и борије, 
нек' се војска отабори вође. 
Али ко ће, нека кā дар има, 
нек' зареди исти дворовима. 
Доста ће се пара накупити. 
Ово је ти цијело богатство 
не сам' ов'ле од Кајсара равна, 
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но од Беча и све седам краља. 
То је руда, ту је тарафхана.“ 
Војска турска у --, ву двор ударила, 
па прибију врата од хазана, 
од хазни и ризница златни'. 
Фала Богу -- на свему Ти фала! --
то је клето благо на гомиле, 
а Турци се благу радоваху. 
Лука се смије код алата, 
а овако њима беседаше: 
„Ја сам вама, браћо Турци, каз'о, 
доста ћете туна наћи пара. 
Млого хим се радујете, Турци. 
А тако ми вјере и закона, 
млогом паре требовати неће, 
јер смо ниско кости затурили 
до Каисара, треће краљевине. 
Ал' узмите и се задовољ'те, 
па што да Бог и срећа од Бога. 
Живи не мре, а мртви не живи 
-- све је так'а од Бога судбина.“ 
Лука таман до пред сабах рани 
-- видијо је Турке задовољне 
ђе се доста мала напримаше, 
и мртве у гроб санизаше, 
рањенике у дворе стрпаше. 
А Лука пред сабахом пође 
ђе је Мујо остао Хрњиица, 
и код Муја некол'ко главара, 
ту на беден пред капију њихну. 
Ту су свилен чадор радапели, 
и ту Мујо с војском заноћијо; 
ту су џиде од млогијех ага 
побијене, коњи повезани. 
У акшам је осејријо Лука 
ђе је ђогат Хрњице сердара, 
ђе је кулаш Орашкога Тала, 
ђе је дорат Влахињића Ал'ја, 
ђе је зекан Арнаутовића, 
ђе је риђан Ђулића Мешина, 
ђе је шарац Шарчевић Махмута, 
ђе је ђогат са Стијене Зука, 
ђе два ата два бега с Цетиња, 
ђе је вранац Селим бајректара, 
ђе је куса, шамска бедевија, 
од Плочника Хасан ' -- ра, 
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ђе је риђан бегових јарина 
-- Е, бегови Ђула и Ћерима, 
риђан клети и тā путаљ ш њиме --
ђе је путаљ Гламочкога Рама, 
ђе је седам коња бихаћкије', 
Козличкије' и Пржиничкије', 
Атлагич'ије' и ш њима бегскије' 
-- ђе с' остали, ђе су заноћили --
ђе су коњи оба бајректара, 
О, Хрњице Дрнде и Алије; 
ђе је ето зекан Арнаутовића, 
ђе је вранац мало диздарчића. 
Кад је Лука пред зору дошао, 
кад погледа пред Мујову ша'ру, 
-- пред Мујову шатор повезане --
кад ту коња оније' не се! 
Нема оно половине коња, 
нема ђога Хрњице сердара. 
Сердар спава, ни хабера нема. 
Кад је Лука дош'о до шадора, 
кад ђогата Мујовога нема 
-- нема вранца малога диздара, 
ни ђогата Зуканаге миада, 
ни зекана Осман Танковића, 
ни дората Влахињића Ал'ја, 
ни Ђулића доброга риђана, 
ни путаља Вилић Хусејина, 
ни шарана Шарца Махмутаге, 
и некол'ко 'д оба бајректара --
нема риђа, а нема нинана --, 
нема риђа, а нема алата, 
ни алата Љевака Омера 
-- но м'ах рећи: његов' бајректара. 
Но да видиш Павичевић Луке, 
па кад момак вика пред шатору, 
у сан грдно пробудијо Муја. 
Мујо скочи кā да се помами, 
а Павичић рече Хрњичићу: 
„Мујо, кучка, војско командаре, 
знаш шта сам ти јуче каз'о, Мујо, 
да ли зафтиш своје командаре 
-- прво брата, па свакога агу 
који коња криловита храни, 
да не иде, да не бара главу 
У Кајсару, кад никога нема, 
да потражи моју заручницу. 
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Ти се, Мујо, јемин учинијо 
да од тога ништа бити неће. 
Ну погледај, биволице стара! 
Нема првог твојега ђогата, 
ни твог брата -- еве му малина --
ни овије' брзије' елија, 
ни овије' вашии' првијенаца 
који фали доброг коња храни. 
Твој је курвић пош'о преко ноћи 
до Кајсара и Лаушког двора 
да уграби моју зарочницу. 
Мој Мујо, трбуљата кујо 
-- Бог ће виђет, а виђет Крајина! --
и рок ти је четири сахата 
овдалее до Кајсара систи, 
види брата ђе је и како је, 
нађ' га тамо и доведи амо 
-- немој Јелу дират џенераља, 
ја са ш њоме имам расправљање --
јä л' тако ми никога до Бога, 
данас ће се у Кајсару причат 
да си свео четири мушира 
и санџак чара ал-Отмана, 
војску целу у ћесаревину. 
Знаш, сердаре -- Бога једног знадем, 
не бојим се другога никога! --
ја би' тебе првог позивао 
на мејдану под Кајсару граду, 
па ћеш виђет -- виидијо си! --
шта је Лука и помоћ од Бога. 
Немој, Мујо, борбу затурати 
-- тек не могу рад' поочима мога, 
честитога Делибеговића, 
братучеда Силића Јусуфа; 
мијо ми је преко карара Тале 
и некол'ко ваших командара --
а тебе сам позн'о, биволице, 
ђе ти волиш себе но свакога. 
Данас све знаш куд је варалиште, 
за чем сам заризик'о главом.“ 
Кад је Мујо чуо лакрдију, 
-- нешт' уморан, нешто санљив в'ома, 
нешто га је брижно прекинуло 
лакрдија тога змајогњена 
-- тога Луке сина материна --
па од муке из очи му лије --
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Мују с очи сузе полетеше, 
Павичића загрлијо сина: 
„Ја те, моје златно, молим, крило! 
Валах билах и тако ми дина 
-- ово ти је турска тврда клетва --
ја сам засп'о, нијесам правијо 
-- нисам знао, нисам поправијо. 
Све ј' истина што то, сине, причаш. 
Молим ти се кā и сину своме 
и очи ти соколове љубим, 
сабор учин', немој запаљиват. 
Сад ћу јахнут коња некак'ога 
-- немам коња, однијо га Халко --
-- оћер'о га, Бог га преврнуо, 
у џехенем душу одврнуо, 
који ми је образ одузео! --
Бога тебе дајем јемца, сине, 
ја ћу коња до Кајсара наћи, 
узет Тала и узет беглера. 
Од тог, сине, ништа бити неће; 
твоју Јелку нико дират неће 
-- ти ће' виђет, и Бог, и Крајина.“ 
Па га љуби и у оче своје 
и у лице госпо'скога сина. 
Док је Луки ватру ућешијо 
те змајогњена крила пољубијо, 
Лука махну главом на десно-лево 
па му с носа југовина пухну 
-- а би рек'о и би се заклео 
да и вигат пуха од тарафа --
па један мах поврну алата, 
до капије осједе хајвана 
па на камен сједе пред капију, 
мач гребештак тури пр'о бедара, 
уз беден је плећи прислонијо. 
Долетијо Силић Јусуфага 
покрај свога првог братучеда, 
Узе ата бед --, братучеда свога, 
с доратом га Јусуф провађаше 
-- проходаше, Луки молијаше: 
„Лука брате -- моје очи пуне! --
мој Лука, мој образу светли, 
немој љутњу држати на дробу. 
Од тог, брате, ништа бити неће.“ 
Лука пуха док се одмаријо. 
Сердар Мујо Тала замолијо: 
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„Аман, Тале -- гајир', мили брале! --
да појаши коња кулатаста.“ 
Даја вика од Гламоча Рама: 
„Дај, дајиџа, ти мене путаља, 
јер ја коња кā ђогата немам; 
дај, Делибег, спремаћеш сијаха 
и твоја четири бајрактара; 
дај, Јусуфа Силичића вичи! 
Даја, ви ме својега путаља, 
и мојега појашем путаља; 
узећу некол'ко командара 
удбинскије' ии до --, и оточкије', 
да ја трчим копилану моме 
до Кајсара, да га тамо нађем, 
да види -- курва га родила! --
шта је данас мене учинијо, 
ђе је кајил да ми губи главу 
и да образ губи ал-Отману.“ 
То Мујо рече, нико не порече. 
Тале свога опреми кулина, 
Лука --, Мујо узе ба --, дајова путаља 
па дозива Арнаут Османа 
и некол'ко: Кунића Хасана, 
Куртагића -- турског момка мудра --
и Турчина Бабића Омера, 
и газију Коблића Хурема, 
неколико ага удбинскије' 
-- удбинскије' и гото --, оточкије, 
па с Радана право низ пољане. 
Како Мујо ћераше путаља 
-- који путаљ беше од мејдана 
кā планинска у висину јела, 
тек ни пола од ђогата нема --
Мују двије чизме удараху, 
преко поља бију о камење 
-- би рекао, ћера неко овце 
ил' велика са ш њима говеда, 
и волови све планинама вучу --
велику је љутњу учинијо. 
За њим тридес' трчи атлибаша. 
Преко поља дошли до Кајсара, 
до накрај поља и шехера, 
до бијелог двора диенерала. 
А тā дворац кад видијо Мујо, 
ондар су га очи забљештале 
од велике свите на дворове. 
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Тā је дворац подклис од сребра ливена, 
и на њему злаћена јабука, 
на њој име бечкога ћесара 
-- обрће се у чекрку ма до у сату под ух --, 
мала у сāту по дванаес' пута. 
Сјаку даје кад је помрчина, 
кад од --, кад вида нема од облака, 
те се види око клетог двора 
тамам пољем полу сахата 
--никад туна помрчине нема. 
Наоколо беден и авлија, 
тек не беше тврда од камена, 
но све беше слика начин'ена: 
неђе ребра од добри' јунака, 
неђе прси добрих ђевојака, 
а на њима седеф приморачки, 
па злаћеном пеном саковани, 
а та авлија шаром навезена. 
Кафаз беше н' од бисера везен, 
а халкали на печу ту капија 
-- све на њојзи шипке од бисера, 
а у пјену златну начин'ене. 
На тā дворац дванејес' бојева, 
сви бојеви шиком шикосани 
-- неки разним, неки бијелијем, 
неки бојом и по боји златом, 
мави неки, а неки црвеном, 
неки мало плавом и зеленом --
ма тахтом су гори понајгорњи 
ципцијели до покрова клети. 
Код прозора гране узведене 
-- ни с јаблана ни с дрва бадема, 
но све гране од бисера саме --
па погзори оковице клете, 
све од злата кахте приковате. 
На прозоре слике од ђевојке, 
од Јелице шћери џенерала 
--би рекао, -- седи на столицу --
тако њејно бело лице сјаји, 
пољем мореш виђет пō сахата, 
кол'ко вила седи на столици. 
Мујо кад је дворац опазијо, 
вране своје очи затворијо, 
па овако друштву беседијо: 
„Е, Нушине, дели Куртагићу, 
-- и ти, брате Кунићу Хасане! --
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обијо сам двије краљевине, 
и у трећу таман на полицу 
-- Е, краљевин' Земску и Маџарску, 
Италију до пō њејне стране, 
у Францоској неколико града 
-- видијо сам кула краљевскије', 
видијо сам двора њиховије' 
и кафаза њихни' јединица --
а ово чудо видијо нијесам, 
и 'вак'о гулема и добро господства, 
овак'ога једног дуке двора.“ 
Нит' је краљски, нити је ћесарски, 
но Лауша Вуке џенерала. 
То се Мујо пољем беседаше, 
да „'вак'ога видијо нијесам,“ 
а Кунић му рече Хасанага: 
„Е, сердаре, тако ми имана, 
јä ти нијес' ни видијо, Мујо, 
а ја нисам ни у сану снијо. 
Ово ми је прво и потоње.“ 
Ста том игром дошли до капије, 
до аавлије Вуке џенерала. 
Кад је дош'о у авлију Мујо, 
кад ту намер добар нагазијо 
ђе копиљан дош'о у дворове. 
Знао, дош'о, одсијо ђогата, 
ш њим момака тридес' удбињскије' 
-- удбинскије' и гор'цетињскије', 
врљичкије' и горњоличкије', 
све момака кā и девојака --
у Јелин се дворац укрцао 
-- ласно му је -- да га роди курва! --
ђе ту нико у Кајсару нема 
-- мушко, што је от'ло манастиру 
да тā годет од краљева змиру, 
женско што је остало на двору. 
Хрња слаби бедем провалијо 
и код Јеле дош'о Вуковића. 
Јела, кучка невјерница била, 
кад виђела Хрњина Халила 
и са ш њиме унђуровске Турке, 
ни троху јој мрзно није било. 
Није тако иза срца свога 
што вољаше да и биде љуба, 
него противу Павичева Луке 
-- толико је јади задесили 
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те ђевојка пошла по противу 
и так'ога дива сагорела --
на свој хи је дворац прифатила, 
златне мешче пред њих претурила, 
златне пале и златне букале, 
па појаше редом муслимане, 
руке тура на срце госпо'ско. 
Та ј' ђевојка, так'а једна има, 
више никад так'е имат неће, 
ни так'ога лица ни облика, 
ни так'ога стаса ни пора'са. 
Вила да је, и 'нак'а није; 
јä ли вила, боља је од виле. 
Њејног соја у 'вијету нема, 
ни јапије до Стамбол капије, 
ни љепоте усред Бање Луке. 
Так'а беше госпо'ска девојка. 
На њој златна од злата кошуља, 
пр'о срца јој златан ћемер сјаји. 
На ћемеру на срцу ђевојци, 
на срцу јој два каната златна, 
на њих једна од злата јабука; 
на тој беше слика од балака 
-- од велике слике дечачкије' --
на њој име беше Јеличино 
-- сјаји клета баш к'о даничкиња, 
али више него месечина. 
На Јелици коса рашчешљана, 
па з бисером златним мијешана; 
на глави јој кокор од биљура, 
бечки кокор и тетрајке златне. 
Све о њима више маџарије, 
па низ бело лице попануле. 
Чело њејно баш к'о хамајлија, 
веђе двије кā куке кантарске; 
очи јаштре баш к'о у голона, 
кā и беда --, јо --, а бе --,

у јастреба бела.
Низ ђевојку бијела хал'ина 
и кошуља позлаћеног платна, 
а нис прси коса опушћата. 
На грлу јој четворе менђуши; 
глава једна, а три перишана; 
уз дојке јој повисли ђердани; 
колико је грло у девојке, 
три ђердана по грлу панула 
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-- један ђердан од чорвана сјајна 
-- н'есу рушпе, нису нурадије, 
но шорвани од хиљаде гроша, 
којије' хи хиљадама има --
на глави јој накићено злато, 
а на уши перишан менђуши; 
бијел харир, а све пени златни, 
а на њојзи мавени фистани 
морскијем мишом постављени, 
па свакоје зверке начињене 
-- хомар тежак ии дуваџије, 
пред њима се ћерају керови 
те ћерају срне и кошуте 
пр'о бедара и преко фистана --
а двије пушке удасиле, 
и на горње подигле тетике 
те нишане хрте и кошуте. 
А кад Мујо видијо Хрњицу 
и код њега госпођу Јелицу, 
ђе хим чашом цура вино даје, 
Мују двије очи замрежише 
па с авлије Тала навикује: 
„Аџо Тале, тако ти Алаха, 
ја да не идем копилану моме! 
Ну тр' -- горе, одседи алата 
па потрчи горе на бојеве, 
Добаци ми низа стубе ђида 
-- јä л' га баци, јä л' посеци жива --
ти га волиш, и он тебе воли. 
Тек тако ми никога до Бога, 
ако сидем од путаља, Тале, 
те изидем на горње бојеве, 
навиђеће и Бог и Крајина 
как'а ће се борба оградити 
међу мене и међу Халилом! 
Нек' сад биде на мали --,

на ђогина сиде, 
нек' ш њиме друштво подпаврне, 
врнут друштво да на Радане кренем. 
Немој у хрз Луки ударат, 
ни на себе црни образ дати.“ 
Тале намах седе од кулаша, 
па га јето уза мердивене, 
уза ступе лијепе девојке. 
Тек те стубе чохом поковане, 
а да Тале шмиком удараше 
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-- псује момку и оца и мајку 
док дванаес' излеће калина 
и у дван'ес' њејнино тавана --
на сваки је калин дван'ес' стуба 
ципцијеле чохом покривене. 
Кад је дош'о наврх калинова, 
па подиже чоху на капију, 
селам даде срдито Халилу, 
а селам му Халил прифатијо. 
Јела кад је виђела Тахира 
и на њему лоша ха --, одијела 
-- манџек од магарца клети 
и чакшире од бијела јарца 
-- кожа унутра, а кољена љута --

и кроз прсте --, ноге --,
кроз чизме му ноге пропануле, 
Тала ратна крвца покапала, 
а одела трбух исфашала --
од њега се Јела препанула, 
па јој чаша стаде у шакама. 
А сви момци на ноге скочили, 
Тала к себе бујур учинели. 
Тале 'вако рече Хрњичићу: 
„О Халиле -- родила те курва! --
знаш ли, ђидо, што си учинијо? 
Ил' си дош'о нарочито амо 
баш да узмеш образ Павичићу 
-- онак'оме сивоме соколу! --
ил' си нешто дош'о у Кајсару 
да гледаш какву цуру младу 
која би кā и Јела била, 
да је тражиш да за тебе биде 
и да жениш други' из --, бајрактаре; 
ил' си дош'о нарочито тако 
да и узмеш образ од --, муслимански, 
Ахаа! хезабетли курва те родила! 
Знаш л' онога змаја огњенога, 
за онā част шта је учинијо 
израд ове Јеле Вуковића, 
ђе је прег'о да изгуби главу. 
Изгубијо је данас двије државе, 
ћесарову и Маџарову, 
а ти дош'о, да ти овђе дођеш 
и да узмеш Јелу соколову! 
Диг' с' на ноге, родила те курва 
-- диг' с' на ноге одма', нема лакрдије!“
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Халил 'вак'о ријеч беседијо: 
„Аман, Тале, и отац и мајко! 
Нисам дош'о узети девојку 
ни у Лукин образ ударити, 
без сам дош'о да Јелику видим, 
у шта се је заризик'о Лука 
-- шта је ови гарет учинијо, 
разуријо двије земље тешке, 
ћесарову и Маџарисову --
как'а ли је та Лукина Јела 
-- па овако сиш'о од сејира, 
да је видим и да је осејрим. 
Нећу Јелу, и да ми је даје; 
нећу Лукин образ одузети!“ 
Да смијаше -- то Халил лагаше --
би је уз'о и би је украо, 
но не смије од Павичић Луке, 
а још више од сердара Муја, 
ђе на авл'и чека копиљана, 
а на двор га ћера сабља Талска 
-- Е, так'ога царског кахримана. 
Па скочијо Хрња и дружина, 
нис калине јашу на хајване, 
пољем тамо натраг на Радане. 
Док је било сахат преко дана 
-- преко подне и пр'о белог дана --
стиже Мујо и доведе Халила. 
Извину се Луки Павичићу: 
„Лука, ова божа вера тврда, 
Халил није до Кајсара сиш'о 
да он узме твоју заручницу, 
но је сиш'о ђе си ризик дао 
-- ђе ти сруши двије краљевине, 
па му нешто за дерт ударено, 
‚Да л' је так'а Јела Вуковића 
око шта се заризик'о Лука?‛ --
прије дош'о да је 'нако сејри; 
није дош'о да ти образ узме.“ 
И Халила код Луке доведе. 
Хрњин Халил беседаше Луки: 
„Сал, змајогњени Луче Павичићу, 
зар ти мислиш Хрњина Халила 
да би тебе у хрз ударијо? 
Ја никад не би' прије главе. 
Ја сам момак поштен, науправљен; 
не узимам образ ни од чега 
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ни од как'а на мејдан душмана, 
без се бијем име с ким добијем 
све јуначки и све газалиски 
-- а камоли тебе, крилу златну, 
који си нам златна крила дао 
и велики спомен оставијо!“ 
Па загрли један пр'о другога, 
да и два се брата пољубише. 
Ондар Лука вика на сердара 
и на баба Делибеговића, 
и газију Орашкога Тала. 
Оно војске што су имавали, 
ту су с војске шесдесет хиљада; 
шездесет је остало хиљада 
-- половину у Кајсар водаше, 
половину ставља на Радане --
па ту тилу данак преданише. 
А у Кајсар око манастира, 
тамо вел'ки годет и џумбуси, 
тамо годет и слава велика; 
так'а срећа Павичићу дође 
те тамо нико хабер нема 
док је вел'ка војска оседнула 
и Лука се с војском одморијо. 
Сада акшам кара чатисао. 
Лука с војском у Кајсар укрца 
те застави на њихне капије 
-- оставијо помајено страже 
да не могу цуре бијегати, 
да би сутра женијо Бошњаке, 
да хи роби и натраг хи води --
ако коме останује глава, 
нека прича ђе је силазијо 
и отклен је себе оженијо. 
Па велику покрцао војску 
и на Кајсар до џенераља дође, 
до честите Јеле Вуковића, 
па с алатом паде у авлију, 
па је оздо зове са алата. 
Јела силом пенџер отворила, 
сачакли је косе помолила, 
а бијело чело на јабуке 
и њезине прсте на топлије, 
а бијеле дојке на промољке 
-- би рекао, сјакну месечина. 
А крвав јој Лука беседаше: 
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„Јело, је ли истинито било 
што сам тебе у Кајсару каз'о? 
Би ли боље, кучко, ондар било, 
да си мени вијерница била? 
Ни би овол'ко прегубила глава, 
Ни овол'ко закукало мајки. 
Знаш ли што је беседијо Лука, 
да ће млого мука црна наћи, 
наћи мука од тебе и мене? 
Јело, опет тебе тамо нећу 
ни оставит баба џенерала, 
но ја одох цркви-манастиру 
-- виђеће и Бог и виђет Крајина 
шта ћу градит од ваших главара! 
Ту ћу цркву крвљом обојити, 
злато њено стопит на иконе 
-- на иконе и на дуварове --
више црква постојават неће. 
А ја ћу се тебе наситити, 
у турску те водити Крајину. 
Ни ћу тебе турчит ни крстити, 
но ти, Јело, млого јада дати, 
кад ти није ђаво дао, Јело, 
сеђет мирно и господовати.“ 
Јела од страха и тога змаја, 
не, Јелици мило не бијаше. 
Све се пред њим Јела преклањаше: 
„Ела, Лука, змајогњено страно, 
нисам знала да си јунак так'и, 
ни да ли ћеш тако учинети. 
Мореш радит сада шта је драго. 
Ја сам твоја, а другог никога.“ 
„Ха ха, Јело!“ ђе ј' од страха сама, 
ђе Бог даде и срећа од Бога. 
Па честита подгарну алата 
-- а са собом узе Силић агу --
од Кајсара четири сахата, 
а с акшама од Кајсара крену. 
Кад је ноћи половина била, 
то је Луки добра срећа била 
-- ведро није, но је облачина, 
с облака је киша ударила, 
помрчина стегла веелика, 
а кајсарска кола опанула. 
Велики се покупијо народ 
преко поља око манастира; 
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играла се кола бугарије, 
а певале песме ашиклије; 
све метала пушка венедничка; 
велика се просипала пића, 
па и ма но ноћ'а дофатила 
Под шаторе спават -- а не спават, 
кад све спават неке без узглавља, 
што се млоги отлен будит неће. 
Лука тертиб тури у Крајину: 
з десне стране оправијо Муја, 
а с лијеве Орашкога Тала, 
а ' т'еће спреми осам бајректара, 
а четвртог, Силић и Павичић. 
Ударише на четири стране 
око цркве и око манастира 
на шаторе и њихне логоре 
-- попукоше у њих изненада, 
велик гарет од њих учинеше. 
У незнанство војска ускрцала, 
нити знаше с киме се бијаше 
-- а Лукина војска парађена. 
Крвавише у крвавље Турци, 
једнако хим кā море, кā вода 
-- кā и море, кā мочило мало --
крвави се догодили клети. 
Велик гарет граду логорима 
цијел нооћ око половине. 
Доклен зора и сабах устаде 
па видило, попанула тама 
од велике коњске духе клете 
-- духе консјке и јуначке лунд'е, 
ниј' од топа, нит' је од лумбарде, 
нит' је коме дао изметнути 
Лука пушку од н'ијхје 'тране, 
а од њихне није никад ни пуцала, 
јер се томе нико није над'о --
а од 'ацер доћ кар' акшама, 
све што Лука од њих црне јаде гради 
-- пољем ником не да наоколо, 
но све сече и кида хим главе. 
Кад је кара дубљи акшам дош'о 
-- око цркве на полу сахата, 
па наоколо четири сахата, 
све ђетел'на поваљана трава --
-- би се мог'о јунак разлећети 
и све с леша на леша играти, 



   Авдо  Међедовић                                                             

408

Епске 
народне 
пјесме

а на земљу ниђе не станути, 
шта су од њих Турци учин'ели --
кад је кара акшам чатисао, 
Лука дође на црквена врата 
те он сече њихне стражарице, 
у цркву је с атом укрцао 
-- пред црквама два танак чардака --, 
четири су црквена чардака 
и у њима четири капетана, 
све код сваког по три стотин' ђида 
те зинете у манастир чува 
да се њихно не попрља дело 
јä да оклен не устигне скија, 
-- јä ли скија, јä ли војска љута --
да њихове не кида зинете, 
да не ломи цркве и кандиље 
-- могах крсте рећи и кандиље. 
Ту је Вука вид'јо џенерале, 
ђе је Лука довео ћутуке 
па побјег'о у ћелијшће кубе 
на манастир, на најгорње боје 
-- на најгорње манастирс' ћелије, 
ђе ту седи четр'ес' игумана 
и четири луђумана стара 
и двадесет и три калуђера, 
пе'стотина ђака црквенскије' 
којии учу богословске везе 
да у цркву биду попалини, 
и попови и њихни свештенци 
да с отале нико женит неће. 
Лука знаше ђе који стајаше, 
у велике цркве укрцао 
на ћименат и на мермер тврди 
-- на циглу и на мермер тврди --
осједнуо насред по ордија 
-- на проходу од црквенски' врата --
па алата даде Силићаги, 
а дофати мачу преко греба, 
па ете га у четр'ес' ћелија 
на најгорње кубе од ћелије. 
Ту је софра постављена била, 
па за софром пиће превелико 
-- с једне стране њихове трпезе 
дван'ес' беше хардова од вина 
а четири од љуте ракије, 
триста боца, а триста столица 
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од њихово триста главатара --
пили, јели, па се опојили, 
па на кубе отур учинели, 
све поспало кā да се поклало. 
Ал' не спава Вука џенераље, 
но савијо под кушаке руке, 
јел то Вука виђе у карану 
по пољима Павичева Луку. 
Знаваше га -- и нека га знаде, 
ђе ће њега од њег' јади наћи! 
Лука кад је дош'о ка орнаљу, 
каа свом пунцу Вуки џенераљу, 
‚Добро јутро‛ рече џенералу; 
он скочијо, па се прекрстијо, 
а пред њиме земљу пољубијо 
-- и ту циглу и мермерску плочу --
Луки пође у наручје Вуко. 
О, Лука му ријеч беседијо: 
„Знаш ли, Лауш Вука џенерале, 
кад ја имах седам мило брата 
па се млађа браћа --, старија се --, 
млада се браћа изженише, 
а ти Јели не шће једном рећи 
да она узме мене да ми буде љуба, 
но извара моје маџарије 
-- оде моја за њу бабовина --
па ме најзад оставила Јела 
без образа, а ти не --, се чиниш не зн'о? 
Сад је дошло знање и познање!“ 
Сабљом главу --, 
сабљом махну, посјече му главу, 
па зареди ти јег'мане клете 
-- јегумане, њихне калуђере --
око цркве и трпезе њихне 
покидај хи главе са рамена. 
Док би мајка подојила сина 
ћелије је крвца обојила, 
низа стубе капат кā ријека, 
а велике се стубе обојише. 
По ордичке се кладе начињеше, 
леше осташе, трпеза остаде; 
Лука ни то није оставијо, 
но њемачку цркву запалијо, 
да се више црква звати неће. 
Па се срдан из ћелије врну, 
па ордију Делибега вика: 
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„Натраг, беже, Вакат нам је дош'о! 
Ово што сам -- Е! -- ћијо, наумијо, 
све сам Јели напротив чинијо 
-- и чинијо, Бог ми помагао. 
Сад хајдемо, бабо Делибеже, 
код Јелице Вуке џенерала, 
да те водим на дворове њејне, 
да ти видиш двије шћери твоје 
-- чембер Фату и каремфиљ Злату --
и Омера, сина милог твога; 
два хасрета нека дођу, бабо 
-- мене Јела, тебе твоја ђеца. 
Ту ћемо сеђет у Кајсару, 
ној ноћат, и сутра навече. 
Ако дадну страже од де --, од држава 
те шћедну на нас нападати 
-- велику смо земљу прегазили --
тек ако да Бог и срећа, бабо, 
те проведеш уу --, војску у Осеку, 
барем што си повев' из Осека 
-- бих ти, бабо, ногу пољубијо, 
кад би треће хисе искочило; 
свео с' војске двест' и двадес', бабо 
-- двест' и двадес' Бошњака хиљада --
што Бошњака, што ли јан'ичара --
да ћеш моћи ше'сет искочити, 
ја бих на то шенлук учинијо.“ 
Бег Делибег рече Павичићу: 
„Немој, сине Павичевић Лука! 
Зар ће --, још ће ђегој рата бити?“ 
„Хоће, бабо, мојега ми здравља! 
Што си оне прифаћао страже 
-- оне страже и оне командаре --
остављао нама на заставе, 
бега тебе јемин чиним, бабо, 
ниједнога жива наћи нећеш 
-- од тога ће бити спомениште, 
ма са леше и њихне трупине --
не знам, ђегој рањенога, бабо, 
и у кланац мрки сакривена 
да он јечи, да се мртав чини, 
а другога ниђе никак'ога. 
Теке у над Бога великога 
-- опет ће Бог помоћи јаки! --
Валах билах, мој Делибег бабо, 
опет тебе панут, бабо, неће, 
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да ти њихне разуврљеш страже 
и да свећаш своје командаре, 
но Бог јаки и Павичић Лука 
-- и покрај себе носити Јелицу, 
а ти твоје шћери на мензиле 
и Омербега, сина милог твога. 
Штогој могнем, борбом исти нећеш 
-- нека види моја мила мајка 
-- ако Бог да, Османбеговица --
нека шћере види и синове, 
свог Омера и другога Луку --
нек' се хасрет збије до хасрета!“ 
Бег Османбег раширијо руке 
па так'ога змајогњена љуби. 
Отлен војска крену с манастира, 
а думан се диже под облаке. 
Сад у Кајсар рахат укрцаше. 
У Кајсару ниђе нико нема, 
без сал деца од десет година 
и ђевојке мале и велике. 
Турци у Кајсар дворе попунише, 
а честито ноћцу заноћише. 
Момци млади и азгини тврди, 
а кајсарске цуре задешене, 
па у себе лица запешена 
-- неко баба, нека баб --, 'тучеда, 
нека брата изгубила свога, 
нека баба, нека милог брата, 
нека тамо брата од братића, 
на свакој су фута начињена --
Турци цуре весељају редом: 
„Цуре младе, не веселите се. 
Сви ћемо узет момци по девојку. 
Ни код нас није горе живовање 
но код вас у Кајсару равну.“ 
Џумбус дали, и ту пресиђели. 
А Павичевић, сив-зелен соколе, 
ето ти га з Делибеговићом 
и с Јусуфом Силића аагама, 
па хи ето на двор џенерала. 
Јела се је од Луке препала 
-- кад још сваког астиг учинијо, 
да јој младо тело не исече --
па га чека на авлинска врата. 
Лука стиже, дотера алата, 
Јела пред њим земљу пољубила, 
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у златну се свиту понижила, 
а загрли Луку на алата, 
па Лукине двије чизме љуби, 
алатове чавле све четири. 
Лука рече, „Кучко, Јело млада, 
сад је тоол'ко потољице 
кад је виђела ђе су невољице, 
а не кад не окрећеш главу. 
Тек нека те, срећа те не срела, 
но те срећа била тек несрећа.“ 
Па одјаха од алата свога, 
а Јелици џенерала вика: 
„Ђе су кључи од барема твога, 
ђено седу двије шћери бегске 
-- Е, Фатима и Златија ш њоме! 
Јесу л' на двор', јесу л' у кафазу?“ 
Јела руке тури за кушаке 
те му кључе даде од девојке, 
ђе девојке у кафазу спа'л'у, 
а Лука дофатијо Јелу 
за десницу кā соко 'тичицу, 
изнесе је на најгорње боје, 
па отвори од харема врата 
-- кад ту виђе душек од харира, 
ту спаваху двије близнакиње 
-- Е, так'е белогорке виле 
међу себе брата предвориле 
у злаћена 'дела џенераљска --
двије шћери у мркна одела, 
порушене и је л', нагрђене --
сам' спаваху, и хабер немаху. 
А кад Лука међу њима дође 
-- Ех, кад соко 'вако ријеч рече: 
„Ех, моје двије сестре миле, 
ев' 'е хасрет оне књиге ваше,
ђе ви братац трећи вама дође 
-- други братац Павичевић Лука --
и еве ви баба Делибега. 
Не диг'те се, никад се не дигле! 
За 'та так'и мртви сан спавате?“ 
Кад обије чуле белогорке, 
па из сана на ноге скочиле 
-- и са ш њима лудачак Омере --
па све троје руке раширише; 
од велике среће и радости 
на ђевојке сузе поточеше, 



   Авдо  Међедовић                                                             

413

Епске 
народне 
пјесме

па бијела поквасише лица. 
Павичића брата загрлише. 
„Нагазелни сив-зелен соколе, 
зар тā хасрет дође међу нама?“ 
„Е, Фатима, и сестро Златија, 
јесте добро, теке ако Бог да?“ 
Кад Османбег међу шћери дође 
па погледа двије мезирлице, 
-- те девојке кā бијеле виле, 
кā од тога соја и ођжака --
па он рече, „Богу шућур, сине, 
Богу шућур на обадва сина 
-- прво шућур на Павичић Луку, 
па послије на Омера мога!“ 
А девојке: „А! А! бабо!“

Од великог хасрета 
прилећеле, па га загрлише, 
обадвије душе ба'лдисаше, 
у његово се саручише крило. 
Лука Омера узе у наруч'е 
кā оно 'тицу --, соко 'тицу препелицу, 
па га тура око срца свога, 
а Омера по образу љуби: 
„Не Омере, не гледај девојке 
што грлу Делибеговића, 
но ти грли брата мила свога 
који ћете поносити ш њиме 
овдален до Осека града, 
Па осље по царској Крајини . 
Море бити, Омербеже миади, 
да код цара у Стамбол сидемо, 
и цар ће нас добро миловати, 
па обадва рано оженити 
-- Мене с Јелом, а тебе с кадуном.“ 
Ој, ђе л' бисмо, ђе ли остависмо? 
Поседесмо, па заборависмо. 
да л' можемо саде погодити? 
Но ди видиш Павичевић Луке 
-- Е, кад врата изноли Умера --
док Делибег шћери растријезни, 
ондар сјео Делибеговићу, 
а на шилте Лауш џенерала 
-- од Кајсара прве дуке краљске --
-- Е, на шилте од чохе мљетачке --
-- Е, на крило узе близнакиње. 
Завукоше стару бабу своме, 
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руке обље у недрима клече, 
под главу му обје попадоше; 
а син Омербеже бегоов, 
он са Луком у столицу златну, 
па придворе Делибеговића 
-- а Османа, царскога газ'лара. 
Гледа хасрет три сахата равна; 
нит' умеде штогој беседити, 
нит' га Лука штогој шћери питат 
Док се беглер ђеце оџелијо, 
ђеца, свога Делибеговића. 
Лука, кад је у сејир видијо 
ђе се беглер ђеце о'желијо, 
Лука шири те Османа љуби, 
па послије у беговске руке, 
па Делибег бегу беседаше: 
„О, Османбег, царева челенко, 
сад ја идем из Вукова двора. 
Еве теби двије близнакиње 
и твојега хОмербега сина, 
и Јелице Вуке џенерала, 
на аманет у двору њихову. 
А ја идем у Кајсар сокаке, 
ђегој Тала и сердара нађем, 
нек' растуре војске на буљуке 
по Кајсару граду годнеоме 
-- згодном граду, и богатом в'ома --
а викаћу Бојичић Алију 
и Турчина Арнаут Османа 
-- и газију Орлан бајректара, 
а то и Алију, и Дрнду са ш њиме --
нек' сви узму по пе --, по стотину друга, 
нека пољем зађу кајсарскијем; 
што ј' остало коња седланије' 
-- што су своје аге изгубиле --
нек' са коња узму дизђинове, 
калтак макну, туре костунице, 
да кајсарске куле похарамо 
-- штогој у њих од ваљана биде, 
да нат'варим коња пе'стотина. 
Кајсар богат и људи богати, 
наћи ће се пара готовије'. 
Знаш, Делибег, шта смо потрошили 
док смо војску у Кајсар сводили 
-- ајде, просто трошак за ордије, 
но непросто што ће, беже, бити! 
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-- колико ће мајке закукати, 
сестре миле без брата остати, 
бег Делибег, младе доведене, 
љубе црне, теке нељубљене, 
а кол'ко хи има у Крајину 
остала је међу ђецу сама --
ја бих хтијо, у над Бога јака, 
овā мал што је газилучки, 
док смо њега у крв замотали 
-- кајсарско благо и џевахир --
носити га пе'стотин' мећара, 
и пе'стотин' ш њима хизмећара. 
Турићемо Зука командара, 
нек' пред њима и са тобом креће. 
А ен' 'е подрум Вука џенерала 
и у њему ата и парипа; 
оно -- баш те што је његов бијо --
крилаш брњаш и ноги путије' 
-- путастије' ногу до копита, 
који девет носи крила сјајно --
ономе ћу дати Омербегу, 
нек' беглербеy јаше на путаља; 
а џенералске двије бедевије 
нека твоје јашу близнакиње; 
штогој могли коња предобрије' 
џенераљски подрум похарати. 
А зовнућу наше бајректаре, 
што су так'и соколови сиви; 
ђегој цуре у Кајсару нађем 
-- главни' цура и све главарскије', 
све сестара нашије' главара --
ш њима ћу женит бајрактаре. 
Ја полажем наду Богу своме, 
кад се натраг са Кајсара врнем 
пе'стотина оставит момака, 
и ти ш њима, и та ђеца твоја 
-- ти стари бити старешина 
и са собом водит близнакиње, 
и за сина снаху поноситу. 
Мене с тобом запанути неће. 
Бег Делибег -- у над Бога јака --
ваља опет проћи на алата, 
како сам вас свео до Кајсара 
да вас сводим опет до Осека. 
Ја сам вел'ку учинијо лику, 
велик дикат што карара нема; 
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молим Бога да ме не остави 
ни без главе ни без десне руке 
доклен војску сведем, што претекне, 
и у Осек твоје ђеце троје 
и Јелицу Вуке џенерала 
-- нека спомен биде међу нама!“ 
Ондар беже Луку загрлијо. 
Бег посједе, и шћери код бега. 
А да видиш Павичева Луке, 
па с дворова Лауш џенерала 
док је дош'о на дишер авлију, 
па с авлије на сокак чалију, 
са сокака на беглук механу, 
ђе је беху напунили Турци 
-- све главари од Крајине клете 
који пију вино кондирима. 
За осам дана и осам ноћију 
ни' су своје коње одморили 
ни' су ђегој рујна вина нашли; 
муслимске се ђовде рашушиле, 
а Кајсар је богата касаба: 
ту механе на четврте сјајне, 
у висин' од четири боја, 
механџике кајсарске девојке 
које дају вино хардовима, 
-- а добро је лоза понијела --
служе Турке и драге воље своје 
-- и што ћи би служиле муслиме, 
што не би шћеле не би смеле, 
што хи не би силом послужиле. 
Ту сердара Хрњичкога нађе 
и код њега Орашкога Тала, 
из Гламоча гламочкога Рама, 
и Турчина Зорића Шабана, 
Арнаутића и Османа ш њиме, 
и Османа дели Танковића, 
са Отоке гази Куртагића, 
и са ш њиме Хуремагић Ибра, 
од Чекрка Алем Кадунића, 
и бегова до два бејрихктара; 
од Цетиња два бегска делије 
што хи так'је' међу њима нема. 
И два бега седе у механи. 
Бошчом беле замотали браде, 
да хи винско капље не дофати, 
а у ашку и дадости тешкој, 
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од радости ждеру рујно вино. 
Нико хим се није зачудијо. 
Ту бегови и аг'лари редом. 
Ен' и седи гојешан Халиле, 
крај Халила Влахињић Алија 
и делија Орле Мустафана 
-- хе, сва три служу амберију 
агларима у Кајсару равну. 
Кад је стала трка сокацима, 
кад погледа Тале и сердаре, 
кад ево ти змаја огњенога, 
златног крила Павичевић Луке 
на думану, коњу алатасту. 
Кол'ко Лука коња наљутијо, 
кајсарски се одазивљу стране 
и дувари и чалијске шарне, 
и велика дрка од чавала 
од Лукина коња шидетнога 
-- би рекао па би се заклео 
да дувари падају кајсарски. 
Ондар сердар вика на дружину, 
„Еве нашег крила и челенке 
ђе је к нама пош'о у механу! 
Сад кад нама божу помоћ викне, 
божу помоћ с ногу прифатите, 
с руке руком мене га додајте, 
да поставим код себе сокола, 
украј себе уз десно колено. 
Ја те, брате, Хрњичићу Халко, 
молим, добро наточ' доброг пива. 
Прво њега здрави и поздрави 
док се ш њиме за здравље видимо, 
је л' се наш'о своје заручнице, 
је л' беглера з ђецом саставијо.“ 
„Хоћу, Мујо, тако ми имана!“ 
Кад ево ти витеза јунака, 
Павичевић Луке на алата, 
са сокака у механска врата, 
па одсједе од крилаша свога, 
а дизгин му на ункашу врну. 
Отиде се брзак провадати 
без бињека и без водаџије 
-- нема бећар --, хизмећара нема --
па ете га Лука у механу 
на други бој међу муслимане. 
Грохотом се насмијао Лука, 
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па ховако преко смеха виче: 
„Хај, аферим, газалије царске! 
Вазда пили, па се веселили, 
царска крила вазда одржали!“ 
А кад њима ријеч так'у рече 
па па томе божу помоћ вика, 
све што има у механу редом, 
све пред Луком на ноге скочило, 
а четири турска бајректара 
руке при Лу --, Луку дофатише, 
на Мујове скуте доведоше. 
Мујо с Луком да ли ће се љубит? 
-- пољубијо, па га посадијо 
покрај себе уз десно кољено, 
Павичевић Луки беседијо: 
„Лука, срећо и наша челенко, 
јеси л' хасрет на срце добијо, 
јеси ли се с Јелком саставијо? 
Шта ми имаш за Османа причат 
-- за Османа Делибеговића? 
Јеси ли му хабер добавијо, 
двије шћери и трећега сина?“ 
Но му Лука преко смеха вице: 
„Што искао у Бога, сердаре, 
'то искао, Бог ми јаки дао 
те бегове хузе' близнакиње 
и његова Омербега луда 
-- ене све троје код бабајка свога 
на злаћени кафаз и дворове, 
златан кафез и двор џенерала --
и јесам изљуби' свекра свога, 
свекра свога и са обе дворих. 
Оно што сам искао у Бога, 
што искао, и то ми Бог дао, 
а по селе опет му се надам 
да ће бити боље, ако Бог да.“ 
Мујо опет Луку загрлијо: 
„Хајд' аферим, крила наша златна! 
-- Е, да Бог да, сине, не умрао, 
докле твоју радос' не видијо 
и у Босну свадбу наградијо 
с хаберима сјајног Сулејмана, 
и улефом и великом плаћом, 
а да крила шириш међу нама. 
Ми летимо са твојим крилима!“ 
„Амин, Мујо, хоће ако Бог да!“ 
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Редовне га чаше дочекаше. 
Та је личнос' силна бес карара. 
Колико је туна било ага, 
сваки Луки здрави и мајалику. 
Ту не беху чаше тродрамнице 
-- тродрамнице, ни седамнеесдрамнице --
но то беху плете тролитрице 
које пију так'и витезови 
-- витезови, так'и соколови. 
Лука кад се мало понапијо 
па се клете развијаше руже 
на образе и Лукино лице, 
би рекао па би се заклео, 
са два Лукина ока соколова 
да машале сјајне, луча сјају, 
а с образа руже цавтијаху; 
зуби кад му с вили' затрептаху, 
би рекао да бисер сијаху. 
Почеше се косе распрахњават 
наврх чела Луке Павичева 
-- Е, та коса нијее у јунака, 
но је мрка кā и куријачка --
а ведра му мача пр'о бедара, 
па је Лука ћеиф наместијо, 
па је с добро Мују беседијо: 
„Мујо, кā и брате од матере, 
ја сам бега на двор оставијо 
-- на дворове Вуке џенерала --
да ђечицу гледа и Јелицу, 
а ја к тебе дош'о и ко Талаги 
-- и овије' свије' агалара. 
Далеко смо кости запуштали, 
Хрња Мујо, осам и девет дана 
како борбом идем до Кајсара, 
и доведох млого друга 'вамо, 
а оставих страже потврђене. 
Па је, Мујо, натраг повраћање. 
Бог ти вера, шале проћи нећу, 
но сам дош'о спомен да оставим, 
што сам рек'о у и Бога искао. 
Да узмемо нешто бајрактара, 
да кајсарске дворе похарамо. 
Кајсар није 'нак'а шала мала, 
но је богат од свакије' страна.
Ђегој војска твоја и моја, Мујо, 
у дворове жуте паре нађе 
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-- не за себе што претекне, Мујо --
да збијамо у чизме хурчеве, 
да велики чеиз нат'варима; 
да Алију узмем Бојичића 
и Турчинаа Осман Танковића 
-- Танковића, и Арнаутовића --
и газију Нушка Куртагића, 
Зорић Шабан и два бајректара, 
са Цетиња два бегска беглера, 
да узмемо пе'стотина друга, 
да изидем' пољу Кајсарскоме, 
оне коње што су останули 
-- од њих није сахибија пустих --
да с тих коња скинемо калтаке, 
седла њихна турит каштунице; 
да кајсарски чеиз накадимо, 
товаримо паре и коморе, 
у хурчева блага готовије'. 
Оставићу Делибеговића 
и са ш њиме пе'стотин' момака, 
а нек' ћера чеиз из Кајсара, 
и нек' двије води близнакиње 
и трећега сина Омербега, 
ии за сина снаху џенераљка, 
-- џенераља шћерку јединицу --
нек' све позади дедан или два 
-- да беглеру хасрет завршимо. 
А ја хоћу опет на алата; 
ваља, Мујо, војску покретати. 
Натраг није чињет кā Осеку, 
јер, сердаре -- војске командаре --
мојега ми и очи и здравља, 
колико смо разбили чардака 
од Радана и Кајсара града 
до Чакорског поља великога 
-- па пр'о Дола и Великог Бора, 
на главицу Златуриновицу, 
па з главице у поље Голубско, 
па з Голуб'ка у наше Шараце, 
па са Шарца у 'змачену Јелу, 
па са Јеле на поље Поглеђе, 
и са поља на Тромеђске стране 
ђе смо двије паше оставили, 
са ш њима војску ал-Отмана, 
јан'ичаре до худута близу 
-- а све бране страже од Јанока, 
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од Јанока и Пожура града 
и њемачко све седам котара --
ја хесапим и полажем наду 
да је свака стража разурена 
-- свака стража нешто погинуло, 
нешт' отишло, и то без памети --
да су свуда Н'јемци уфатили 
-- нешто Н'јемци, а нешто Маџари. 
Нит' ће, Мујо, прво војевање 
ништа бити при овоме саде. 
Алах нада имам у Бога милога 
да тā мејдан ником панут неће 
без кā што сам рек'о у Осеку 
-- рек'о, па ми Бог јаки дао, 
и дао ми, и усудијо ми --
те вас свије' сведох у Кајсару; 
сад ћу опет божу помоћ тражит 
да изведем што ће претекнути, 
да разбијам страре разбијене 
-- страже клете што су заста'љене --
да поново сефер отворимо.“ 
То га сердар и слуша и гледа, 
па завика, „Амин Боже, Лука! 
Ти рекао, а Бог наредијо, 
да сва помоћ пред нас искочеје, 
да са тобом диканица биде 
кā што ће се помињати Лука 
док је света и већега века.“ 
А Лука скочи на ногама, 
бајрактари за сивим соколом 
пр'о сокака до поља Кајсарска 
-- још ни ноћи половина нема --
преко ноћи пољем у ордије. 
Све нађоше џиде побијене 
-- војска хазур чека преко поља 
и седаше, па се одмараше. 
Доста коња што је остануло 
-- без сах'бије останули пусти --
Лука коње веже и потеже 
док петстотин' одвојијо коња 
и с пе'стотин' турскије' момака, 
па хи Лука сведе до Кајсара. 
Војсци каза, пуштијо телале: 
„Кол'ко има у ордију мерак 
-- а ордија од полу од ноћи --
да кајсарске похараје дворе, 
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да малове тура према себе 
што претекне иза своје душе, 
да све стрпа накрај поља равна, 
да товари чеиз из Кајсара. 
Готове паре остављајте 
на хурчеве, да хи саставимо, 
јел у Босну, кад вријеме дође 
те сведемо нашу сву ордију, 
колико ће кукат кукавица, 
кол'ко мајки бити без синова, 
кол'ко сестри бити без братиња, 
кол'ко љуба бити сја ђецама 
-- надати се да јој мужац дође, 
а с њим камен и земљицу клети --
ако да Бог, па у Осек сидем 
а санесем џевахир кајсарски, 
-- тај џевахир из Кајсара града --
доста ћемо ђеце ућешити, 
да не плачу и не тражу баба 
доклен, беже, хабер даде тамо 
код султана сјајног Сулејмана, 
док цареви спахилуци дођу 
и улефе на Босну поносну 
да се ђеца сиротињска ниве, 
да се крило босанско улиже 
-- уздиже, да се не обали.“ 
Па кад чула Павичића војска, 
а Бошњаци на четири стране 
ударише у богате куле 
у Кајсару, месту питомоме. 
Шала војска није унђуровска, 
а велика помоћ божа јака, 
а команда доброга сокола. 
Да сад видиш од Кајсара града 
шта војска у њему чин'аше 
-- кол'ко чеиз носу дебој-аги, 
кол'ко богашко благо разбијају, 
кол'ко шићар на гомилу ста'љу --
до зорице још сахат равни, 
а Кајсар су дубом похарали, 
па на четир' стране од Кајсара. 
Ватру Лука на телале вика: 
„Ја сам Богу јемин учинијо 
да ћу Кајсар ватром сагорети, 
да се више Кајсар звати неће, 
без кајсарско све огорелиште!“ 
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Војска Луку послушала славног, 
па у Кајсар ватру ударише. 
На коштуне товар' чеизове, 
товарише петстотин' комора. 
Сунце грану, а зора престаде, 
а Делибег из дворова креће. 
Па кад сиде у дишер авлију, 
ту је сина наш'о Павичића 
де алата држи код подрума 
-- код подрума Вуке џенерала. 
У подрум је ногом ударијо, 
са подрума капак оделијо; 
капак маће, Лука улетијо. 
Ту четрдес' хизмечија нађе 
у подруму Луке џенерала, 
ђе чињаху хизмет ћулехан'ма 
-- ћулешима и бедевијама, 
сви седлати и окалкањини 
-- сви се над'ју потер од Турака, 
да ћерају Турке из Кајсара, 
па се хазур коњи додесили --
на њих златна седла и калкани. 
То је Лука шућур учинијо, 
па му с кука мача љута сину 
-- док би мајка подојила сина, 
Лука четр'ес' сече хизмечија --
па завика турске бајректаре, 
изведоше коње џенераљске; 
оног клетог дебела путаља 
-- џенераља коња позлаћена --
он га брату даде Омербегу, 
а те двије кусе бедевије 
под те двије шћери Османбега 
-- које вреде једног доброг града 
са седлима и са такумима. 
Па кад Лука до подрума дође, 
ту је ата наш'о четвртака, 
којем кажу ‚трећа длака златна.‛ 
На прси му међедова шапа, 
а на сапи месечина сјаји, 
међу очи даничкиња златна 
-- он сāм ваља једног доброг града. 
Њега својој даде зарочници: 
„На, Јелице -- од Бога душице! --
опет си ми хизмет учинела. 
Да те стимам с онијем глетима 
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-- да онијем добром баба твога --
да не жалим што сам похарчијо. 
Знаш ли, Јело, у млого година 
кол'ко си ми злата потрошила? 
Барем ако у Осијек сидем 
а саведем коња баба твога 
-- Е, зекана коња четвртака --
могу рећи да сам шићаријо, 
а на коња џенераља шћерку, 
да се с тобом код султана дичим.“ 
Јела ништа Луки не збораше, 
само скуте узе, савијаше, 
Луки добро хизмет чинијаше, 
јер виђела шта је учинела. 
Па сад да ви, аге моје, причам, 
кад скочише турски бајрактари, 
сигураше и натоварише, 
млоге паре туре у хурчеве, 
а велики чеиз на хајване 
утегоше, турише коморе. 
Петстотина момка одредише, 
све љутога ии убојнога, 
који море застав одржати 
и пред содбом чеиз поћерати, 
што ће добро Османбега чуват 
-- Османбега Делибеговића --
да му Н'јемци не учине квара 
и с позади у неког преварит, 
да би Лука баба свео свога 
-- поочима с троје ђеце лудо 
и са Јелом, њихном заречницом. 
Па кад Лука натврдијо бега 
и теслими међу ђеверима, 
отргоше, чеиз отераше, 
а с Кајсара ватра ударила. 
Шале Кајсар није краљевина 
-- та је сила, ха двори питоми; 
ти су двори, никак'ога нема 
јä од једног, јä ли од два боја, 
вет све од три, па горе навише, 
па до дван'ес' и осам бојева --
кад се клети двори запламтеше, 
думан оде до под облакове. 
Телал вика Орашкога Тала, 
темре звекну Хуска бајрактара, 
ђогат писну Хрњице сердара, 
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Лука зовну братучеда свога: 
„Силичићу, млад господичићу, 
стеж' дората коња хаирнога, 
а ти, Тале, крећи Орашчане! 
Да видимо срећу божу јаку, 
моремо л' се врнут ка Осеку.“ 
Па Турци коње притегоше, 
а с Кајсара, од куда су дошли. 
Кад су дошли на Радане мале, 
на Радане конак преноћили. 
Ту велики благо похарали, 
раданске су куле попалили. 
Блага доста, тек не бадихава 
-- што су мртва нашли у Радане, 
По четер'ес' једног врх другога 
покопаше, рахмет претурише. 
Па сад Лука на алата крену 
са Радана до поља Чарково. 
Кад је дош'о на 'но тринес' места 
ђе по триста оставијо друга, 
-- све по триста на тринес' места, 
пред свакога турског буљукбашу --
кад ту турских нема буљукбаша 
-- од Турака нема ни помена, 
но Инђиска долећела војска 
-- од Ингије, од Маџаревине --
попржила и губила Турке, 
а жалосне закукале мајке. 
Лешеви су поље притиснули, 
а брежине окићене главом, 
а долине крви наточене; 
калпак капе бијеле се клете, 
и фистани војске босаначке; 
токе зјат --, златне сјају према сунцу, 
и под њима на мртво лешине. 
А не --, маџарске војске уфатиле 
на гаришта, на тринаес' места, 
све маџарски крвопије љуте; 
на свакоме месту гаревноме 
по маџарска војсковођа клечи 
који џиде носе у шакама, 
који војске хазур чинијаху. 
Кад избила са Радана војска, 
гласе даде трин'ес' гаревина, 
са свакоје по командар виче. 
Нико не зна за Павичићу Луку, 
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но свак знаше за бега Османа 
-- за Османа Делибеговића --
па га трин'ес' чека капетана 
са Радана у поље Чарково, 
па се деру низна горе беле: 
„Османбеже Делибеговићу, 
далеко си с војском закрцао, 
пријешао обаје државе; 
маџарски си худут покваријо 
и ћесара, великога цара, 
и с војском си пош'о до Кајсара 
да избавиш и шћери и сина. 
Али не знаш, Делибеговићу, 
ђе се ваља у Осек вртати, 
ђ' 'е ис Кајсара једанаес' дана 
до Осека, докле је Крајина. 
Ти си, беже, потргао војску, 
али ваља извес' ка Осеку, 
па ако си дош'о у Кајсару. 
Ти са војском имаш џилиџија, 
унђурскије' ага и бегова. 
Да на карке мејдан подвојимо! 
Истакни нам трин'ес' мејданџија 
да пред наше дуке дијелимо. 
Овā мејдан иде шћери твоје 
и тог сина, Омербега луда.“ 
Кад су тако рекли заточници, 
Бег Осману хабер учинеше. 
Бег Осману мило не бијаше, 
а не, чаре друге не имаше. 
Но у то стиже Лука на алата 
па Осману о --, поочиму виче: 
„О, поочиме Делибеговићу, 
нек' Њемаца и дуки њихније', 
и њихније' првије' главара, 
што хесапу да те тамо зову 
на мејдана. Ти имаш џебела. 
Не окречи ни на кога свога, 
нити махзур чини троју војску; 
еве Бога и сина твојега 
-- Павичевића Луке витеза --
који ће им стати по мејдану 
без никак'е друге џебелице, 
ни над собом никог помагача 
осем Бога и Силића свога! 
Сал да Јусуф покрај мене прође, 
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дете лудо да се научава 
-- а опет му не дам читјет квара, 
да он за ме пође на мејдана.“ 
А кад чула цијела Крајина, 
па се аге прегледују редом 
испод ока преко мрког брка; 
бију с руком о оба кољена, 
а Богу дижу двије своје руке
за Лукин живот и за здравље веље 
-- молу Бога да га Бог поживи 
кад ј' овака сила устанула. 
А да видиш сина соколова; 
кад је Лука изагн'о алата, 
а завика Талу Орашкоме: 
„Ај, гајирет, Тале од Орашца! 
Ето сам те с божом помоћом, 
довео те на Радане, Тале; 
доста си се блага накупијо, 
мореш ђецу на Орашцу хранит, 
и на себе дело променити.“ 
Тале 'вако Луки беседаше: 
„Доста пара, мој посинче Лука 
-- кā и мога да си мене сине, 
-- кā и бега, кā и Тала свога --
ја те држим меште сина мога --
но бојим се, Павичевић Лука, 
ове паре што биће на главе, 
да маријаш изнијети нећу 
ни обрадоват ђецу моју луду, 
ни вијерну на Орашац кулу 
-- љубу моју и остар'у мајку, 
и несретњу махниту Азизу 
-- говно пасје! -- да се о'рањују.“ 
Па се Талу Турци насмијаше. 
Лука клече, а Тале повече; 
Тале Белај бајректара вика... 
и несретна Хоџа Шувајлија. 
Хоџа лети, а ћера мркова 
-- браду глади, око себе труни, 
а почесто тегли илахије --
а Тале му са кулаша виче, 
„Хоџа грдан, затвор' ћитаб царски! 
Нека данас твојих илахија, 
но потегни сабљу иза кука, 
сечи, бечи, док те глава прође! 
Данас тебе, Хоџа, не помаже 
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нити ћитаб нити илахија, 
без Бог јаки и десница рука, 
и острица око кука ћорда.“ 
Све се аге Талу насмијаше. 
Тале Белај бајректара вика, 
па са Рад'на у Чаркоре сиђе 
док је Тале сиш'о и Орашјани 
и та војска унђуровска клета. 
Жедни Турци, а натраг се врћу, 
па споменик, и побрже иду. 
Не гледају ко ће останути, 
сал који би прије избежао 
и изнијо благо у бисаге 
-- у бисаге или у џепове --
па отишо те нешто каз'о тамо 
де су били, шта су и--, задобили, 
толико су хамлет учинели. 
Али сила Павичевић Лука, 
он је дошо на гариште клето. 
Туна тринес' поглавара нађе, 
маџарскије' љути' крвопија, 
па рече, „Боже ми помоз'!“ 
а Силића с леве стране вика: 
„Сал Силићу, млад господичићу, 
не дај тамо на лијеву страну 
-- з десне стране немај ни хабера; 
'вамо ће хи заточити Лука 
на алата коња крилатога!“ 
А кад божа ударила муња, 
да је коме стати погледати, 
би рекао, сијевају муње 
од те маче Павичевић Луке, 
а тако се у свијету каже: 
‚Не би мајка сина подојила 
али сестра брата разбудила 
која добро држи без карара,‛ 
прође глава тринеес' главара; 
а Талове струке буљукбаше, 
Орашчани са четири стране 
па сколише готове каргаре. 
Док је паола дана прескочило, 
салечеше низ свакоје стране 
с тај Чаркића до надно Вазића, 
прифатише трин'ес' гаревина, 
па с осталом војском разминуше 
право горе у Златуриницу. 
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Кад су били у кар' акшам црни 
под главицу Златуриновицу, 
ђе су силну војску оставили 
-- унђурскије' дван'ес' капетана 
и Љевака, и Тузлу Хусејна, 
и газију бега са Брчкова --
кад ту војска дошла браунанска 
-- од ћесарског града Браунана --
и пред војском до два денераља 
-- сиблиначки и себеничички --
и са ш њима четрдес' хиљада, 
на двадесет турско ударили, 
распрашили, јаде учинели, 
и те јаде грдне на главици. 
Главица се даде Златурова. 
Златна била, па сад црна дошла, 
од мушке крви покапана 
-- велик гарет што није карара, 
да се више трава ницат неће, 
колико је крвца помрежила --
шапка капа баш к'о мрка чавка, 
а калпаци баш к'о голубови. 
Кад је Лука дош'о и видијо 
ђе је дошла браунанска стража 
и са ш њоме два блица кра --, два џенерала 
с војске бечке четрдес' хиљада, 
ондар Лука викаа Силића 
-- на Силића и на Хрњу Муја, 
и газију Орашкога Тала: 
„Ха, Тале, и са ш њим сердаре, 
а Бог с нама и Божа помози!“ 
Па Силића господића вика: 
„Хајде, Силић, за мној, Јусуфага!“ 
Над у Бога, а клепну му ћорда, 
Право Лука иде ашићаре 
под главицу на Златуриницу, 
а тазе га среле топракале 
и њемачке војске закопане 
-- ђе су Турке јадне разурили, 
тад се, па се Н'јемци утврдили. 
Луки кад су запукле параде 
-- а педесет хиљада пушака 
све одједном на самога Луку, 
а педесет топа главичкије' --
фала Богу -- на свему Ти фала! --
паде тама од неба до тала, 
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састави се думан и небеса, 
па друг друга видет не могаше. 
Боже мили, тога тешка дана, 
а међу њих непозната стада --, 
састанка крвавога клета 
што закука и отац и мајка, 
кад се тазе војске дофатише. 
Турци жељни, а натраг врнули, 
а њемачке страже закопане, 
па се сила на силу удрила, 
тек је божа помоћ при Турцима 
те је сиви соко преда њима, 
сиви соко Павичевић Лука 
на његова шидетли алата. 
Кудар скаче, све лаже прескаче 
а Маџаре пршти и сијече; 
њемачка се разгрташе војска 
на таборе и на чаракове 
од зле руке Павичевић Луке 
и његове сабље пренешене. 
Шале није Павичевић Лука, 
цијела је божа помоћ ш њиме 
-- анђели су са Павићом били --
та је сила ланце разрушила. 
На главицу искочи с алатом 
и обадва стиже џенерала, 
обадва хи раздвојијо с главом, 
турске трупе у готове Н'јемце. 
Њемачке трупе попушташе, 
а са ланца меден попуштише, 
па ход њих јади -- окренуше 
побјежати, не зна куд ће који --
а Турке је Лука научијо 
кудар ће хи чекат од растура 
-- од разгона, сина материна --
па на голе ноже дочекаше. 
Сабље звекну, а пушке престаше; 
поче и то пређе размињиват 
док је Тале дош'о на брежишт' 
на те тазе њемачке топове. 
Нешто Тале, а нешто сердаре, 
нешто турске редом буљукбаше, 
топовима јафте одузеше 
и са ш њих посјек' топеџије. 
Посјекоше њихне топиџије, 
а њемачке зачуше ордије 
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ђе о --, њихне погибоше вође 
-- војсковође, оба џенераља: 
„Ха, погине војски војсковођа, 
Виш' од боја туна нема вођа!“ 
Вел'ки јади, и велика дана. 
Мркли акшам и цијела нојца, 
све звечала оштра гадаркиња 
-- ни познаје Турчин Латинина, 
нити брата море познат свога, 
без ђе вичу Турци и Бошњаци: 
„Аллах, Аллах! хазрети Алија!“ 
а Нијемци: „Папо и дерија!“ --
па се по том трупе размакоше. 
Кад је сабах зора помолила 
те се роди иза бирда сунце 
а даница лице помолила, 
главица се Златуриновица 
ципцијела у крв обојила; 
лешине и од те и те стране 
све брежине беху потпуниле. 
Ондар Лука осједе алата, 
а крај себе посједе Јусуфа. 
Док се турске војске искупише, 
мало тазе солук повратише. 
Зназне Бука за 'очима свога, 
-- поочима Делибеговића --
ђе беглер и иде без далена 
-- ђе бег њихов иде без увреде, 
ђе га нико није напануо, 
ђе он ђецу води и снашицу --
а ховако рече Павичићу: 
„Јалах, Турци, коње не гледајте! 
Вранијем је коњим крилатима 
млого криво; али Бог је кадар 
исправити, мејдан одузети.“ 
Па з главице трупе покренуше. 
Ни гледају Турке укопати 
-- ни копати, ни хи затрпати --
но остави Лука на главицу, 
па остави тристотин' момака, 
нека цијел данак мртве копа, 
кад се друге страже науклаче 
да не виде шта су учинели. 
А так'и је тертиб учинијо 
змајогњени на алата Лука, 
Лука тридет кā небеска муња.
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А кад бијо пољу Каракову, 
на проклето поље Голубово 
-- тога поља шес' сахата равно, 
све на сахат по четири чардака --
а ту Лука застав оставијо 
све на чардак турског буљукбашу, 
од Цазина дван'ес' буљукбаша 
и толико ш њима бајректара. 
Кад је Лука с атом долетијо, 
кад Голубско поље опушћело 
-- ту турскије' буљукбаша нема, 
но хи стража са Ингриса стигла, 
са Инигриса, ал' великог града --
ту је војска с бела Беча стигла 
преко мора на поље Голуба, 
турску војску под сабљу турила; 
мало што је побегло крајима, 
и то што је, теке без памети. 
Њемачке су трупе заступиле, 
ципцијело поље Голубово 
у ланце су војску закопали 
Н'јемци; на њих телетине црн --, 
а на њима струке сигавице, 
у руке хим лунтре зацехнуте, 
а чекају пара --, Делибега 
-- па њемачка оба џенерала 
од Аинигрис великог града --
наврх поља Голубова клета. 
Гласом вичу Делибеговића 
-- нико не зна за Павичев' Луку --
„О, Османбег Делибеговићу, 
зар си уз'о ферман у султана, 
А повео два везира царска 
прштит Кајсар и двије државе, 
тражити двије близнакиње 
да хи водиш опет у Осеку, 
да оставиш помен ал-Отману 
-- оном вашем цару, сјајном Сулејману? 
Неј, беглербег -- нашега ми здравља! --
док ј' у живот' сва ћесаревина 
-- ћесаревина, Максимилијаневина --
и просветна земља Маџариска! 
Крв ће се бити, ни ту останути; 
Осек ћемо тебе прифатити, 
босанскије' седамдесет града 
и четири виша, 
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сто и четр'ес' и шес' паланака, 
Бег Османбег, и царство прегледи! 
Ћераћемо из Јевропе Турке, 
неће ни султан у Стамболу бити 
који нам је давно одузео царство, 
но нек' иде Мећи и Медини 
и тамо ђе су цари царовали 
-- стари цари толико стотина --
Е, Делибег, толико година!“ 
А кад силан чуо Павичићу, 
па погледа Делибеговића, 
а Делибег слуша џенерале, 
па му бегу поцрн'ела глава. 
Али бегу добра срећа била 
те му сами господ Бог поклони 
-- Е, Бог даде! -- так'ог змаја љута, 
којег и њихна остра сабља неће 
ни њихова остра ћемер --, 
могах пушка рећи љута, 
не и Луку, ни коња алата. 
Змајогњене усне задрхташе 
а соколске очи заиграше, 
а почеше токе заклептават 
на шидетли Павичића прси, 
а десница рука задрхтала, 
а аџемка отрована креће 
-- мача креће, а алат покреће, 
жвале двије баца на хаваје --
а Павичић рече Османбегу: 
„Бег Османбег, царев беглербеже, 
ти се не бој од вриске њемачке! 
У над Бога и у сина твога, 
ја сам, беже, Бога замолијо 
да ми Бог дā што у њега тражим: 
да ја тебе сведом ци ђечицу, 
да хи види моја мила мајка, 
-- мајка моја и њихна, беглере --
и ти радос', и снаху за сина. 
Ја се надам ја сам јунак добар, 
без ничјега шера никаквога; 
иштем Бога, који свашто даје, 
да ја њихне разурајем страже.“ 
Па Силића Јусуфагу вика: 
„Ха, Јусуфе -- баш кā десна крила! --
аџо Тале -- кā и отац мили! --
диж' сердара и унђурску војску. 
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Не гледајте шта се чини амо, 
но о'горе да хим разбијамо.“ 
Боже мијо -- на свему Ти фала! --
да је коме виђет Павичића 
-- тог сокола Павичевић Луке --
како согна коња преко поља 
на гаришта и на топракале, 
На велике струке закопане! 
Догна алата међу џенерале, 
па завика сив-зелен соколе: 
„Џенерали од Аин'ис града 
-- од велика Инигриса града --
је л' вас ваш ћесар оправијо 
да чекате Делибеговића? 
А знате ли, дринови катани 
-- џенесали, војсковође бечке --
ђе то Осман није без никога, 
ђе му добар калаузи војсци? 
Није беглер пош'о бадихаве, 
но да чини и спомен остања.“ 
А кад виђели до два џенераља, 
а шидетли Павичевић Луку, 
на њих двије руке умријесе, 
па хим мрке главе поклекоше. 
Саме хи се руке савезаше, 
не у --, умију предати команде 
на ланчеве, војску закопану, 
да чекају војску џенераља 
-- Е, славнога Павичевић Луке. 
Лука стиже, и свеза хим руке, 
ниједноме пушка не полеће 
јä ли сабља да се брани Луке. 
Так'а божа помој према с ону 
-- нека и је, има код кога! 
Кад је Лука свез'о џенерале, 
а суузтиса са четири стране 
турска војска на њихове бене. 
Пушка пуче, дочека лубарда. 
По један мах пушке истурише. 
Так'а беше среће у Турака, 
а пред њима добар војсковођа, 
Лука сваки кланац разтираше. 
Прескакаше, главе исечаше, 
а њихове фата командаре; 
живе сече, и живе хи веже, 
претура хи на јелове гране. 
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Војска кад то има војсковођу, 
а Турци су ради узпузати. 
Док би данак цијел преузео 
и ноћи је дошла половина, 
турска војска бојно поље прими 
и разури стражу баинину 
-- те страже од гаини града, 
од бијела града Аингриса --
и њихову пораспршти војску 
-- нешто сабља жива погубила, 
нешто оде, и то без памети. 
Кад су на дно поља чатисали, 
Лука осједе од думана свога. 
Проведе га три-четири пута, 
и све хабер фата за беглера, 
поочима Делибеговића, 
покрај себе Силића Јусуфа. 
Док се турске припузаше војске, 
Свее Лука аманете даје 
-- аманет и Тале и сердаре: 
„Како које ланце прегазимо, 
све те Турке у земљу турајте. 
Не бојте се, у напријед војске 
док је сāм Бог и Павичић Лука, 
но остављајте ваше трупе јаке 
те копајте за нама јунаке, 
кад се бечка састави њемачка 
и маџарске двије погранице, 
да не виду шта је од вас било, 
но да рекну да хи Бог сломијо.“ 
Све што Лука риче на команде, 
слушају га турски главарани. 
Кад су моћно поље прифатили, 
пр'о Голубана ка страхне стране 
-- пр'о Кастрата четири сахата, 
ту су биле све четири страже 
од велике Чекрчине доње, 
из Отоке, из Рибничке ст'ане --
оста'љене четири буљукбаше 
ту ниједног ђавољега нема; 
и код њих је по хиљада била, 
ниједнога тунех жива нема, 
беж све мрке шапке попануле, 
и калпаци де су били Бошњаци. 
Ту је млого закукало мајке. 
А ту стража стигла од Пожура 
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-- од великог Шапца маџарскога 
ђе је Дунав и море саставља --
ту је сила веља уфатила. 
Ту је кланац испод Чукаришта; 
ту ће бити млого тркалишта 
и млого ће закукати мајке. 
Кад је Лука дош'о у колане --, 
-- у кланчеве по те огариште, 
по те оклето поље Чакарово --
виђе ђе су страже растурене, 
А маџарске тазе пофатале. 
Лука рече, „Боже ни помози!“ 
А маџарски сели капетани, 
дозивају Делибеговића: 
„Бег Османбег Делибеговићу, 
зар си ферман уз'о у султана 
да саженеш војску до Кајсара, 
а да тражиш двоје шћери двије 
-- ћембер Фату и каремфиљ Злату --
Омербега, сина прелудога? 
Нећеш знати куда си дошао 
ни казати од цијеле војске 
ђе си бијо, куд си ударијо. 
Сāм си Босну с хали оставијо, 
у Босни ти више нико нема. 
Сутра ће ти ударити војска 
за повраћај што си учинијо, 
и ваше ће Босна попржити, 
узет Босну и узет се Будима, 
и Травника града царевога. 
И султана не оставиш сама, 
но Отмана ћерат из Стамбола. 
Већ је вакат и изагонит Турке, 
да бегови по себи радите 
посилице, и насиље граде.“ 
А Делибег слуша командаде, 
па беглеру глава поцрнела. 
А Павичић поочиму каже: 
„Дај, Османбег, не бид' аџамија! 
Нек' Маџара, нека једу говна. 
А ја наду полажем у Бога 
да ће њима дохакати Лука. 
Сал ти гледај своје шћери двије 
и Омера, сина једихника.“ 
Па змајогњен вуче Лука полетијо, 
а за њиме Силић Јусуфага. 
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Тала зове, и сердара ш њиме: 
„А газије од Турске а'гине 
-- од Крајине царска крила златна! --
не пуштајте образ ал-Отмана. 
Изведите хасрет Османбега, 
нам подајте на ваше Крајине, 
не гледајте ко ће погинути! 
А ви идете сада дому своме. 
Турска хаккı да зупе не уста'ља 
-- нит' уступа, нит' се одустаје!“ 
Змајогњен је Лука полетијо 
на Чарково и богазе клете, 
ту четири командара нађе 
од велика Шапца маџарскога, 
војске њихне дванеес' хиљада 
све у ланац ћулшас--, наћуљени, 
бајунете пушке зацехнули, 
и на њима остре касатуре. 
Гаргије хим вису из ланчева 
да поредмо кости од Турака. 
Кад од Бога долећела муња, 
Павичевић 'а алата Лука 
-- то је муња кā небеска руја --
па док б' мајка подојила сина 
мејдан узе с' четири главара, 
а пукло је дванаес' хиљада, 
све те пушке све на Луку сама 
и његова крилата алата, 
и Силића, првог братучеда. 
Думан паде ход неба до земље, 
али с' витез Лука на алата, 
ни га пушка наа витеза неће, 
нити г' рања, нити га обрања, 
само 'вако кад је улашело, 
колико је чисто злата било 
и на Луци калпак челенака 
-- и кол'ка је крстата долама, 
и колики су рахти на алата --
ни рахтова има ни калкана, 
ни на прси коњу клобукова, 
ни те решме ни гриве хајвану 
-- ни на Луки ни перчина нема, 
ни на глави калпак челенака --
но све њемска зрна понијела. 
А Лукина здрава з десна рука 
-- и у њојзи мача гребеница, 
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која сече с кости од јунака 
и раздире кости ладнорове --
мраморове гради од Маџара, 
а пролама ланац са алатом. 
Крвав ланац гази низ Маџаре, 
све крвава поносаше чрева 
-- река стоји, крвав сокак реве, 
мач сијева, крв се пролијева. 
Преко таме Лука на алата, 
а за њиме Силић на дората, 
кад су пошли поље Качарово 
пред зорицу два сахата равна, 
качарски су ланац прегазили 
и Лука се о'śед' од алата, 
па завика натраг у дружину: 
„Је л' Османбег Делибеговићу, 
да га когај није напануо 
јä ли с трага или изненада? 
Води л' Осман двије шћери миле 
и једихна мирна Омербега, 
и за сина снаху џенераља 
-- Е, Јелицу; води ли коморе?“ 
Све рекоше дослен да је живо. 
Лука опет седе на алата, 
па на Тала и сердара виче: 
„Аџо Тале и ш њиме сердаре, 
само мртве у земљу турајте, 
а живијем хај'те наприједе. 
Не бојте се -- божа помоћ јака! --
добра су ми коњу бешарета; 
ја се надам да раздирем 'вамо 
кā и што сам отуд и одувуд.“ 
Па кад гуја пуче на длакове 
скрај Чаркова и Караман Кланца, 
док је дош'о Измаченој Јели... 
Кад је Јели дош'о лзмаченој 
-- да је Јела четрн'ес' сахата, 
на сваки је бијо харамбаша 
и њемачки и маџарски чар --, чардак, 
и на чардак' по пе'стотин' друга; 
отуд хи је разуријо Лука, 
па је своје баше оставијо 
и ајане од Крајине редом, 
и од зел'не Босне Посавине --
кад погледа низ јат--, Измачену Јелу, 
кад никак'а нема гаревина 
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да у њојзи имаше Турака, 
но све њемачке страже утицале 
од Пожурска и доњега Укока 
И великог полља Чакарова. 
Што је бечке велље силе било, 
све је сишло у дугачку Јелу 
и чекају Османбега Делибеговића 
и његову од Кајсара војску. 
Ту је дука што је крвапија, 
мејданџија, па и џилиџија; 
све изишло на скупу једноме, 
а војска се у ров закопала 
-- у ровове и у лединама --
па велики ланац ископала, 
а велике топе наслонили. 
Ту ће бити крвце да се л'јева, 
да се прича док ј' овога света. 
А кад дуке виђоше беглера 
ђе му крца војска са Чакара 
-- из богаза идаху Бошњаци 
на њихове коње витезове, 
крваве хим ноге у хајвана 
таман горе де у --, до колана, 
а јуначке до у раме руке, 
и острице до балчака ћорде --
ондар дуке зову Делибега: 
„Делибеже, ти си прош'о тамо 
и уз'о си двије шћери твоје 
и твојега сина Омербега. 
Но ти ваља проћи на дугачку Јелу, 
ђе ће дука бити прича о'ђе, 
да се прича док ј' овог свијета!“ 
Ој, ђе бисмо, ђе ли остависмо? 
Поседесмо, и ноћ преноћисмо; 
да л' моремо саде погодити 
ђено славног Луку остависмо 
с Османбегом Делибеговићом... 
Кад су Јелу текмил учињели 
и дугачку Јелу прегазили 
-- и дванајес' стража разурили 
од великог Аин'иса града, 
и спрштили војску од ћесара, 
повешао командаре Лука --
па се Лука сједе од алата, 
а причека Орашкога Тала 
и Хрњицу, турску војсковођу, 
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па хи' 'вако Лука беседаше: 
„Аџо Тале и Хрња сердаре, 
знате штогој за поочима мога, 
За Османа Делибеговића? 
Је ли ноћас здраво осамнуо, 
и води ли троје ђеце лудо 
и шћер' другу за другога сина?“ 
Казаше му да је добро в'ома. 
Лука Талу рече и сердару: 
„Турска до два оба кахримана, 
слушајте што ви Лука каже. 
Добро смо се -- Богу шућур драгом! --
изабрели из дубоке стране. 
Још пред нама млого не постоји, 
сал Лађане ии велико поље, 
и под Голеш и Тромеђску страну; 
ваља Пожур разбити и Банока 
-- и јаночке страже, и котарске. 
Па чусте л' ме, Тале и сердаре, 
ту остав'те калабалук војске; 
нека мртве у мезар турају, 
а рањене унапријед носу. 
Ја ћу сада посјести алата 
-- и Силић ће седнут на дората --
и божом, Тале, великом помоћом, 
на поље ћу с војском ударити, 
да разбијем поље Џенеково 
и на њему страже од Јанока; 
дот акшама, имам над у Бога, 
да сидемо на Лађане мале, 
па ту могу ватур учинети, 
рат свршити и ноћ заноћити. 
Ја се надам у Бога јакога 
да ми сјутра --, прекосјутра, Тале --
прекосјутра на худут дођемо 
-- на тā худут царски и ћесарски, 
на Тромеђу према град Осјеку.“ 
Тале 'вако Луки беседаше: 
„Ако Бог да, сив-зелен соколе, 
што могнемо, за нас станут неће.“ 
То је Лука рек'оо и сједнуо 
на дебела коња крилатога 
-- све са стране лијеве од Луке, 
О, све Силић иде на дорина. 
Каде је Лука учини' команду, 
а турске се трупе прикрцаше 
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и велики тертиб послушаше 
-- вел'ке момке и велике коње 
све позади више оставише, 
мртве копљу, а носе рањене --
а Лука вика на Силића: 
„'Ај', Силићу -- моје крило златно! --
да бисмо ли з божом помоћом 
још Чеперско поље и Лађане 
-- те страже и њихне тврђаве --
да свећамо нашу браћу и друштво 
-- наше Турке што су останули, 
и њих њемске паде напануле, 
разуриле силе од Н'јемаца --
да ми наше аге осветимо, 
изнесемо свијет' образ свије', 
и нашему цару честитоме; 
да барем имамо казати 
у Стамболу, што ће ни се чути, 
без фермана цара Сулеимана 
и ђе Босна сиде до Кајсара, 
и знадосмо у земљу дубоку 
те прегазит двије краљевине 
међу обје и оба худута, 
и на силу узеше ђевојке 
-- то је силно да је царство било!“ 
Па кад Лука вика на алата 
-- тā је хајван од џинскије' коња --
а златна се крила раширила, 
пјене мутне из дизђина баца, 
а Лукину ћехру зачелијо 
-- ко би глед'о, би се баш заклео 
да алат ногу не имаше, 
но с крилима небом летијаше, 
на њему бате --, змајогњени дечко. 
Делија куд коња ћераше, 
а трупска га њем'ка дочекала. 
Прва стража четири хиљаде, 
надно поља тепе чеке војска 
-- то је стража од Јанока града 
и најљући Јаночани људи, 
'ел је Јанок до границе близу; 
што је љуте те --, гује у ћесарску, 
све ј' у Јанок' насељено било, 
да се сила према сили брани. 
Кад је Лука доћер'о халата, 
у гроз пуче четири хиљаде 
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лунтре бојне из једне команде 
-- и шала није њемачка команда, 
тек сивога змаја и сокола, 
нити пушке хотијаху Луку 
ни његова крилата алата, 
већ 'е Лука мачу дофатијо. 
Тā се соко окренуо није 
ниђе у рат да пушку подбије, 
но све сабља сече и разлама. 
Није војска од њега остала 
-- но не фалит није добро Турке, 
добро су му у руку ишли; 
кудар Лука калаузи ланце 
и прескаче и сијече главе, 
Турске трупе наступају брзо 
и помажу Луки Павичићу. 
Ту је Лука до кара акшама 
Небелицу поље прифатијо. 
Боже мијо, тога црна дана 
и њихова немила састан'а! 
Нити пуца ни топ ни лубарда, 
без сал ђе-ђе пушке крајевима, 
но све мач сева, крв се клета лева; 
'абља звечи, рањиници јечу, 
долине се крви наточише, 
а брежине лешом окитише. 
Аман, Боже, немилог састанка! 
Пролијећу коњи без јунака, 
а јунаци без добрије' коња. 
Јека љуто стоји рањеника: 
неко виче, „Кукуј мене, мајко!“ 
неко виче и отац и мајко; 
неко вели, „Прифати ме, брате!“ 
Кад је рата, никад нема брата; 
не гледаше живи на мртвога, 
но како би изн'јо своју главу, 
и изнијо себе и хајвана. 
Нити пада на ум на јунаке 
да ко море пет декика живет 
од великог праха и олова, 
од вел'кије' сила з двије стране. 
Удриле се силе према сила. 
Цијел данак било до акшама, 
па цијелу нојцу до сабаха 
што се веље силе прегонише. 
Неко тамо а неко овамо, 
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неко виче, „Нема бајрактара!“ 
неко виче, „Нема буљукбаше!“ 
неко каже, „Нема капетана!“ 
„Куку, нема Лауш џенерала!“ 
А кад било зора те осванула 
-- тек даница помолила лице --
Па'ушић је дош'о на Лађане 
под Голешу и Тромеђу клету. 
На њега ни 'дела ни злата, 
но све њемска пушка однијела; 
а немаше тела на Пав'чића, 
но све црна крвца покапала 
и на њега х{и алата клета 
-- би рекао и би се заклео 
да се море крвцом претопило, 
па је туда препливао Лука, 
такав беше крвав од солдата 
и њихније' у шанчеве глава. 
Теке није Лука шала 'нак'а, 
то је сила један више ниј'дан, 
-- никаде више, нити ти је бијо. 
Кад Лађане прифатијо клете 
и разбијо страже од Котара, 
па је рек'о: „Драгом Богу фала! 
Е, Јусуфе -- моје крило златно! --
сад дођосмо ђе смо ударили 
и два паше царске оставили. 
Еве топа паша царевије', 
а код топа нема топиџије,
зла и грдна браћа јан'ичари 
што су грдно заплатили з главом 
-- тек нека су -- Богу фала драгу! --
кад смо нашу браћу осветили.“ 
Па је зора мало обасјала, 
врховима огријало сунце. 
али Лука Бога моли свога, 
„Дај как'ога ветра са планине 
да подигне маглу са равнине, 
да је видим ко ли гине више 
-- ко ли гине, ко ли добијева --
је ли штогој остануло војске 
од нашије' брата муслимана!“ 
Кад је Луки ветар допануо, 
ветар бијо, удри са планина, 
па подиже думан из долина. 
Лука узе дурбин на очима 
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који има дванеес' каната, 
што гледаше на дван'ес' сахата. 
Кад би пољем и равнином било, 
та је поља Лука покупијо; 
ђе је синој оставијо војску 
-- јуче сјутра, а јутру до ујутру --
па кад виђе пољем Лађанскијем, 
сврх Чепеља до надно Окреља 
куд окреће река Маџарина, 
ту се река крвљом замутила, 
а проноси шапке и калпаке. 
Неђе нема пољем ћераџије, 
без на некол'ко места по пољани 
неколико --, по некол'ко људи 
на групама, тек све беху Турци 
-- неко сноси рањена јунака, 
неко налџак скида са хајвана, 
мртвом рахмет и у мезар даје --
и напријед потеркују Турци 
ћенарима и крајевима. 
Неђе-неђе пушке попуцкују, 
а поља су крвљом замржена, 
а лешина по трави панула. 
О, Лука вели Силићу Јусуфу: 
„Мој Јусуфе, мој милосни брате 
-- Боже мијо, на свему Ти фала! --
грдно ли се сефер отворијо, 
вел'ка ли је погибија била, 
вел'ка сила с обадвије стране!“ 
Цијел данак одмара алата, 
а турска се приокупља војска. 
Кад је кара акшам чатисао, 
Лука пита Тала хОрашкога 
-- и сердара Муја Хрњичкога, 
оточкије' седам буљукбаша --
код је млого изгубијо глава: 
„Чија ли су браћа и кабиле 
погинули више од којије'?“ 
Тале Луки рече Павичићу: 
„Лука сине, рачуна хим нема, 
сем носимо љуте рањенике; 
мртве наврх остављали нисмо, 
но у црну земљу закопали. 
Сад ја све знам, мјој милосан сине, 
шта сам војске из Осека кренуо, 
колико сам на Голеш довео 
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и Тромеђу, цареву худуту. 
Туна ћемо -- ако Бог да, Лука! --
рачун дати па -- Е, пребројити. 
А нека смо, ни жао ми није, 
кад је спомен чисти остануо, 
да се прича докле је свијета 
ђе је војска без фермана сишла 
-- без фермана сјајног Сулејмана --
меж државу њемшку и Немачку, 
прегазили до трећега краљства 
и на силу избавили ђецу 
-- троје ђеце Делибеговића, 
и лијепу Јелу Вуковића --
и Павичевић оженили Луку. 
Е, дина ми, Павичевић Лука, 
да сам им'о три-четири сина, 
да су сви у 'вā рат погинули, сине, 
кад сам' твоју младос' искочила 
-- изишла, сине, међу нама 
так'а златна грана у Крајину, 
дирек такии у нашему царству --
не бих моју ђецу зажалијо. 
О, мој сине Павичевић Лука, 
да је на ме седамнеес' рана, 
па да носим ране на тијелу, 
сал кад тебе гледам и Јусуфа, 
ја не жалим што сам рањен, сине.“ 
А добро му зафаљује Лука. 
Па се турске трупе искупише 
до сабаха и зорице ране. 
Ондар креће у сабаху Лука. 
Већ га отле стража не зачека, 
без завика Делибеговићу, 
Мују турској војсковођи царској 
и газији бегу Личанскоме: 
„Бег Мустајбег и Хрњички Мујо, 
велику смо изгубили војску, 
ад је нама мејдан у шакама. 
Нијер мунасиф -- питајте сердара --
хоћемо ли крпе са бајрака 
размотати, удрит мехтерије, 
да се ово веселије друштво?“ 
Бег Делибег пита Мустајбега. 
Мустајбег је рек'о Делибегу: 
„Нећемо чинити весеље 
док на брдо изидемо ху --, 
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На брдо ђе је худут царски, 
на Тромеђу царску и ћесарску.“ 
Ондар на то карар учињеше, 
и жалосне носе рањенике, 
и мртве су уу гроб потурали 
-- наврх земље нико не остаде. 
Бег Делибег и троје ђечице,
и велике ш њиме коморџије 
што носаху чеиз из Кајсара 
и велике паре са Радана 
-- „што ће турскуу сиротињу л'уту, 
Лука, сваком обрадоват мајку, 
не би л' мајка паре дофатила, 
не би л' свога мужа затурила“ --
га два дана и за ноћу тавну 
док искрца беглер наа Тромеђу 
-- на Тромеђу и на худут царски. 
Кад је војска на Тромеђ' изишла 
-- та Тромеђа дуга и широка, 
суха међа према од Одсека --
то је војска логор учинела, 
и ко ј' им'о чадор сазапео. 
Скупљала се за два дана равна, 
па трећи дан зора осамнула. 
Тале бега Личанскога вика, 
а дозива Хоџу Шувајлију: 
„Дај де, бежее од Лике крваве 
-- и ти, Хрња војсковођа Мујо --
да крећемо. Време нам је дошло. 
Тек овако да се начинимо. 
Ја кад сам пош'о на Кајсару 
и повео у ћесаревину, 
ја сам војску пребројијо, Мујо, 
и војске је сила млого било: 
двест' и двадес' и мало одвише 
-- Е, хиљада царевог јунака --
сем кочиџије и сем топиџије 
и, сердаре, наше коморџије, 
сем башлара, и сем командара, 
сем бимбаша и сем буљукбаша, 
сем ајана и сем бајректара 
и, сердаре, турски' капетана. 
Ја велим да је на мунасиф 
да је опет начиним капију, 
с једне стране турим Шувајлију, 
с друге себе ии кулаша мога; 
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па Белаја, мога бајректара, 
нек' дрвета ломи са хомара 
кадгој рек'ем ђе је двадес' равно 
-- дрво сломи и у шаке тури, 
да текмил војску пребројимо, 
да видимо шта је погинуло, 
рањенијем рачун уфатимо, 
да видимо шта је остануло.“ 
Тале рече, нико не пореече, 
па на брдо кап'ју начинише; 
Тале с једне стране друма пута 
тури Хоџу и мркова свога, 
с друге стране себе и кулаша. 
А да видиш Шаћир бајректара 
-- он суховрхој јели долећијо 
те од јеле грану одломијо. 
Тале на се сефте учинијо, 
војска крену крцат на капију. 
Почеше се развијат бајраци, 
а прилазит на чифте Бошњаци. 
Веселе се, ако с' изгубили: 
мејдан хим је ост'о у шакама, 
троје ђеце Делибеговића, 
зарочница Павичевић Луке 
око које ј' изгубијо царства 
-- једно њемско, а друго маџарско. 
Кад је војска накрцала царска, 
рањени су напред оскочили. 
Кад је Тале текмил учинијо, 
Бег Делибег под Осеку сиде 
-- под Осеку на чекме ћуприју --
задња Талу преко броја дође. 
Тале кад је рачун саставијо, 
жалосне је сузе одалијо, 
а Хоџи је рек'о Шувајлији: 
„Грдан Хоџа, Босна турска паде. 
Бе, погибе, нико не остаде. 
Видиш, Хоџа, грдна јада нашег! 
Од двеста двадес' и више хиљада, 
сал шесдесет има на залеђу, 
на Тромеђу шесдесет хиљада. 
Кол'ко, грдан, знате л' рањеније'?“ 
Хоџа рече, „Прич'о ми је Мујо 
да је рањени' рачун дофатијо: 
рањеније' четрдес' хиљада. 
Али, Тале, мучна прекомлого, 
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од тог пола да пребољет неће.“ 
Тале плаче и кукаше гредом: 
„Јадна Босна Талану остала! 
То знах --, знају уз --, Нејемци, 'ман --, ду --, 
да то знадну Маџар' и Нијемци, 
сутра би нам, Хоџа, ударили 
и на Босну бōну нагазили, 
и царски би дирек осухнули.“ 
Хоџа Талу рече личанскоме: 
„Па баш, Тале, које време било 
-- куд смо били и који рат свили --
ништа није погинуло, Тале? 
Пола гине, а пола остаје.“ 
„Как'а пола, црни, Хоџа, бијо! 
Бројиш ли ми рањенике љуте, 
што ниједан претекнути неће?“ 
„Сад шта ћемо, од Орашца Тале? 
Судбина је тијем од мревења. 
Кад је мријет, није се завријет, 
ни' од смрти има разговора.“ 
На то мртв'јем рахмет претурише, 
па до међе ка Осеку граду. 
Кад Осеку на Крајини сишли 
и на Драву --, прегазили Драву, 
осечка се отвори капија. 
Кад погледа Делибеговићу, 
кад еве ти браће јањичара 
од два паше што су остануле 
-- од два паше, два везира царска! 
Под Голешу до села Лађана, 
што је тамо војске погинуло, 
од њих пола беше останула 
и побјегла ка Осеку граду. 
Тā је хабер дош'о јан'ичарски 
и претекле паше обадвије 
-- Травничички и везир Будимски --
и пред бега на селам изишли 
и извели браћу јан'ичаре, 
преко воде под Осјеком Драве 
на селам су стали јан'ичари, 
и на бега Делибеговића 
честидбине и мумбарећ' вичу: 
„Мубарећ и ђеца и зет мили, 
и највише зете Павичићу!“ 
„'аћо моја, Алах разијола 
зета мила свије' газијета, 
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а мојега премилога сина.“ 
Ондар паше емер учинеше 
те на Осјек топе истурише. 
А -- О! -- , млађи јан'ичари били, 
па пољима шатре разапели 
-- преко поља около Осека --
па јуначке свате уведоше. 
Та је војска пала под чадоре; 
јан'ичари њихне коње ваду 
док коњима умор поврнули, 
сви главари на бегове дворе. 
Везир паша од Будима града 
на Осјеку емер учинијо 
те на Осјек' пукоше топови 
два заједно, а двадес' уједно, 
па четрдес' један за другијем. 
Шенлук се је бегу учинијо, 
а ханума Османбеговића 
кад јој свијет каза за ђечицу, 
„Еве тебе Делибеговића, 
а и сина Луке Павичића 
и Јелице, шћере џенерала!“ 
овако је завикала Ханка: 
„Богу данас вазда једном фала 
кад је дош'о до --, Лука Павичићу, 
па за ђецу па баш како било. 
Валах билах и турскога дина, 
ја волим сина материна 
што је образ њему остануо 
и довео на против девојку, 
тамам кад би ми ђеца останула 
и с мојега Делибега глава 
-- а све кад је, то је још милије.“ 
И трипут се пренемага ханка 
од радости својег милог сина 
-- и тог тамо што је у робију, 
и овога што је задобијо, 
и доведе снаху на оџаку, 
так'у вилу за так'ог сокола. 
А та кад се херпа обрнула, 
па сватови умор поврнуше, 
а Делибег ђецу у хареме 
-- двије шћери код своје хануме, 
Умербега међу беге царске. 
Сад осјечке навалише ханке 
на честидбу Османбеговице 
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за нов'јега сина ожењена, 
а за шћеру, и за сина свога 
из робије, што је избавила; 
а велики од Осјека Турци 
почеше се хола ударати 
-- хола играт, а хора се биват, 
а певати песма ашиклија. 
Турски шичар што су донијели, 
пред бегов га двор атоварили, 
па запљачкане коње пусте клете 
у беговске дворе у подруме, 
а тā џумбус наставили тазе. 
Џумбус за три дана бијо равна, 
па све бези код паша царскије' 
на дворове Делибеговића, 
а уврх кола Павичевић Лука. 
Њега до два бајректара дваре 
-- бајрактари бега Делибега --
Мехмедага и Хасане ш њиме 
на двије се сабље подупрли 
ии Луку двору Павичића 
-- нека двору, имају за рашта! 
Док се сви аге одмориле 
за три дана и три ноћи равне, 
бег све емер чини у Осеку 
на млађије на сејмен-капији, 
кољу овце и овнове клете 
и суватне краве и волове, 
а казане од бегове раје 
низ Осечке поља и Поздравље, 
све се ланци од ватре скопали 
а велики наставил' казани, 
па се месо и јело тура се 
за ордије од Кајсар' клете. 
Преко Босне хабер одлетијо: 
нека мужа чека удовица, 
-- нека мужа, нека мајка сина, 
нека брата сестра једихница --
коме дође и обрадују се, 
ко не дође, так'и вакат бијо. 
Те су ханке срца претрпљена; 
није чуло једно од другога 
да заплаче која од кадуна 
Што јој сина или мужа нема, 
но све шучур чини и мало и велико 
кад је Делибего остануо, 
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хасрет ђецу код љубе довео: 
„Кад је Лука крдисао послу, 
кад је турски дирек повисијо, 
кад је турски худут разширијо, 
кад је намус царски подигао, 
ни ја мужа мога жалит нећу. 
Од мог мужа деца су остала; 
у над Бога а у царско здравље, 
ђеца расти па тражити баба, 
па бабове рате потурават.“ 
Те ће ханке рађати јунаке; 
за то Босна нека је поносна 
ђе не жалу ко је погинуо, 
сал кад му је са образом светлим. 
Ондар кад се рашчуло од реда, 
Лука вика Делибеговића 
и газију Личког Мустајбега: 
„Пребројите ко је обгинуо, 
чија ли је на повише војска 
погинула, од којег иклима, 
од којега града и шехера, 
ђе највише има удовица.“ 
На то бего на ћатибе вика, 
па у Осек пера дофатише, 
расписују ко је погинуо 
-- ко с Лијевна, ко л' је с Доњег Дувна, 
ко л' с Вакупа, ко л' је с Тузле доње, 
ко л' з Брчкова, ко л' је од Цазина --
колико је у Бишћу 'довица, 
а како су прошли Личијани 
-- а Личани и Горњо-Личани, 
Удбињани па и Цетињани --
како ли је рај' ишла рибничка, 
како ли су прошли Чекрчани 
и гладошки иклим од сердара. 
Кад су с тијем војске саставили 
-- како ли се са Херцега звало 
херцеговске аге и бегове; 
кудар ли су Турци Сарајлије, 
а како је Босна размазена 
-- равна Босна од Зенице доња 
до Маглаја и шехер Добоја, 
до Босанског брода до на Сави --
како ли су стали Посављани --
све то бегски писаше ћатиби 
шта је било, ко је погинуо, 



   Авдо  Међедовић                                                             

452

Епске 
народне 
пјесме

чија се је кућа затворила, 
а ђе ђеце има остануле, 
-- кол'ко женских, а колико мушких --
која кућа више закахрена. 
Кад су распис бези учин'ели 
по начину Павичева Луке, 
распис дали, шићар растурили. 
Паре што су са Радана биле, 
у хурчеве паре измерили. 
Три су хурча злата донијели 
са Радана и са тарафхана, 
па хи дају Луки Павичићу 
и Турчину Огојеновићу 
-- Е, Халилу, сину Хрњичину, 
и Орлићу дели бајрактару, 
и Врцићу, цареву писару, 
који ферман преучити знаше --
а велики рачун састављаше. 
Рачун граде и хесап чинише, 
па три хурча злата растурише, 
па хи туре на стране и банде. 
А 'вак'и карар учинеше 
на бегово четрдес' сејмена: 
који има коње у подруме, 
нека коње у подруме спрема, 
Са свакијем по четири друга; 
да се носу кесе начупљене 
које су до воштанске саме; 
да напуну од жуте маџарије, 
да свак носи са својијем другом 
-- неко Бишћу, неко ка Цазину, 
неко тамо ка граду Чекрку, 
неко горе у Врљику горњу; 
неко ће у Удбину доњу, 
неко тамо уу горњу Удбину, 
тамо горе у врело Цетиње; 
неко доље у Лијевно доње, 
неко горе у горње Лијевно; 
неко Тузли, а неко Чакору, 
до бијелог града Фетислама --
да се свака задовољи ханка 
која није сесрела јунака. 
Тā је тертиб Лука учинијо, 
а бег Делибег емер поставијо. 
Намах беглер на сејмене вика, 
бегови се искупе сејмени. 
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Сваки коња виловита храни, 
па покрај њи' по четири друга. 
А злаштане ћесе растурише, 
па сејменске хеђбе напунише, 
а сејмен' на распис књиге даше. 
А како ће паре подвајати? 
А овако беглер беседаше: 
„О, сејмени на беговој храни 
а тако вас не губала храна, 
право злато ово дијелите! 
Свакој ханки кахримана каж'те 
нек' не плаче, нек' не жали мужа, 
кад смо 'вак'у срећу добавили 
-- 'вак'у срећу, Павичевић Луку. 
Ове паре што су на товаре 
-- но би наше аге растерале --
Лука хово себе дограбијо, 
на ваше куће и ђечићу 
отгоријо, тертиб оправијо 
-- ал' у здравље -- и у Бога нади --
док оправим мандат код султана, 
од султана кад шљегне ирада 
под мухуром сјајног Сулејмана, 
улефе ће свакој ханки доћи 
а на куће панут спахилуци. 
Опет надам с' у Бога једнога, 
десет година проћи пуно неће, 
свака ће се распевати кула 
-- и певати, у над Бога јака, 
подизат се наша сиротиња.“ 
Па кад так'и емер учинијо, 
кад сејмени бегски полетеше 
са Осека на четрдес' страна 
на виловне коње криловите, 
код свакога по четири друга, 
распис-књига, и паре готове 
свакој кући у ћесу турене 
-- на распису име Павичића 
ђе је Лука тертиб учинијо --
куда царски полете сејмени 
-- Е, сејмени бега Делибега --
на свакоје дворе сиротиње 
-- ђе се љубе без мужа отале, 
али сестре безбахткиње младе, 
али мајке без милога сина --
свуј сејмени бајрак донијеше, 
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и на бајрак селам од беглера. 
Ханке трчу, сретају сејмене, 
а сејмени распис пречитају. 
„Е, кадуна, селам имаш тврди 
-- селам махсус од бега делије --
и поздравље Павичевић Лука. 
Свијет'о је образ Османбегу; 
извео је, мејдан дофатијо, 
иако је војску крдисао. 
Велику је судбу учинијо 
једанејес' дана у дубљину, 
и разбијо двије краљевине, 
силу њемску и земљу Маџарску. 
Да нећете ђецу зажалити, 
овā распис, еве маџарије. 
Лука шићар у Кајсар добијо. 
Ако му се не би домислијо... 
[с] пет стотина коња јахетније' 
седла свалијо, туријо самаре, 
донијо је велике шићаре, 
и три хурча злата са Радана 
међу седам њихно тарафхана. 
На вас распис Лука ударијо 
-- ваше куће заплакати неће --
да не бисте Делибега клели, 
да не беже плаче од жалости, 
но да ха'ле му --, хаир дову дате. 
У над Бога, прич'о ви је Лука, 
да ви куће плакат млого неће.“ 
Свака када Богу диже руке,
па весело њима беседаше: 
„Каж'те бегу, љубимо му скуте, 
а нашега Павичева Луку 
-- сив' сокола -- међу ока оба. 
Ми ни очи сквасиле нијесмо. 
Што би каде биле, сад как'е су, 
да плачемо загинуте муже? 
Ни на хрзу, ни за хајдучину, 
на за свијет' образ муслимана, 
-- за сāм и шан цара Сулејмана! --
рад' севапа Делибеговића 
и хануме Делибеговице, 
рад' зазора и намуса Луке; 
није нама жао мила сина.“ 
Љуба каже, „Ни мене е' мужа!“ 
Сестра каже, „Ни брата мојега. 
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Вазда ће се соколови лећи.“ 
Цијел месец и недељу дана 
посла има четрдес' сејмена, 
док расписом паре подвојише 
и сироте ђецу нанивише. 
Велик' радос' на двору свакоме. 
Лука вика бега Делибега: 
„Бег Делибег и Мустајбег ш њиме, 
сад шићаре што су од Кајсара 
-- златна платна и чоха ве'дничка, 
и мијетачка диба и кадифа --
сад раздвој'те чохе на донлуке 
а кадифе на аршине теф'те, 
и та платна од злата истката 
раздијел'те на све те дворове 
на које смо паре разделили! 
Нека ханке режу тахте златне,
нек' чекају ђецу кад подрасту, 
нек' се опет облачу делије, 
нека баба и отаце тражу, 
нека худут шире ал-Отмана.“ 
То се чуди цијела Крајина 
тог сокола Луке Павичића, 
па му нико не пререче речи, 
но бегови посташе ћатиби, 
па удрише за дваниес' дана 
шићар дават наа шира разне, 
да сећ' чохе на донлуке клете 
а кадифе и мљетске дибе, 
на аршине свиле и злаата, 
и јаглука златна бошчалука. 
На распису дали и раздали. 
Коме ће се више отправити? 

Ко је више тамо погинуо. 
Па велики распис начињеше. 
Фала Богу -- фала Истиноме! --
аге један другог погледује, 
пр'о погледа Луки завидаше, 
па вељаху и све запитаху: 
„Благо нама и благо матери 
која мајка 'вак'ог роди сина, 
која нам га даде у судбину. 
Доста се хоће дечак потурчити, 
што би дирек бијо од Отмана.“ 
Све то Турци зборе поткријући. 
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Па бегова догише сејмене.
Лука бегу рече оцу своме: 
„Бег Османбег Делибеговићу, 
Сад јä л' ове, јä л' друге сејмене, 
натовар'те чеисове ове, 
понес'те хи ка сваком иклиму, 
свакој кући колико је дато. 
Нек' хануме зиатна платна штеду, 
нека чохе за ђечицу штеду; 
нек' катове, кад хим ђеца стигну, 
нек' катове режу за делије, 
нек' се Босна шири и Крајина, 
нек' на дирек стоји царевина!“ 
Па је беглер емер учинијо, 
а расписе даде чохалана. 
Прште царско четрдес' сејмена 
-- код свакога по четири друга --
на четрдес' краја аод Крајине. 
Садно Босне наврх Херцегов'не, 
па цијелу Урунђуровину, 
па Крајину и сву земљу равну 
-- скрај бијела шехер Сарајева 
низ ту Босну до горњег Лијевна, 
па Крајину до Врљике горње 
и Челика, града цетинскога; 
са зграда плочичнога редом 
до Цекрка града бијелога --
растураше бошче и мљетачке 
чохе клете и дибе мљетачке, 
и злачена по свили истката, 
златне бохче и јастук карије, 
и на њима бошчалуке златне. 
За то бољај Павичевић' ханке --, 
све му дову чини у Крајину. 
Ниједној се не познаде кули 
но ђечица идаше и сташе, 
и млого хи пара запануло 
-- могу своју ђецу исхранити 
и у турски мејтеф поправити. 
Кад је прошло три месеца дана, 
тек запева кућа бегска свака, 
кад што је свака по једнога друга 
-- нека једног, а нека четири --
изгубиле све те куће њихне, 
запеваше и ђеца и жене, 
хајир дову бегу дају честу 
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и газији Павичевић Луки. 
Тā се џумбус три месеца гради, 
па бег Делибег рече кахрим'има 
-- међу оба царева везира: 
„Сад два паше на дворее наше, 
ми сеђесмо, тертиб учињесмо, 
што иде прече, све то начињесмо. 
Сад шта ћемо за нашега Луку 
и за пара што смо учин'ели? 
Хоћете ви два шарен мандат градит, 
бујрунтије Будимског везира, 
да спремимо ваше чохадаре 
у пајитахт Али Сулејману? 
Да видимо нашу огледаљку, 
шта ће царе рећи ал-Отмане, 
јä л' нас карат, јä л' бегенисати, 
јä л' нас кога у Стамбол тражити.“ 
Двије паше карар учинеше 
да обадва шарен мандат граду 
и да ш њиме спремљу чохадаре 
у Стамболу цару падишаху. 
Па пашанске стале ћатибаше, 
шарвен мандат бујрунтија, не --
граде цару шта је било амо, 
какав се је по сва бојам' учинијо: 
„Цар честити -- наше јарко сунце! --
и ти знадеш -- није било давно --
кад Делибег Османбеже царски 
под бератом, твојом ирадом, 
кад изгуби троје ђеце лудо; 
и ти си хи, царе, зажалијо, 
и беглеру спрем'о хатарнаме 
из твојега пајитахта златна. 
Преобисмо земље ћесареве 
-- двије-три, царе, краљевине --
и тражисмо троје ђеце лудо, 
-- троје ђеце Делибеговића. 
Тā је оџак харак остануо, 
да ха њему листа јоховина 
а на двору кука кукавица 
-- за њег' се је Босна затворила. 
Па честити царе падишаху, 
такав нам је чисти хабер дош'о 
ђе су ђеца бегска запанула 
у Кајсару, у трећојму краљству, 
шћери двије и Омербег мали. 
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Та је срећа пред нас чатисала, 
па сви више карар учинели 
да тражимо ђецу с карарима, 
са молбама и с ма'дбатаама 
-- па знадосмо ђе хи даћи неће. 
У тој срећи срела нас је срећа: 
један дош'о соко сиви, царе 
-- један соко у целу свету --
а на име Павичевић Лука. 
Патишаху, у седам краље'ства 
-- ни у осмог бечкога ћесара, 
патишаху, у свој царевини, 
и у твоје триста валилука --
Кā овога не рађаше мајка, 
-- нит' рађаше, нит' га је родила, 
нашој га је кући усудила. 
Павичевић противу ђевојке 
дош'о 'вамо, и хабер донијо, 
и каз'о нам за ђецу бегову. 
Па смо и ту карар оградили, 
да л' ћемо се тебе пожалити 
-- да подигнеш Санџак и Шерифа, 
да у помоћ, кā што хоћеш, поћи, 
кā што вазда радиш, дигао, ради с' --
да помогнеш Босну и Крајину; 
па на себе карар учињесмо, 
два везира и цијела Босна 
-- два везира и Босна цијела, 
Унђуровина и чела Крајина, 
обо Крајина и Херцеговина 
и бијела и за --, зелена земља сарајевска, 
Сарајлије и наше газије --
да бисмо ли могли скупит војску 
без фермана, цара не крпати 
и цареве велике мушире, 
Санџак-Шериф кретат са Стамбола 
-- да бисмо ли тā образ светлили 
и бегову ђецу избавили. 
То смо између себе карар учинели, 
и та војска пошла со Осека. 
Купила се два месеца дана, 
двест' и двадес' и више хиљада 
-- сем топдиије и сем коморџије, 
падишаху, и сем бињаџије, 
бајрактара и оно главара, 
Сем остале јä паша и везира, 
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и бимбаша и буљукбаша, царе, 
осталога сам' атлије -- било 
двест' и двадес', и више још мало. 
Потргли смо храну и џебхану, 
па наљегли на Тромеђу равну, 
а ударили међу краљевине 
на велике скеле од краљева, 
на Маџарску и земљу ћесарску. 
Обијали рата великога 
-- крвавили, мртве не гледали, 
а напријед војском прегазили --
заставске тертиб уставили 
на Јаноку, на Аин-Инграсу 
-- на Брауну великоме граду, 
на Инђију ђе је царевина --
па отишли и војске разбили, 
тарафхане њихне разурили 
и у Кајсар ђецу избавили. 
Ој, ђе л' бисмо, ђе ли остависмо? 
Посеђесмо, па заборависмо. 
А кад паше бујрунтију граде... 
„Патишаху -- сунце огријало! --
па смо двије земље прегазили 
ии велику крдисали војску, 
до Кајсара града салазили, 
и Кајсар смо хашер учинели. 
На Радане, дукске тарафхане, 
велики смо гарет учинели 
-- али, царе, војску изгубили --
и у Кајсар шехер запалили, 
а бегове двоје ђеце лудо 
-- шћери двије и трећега сина --
патишаху, бегу избавили. 
Нашег баре доброг помоћника 
-- помоћника змаја огњенога, 
од Кајсара Павичевић Луку, 
што га так'ог више виђет нећеш --
имали смо так'ог војсковођу, 
патишаху, пред наше ордије. 
А отуд смо натраг повратили 
-- колико смо војске оставили, 
сву' нам беху силе разуриле 
и њихове поставили страже. 
Опета је царевина била 
и цијела Босна и Крајина 
-- да није Бог д'о Павичевић Луку, 
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ту не бисмо изнијели главу; 
патишаху, у божој помоћи 
Лука војску сведе од Кајсара, 
и еве нас у Осеку граду, 
двије паше од два града царска: 
везир ту је од Будима равна, 
и Пашић из Травника града. 
Војску смо текмиљ учин'ели, 
рањенике у болес' турили. 
Па сад -- сунце наше нада нама! --
шта ћеш овом ферман' осудити? 
Али ћеш нас, царе, наљутити? 
На нас твоје огријало сунце!“ 
Кад су так'и мандат начинели, 
Бујрунтију два везира царска 
-- јЕ, пођоше њихни чохадари 
са Осека на њихне хајване, 
бујрунтије од два паше носе 
лако-лако земљом и свијетом. 
Кодгој ишли, у Стамболу сишли 
на пајитахт сјајног Сулејмана. 
Ту хи среле царске елџиџије 
-- елџиџије, на харем ноб'џије --
па хи царске страже заставише 
и тражу хим, откале су дошли, 
чији је мандат, куд' ће га носити. 
Казаше хим њихни чохадари:
„Ми смо отуд са Осека града, 
посланици уштугли везира, 
од Будима нашега везира,“ 
а то хабер млађи унијеше 
сјајном цару уз диван султану. 
Цар завика, „Довед'те хи амо!“ 
Кад су так'и изун извадили, 
међ' ниихове коње одјахали, 
а царске хи елџиџије примљу. 
а момцима уза мердивене, 
по код царског сајван' и одаје 
док на мабеј Али цара дођи. 
На та мабјеј чоху подиго(ше), 
у царски скут и садат дођоше. 
Савише се њихни чохадари, 
царске скуте и пармаке љубе 
и цареве то мубарећ руке, 
на руку му мандат оставише, 
и везирску ситну бујрунтију 
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Патишаху на бијеле руке. 
Кад је девлет дофати' мандата, 
па распучи печат на мандату, 
па честиту чита бујрунтију. 
А кад виде шта се учин'ело, 
цар честити сузе опуштијо, 
па завика у срцу својему: 
„Сјајна Босно -- сјајно крило моје! --
вазда били образ отварали! 
Ја тā спомен одржат не могу 
што га више увеличат нећу, 
да се чује у седам краљева 
ђе један бег з два везира царска, 
да он скупи по себе Крајину, 
између двије царевине 
-- Е, Њемачке и земље Маџарске --
једанаес' у дубљини дана 
да избаву троје ђеце лудо 
-- троје ђеце првог бега мога, 
од Осјека Делибеговића!“ 
Па је девлет емер учинијо 
лале своје на своје диване 
-- Шехислама и садријазама,
и његова Мухур-сахибију, 
па што њему сједу до колена, 
и четири напоред мушира, 
па дванајес' царскије' везира, 
а паше двадес' и четири 
што тā хајирли држаху царство 
и велику царску саихану --
па је девлет емер учинијо: 
„Шарен мандат учи са Осека! 
Да видите, цареви већили, 
што је бегство, што је господарство, 
А шта чини Босна земља моја, 
како живи худут ал-Отмана, 
како саде готов мандат даје.“ 
Па викаше садразаму своме 
-- садразаму, сараскеру своме: 
„На топове на стол на бедену! 
Пукни шенлук стотину топова 
за двадесет четири сахата, 
нек' се шенлук на Стамболу гради! 
А ви, лале, стој'те на ногама, 
па начин'те мусафирхану царску 
ципцијелу широм оширену, 
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наоколо сребром окићену 
-- на ћошкове чоху венедичку, 
око двора свилу и кадифу. 
Сех-исламе, ти узми фермане, 
и 'вак'и ферман гради беглербегу: 
бегу моме Делибеговићу 
и нишане на две паше царске. 
Каж' пашамаа у имаме-исламе, 
у ферману 'абер им је даји, 
и знаћу хи да су ми диндари, 
кад су Босни у помоћи били. 
А ја Босну заборавит нећу: 
и у ферман тури и исламе, 
нег' беглери по избору дођу 
и доведу Павичеву Луку 
на мој садат и пред очи моје, 
да ја видим змаја огњенога, 
шта је так'а сила учинела, 
да ли могу видети сокола. 
А тā ферман на аџелу живу, 
Да се одма' томе џеваб врне!“ 
Кад су млађи чули старијега 
-- није шала емер Сулејмана, 
јер што рекне, препорека нема --
каде лале један пр'о другога. 
Двадес' паша мустаџ' хану спрема, 
а да дигне за босанске аге; 
закичају србром и бисером, 
а простиру чохом венедничком 
у дворове и около двора. 
А да видиш у го --, Шехислама: 
мермај гради, царев ферман спрема 
-- Е, пашама и бегу Осјечкоме. 
„Бег Османбег, честитам ти, сине, 
двоје ђеце кā из срца мога 
-- шћери двије, и трећега сина, 
четвртога доброга посинка 
мумбарећи ваши газалуци 
до вијека према вама били! 
Афериме, двије паше моје! 
Сад знам чисто ђе сте диндарбаше, 
који сте ми Босну потпомогли 
а нијесте заклонили лице. 
Два везира и ти, бег, са ш њима 
и повед'те кога је вам драго, 
и довед'те витешкога сина 
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-- од Кајсара Павичевић Луку --
на садату вашем патишаху, 
да га Али види Сулејмане.“ 
А кад так'и ферман начинијо, 
ферману се тура притиснула, 
и царски мухур и печат на њему. 
Па дозваше Идриз татарина, 
који ферман носи у босанску --, 
од Будима у Босну цијелу, 
који друге пословице нема 
без од Босне шта овамо дође 
и за Босну што ће из Стамбола. 
Е, 'вако му емер учинеше: 
„Е, Идризе, посланиче царски, 
овā ферман што Сулејман спрема 
на Осеку бегу на честидбу 
и цијелој серхат и Крајини. 
Па чуј, сине; појаши мензиле, 
па полети с пајтахта чарева. 
Немој царске коње зажалити, 
но све трчи и даном и ноћом. 
На аџелу до Осека сиди, 
јер су царска њедра распучена; 
срце плаче царско добро ширно 
да беглере види према себе, 
преда себе с Павичевић Луком, 
да тог види сина витешкога 
који так'е силе разломијо 
-- који царски дирек оптврдијо, 
који царске земље раширује, 
који мисли за образ султана.“ 
А кад так'и емер претурише 
-- Идриз момак кахриман је први, 
радује се штогој султан спреми 
да у Босну штогој боље дође --
па Идриза суруџију вика, 
а мензиле сједе ал-Отмана. 
Фала Богу -- на свему Ти фала! --
на Стомболу у пајтахту царском 
колико се искупљају лале, 
а која све џумбус срећа гради? 
-- а на свакој каљи у Стамболу 
ђе рек --, мору и море на суху, 
ђегој царске има топракале, 
запаљују топи на партије 
-- на параде и један за другим --
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би рекао, паде царевина, 
јä л' је сефер са једнијем краљом. 
Царев татар царску земљу прође 
земљу гази, а свијет пролази 
док је сиш'о, земан по земану. 
Татар сиде на ледену Драву, 
под Осеком на чекме ћуприју. 
Татар вришти, суруџија вришти --, 
татар вришти, суруџија пишти, 
а то бези чуше на Осеку 
-- на Осеку, бегу на сохбету. 
Ту главари, и два паше царске, 
а ордије у свитне шаторе; 
вијају се кола бошњеначка 
-- Хала так'и, свадба не растура, 
би рекао да се свадба гради 
од велика бегова весеља. 
Цијел месец доклен мандат оде 
-- док је мандат до Стамбола сиш'о 
и ферман је дош'о од Стамбола --
све чекају емер од Отмана 
-- од сјајнога султан Сулејмана, 
на свијету надвишег владара. 
Каде паше суруџију знаше 
-- и пред њиме борију Отмана --
која носи турајли фермана, 
двије паше на ноге усташе, 
викаше војне командаре, 
'ве падоше на селам ферману 
и на поклон сјајном Сулејману. 
Кад је татар Идриз долетијо 
пред бегову селам и авлију, 
јан'ичари на то постанули 
рад' ићрама царева фермана 
и његова сјајног величанства. 
Татар сједе од мензила царског, 
па га бегске слуге прифатише 
ка пашама и ка главарима 
-- беговима и ка ајанима, 
башама и буљукбашама --
на бегове дворе уведоше. 
Татар турски селам натуријо. 
Рад' фермана сјајног Сулејмана 
не остаде -- на седи -- никога, 
но све пред њим скочи на ногама. 
Ферман татар са прси скинуо 
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па га бегу даде Делибегу, 
а том бегу царском под ферманом. 
Кад је беглер ферман дофатијо, 
честитом се цару поклонијо 
-- двапут цару, а трећом ферману --
па га даде будимском везиру. 
И везир се цару поклонијо 
-- двапут цару, а трећем ферману --
па га паши даде са Травника. 
Паша итат цару учинијо, 
цару своме и ферману царском. 
Па га дали натраг Делибегу, 
а бег њега Личком Мустајбегу; 
Мустајбег је итат учинијо, 
па цареву туру пољубијо, 
па га Врцић даде Ибрахиму 
који царске преучај' фермане. 
Ибрахим је туру пољубијо, 
па на ферман печат разломијо. 
Сви на ноге устадоше Турци 
док се царев ситан ферман учи, 
па слушаше шта цар беседаше, 
как'е речи из му'барећ стола 
од високог нашег падишаха. 
„Селам махсус свијем беговима, 
махсус селам цијелој Крајини! 
Делибеже, честито ти, сине, 
то весеље троје --, деце троје. 
Честитам ти сина на жењење, 
тога нашег директора првог 
Што је царски дирек потврдијо 
-- што је царску шану подигао, 
што је царска крила позлатијо. 
Двије паше, вам аферим било, 
који сте ми Босну потпомогли 
те нијесте заклонили лице; 
Сад ја знадем ђе сте диндарбаше! 
Ама беже Делибеговићу, 
царске су ми прси распучене, 
моје срце плаче за Крајином. 
Желим тебе и два паше моја 
-- и ти, беже, да водиш кога ћеш, 
кога видиш и ког бегенишеш --
да доведеш тог посинка твога 
-- баш к'и да је од срца мојега! --
који ви је прекол'зијо џаду 
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а разлам'о међу дувељима, 
лиге 'вахне клек'о и расклап'о, 
а њихове фат'о командаре, 
да ја живог видим змаја златна 
преда себе и пред седат своме. 
Ондар ви се молим, Белибеже, 
ја ћу з гостом опет управљати. 
Ако Бог да -- у над Бога, сине! --
ваша Босна плакат млого неће. 
Е, да Бог да и сви божи свеци, 
на нас --, на вас, сине, доклен је свијета, 
да се с вама цијел свијет дичи 
и да с вама стоји пособштиња.“ 
па кад так'и ферман преучише, 
ферману су рекли и султану: 
„Јаша, јаша сјајан Сулејмана, 
Бог живијо сунце јарко наше!“ 
Па велики џумбус поставише, 
а татара код себе турише. 
татару се чаше донијеше, 
а царски га грле кахримани: 
„Еј, газијо, посланиче царски,
еве пуно двадесет година 
од како си босанска услуга, 
царев емер носиш међу нама. 
Та је твоја рука прекозлатна; 
кахра нама никад не донеше, 
но весеље од цара честита. 
Честито ни вама царство било, 
вама тамо и нама овамо!“ 
„Амин, Боже!“ завикаше Турци. 
Паше велик' веселију чине, 
па послије нојцу преночише. 
Сву ноћ пише -- и нека су пили, 
кад су так'и газалари били --
па послије музаћере граде 
како га ће ка Стамболу спремит, 
па сви Турци карар учинеше: 
„Ми нећемо никог истицати. 
Еве Луке, еве командара 
-- еве Луке, еве му јунака; 
кога рекне Павичевић Лука 
да ће ш њиме ал-Отману поћи, 
нико њему препорећи неће.“ 
Кад су так'и карар учинели, 
Лука скочи момак на ногама. 
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Фала Богу змајогњеног сина! 
Куд' је сила, туд' је и паметан 
-- туд је лице, туд је и госпоштиња, 
туд су очи, ту' 'е соколовство --
па овако рече међу беге 
и да туна међу паше царске: 
„Ако ћете мене послушати, 
првог пашу будимског везира, 
а другога Пашић Ибрахима, 
а трећега, пашу --, Пашић Сехидићу 
са бијела шехер Сарајева. 
Па послије војсковођу Муја, 
а краи Мујаа бега Личанскога, 
покрај бега Тала Орашкога, 
па послије четири бајрактара 
-- два бегова, а два сердарева --
да са нама пођу као скита, 
кā оно лале крај султана. 
Па послије да упутите два бега с Цетиња, 
па онога Врљичког ајана, 
па Турчина Зорића Шабана, 
па агу --, Кунића Хасана. 
Па послије Љевака Омера, 
па Хусејна, Тузло капетана, 
па послије кога ви је драго; 
поред мене Силића Јусуфа 
и Халила брата Хрњичина, 
и Алију мога Влахињића; 
Са Удбине Орлановић Муја 
и Османа Арнаутовића, 
и Нушина, гази Куртагића, 
и бихаћко седам буљукбаша, 
турског вука са Стијене Зука.“ 
А кад Лука тертиб учинијо, 
Лука рече, нико не порече, 
но на томе карар учинеше. 
Бег Делибег на сејмене вика: 
„Сад, сејмени, мојој тавли сид'те, 
диж'те слуге што су у подруме 
-- Е, баш ове коње изабране, 
нек' угрија' казанове вруће 
-- вруће воде и ракли сапуна --
нек' им ратну перу одијело. 
Па пођите до дебоја мога, 
с ови' коња скините алдане 
-- на њима су 'форме окрпане 
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од вел'кије' зрна душманскије' --
тазе такум тур'те на хајване 
кā и што сам вазда научијо 
јä л' на бајрам, јä л' у Стамбол цару. 
Ког водијо, рахте турао сам, 
и с рахтима цару полазијо; 
данас водим што никад нијесам, 
сиве наше соколове сјајне 
на у хузур цара честитога, 
пред те очи сјајног Сулејмана.“ 
Па тед млађи трком потрчаше, 
а тад бегу Талу беседаше: 
„Тале лички, рад' турскога дина, 
би л' ми, сине, прошла лакрдија 
да на себе смениш одијела, 
да ту са се скинеш нагрштињу 
-- и са себе и с кулаша свога --
да бих тебе замолијо, Тале? 
Хајде, мене и моју дружину 
што би, Тале, тамо засрамијо? 
Султан те је научијо, Тале, 
научијо и од паша чуо; 
немој, сине, рад' образа Луке! 
Да пођемо златни покрај сина, 
што знадемо да га пофалимо.“ 
„Ха, ха, ха!“ Тале се смије Делибегу: 
„Хај' беглербег, не бид' аџамија! 
Кад би златна скин'јо одијела, 
ондар шта би' пред цара носијо, 
а чим би ме девлет поплатијо? 
Згодноме се не дају дарови, 
но кā мене у сиромаштини.“ 
А Лука се смије и дружина. 
„Е, за Бога!“ Па му Лука виче: 
„Аман, Тале -- турско огледало! --
зар ти опет царске тражиш даре? 
Донијо си паре са Радана 
из њемскије' златних тарафхана, 
док си жив и док ти је трага 
да хи једеш, појести не мореш!“ 
„Немој, Лука, бити аџамија! 
А ја сам ти, сине, серхатлија. 
Оно пара што је са Радана 
ни месец ми неће бити дана. 
Ја сам ти се дуга задужијо 
по Лици и Удбини, сине, 
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и Отоци и Рибничкој страни, 
ту не могу помолити лице. 
Ово дати, те се одужити, 
царске поњет, ђеци и љуби мојој 
и несретњој махнитој Азизи, 
нек' проживу доба неколико. 
Лука, сине кā од срца мога, 
'вак'а свадба не бија од вазда, 
хер ваката бајрам турски нема 
без по једног ил' два у години.“ 
А сви Турци кахар учинеше, 
личкоме се Талу насмијаше. 
Бег личански рече говелвима: 
„Немојте ми аџо Тала дират, 
ни његове бркат табијате 
-- нека Тала, то је срећа стара!“ 
Ондар, кад се Турци опремише, 
да је коме стати погледати 
те газије, как'а су од'јела 
-- как'е капе на њихове главе, 
как'е за њих пеле ал-отманске 
и та пера сјајног Сулејмана, 
как'е клете токе и прсима, 
как'е златне на плећи доламе, 
как'е њихне на срце кушаке, 
как'е повр' њи' плетене силахе, 
как' у силах злаћено оружје 
и ханџаре отроване клете; 
как'е бед --, ух --, чакшире на бедре јуначке, 
как'е златне исплетене гране, 
как'и гајтан, изнад срце кај'са, 
што хим кајас држи ласе клете 
које шечу од душмана главе; 
как'е су хим балчак златне капе, 
а как'е су крне на сабљама; 
как'е лунтре беху у рукама, 
у џепове готовије' пара! 
Хајде, што су два везира царска 
и још трећи, паша Сарајевски 
-- то су паше, имају нишане --
јадне паше при бега турскије' 
и при турских баша и бимбаша, 
капетана па и буљукбаша; 
бољи хим је начин од везира, 
а салтанет млого од везира 
-- бољи коњи него што су њихни, 



   Авдо  Међедовић                                                             

470

Епске 
народне 
пјесме

лица што су боља, то одвише. 
Ту су ага шес'ет и четири 
-- што аг'лара, што бегова царских --
све то просто, а Лука не просто 
-- тā је Лука силе зачиниј'о. 
Та младина, кад се преобуче 
па на себе златно рухо туча, 
рухо узе тек од сухог злата 
-- Е, што га је у Кајсар гранијо 
кад се шћијо женит са Јелицом, 
баш кад га је Јела преварила, 
хала рухо у бисаге штеди --
то је рухо баш к'о џенераљско, 
а у жуто претерпато злато. 
Нема платна ни на чоху мљетску 
ни кадифу на рамену меку, 
но све мљет'ко венедничко злато 
-- све кољери и златни одреди, 
калпак капа, седам пера златно 
-- пера седам од седам краљева --
на очи му круна ћесарева, 
највишега цара њемачкога --
да кад Лука кол'ер ударијо 
а на грло току запучијо, 
на тој токи два каната златна 
томе момку око белог врата; 
па под њима сјајне токе клете 
све крстате од дуката тахте, 
а на њима усетни мерџани 
који један по хиљаде вреди; 
па траболоз око срца паса, 
па плетене --, венедна силаха 
-- нема ниђе мрка сахтијана, 
но све жица златна преплетена. 
Даље у њему двије даничкиње, 
обадвије у кундаке жуте 
не од нешта, ве' 'д 'ута дуката; 
ћетови хим каменови драги. 
А балчачка мача с леве стране 
крна бисер, а костура зехер, 
балчак цијел од бечкога злата, 
и крстата на њојзи јабука 
-- па се сјаји баш к'о месечина. 
Ала кад дечко из колина крену 
на крстове и на перчинове, 
све су веде од краља сведене, 
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а на раме гује оплетене, 
покрај врата главе састављене. 
Уз бедре му гране на чакшире 
од мљетачке црвене кадифе. 
Фала Богу -- на свему Ти фала! --
како се је дечак опремијо, 
такав соко -- па и нека се је; 
так'ог више рађат мајка неће 
-- нит' рађати, нит' га је родила, 
сестра брата никад ни видела. 
Тако бего (м)ерак учинијо, 
па је своје рахте повадијо 
-- рахте своје са сијаха свога, 
што хи једном носи у години, 
на бајраму, јä л' цару дивану --
па је беглер емер учинијо: 
„Златне рахте и седло с путаља, 
турите га Луки на алата, 
а мене седло на сијаха мога, 
на путаља седло с бедевије!“ 
Так'а срећа у Турака била, 
па се добро нагли за другога; 
толико су дикат учинели 
и за Луку шућур ударили 
-- и нека су, и невоља хи је; 
од како се царство закопало, 
Босна је царство раширила, 
так'ог није видела витеза 
-- нит' виђела, нит' ће га виђети --
кā сокола Павичевић Луку. 
Па кад Луку силна опремише, 
кад тā дечко са дворова крену 
низ тај силне Делибега дворе, 
пред њим паше све три заредаше, 
па бегови покрај Луке свога. 
Та се златна свита зајурила 
с беговскога двора до калина 
-- сви хајвани узде за умкаше, 
а млађи хи вође по авлији --
па та свита седе на хајване. 
Царев татар, пред њим суруџија, 
а три паше иду за татаром; 
па Мустајбег са Лике крваве, 
па послије Павичевић Лука, 
па за Луком седам бајректара 
-- 'едном 'д Удбине, други су од Лике, 
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па би рек'о, за бегом царскијем 
седам лала иде за султаном --
па Османбег Делибеговићу, 
покрај њега седам буљукбаша 
-- три бихачке, а три оточанске --
један гази са Стијене Зуко 
-- би рекао па би се заклео, 
покрај' цара цареви мусири --
па све јафта, а орда по орда, 
па та свита са Осека крену. 
Овако је Делибего каз'о 
кавадару Хусејину своме: 
„Хусејине, кā од срца сине, 
нека се весеље у Осеку гради. 
Кажи ханкии Османбеговици, 
нека џумбус и весеље гради 
тамам док се из Стамбола врнем, 
кā и данас да оженим Луку 
-- и томе ће, сине, време доћи! 
Сваком кажи у поље јунаку, 
когој воли, нека џумбус гради, 
не о своме трошку никак'оме 
-- Бог је дао иза баба мога, 
-- иза баба доста је остало 
пред његовом да престане душом --
а данас га поједе Крајина. 
Имам доста; и биће, и неће --, 
-- Е, мој сине, па и претећи ће 
да оженим оба мила сина, 
Павичића и Омера мога. 
Ој, ђе л' бисмо, ђе ли остависмо, 
да л' моремо саде погодити? 
А кад турска окрену господа 
од Осика града царевога 
преко ширне Босне каловите, 
фала Богу -- на свему Ти фала! --
да је коме з далека гледати, 
би рекао да су пашалије. 
А за њима хитају Личани, 
па та свита за конак конака. 
Дан за даном, конак за конаком, 
кудгој бези унгуровски били, 
Стамболско су море пребродили 
па су дошли под беглуке царске 
ђе је таман четири сахата, 
па стамболске изишле ел'џије 
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од сајвана сјајног Сулејмана 
те чекају аге Осјечане, 
да цар за њих добар хабер прими. 
Кад су личке беге угледали 
елџиџије на коње цареве, 
цару хабер у мабејин дали. 
Цар честити на риџале вика, 
„Јесте л' моју застрли авлију, 
селам царски и око селама 
чохом белом и мљетском кадифом? 
Да беглери крајишнички дођу, 
кад се ш њихни' сјашу ћулехана, 
нека чоху газе пр'о селама! 
А ви паше што сте у диване, 
све сидите низа калинове 
-- садно стуба од пајтахта мога 
до тамам ђе сам у садату --
све на руке беге дочекајте. 
Немојте се који преварити, 
да хим који ријеч пререкнете 
да од себе отуре оружје 
јä да чизме скину и калчине. 
Ја нијесам застирао дворе 
ни с пашама ни са везирима, 
ни сам моје раширијо царство, 
без сал з Богом и божом помоћом, 
са златнијем њихнијем крилима, 
са честитом Босном поноситом 
и Крајином и Унгуровином.“ 
То су млађи старијег послушали. 
А други је емер искочијо; 
цар честити сараскера зовну 
-- сараскера, војнога везира 
који с војском ципцијелом суди --
'вако му је девлет беседијо: 
„Сараскере -- струко од војништва! --
сад ћеш на град топиџије викат. 
За цијела четири сахата 
доклен бези до у мене дођу 
и посједу на дивану моме, 
нека топи бију са Стамбола!“ 
А трећега пашалију зовну 
који дворац гледа и око њег', 
па је њему емер учинијо: 
нека пушта уу Стамбол телале, 
што је Стамбол -- цијелије' пљаца 
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и чаршија на четири стране --
нека сваки затворе дућане, 
што је мушко у поље изиде, 
а женска на бијеле дворе. 
„Нек' сад види царске газалије 
и пред њима доброга витеза 
што се данас у свет прогласијо, 
сив' соколе Павичевић Лука; 
нек' се мене добар шенлук гради 
што се так'и није досад бијо!“ 
То су млађи старијег послушали 
-- шала емер није Сулејмана 
и његова шана високога! 
Кад се паше на мабејин сташе 
-- четердесет паша растурило 
са сајвана сјајног Сулејмана
до авлије и селама царског 
и на сваку стубу мејбину 
-- мердивену на царску дивану --
све на једној царски везир клечи 
те бегове чека 'аил дорове --
а цијеле војске јан'ичар'ке 
полетијом млад јан'ичарага 
који суди з дванеес' хиљада 
вазда близу око двора царског. 
Ма емеру сјајног Сулејмана 
на беглуке на селам стадоше 
з двије стране пред газије царске, 
а на Стамбол пукоше топови, 
а сāм царе скочи на диване, 
на свој садат на најгорње боје 
па дофати срчали дурбина, 
па је Стамбол по са се туријо, 
пр'о Стамбола низ беглуке царске; 
па кад виде газал'ске бегове, 
па је девлет шућур учинијио. 
Покрај себе држаше везира, 
честитога хоџу Ћуприлића, 
што је цару Босну уфалијо, 
а данас је с'едок искочијо; 
мандат дош'о двије паше царске, 
каз'о мандат шта је тамо било, 
шта је беже лешечк' јучинијо 
-- јЕ, у двору помоћ превелику, 
ах у здравље поновљеног сина, 
змајогњенаа Павичевић Луке. 
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Е, сад царе с крилом полетијо, 
па на дулбин видијо везира 
-- од Будима царска златна крила --
па са њима Пашић Ибрахима, 
па Турчина Пашић Сехидића, 
па Делибег Османбега клета; 
па са бегом бега Мустајбега 
од крбаве и Лике крваве; 
за беглером седам бајректара 
кā и седам покрај цара лала, 
па послије Муја Хрњичкога, 
војсковођу од Босне цијеле, 
на његова пјегава ђогата. 
Фала Богу -- на свему Ти фала! --
какав сердар беше на ђогата? 
Просто паше, а просто везири, 
а просто два бега царева, 
глава силн'ја у Хрње сердара 
но у тога биједнога, 
па је султан шућур учинијо. 
Па са Мујом седам буљукбаша 
-- Е, са Бихћа седам буљукбаша 
кā и царско седам пашалија --
по за сваким по бајрактар клечи 
-- сваком глава у злато скована, 
на поши му царска пера златна --
још је девлет више полетијо. 
Па девлетске очи полетеше 
јандал с прека из лијеве стране 
-- кад угледа Павичевић Луку 
на његовог високог алата 
и крај њега Силића Јусуфа 
-- Силић с леве од Луке стране, 
а са десне Хрњичић Халиле --
би рекао па би се заклео, 
Лука како обук'о одело, 
билах тешпих, кā да грије сунце. 
А как'а је ћехра у јунака? 
-- трепти кā и но на небо свећица. 
Златан момак, а златна 'дијела, 
златна сила што је так'е нема, 
златан хајван алат са крилима; 
покрај њега оба побратима, 
Хрњин Халил и Силић Јусуфе 
-- па султанске очи замрежише, 
па му двије руке задрхташе, 
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Ћуприлића Ибрахима пита: 
„Лало моја прва и потоња, 
ко је сила? Је ли оно Лука 
што је царски образ повишијо, 
царев худут раширијо, сине, 
је ли?“ „Јесте, падишаху царе, 
баш је оно Павичевић Лука.“ 
Сад падишах хоџи беседијо, 
„Мој хоџа, моја лало прва, 
еве с царством четрдес' година 
кад са мојом сјудим царевином. 
Ја сам млого сефера видијо, 
рат градијо међу краљевима, 
фатијо сам сила краљевскије' 
краља, сине -- па и баневина, 
па вел'кије' војних џенерала --
и 'вак'е силе -- машалах делије! --
нит' сам чуо, нит' сам га видијо. 
Свијет ће се, сине, утријети, 
мајка 'вак'ог родит сина неће 
-- мајци благош која га родила, 
која га је махсуз учинела 
да тā дечак под мој пајтахт дође, 
да се биду пера раширила.“ 
Па је добар шућур учинијо. 
Док беглери у сокак уљегли 
-- у Стамболу, у сокаке тесне --
патишаху туже уфатиле, 
вел'ке туге кā да болан бјеше 
-- не море хи прије дочекати, 
да те царске види газалије 
на свој диван у своме пајтахту. 
У то хабер стиже у беглуке 
и у диван паше устадоше. 
Турци њихне коње о'сједоше 
пред 'саф'хану, царску мусафирхану, 
а са рејбез скочише елџије; 
газалијске коње дофатише, 
у подрум хи царски уведоше 
-- све код коња по три хизмечије: 
једни коњске отпороју чатле, 
а други хим пуштају колане, 
трећи њима ситну арпу дају, 
а четврти сено припремају --
а беглери и два паше царске 
уз диване сташе Сулејмана. 
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Везири хи дочекаше царски, 
па све с руке један на другога 
у царски хи мабјен уупушташе 
-- двије паше, све три за другијем, 
па бегови један за другијем. 
Па на суру како су чинели? 
Пред султана на диван панули, 
царском скуту сваки полетели, 
љубе царске те мумбарећ руке 
и пармаке ђе цар тура руке, 
па пред њиме сташе крлаче. 
Кад хи честит девлет прегледао 
-- најгорњег је сура запанула 
с леве стране до кафаза царског, 
Лука цару стоји уз рамена --
док хи девлет сеир учинијо, 
па свеојем хоџи беседијо, 
„Хоџа -- прва и потоња лало! --
реч' везиру и паши с Травника 
-- и овоме паши сарајевском --
нек' сви седну један до другога; 
па два бега покрај мојих паша, 
па до бега баше и бимбаше. 
А сердара тури до султана, 
да погледам Турке у кафези 
-- у садату, и пајтахту моме --
а Луку ми тури крај сердара, 
да сеирим витешкога сина, 
кā крај њега Силића Јусуфа 
и Халила, дечка пофаљена. 
А онамо с оне стране паса 
и с от она, два бега царева; 
крај њи' сједни Орашкога Тала, 
-- је ли, Тале није мене шале, 
но код мене газалија прва --
да осејрим Тала Орашкога 
и његову сојтариску душу.“ 
Па одмах цара лале послушаше, 
на реду хи сели на диване, 
под свакога шилте позлаћене 
-- у њих 'тичја није перушина, 
но цијела у мљетке је диба 
све у златан шерит завијена. 
Како сјели господари редом, 
све цареви стигли сеиздари 
по емеру сјајног Сулејмана, 
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на свакога ћурак златан дође 
и на глави по златна челенка 
-- коме бегска, а коме аганска, 
коме пера тек су буљукбашка --
а сердару пера сердарарска, 
а хонијем бајрактарима, 
њима златне, и на њи' бајраке. 
Па послије млађи долетеше 
-- не гледа се што је пајтахт царски --
пред свакијем наргиљу чибуке 
срмом клете поковате целе, 
па послије кафе из филџана. 
Па кад било, сахат раван бијо, 
те се Али султан нагледао 
тије' ага и Павичић Луке. 
Ондар цару срце разиграло, 
од радости сузе пропуштијо, 
па хи брише низ бијело лице 
кā да бисер миче преко платна, 
па мубарећ девлет беседијо: 
„Е, газије од моје Крајине, 
јесте ли на тескоби, сине? 
Морете л' се држати душмана? 
Газије ми земљу одбранисте, 
никак'ога трошка не чинесте; 
ја са божом великом помоћом 
с вама, ђецо, раширијо царство. 
Босна ми је међу до три краља 
-- до три краља, и три веља краља --
пред ћесаром стојте на ногама, 
а Маџара на раме држите, 
али ја ви седим за плећима, 
ја не харчим гроша никак'ога, 
сине мили, све у ваше здравље.“ 
А те аге према цару мудре 
-- намах сваки на ноге скочијо, 
султану је дову учинијо: 
„Јарко наше више свије' сунце, 
све божа је помоћ била твоја, 
златна пера ваша преко нама, 
па у здравље твоје, ал-Отмане, 
још ћемо се држати душмана!“ 
Па хи опет султан посадијо, 
па Делибег бега доживаше: 
„Гази беже Делибеговићу, 
мубарећ ти ђеца изгубљена; 
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и тебе је дош'о вакат, сине. 
Знам кад су ти ђеца заробљена. 
Тамо сам ти хатарнаму спрем'о, 
еве рахмет њима претурили. 
Видиш, сине, како доцкан није; 
јаки Бог је вазда на помоћи!“ 
А кад Делибеже разумијо, 
пред султаном на ноге скочијо, 
на царски сајван долетијо, 
царске двије руке поијубијо 
и серџаду хазрети Алину 
и пармаке ђе цар тура руке, 
падишаху дову учинијо, 
па га опет девлет посадијо, 
па Осману Делибеговићу, 
па му текар честидбину дају: 
„Честитам ти другог, беже, сина 
-- не сал мене и тебе, беглере, 
но злаћена тахта мога крила --, 
но злаћена с тахта мога крила.“ 
А кад Лука чуо Павичићу 
-- тā је витез мудар и паметан --
Лука скочи, приступи султану, 
на сајвану љуби руке царске, 
измаче се, па му беседаше: 
„Крила златна надвиша на свету, 
ја сам сок'о раст'о у Кајсару, 
подраст'о сам међу седам брата; 
за те, царе, давно разумијо 
ђе си сјајан цвијет разсјао 
и највиши владар на свијету 
-- право судиш и де је тебе царство! --
и ја сам велик учинијо --, 
мерак имам на срцу својему 
да се моје очи с тобом виде 
и под твоју приђем десну руку, 
да ме с твојом десном руком браниш, 
да знам барем што је господвоство, 
што ће бити господовање тешко 
сал под ваша сјајна крила златна.“ 
А султан га призва до дивана, 
међу очи пољубијо Луку 
баш ђе сиве соколове љуби, 
па га сједе до десног кољена, 
и 'вако руку десну опружијо 
-- пружи руку те загрли Луку --
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па му девлет ријеч беседијо: 
„Златна пера, Павичевић Лука, 
немој рећи, мој милосан сине, 
ђе си дош'о у Стамбол султану 
да се срамиш јä л' да се устидиш. 
Ти си дош'о кā код оца свога. 
Бога ми те волим данас, сине, 
но пō твојије' паша и везира! 
Да те нешто насилицом питам: 
да се турчиш, да ти је насиље? 
Не д'о Бог ни сајвани царски, 
ја ти, сине, силу чињет нећу! 
'ел кад би се, сине, потурчијо 
драге воље -- преко не од воље --
ја бих моје одгоријо царство 
-- па га, сине, многом раширив'о. 
Ал' овако, кā од срца сине 
-- пало те је, наш'о си султана 
што ти добро изгубити неће --
-- патили ме, пајтахта ми мога! --
волим, сине, за тебе витеза 
што си хасрет на срце свршијо 
и довео на силу ђевојку 
-- која те је меџбур учинела 
да ти рушиш краљевске краљеве, 
и нама си помоћ учинијо --
хазна добра султан Сулејмана 
-- Босна, сине, дуга и поносна! 
Вољ' ти, Лука, на мајдану моме --, 
на дивану и мекаму моме 
да те у двор турим капилију 
међу мушки дворац и харемски? 
-- толико сам угријани, сине, 
и у тебе имам повјерење 
више но мог паше свакојега --
вољ' ти, сине, мене ус колено? 
Не велим ти да се турчиш, Лука, 
но сāм своју држи вјеру тврду, 
ал' од тебе држим повјерење 
-- везирска су пера поврх тебе, 
на'првог те везира чинети, 
да си везир међу паша свије'? 
Или тако нећеш, Лука сине, 
ишти Босну, ђе је тебе драго, 
-- од бијеле шехер Бање Луке 
па пр'о Бишћа и каменог Јајца
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куи --, до Осека, ђе је тебе драго, 
јä л' унђурске Лике и Врљике --
свуда ћу те, сине, населити, 
и ја ћу ти сарај начињети 
-- досле што је у цијелој Босни 
неће так'ог имати сараја --
нек' је сарај према тог сокола 
И за тебе доведена вила! 
На тебе ћу исправит ираду, 
ајлук ти дати и улефу 
да си вазда, док ј' од тебе века, 
и за тебе што остане трага 
-- моја ајлук и улефа, сине, 
с твог се двора никад маћи неће.“ 
Кад је Лука ријеч разумијо, 
онда с' момак на ноге скочијо, 
царску десну руку пољубијо, 
падишаха диван учинијо. 
Лука 'вако цару беседијо: 
„Падишаху, ваше величанство, 
сјајало ти до вијека сунце 
на дворове и имену твоме, 
не остало ваше никад царство 
без владара сјајнога Отмана! 
Ал' сам дош'о и нанијетијо 
да починим што сам намислијо, 
да ћу доћи код сајвана твога, 
ђе је туна пејгамберска рука 
и тā њихан аманета тежак 
-- и та хрка вашег Мухамеда, 
и те серџада хазрети Алина. 
Код тебе се морам потурчити 
вољом мојом -- насиља ми нема. 
Тек на тебе 'измет хоћу, те за 
да ми даднес' ру'сат и фермана, 
-- паштва нећу, а нећу везирства --
да ме сместиш у Босну поносну, 
да ми ниско име не оставиш 
-- јä как'о рудбе помалешко --
јер нијесам нека потурица, 
но сам славан и на месту моме 
-- а још боље у садату твоме, 
по твојему шану високоме!“ 
А падишах кад је разумијо, 
па је јопет Луку загрлијо, 
па овако сузе пропуштијо. 
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Шехислама, свог имама, вика: 
„Чујете ли, моје лале редом, 
вак'е среће од Бога милога, 
вак'ог мужа, 'вак'ога газије!“ 
На селам га књигу наведоше. 
Сал га једном имам проводаше. 
Лука другом боље умијаше. 
Так'а рука била, а ђе Лука. 
А тад царски пукоше топови. 
Јан'ичари ударише тре'па --, 
тремпа виша, и музика царска, 
џумбус цару -- зета прибавише, 
сина царског, и све царевине. 
У турску се веру учинијо. 
Султан Луку Павичева пита: 
„Лука сине -- моја крила златна! --
кад си нашој вјери преступијо, 
ова су ти рудба од овога: 
ал' ајанска, или капетанска, 
ил' ћеш, сине, руха --, рудбе под бератом 
да си беглер први ју Крајини 
кā и што је Делибеговићу 
-- из Бање Луке Фетибеговију, 
а са Лике лички Мустајбеже, 
ил' с Невесиње беле Љубовићу --
ил' ћеш они беже Фидахићу, 
кā и т'она велика рудбета; 
ил' ћеш, сине, рудбе пашаларско, 
да си Босни једном месту првом 
-- царски Тиро под ирадом царском --
да подручје према тебе двори?“ 
„Фала, царе. Пашалука нећу. 
Нешто су хим рудбе преоклете 
-- обрету су --, се издајице брзо --
но ми пера подај диздарева; 
место хоћу надно Бање Луке, 
међу Осек и међу Бању Луку, 
да је близу и тамо и амо. 
Дослен био Павичићу Лука, 
а сад нек' је моја Бања Лука. 
Име хоћу од диздар Махмута, 
тако ми је име јомиљело.“ 
Лука рече, а падишах клече, 
ферман одмах Луки на берату. 
Рудбе златне вика чохадаре, 
с Луке она 'дела однијеше, 
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-- џенераљска 'дела бошча златна 
што ће јопет момку требовати --
падишах је емер учинијо, 
из касине сјајног Сулејмана 
она руха што су муширерска 
-- што хи царски поносе мушири 
кад на Мећу иду ил' Медину 
јä л' по једном о Хаџи Бајраму --
те на Луку рудбе навалише 
-- златна 'дела муширска рудбета, 
златну капу з дван'ес' челенака, 
перо златно диздара Махмута, 
а на њему пера ад --, ал-Отмана --
и велика плата од Султана. 
Па је текар емер учинијо 
да на бедем топовима гађу 
шемлук тамам за сахат цијели 
-- све на парче по четрдес' топа --
да се дадне гласа по Стамболу, 
ђе је хана, а ђе је кафана, 
нек' свак шеће, а нек' рад не ради 
-- све ће султан на рачун примити --
нека бију кола ђевојачка 
по башчама и по Стамболима, 
а све мушко по сокак механа 
-- ко што пије, нек' се рачун гради, 
султан ће га с касом потплатити. 
Кад је так'и емер полетијо 
па је так'и џумбус одлетијо, 
да је коме стати погледати 
какав Лука беше у оделе 
-- у оделе под царевом рудбом --
би рекао па би се заклео, 
цијо мабјен месечина сјаји 
од так'ога сивога сокола, 
а још това сјајног Сулејмана 
-- тог владара што га так'ог нема. 
А так'и се соко поносаше, 
Лука на се шућур учинијо, 
падишах му дову преуцијо 
-- та је дова вазда за њег' добра, 
и за њега и Крајине целе. 
Тајинбега даде Делибегу: 
„Делибеже од Осека града, 
сада знадеш ђено хоће рудна --, 
ђе ћеш турат диздара Махмута. 
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Поведи га, каде време дође, 
јавној јечи га, паше, испратити, 
ђе је место затражијо сине. 
Онђе дворац да му поставите. 
Готов дворац начините ђиду 
-- мом диздару, перу моме златну; 
да ми хабер у Стамбол спремите, 
да на двору черчиџије спремим, 
да видимо како јесте дворац 
-- је ' се свилом застро и кадифом, 
је ли дворац прем' емеру моме.“ 
А то беглер слуша, и вел'аше, 
„Хоћу, царе, наше сунце ја'ко!“ 
Све то лале царске слушијаху. 
Е, дина ми, половина лала, 
не беше хим мило за диздара, 
је ли виде мајчинога сина 
ђе је диздар, што га так'ог нема, 
а познат је спомен оставијо, 
Ис Кајсара шта је учинијо 
-- двије њемске худут' прагезијо
и њихове крдисао вој'ке --
а да сјутра у Крајину клету 
шта ће радит од њихније' краља? 
Кад је так'а устала делија, 
а са њиме кад биде Крајина, 
тā ће његов понос полећети, 
још се више царство раширити. 
Ал' у тā диван имаше муртата 
и све брата од тије' краљева, 
на Луку се пречати хотаху, 
тек од сјајног цара не смијаху; 
опет оде мухабете гради'. 
Цар честити два везира пита: 
„Двије паше, два већила моја, 
имате ли рачун оста'љени? 
Јесте л' војсци хесап учињели 
колико је војске погинуло? 
Как'а ли се Босна данас влада? 
Је л' остало млогог сибијана? 
Има л' чаре, море ли чекати 
док улефа сјајног цара дође 
те ја чиним мајске спахилуке? 
Да на Босну по татара спремим 
-- са татаром и с мојим ферманом 
код свакога бега, сваког града --
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да састав'те и хесап турите, 
да на ха --, ханке што су остануле, 
удовице које ђецу хране 
-- и оне младе што ђечице нема 
да с' удају, да не остају; 
так'е каде за друге јунаке 
да се так'о соколовство леже 
-- Е, који су фидах душу дали 
до Кајсара за проширу царску, 
за Бога и за цара свога 
ради нама целог муслимана, 
рад' севапа Делибега мога!“ 
Све то њему бег Османбег каза: 
„Све смо, златно сунце нада нама, 
учинели, све у здравље Луке! 
Лука шићар ћер'о из Кајсара 
-- пет стотина коња на чеизе, 
све на њима кајсарски малови, 
газалуци од рата нашега --
а с Радана два хурча дуката. 
Ђе је седам било тарафхана, 
Лука се је пособ учинијо, 
тарафханске паре покупијо, 
месец дана распис учинијо, 
свакој ханки хашлук оправијо 
и онā кат мљетачке кадифе. 
Све ми знамо у свакоме граду 
колико је ага погинуло, 
колико је каде остануло. 
Свака када данас не кукаје, 
но свака пева на дворове 
све за Бога -- моли за султана --
да нам ваша цвати царевина 
и у здравље Босна, крајишника 
-- крајишнички' бега и аглара, 
а сивога Луку за сокола. 
Да рад' царе, имају хесаби 
-- ферман код тебе и рука дугачка, 
а хазна је добра ал-Отманска --
ђе ти хесаб моремо предати, 
а ти ћеш га потље оправљати.“ 
А цар њима афериме дај --, 
на бегове и честидбе даје, 
сваком бегу и великом диздару. 
Новоме је дао диздару Махмуту 
ата једног из Мисира цара, 
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који му се на дар поклонијо 
-- на тог атла седло је од злата 
и два рахта оба од дуката, 
а клобуци од бисера сама, 
чипш'о сјаји кā и даничкиња --
и њега је на дар учинијо. 
Па ковача од Аџема вика 
који сабље у пајитахт ради 
-- аџемачке што с' наа Ћабу биле 
и Ћабу су тевах учинеле, 
на које су потписане аје 
и ћабенски мухур од делила, 
царски ферман и на њој ирада 
да је први носи газалија 
и да ш њоме газалуке гради. 
С тијем Луку бијо обдаријо 
-- Е, својега диздара Махмута --
златним перим опет по перима; 
златним чохом огрнуо сина, 
па опет дову учинијо, 
па беглеру Делибегу каза: 
„О, Делибег од Осека града, 
саде, беже, каде време дође 
те диздара сведеш до Осека, 
држаћеш га на двору својему. 
Нека Јеле ед Кајсара града 
-- од Кајсара шћере џенераља --
баш у твоме шарену кафазу, 
у кафазу међу шћери двије. 
Нек' се кула у Бању Луку гради. 
Кад диздару читлук одвојите 
и у њему стотину кметова, 
ја ћу моје спремити мајсторе, 
двије паше да му харче благо, 
док му дворац стигне у Крајину 
да га застрем дибом и кадифом. 
Па ћеш онда, сине Делибеже, 
и довести мојега диздара 
из Осека на беле дворове, 
па му текар купити сватове. 
Босну крени и Унђуровину 
-- колико је било до Кајсара, 
а барем отог једну половину --
нек' се свадба на диздара гради, 
нек' се удма вила за сокола; 
не да харчу свати босаначки 
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своје благо јä л' за се јä л' коње, 
без ће хазна ал-Отмана платит.“ 
А Турци на ноге скочише, 
падишаху дову учинеше 
-- нека чину, и коме имају! 
А та дове преко цара прође, 
па се потље мусафирхана царска 
отворила за ког је грађена, 
ондар нова двора за агларе. 
Цар је такву емер учинијо: 
„Моје паше и моји риџали, 
мусафирхана за беглере царска, 
да су о'ђе цијо месец дана; 
сваког дана по четири сахата 
све ва њима да Стамбол шећете 
-- они први, а ви, лале, потљедији --
да виду моје газалије 
је л' у Стамбол в'оме ашико'н'е, 
как'е ли се тамо правде раде.“ 
А беглеру и сердару Мују, 
Мују 'вако султан беседијо: 
„Војсковођа од Босне поносне, 
види Стамбол са бегов'ма, сине, 
са Силићом и с диздаром новим, 
-- са новијем диздаром Махмутом --
и с Халилом, братом рођенијем. 
Што могнете знати у Стамболу, 
ђе имадне у Стамбол' муртата 
те се мрде и на кога срде, 
посечи га, не питај султана 
-- ја ћу т' опет даром обдарити: 
овā месец кад ће дана проћи, 
ондар ћу ви дову учинети 
а цареве спахилуке градит, 
на спахије велике берате, 
а на хаа --, ханке што су удовице 
дат ајлуке, а дати улефе; 
на градове спремити топове, 
а на беге нис прси нисане, 
на ајане на чело зердаве.“ 
Хајир дова пала по ферману, 
опет цару ајтат учинеше 
и велику дову учинеше. 
Лале турске беге дофатише, 
мусафирхани царској поведоше. 
Цар је честит емер учинијо 
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на елџије и на ашчибаше: 
„Што је јела на 'арему моме 
да се месец даје пред бегове 
-- да вас није пожељела мајка 
да хи з другим јелом понудите!“ 
Ћуприлићу нареди везиру 
и садразаму ус кољено своме: 
„Што је аге те су научиле 
пића свака у њихној Крајини, 
да у Стамбол пића донесете, 
да хи нико други служит неће 
без из дивана моје пашалије, 
на њ безима не остане криво 
-- са ш њима сам проширијо царство!“ 
Те не шћаху, теке не смијаху 
-- паше више чине с' од бегова, 
да хим данас биду хизмеџије --
али свашто у земану дође 
-- кад је земан бијо по земану, 
у Стамболу на царскуме двору 
пашалије да услуге биду, 
а да служу босанске газије --
тако вада било царовање. 
Па с' осуну све за дан, за даном. 
Џуме сваке султан емер даје, 
па диздара ус кољено своје 
-- с једне стране диздара Махмута, 
з друге стране Ћуприлић везира --
па ш њих оба иде у џамију, 
за имамом з двије себе стране 
-- с једне стране диздара Махмута, 
а с лијеве Ћуприлића деда. 
Све бегове прати у џамије 
на босанске коње аталије, 
да ми цару биду суварије' 
да се на њих цијел Стамбол дичи. 
А како се султан окитијо, 
да је месец тако преубијо, 
па се турски бези замолише: 
„Падишаху, наше сунце јарко, 
је ли време, јеси л' у зиуну 
-- у изуну, хо' л' ни емер дати --
хо' л' нас нашем пратит навичају? 
Јер босанска цела војска наша 
под Осеку у поље остала 
да џумбусе док се повратимо.“ 
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Цар хим тол'ку молбу ви чинијо, 
са четрдес' својије' везира 
а на морску оправи обалу, 
и диздара новога Махмута 
-- да је так'ог стек'о гаазију --
до на море, и преко од мора 
два конака док су прегазили, 
ка Осеку одлет од мор --, летили. 
Цар хи за два дана и две ноћи 
све Стамбола топовима гађа, 
са шенлуком газибаше спреми. 
Па кад аге у свијет одоше 
пр'о свијета кā 'чела пр'о цвета, 
кудгој ишли, до Осика сишли. 
А Де'беџ --, -- Е, емер учинијо: 
по Стамболу и око Стамбола, 
ђегој нађе главнога мајстора; 
па једнога Хафиза везира 
скрај Јемена из Афганистана, 
па му даде два хурча дуката; 
и са ш њиме четр'ес' пашалија, 
и мајстора сто тридес' четири 
који дворе граде у Стамболе, 
преко мора и пр'о буелог свијета 
па хи султан Бањој Луци спреми 
да се нађу Делибеговици 
и газије од Босне цијеле, 
да сее диздару новом гради дворац. 
Обиљежи се ђе је место боље 
близу Луке шехер Бање царске, 
а поблизу до осјечке стране, 
да се море Махмут окретати 
кā беглеру Фетибеговићу 
и ономе Делибеговићу, 
ђе је тевдар од Крајине целе, 
Бања Лука на Крајини фала. 
А кад так'ог набави диздара, 
-- фала Богу, так'е поноштиње --
а у Босну велика џумбуса. 
Ништа друго једном не беседи, 
без све једно другом беседаше: 
„Јесте л' чули онога сокола? 
У пајтах' се потурчијо царски! 
Је л' га когој чуо јä л' видијо 
как'а му је чехра разведена 
-- как'а су му рудба на рамена, 
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как'е су му прси оковане 
од алема и рудби царскије, 
как'а му је свита џенераљска --
какав ли је алет на делији? 
Благо земљи Босни, царевини, 
која так'ог ишчека витеза!“ 
То казаше Јели џенераљској. 
Јела кад је у савазу била 
-- у кафазу Делибеговића --
и видела што је муслимштиња 
и как'а је турска госпоштиња, 
за свог мужа шућур учинела; 
кад је турску вјеру приљубијо, 
боље се је Јели учинело 
уу кафазе Делибеговића 
међу двије шћери Османбега 
нег' у Кајсар' код свог џенерала. 
Так'а срећа код девојке била, 
сад је драго срцем полетела 
да му биде вијерница љуба, 
да се срећа међу њима рађа 
добар пород, шћери за зајиме, 
а синове женит од зајима. 
Па кад паше царев' долетеше 
-- доведоше приморске мајсторе, 
а хазна се раздријеши царска --
Бање Луке темељ закопаше. 
Босна цела дову учињела 
-- бањолучка четири мудериза --
да му дворац биде дуговечан, 
без болести и как'ога дела, 
у велико здравље диздарево; 
да се ш њиме дичи царевина 
кā и што се и хоћ' ако Бог да! 
Па тā дворац удрише градити 
Босна цела драга воља своја. 
Нити десна стоји ни лијева, 
но дан и ноћ доходе прв'јенци 
и за собом доводе мећаре 
-- неко прилог, а неко и помоћ --
а царска је помоћ понајача. 
Кад је годин' дана навршено, 
Махмуту се дворац начинијо. 
Што је Босне седамдесет града, 
так'ог нема виђет ни у кога 
-- и дан дањи на Бањој Луци седи 
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на капији з десне стране дворац. 
Од њега је белћим дуварина 
што би бијо дежан и чрквина. 
На --, на том двору бојева од осам, 
а покривен тенећетом жутом, 
а завршен на јабуку златну; 
а мермерске плоче обојене, 
па на њима ахмер тенефрике. 
Све су шипке уз бисер снизане, 
ус пенџере гране окићене. 
Око двора три --, два боја авлија, 
А на њојзи халкали капија. 
Топа дван'ес' под улефом царском, 
на три стране грла обрнута. 
А авлија тучом покривена, 
па му шедрван воду начинели 
у авлију и подрумску тавлу 
ђе би четр'ес' лежало хајвана, 
и на јасли арпу претуцали; 
око њих се тимар учинијо 
да не смета један код другога. 
Па велики зинет по авлији: 
око двора други паратоши, 
и у њима хазбашча зелена; 
све лијепа мива насађена, 
а велики столи по авлији, 
а на двору свилу простријеше, 
прекрише је дибом и кадифом 
и мљетачком чохом венедичком; 
-- венедничком чохом донлуцима --
наоколо шарене ћошкове, 
на њих гране од бисера сјајне 
и велико име Ал--Отмана, 
ђе је султан емер учинијо 
и под ферман сина населијо. 
Кад се дворац тећмиљ учинијо, 
падишаху мандат одлетијо 
ђе је дворац хазур за диздара. 
Падишах је шућур учинијо 
и на Стамбол топе опалијо, 
па ираду ферман оправијо 
на Османа Делибеговића: 
„Делибеже, крила ал-Отмана, 
купи Босну, а купи сватове 
Бањој Луци под диздарске дворе 
-- нек' с' отале ваши свати крећу, 
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нек' до тебе до Осека дођу --
да удајеш шћерку за синдрака, 
так'у шћеру за так'ог сокола! 
Нек' се месец дана свадба гради, 
све на ха --' хесаб води од трошкова, 
а трошак ће Али царе платит 
-- султан царе с ваше земље драге, 
господаре од цијелог царства.“ 
Кад је девлет ферман отправијо 
на Османа Делибеговића, 
у Осек' се шемлук пречинијо 
-- топи пукли, а дошли сердари, 
а њихови летеху главари 
да ожене так'ога сокола 
до так'ога под ирадом двора 
под еменом сјајног Сулејмана. 
Па Делибег на дворове своје 
скупи своје алекли ћатибе. 
Све дофати књиге без јазије 
-- и хартије, књиге без јазије --
и мурећеф ш чим се књиге граду 
-- а у дворе припрема сејмене --
па почеше шарне књиге градит 
од Будима до Махмут везира, 
од Травника пашу Ибрахима, 
а беглера од Лике крваве; 
Алибега од Брчкова равна, 
а тā Тузле Хусејн капетана, 
од Градачца Фрчак Ибрахима; 
па цазинско дван'ес' буљукбаша, 
па и седам бега бихаћкије', 
оточкије' седам буљукбаша, 
Па Хрњицу сва'ског старешину, 
а чауша од Орашја Тала, 
˘ два бега, стара оба свата 
са Цетиња, из њихова зата --, 
и њихови свати од Цетиња; 
Љевака Омера с Лијевна 
и његово седам бајректара, 
па два бега з двије Бијел'ине 
-- и Бијел'ине Филдуш' и Филдуша --
па велике аге херцеговске, 
па бијело шехер Сарајево 
-- све за свадбее диздара Махмута. 
Од Осека води се девојка 
да се нова посвадбина гради, 
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а Делибег оправијо сејмен' 
-- сејменине на четири стране --
даа свактема јафте начињају. 
Два сувата, двије горе златне 
-- са Мауне и с Огорелице 
Ђе су бегске овце на буљуке 
аа на сурек краве и волове --
а два кмета, оба од чивчија 
-- оба кнеза што чивчије раде --
оправи хи с хиљаду кметова 
-- са хиљаду момака дворова --
Удно Бање Луке под дворове 
низ поље су хендек ископали, 
а на њима казан наредили, 
да се свадба сватовима гради. 
Ту диздара нова поведоше 
са Осека са четрдес' а'лара, 
са четердес' бега осечкије'. 
С једне стране братучеда свога 
-- Е, Силића гази Јусуфагу --
а пред њиме Хрњичког сердара. 
Бањолучка четири мудериза 
и четири стотине ђеце из медреса 
па на тајин пред Махмутске дворе; 
све му кур'ан хатме преучили, 
четр'ес' хатми у двор саставили. 
На златно га шилте поставили, 
и у руке хатме уклепали, 
а код њега бег' а'лари сјели. 
Џумбус бијо три недеље дана. 
Бајраци се пољем хазурили, 
хабери се по свој Босни дали 
да босански крећу агалари 
у сватове диздара Махмута, 
о' Осека да узму девојку 
из оџака Делибеговића 
-- да се вила води за сокола. 
Фала Богу -- на свему Ти фала! --
кад су сели у дворе Махмута, 
да је коме стати погледати 
тог сокола и тога двора! 
А какав је дворац напрем' тога? 
Па сад да ви, аге моје, причам. 
Кад се стали свати искупљати 
под дворове новога диздара, 
--све беглери и турски аг'лари, 
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како који оклен долазаше --
све по млого свата не водаше. 
Нешто било у рат погинуло, 
нешто свога коња изгубило, 
а беглери и аге цареве 
нехе 'ћели свата поводити --, 
неће свата који нема рахта --, 
неће ата који нема рахта, 
ни јунака што није с токама 
ни на глави с царским челенкама 
-- да се так'а свадба нова прича, 
так'а свадба тога господара. 
Боже мијо -- на свему Ти фала! --
кад почеше башлари слазити 
а велика планина тутњети, 
најпрви се везир помолијо, 
са Будима Јаја ефендија 
са дванаес' хиљада сватова, 
све будимског бега и аглара, 
сво момака баш к'о девојака 
а јунака кā горскије' вука: 
на свакога момка по челенка, 
а на прси токе клобуклије, 
а на куку сабље аџеманке, 
а уз раме џиде прислоњене. 
Пред везиром двадесет једека, 
а за њима дванајес' бешлија, 
сви једеци чохом покривени 
одврх главе до зелене траве. 
Све то роће на прилог диздару 
-- то је прилог Будимског везира --
и за собом емер учинијо 
те му ћера стотину овнова, 
и на роге огледала златна 
-- по шест љета нису острижени, 
наа врат њима златнени синџири, 
на синџире меденице златне --
и тог прилог беше од везира 
за њи'нога новога диздара. 
Кад бегови од Осека града 
Јахја-пашу на планин' видели 
-- на планину на Брештенерицу --
ту на њима селам учинеше 
Бањ'лучани, четири хиљаде 
-- велик дикат пред бегове свате, 
да пред њима биду сретиоци --
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везир паши на селам стадоше. 
Прилог даше у дворе диздара, 
а везира на двор нови ш њиме, 
а пред њиме диздар на ногама. 
Везир одмах шири беле руке, 
с новијем се загрли диздаром, 
а сватове Бањолучани 
под шаторе пољем растурише. 
Зелени се развише бајраци, 
а на чифте певају Бошњаци, 
а копља се пободоше сјајна 
-- би рекао да је гора чајна --
за копља се ати повезаше. 
Ати вришту, пишту бедевије, 
думан оде око Бање Луке. 
Таман били, па се одморили, 
аа тебе та отвори планина, 
све бечачко брдо Брешљеначко. 
Кад погледа везир и диздаре, 
кад еве ти ага царевије', 
з Бијељине до два капетана, 
а Филдуша и Филидиша ш њиме. 
За њима је хиљада сватова 
-- све атлије, нема пешадије. 
Све једнаци момци у облику 
-- нити виши, нити који ближи 
но једнако на њима оружје, 
а једнаке ру --, д'иде уз рамена --
једнаке хим на кук ћемерлије, 
једнаки хим рахти на хајване, 
једнаке хим на глави челенке 
и на прси токе оковане. 
Кад је везир видијо с диздаром 
два беглера капетана царска, 
на то добар шућур учинеше. 
Бањолучани итат учинеше, 
беговима селам прифатише, 
па беглера код царевго везира 
и код новог диздара Махмута, 
а те свате под чадоре сјајне. 
Ту се џумбус и весеље гради. 
Тамам рекли да су здраво били, 
и диздару дворац честитали 
-- „Двор нови, и нова девојка, 
и у нашу Крајину гоштиња 
и велика добра поноштиња!“ 
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„Добро, аге, добро вама фала!“ --
док се Брешљен отвори планина, 
а погледа' бези и везири 
-- кад еве ти Хусејн капетана, 
од Тузле најбољег јунака, 
на његова ата алатаста, 
и са ш њиме пе' стотина свата 
-- Тузличана и горњи и доњи, 
све кā и од горе вукови: 
све на њима токе на прсима, 
а аџемке о лијеве куке, 
а на глави капе с сргленцема. 
На атове и кобиле њихне, 
Све на њима света и рахтови, 
и 'ве сјају кā и месечине. 
На то паше шућур учинеше. 
Диздар Махмут кā да летијаше, 
-- тā је соко ага так'ије' жеља, 
а џумбус је за се саставијо --
све што шћијо, све је учинијо 
-- и нека је, срећито му било! 
Па бегове уведоше царске 
и издатове у сватове дали. 
Мало било, дуго не трајало, 
Док се 'пес та отвори планина, 
па погледа везир и бегови 
-- кад ево ти силног Мустајбега 
од Врљике, од горње Лике, 
а на њиме седам бајректара 
на седам коња крилатије' 
-- би рекао да су пашалије, 
а за бега да је везир царски --
а за њиме свата три хиљаде 
-- све Личана, све с токе прсима 
и на глави цареве челенке, 
и велика свита на атове. 
На то диздар шућур учинијо 
-- би рекао да је полетијо. 
То диздару сви Бањолучани, 
хизмет цела Босна учинела, 
пред бега су на селам станули, 
и на нови дворац уводили, 
а чека га диздар нови царски. 
З беглером се у лице љубљаше, 
па седоше те се загрлише. 
Бег му даде сретњу честидбину: 
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„Срећито ти, наше крило, било; 
женидбина, сив-зелен соколе!“ 
„Амин, беже; и ти дочекао, 
Бећирбега оженијо свога, 
и ја њему бијо у сватове!“ 
Па су рекли да су здраво били. 
Док се Брешљен обрнуло брдо 
-- вихра нема, а јекну планина --
кад погледа диздар и дружина, 
кад еве ти војске војсковође 
и Хрњице од Кладуше Муја 
на његова широка ђогата. 
Покрај себе водаше Халита 
на малина кā пашалија царски; 
пред њим Хрња кā и везир царски. 
За њим иде триста Кладушчана 
на три стотин' ата крилатије'. 
Све ти момци кā од горе вуци 
-- то је вазда Хрњино подручје, 
што се од њих не одваја Мујо 
ни у рате, нити у сватове. 
Да је коме Хрњу погледати, 
цвијет царски кā и даничкиња. 
Покрај њега гојешна Халила 
којега је диздар одредијо 
да ми девер биде уз ђевојку 
-- с једне стране Силић Јусуфага, 
(с) друге стране Хрњичин Халиле, 
што хи так'е не би ни нашао --
а кад л' ујде Удбине диздаре 
-- нови диздар Хрњицу сердара --
скочи диздар на ноге лагане 
па потрча насред поља равна, 
па пресрете Хрњичког сердара. 
Сердар, кад је видијо диздара 
-- та господства према госпоштињи --
па се јандал скиде са ђогина 
-- не шће с коњем до диздара доћи, 
но господство према њему прими --
па му турски селам натуријо; 
два сокола рике раширила 
па ш у бела лица пољубила. 
Да је коме стати погледати 
кад се двије виле пољубише, 
би рекао, падај' отресине, 
а облак какав меће свећица 
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од њехније' златније' челенки. 
Кол'ко трепет стоји на челенке, 
тол'ко звека стоји по прсима; 
кол'ко звека стоји по прсима, 
тол'ко свитка баца к на сабијама. 
За двије се руке дофатише, 
преко поља до диздарског двора. 
На дворове селам даде Мујо, 
а прифате паше и бегови. 
Па рекоше, хожђелдије даше, 
а за мирно здравље упиташе, 
и велики сохбет начинеше. 
Ту се пиво пије тек обил'о, 
све чашама полулитрицама. 
Велико се џумбус учинао. 
Бошњачка се кола развијаху, 
а велико поље потпуњаху. 
Таман били, па се одморили, 
Брешљенка се брда зањихаше, 
а погледаа нови диздарага 
и две паше и бегови царски, 
кад ево ти друга најбољега, 
од Травника Пашић Ибрахима 
на његова висока сијаха, 
и сватова три хиљаде равно 
-- Травничана, све господе прве: 
нема момка који нема тока, 
нема ата што не носи рахта, 
и тā момак челенака з главе. 
Е, как'и су и уредни ли зду, 
без премалих, кā затије' свата. 
На то диздар шућур учинијо, 
па је пред њим искочијо бијо 
те Пашића сријо царев пашу, 
пашу царског од Травника града. 
Господски се паше понијеше 
-- Е, диздару на двор попадоше, 
а сватови под своје шаторе. 
Бију џиде, везаше хатове, 
ударише ситне мехтерије, 
запишташе зиле и борије; 
развише се алајли бајраци 
кā и зимом на небо облаци 
-- то је џумбус што га так'ог нема! --
думан пао из атскије' врља 
-- из атскије' нождри великије' --
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и од паре од казиенскије' 
што се јело за сватове гради 
-- би рекао, гораше планина, 
тек велика да је гора Лика, 
да из гора бију думанови. 
Та је сила па се одморила, 
па се Брешљен задрма брдана 
-- Брешљен брдо и све берерино --
велики је хомар одлетијо. 
Бањолучка искочи господа, 
кад ево ти бега са Цетиња 
-- Аб' Ахмета, и бега Зенковића, 
из Врљике врљичког ајана 
и онога личког Чејванбега, 
и с Удбине Хаџикапетана, 
и Турчина Ћејван деда стара, 
и оточко седам буљукбаша. 
Све идаху један за другијем, 
све на коње воде бајректаре; 
сваки прилог носи преда себе, 
прилог тежак за новог диздара. 
А та сила сиде под планину, 
по том пољу шехер Бање Луке. 
Кад хи диздар виђе са дворова, 
сваког знаше и све познаваше, 
јер су ш њиме рате подвршили, 
па на томе шућур учинијо. 
Бањолучка цијела господа 
пред сватове на селам станула. 
Млађи иду и воде хајване, 
под чадоре попали сватови, 
аа првјенци на његове дворе. 
Па се кола раширила крила, 
велик џумбус што није карара. 
Бекет били, честитбине дали 
-- и нову му дворе честитали, 
и честитбу за нову девојку --
свијем агам хабер оправљаше, 
и зафале превелике дају 
-- тā је соко што је так'и бијо. 
Па су таман ћеиф наместили, 
кад се Бршљен обрну брдано. 
Кад погледаа диздар и дружина, 
кад еве ти и Љевака Омера 
и унђурско дван'ес' капетана, 
за свакијем по три стотин' свата 
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-- нема ата који нема рахта, 
нема момка што немаше тока 
и на глави царскии' челенака, 
велика се свита узрујила. 
Диздар нови шућур учинијо 
на господу Турке Унђуровце, 
па велики сусрет учинеше 
-- све главаре на диздарске дворе, 
а сватове у зелено поље. 
Та је сила у то поље збила. 
Велика се оде учинела, 
велико се поље потпунило 
-- да од неба отпане јабука, 
јä л' би пала на момка јä л' коња, 
не би црне земље дофатила --
ама вел'ка сила и тутњија. 
Бошњачка се кола поразвила. 
Шале није так'ога сокола 
-- а так'ога сокола зелена --
тог витеза, да га Босна прими, 
да га собом жени и ожени 
-- да так'ога узме змајогњена, 
змаја так'ог у своје подручје --
он је бољи него Босна пола 
-- него полу Босне каловите --
то је дирек Али Сулејмана, 
кā и што је спомен оставијо 
-- онда није, и данас и вазда! 
Па се аске џумбус отворијо 
-- пуцаа пушка, а певају момци, 
играју се ати и кобиле, 
палахају крпе од бајрака, 
копља бојна кā и гора чајна, 
чадорови баш к'о шехерове --
велик џумбус под Бању Луку равну, 
под дворове новога диздара. 
Да ви нешто, аге, даље причам: 
таман четрн'ес' дана и ноћију 
што се свати збише под Бањ' Луку; 
кад је било четрнаес' дана, 
би рекоше и карар нађоше 
да су свати искупљени клети, 
да је вакат ка Осеку кретат. 
Нико не зна нити ко сећаше, 
но се сети диздар нови Махмут 
-- диздар нови који кога воли --
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па овако ријеч беседаше 
беговима шехер-Бањлуцима, 
гази бегу Фетибеговићу: 
„Беглер беже, царева челенко, 
свијем фала и сватима вама! 
Велике сте свате покупили 
-- да Бог дā ви добро повраћадо' --
али нема најбољега друга, 
они што је од Орашца равна. 
Ја сам чуо -- још у Кајсар бијо --
ђе сви Турци не провје ордије 
кад хим Тала нема Орашкога, 
а видијо сам њега од Кајсара 
-- од Кајсара одвуд до Кајсара, 
па и отуд амо до Осека --
тога газег --, вашег кахримана. 
Нити могу њега прегорети, 
ни без њега свадбу начинети. 
Свадбу ће нам цар султане спремит 
-- а има ага, и вас и бегова, 
те би свадбу моју начинели, 
Босну би целу подхранили 
а дан у дан два месеца дана 
кад ме нико не би помагао --
ја би' свадбу шутке начинијо; 
без Тала ја не би' свадбовао 
-- и његова Белај бајректара.“ 
Сви су Турци њему зафалили, 
а да фала добра диздарага. 
Мало било -- дуго не трајало --
па избијо Преље и Преневље 
-- Прељевско се брдо отворило --
па погледа цијела господа, 
кад ето ти Орашкога Тала 
на његова вилена кулаша. 
Да се спрем'о јä л' да се опрем'о? 
-- без кā и што је вазда научијо. 
Неко се ту не чудаше Талу, 
без ђе-ђе ко гледа и прегледа. 
Но ваљана новога диздара, 
на Тала је шућур учинијо: 
„Еве мене царског кахримана, 
од Орашца гази аге Тала!“ 
Скочијо између господе, 
насред поља сријо Тахирагу 
и његова Хоџу Шувајлију, 
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и његова Белај бајрактара; 
па га сријо, па се пољубијо, 
и за руку на двор поведоше 
бајрактара и Талагу сама 
и Турчина хоџу Сувајлију, 
Ораш'ани на јандал од свега, 
од цијели' војске и сватова 
-- њихни вазда на јандал чадо'ви 
и њихова копља пободена, 
за копљимаа коњи повезани, 
а код коња седе серхатлија. 
Та су 'дела на Талово друштво: 
све хим на глави капе шубарије, 
а на плећи мрки тарлагани, 
а испод њих вире јатагани; 
на коње хим кубурлуци сјајни, 
и о њима више дубровкиње; 
с једне стране мрке топушчине, 
з друге стране оштре налџачине. 
То су вазда одвојени људи, 
за табаља и за топиџија, 
за хендека и вел'кије' тврђа, 
и такођер за сватова поћи. 
Тале даул уз'о на кулаша. 
Ко је рек'о чауш у сватове, 
на диздарске дворе пообеже 
да диздару хожђелдије граду. 
Тале хоће шалу са диздаром 
кā и што се сваким научијо, 
па новоме рече Махмутаги: 
„Ласно ти је, нови наш диздаре, 
ђе ти дворац султан начинијо, 
а султан ти свате покупљаје, 
а реже ти чеиз за девојку 
-- мореш радит шта је тебе драго. 
Да је другог аге јä ли бега, 
ками би му била женидбина! 
Он би прод'о женину фереџу 
док би сва'ски ручак отплатијо.“ 
О, ђе л' бисмо, ђе ли остависмо? 
Поседесмо, па заборависмо. 
Е, кад свати текмил учинеше, 
Бањолучко поље прекрилише 
-- би рекао па би се заклео 
да је царска на рат пошла војска, 
Санџак Шериф вајно --, сјајног Сулејмана 
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војске веље, виду царевине 
-- то сватови од Босне широке. 
Боже мијо -- на свему Ти фала! --
ати вришту, пишту бедевије, 
играју се кола бугарије, 
а певају песме ашиклије, 
бије даул, куца мехтерија, 
а свита се сјаји од сватова, 
повили се зелени бајраци 
кā и небом у зими облаци 
-- а велики џумбус у Бањој Луци, 
јер се царев жени газалија, 
нови диздар под ферманом царским 
-- Е, што так'ог царство виђет неће. 
Кад су свати били хазурати, 
још су ноћ'у на поље ноћили. 
Сјутра кад је јутро освануло, 
телал вика Орашкога Тала 
а ђогат врисну Хрњичког сердара, 
темре звекну Хуска бајрактара 
да млађи распињу шаторе, 
да витези притежу атове. 
Сад се свита од сватова креће 
-- Е, з Бање Луке, царскога шехера --
јел и свати на команде дају, 
а команде Талу преручују 
да хим Тале биде тертибџија. 
Који ће се свати и бегови 
најпрви се отле покретати? 
Спреме туна шикали кочије, 
по цијеле под чоху скривене. 
На кочије зелен ајла бајрак, 
-- алај бајрак, и на њему грана, 
и на име новога диздара, 
царског првог под бератом царским 
-- да његова нова женидбина --
којег сјајан жени Сулејмане. 
Бањолучки бези и аг'лари 
према томе дикат учинили, 
па кочију под чоху турили, 
у кочије тридес' ђевојака, 
бањолучки' све добри' сестара 
-- Е, главара шћери и сестара --
и пред њима јенђикада млада, 
з Бање Луке дилбер Умихана, 
мила шћерка њихнога имама 
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-- Е, имама Хасан ефендије. 
Под кочије дван'ес' бедевија 
-- двије беле баш к'о лабудице, 
двије црне баш к'о гавранице, 
двије сиве баше к'и голубице, 
двије зеке ди --, нога путастије', 
двије главе беле до 'вог врата; 
двије беху у црно шарене --
па сврх главе чохом покривене, 
поврх главе до зелене траве. 
Те ђевере ус кочије спрему: 
с једне стране Силића Јусуфа, 
з друге стране Хрњина Халила, 
и три стотин' уж њих ђеверова 
-- све момака тек нежењенака, 
белог лица баш к'о девојака, 
свите златне и доброг облика 
и доброга коња пода себе, 
и добрије' на прсима тока, 
и на глави царских челенака. 
Кад кочијски тертиб поставише, 
Тале опет тертиб учинијо 
-- Е, главаре, сватске старешине: 
најпрвога Фетибеговића, 
па са ш њиме уз раме везира 
-- све да један иду крај другога --
па другога, бега Личанскога, 
са ш њим редом пашу Травничкога, 
за пашларом вапи јан'ичари, 
а за бегом љути све Личани 
и обадва у ред бајректари 
-- све по седам двори по једнога 
-- бајраци хим крпе позлаћене, 
а на момке на глави челенке, 
златна 'дела а златни рахтови --
па би рек'о, јарко сунце сјаји --
па послије бихаћки бегови, 
па капетани од Унђуровине, 
све напоред по капетан царски, 
а за њиме златан бајректаре 
на атове, и на бедевије; 
па све баше један за другијем 
-- кој' с Цазина, који је од Чекрка, 
који беше од Унђуровине --
па два бега врела са Цетиња, 
па и ајан од Врљике стари 
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на његовог ата галатаста, 
и за њиме Селим бајрактаре; 
па капетан стар' Хаџија царски 
од Долине са долње Удбине 
на његовој бедевији кусој 
-- а на стару брада рашчешљана, 
на глави му царска капа златна, 
а на чело царева зердава. 
За њим иде Омер бајректаре, 
па Дољани -- Долњо-Удбињани --
па кад Хаџија пролетијо стари, 
за њим дели Кахриман ћехаја, 
и за њиме удбинијски аглари 
и сватови баш к'о златна крила; 
па покрај старог лете Ћејивана 
бајрактари кā и змаји крилни, 
и послије оточки башлари, 
па за сваким витки бајрактари. 
Бајрактаре крпе замотале, 
златне крпе и њих и хајване, 
златне ките и гајтани златни 
све су пали на трећег јамака. 
Ништа лепше погледати немаш 
но сватове у томе земану! 
Још како су свати опремљени 
за новога диздара Махмута? 
Из доброга двора опремљени 
под ферманом цара ал-Отмана, 
јер с' у Осек пашалије царске 
так'и емер од цара дон'јели 
да се узму слике од сватова, 
како су му женили витеза. 
Јес' босански бези послужили 
кā што хим је султан наручијо, 
те је свита з Бање Луке крену, 
па најзадњи за кочијом Тале. 
Пред њим Халил с триста ђеверова, 
и кочија чохом покривена. 
Лако сватски ко је старешина, 
старешина ко је научијо 
-- сердар Мујо с триста Кладушчана --
па сад Мујо --, обадва везира, 
па два бега -- О, један од Осека, 
и Мустајбег са широке Лике --
паа отрже свита од сватова. 
Дан за даном, конак за конаком, 
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диздар Махмут и његови двор'и 
петстотина спремијо комора 
што му хи је султан прередијо. 
Ђе ће свати на конак панути, 
за њима ће рујно вино поћи 
-- царска ће га хазна потплатити --
да се добро свати одмарају 
на колика места до Осека. 
Дан за даном, лако полагано 
-- свита златна, а рука султанска --
а трећи дан под Осеком сишли, 
а на поље полико Поздравље, 
с оне стране под Осеком Драве. 
Кад осјечки бези разумели 
-- колико су двора распремили 
за главаре и њихне сватове? 
Сваки дворац од боја четири, 
па у сваком по дван'ес' одаја --
и растур'ли јафте пред сватове. 
Одредили два везира царска 
и два бега уд Унђуровине 
-- Осечкога и бега Личкога --
на конаке Делибеговића 
-- И Хрњицу од Кладуше Муја, 
и Турчина Кахриман ћехају, 
и два бега врела са Цетиња, 
бихачкије' седам буљукбаша, 
од Удбине старог Ћејивана, 
из Долине Хаџи капетана, 
одољске баше три-четири, 
Куртагића и Шабан Зорића 
и Турчина Сарчић Махмутагу, 
Зуканагу са Стијене Жуте, 
од Отоке гази Куртагића, 
од честитог Рибника Хасана, 
и Алема Чекрк Кадунића --
па за њима, ког је њима драго. 
Осечке хи јафте прифатиле, 
и код Драве, преко воде хладне. 
Колико је диздарскије' свата, 
свате су јафте разјагмиле. 
Колико је свата било млого, 
још више је јафти осечкије'. 
Прифатише, свате разјагмише. 
Не западе девет на гомилу, 
но тројица, ту-ђе четворица. 
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Ниђе више, да то нима чаре, 
сал што тридес' паде поглавица 
на дворове Делибеговића, 
и два паше, два везира царска. 
Халка паде с триста ђеверова 
и с тридесет јенђекада млад'је' 
на дворове Османбеговице. 
Она тако препоручила: 
„Да ђевери и јенђије дођу 
на мојему трошку у Осеку! 
Ја не харчим благо Османбега, 
но ја моје, мираз бабовину. 
Ја сам кадра сина оженити 
-- Луку новог, па овог рођеног. 
Свадби сам се ашик учинела 
за новога сивога сокола, 
па послије да женим Омера.“ 
Так'а када срела ђеверове. 
На једном хим двору утурила, 
јенђекаде међу шћери двије, 
Ђердек ђе се спремати ђевојка. 
Кад су свате рахат учинели, 
млађи момки провели хајване 
-- вадају се ати и парипи 
по осјечкој пљаци и сокацима. 
Топи грму а пушке пуцају, 
по Осеку осјечке девојке 
све на дворац песме запевале 
те с песмама седоше сватове. 
Кад је било те се одморили, 
па сватима ићрам учинели 
били, па се добро дочекали, 
ћулеше хим коње распуштали 
и на јасли харпу устакнули. 
Може мијо -- на свему Ти фала! --
да л' је коме чути, погледати 
који тутањ стоји по Осеку, 
би рекао да је у опсади, 
да га нека бије краљевина, 
толико се топи проламају 
а бошњачке пушке са конака. 
А тā врисак докле акшам дође, 
па господске једоше вечере. 
Конакџије свати п'јанаџије, 
Почеше се свати надметати 
са конака сву ној до сабаха; 
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све кроз Осек трупа мехтерија, 
а све бије зила и борија. 
Два везира, два царска већила 
-- шала није тадар Босна била, 
ко је не зна, причати је не зна --
то је накит од цијелог царства, 
цвијет зумбул у ружица царству 
-- и крила су, и ћилер од царства. 
Кад су шу нојцу свати преноћили, 
на јутро су рано уранили. 
Телал вика кроз Осјеку граду: 
„Нема збора да сватови крећу 
из Осека за недељу дан', 
'ел је так'и адет у Осеку. 
Најмрзн'е свате не пушћај'мо 
са конака три бијела дана, 
и 'ваке миле за осам данова, 
јел се радос' у царство целом гради 
-- једно' цару, другом Босни целој --
за овак'ог срдачног витеза. 
Да се његов џумбус проведаје!“ 
Свадбоваше, и свати сеђеше 
По Осеку за недељу дана. 
Чему вакат, томе и вријеме, 
кā да вам, аге моје, причам 
-- сва господо, што ћете слушати. 
Кад је осмо јутро освануло, 
телал вика Орашкога Тала, 
ђогат врисну Хрњичког сердара, 
темре звекну Хуска бајректара: 
„Хазурала кићена ђевојка! 
Хазур свати, коње опрема'те, 
јенђекаде извед'те ђевојку 
пред прстеном и пред ђеверима 
-- нек' се адет у Турака сврши!“ 
Но да видиш згодног беглербега, 
беy Османа Делибеговића. 
Није бего шале ни маскаре, 
ни бегови тадар у со --, Осеку. 
Колеко је бега у Осеку, 
свака ханка из њихног оџака, 
ни оставља дара ни кафаза 
што нијесу цури приложили, 
а делибег Османбего царски 
наизвео четири једека. 
Мљетачком су дибом покривени 
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саврх врата до зелене траве, 
па на њима злаћене кајасе. 
На уши хим преко њихног брата 
поо са четири синџир од бисера, 
све на њима рушпа поткићена. 
То на прилог за сина ђевојци. 
Новог сина удаје ђевојку 
да га жени шехер Бањој Луци, 
па то отац својој снахи даје. 
А ханума Османбеговица 
изнијела четрн'ес' комора. 
Све се харе у чохе донлучке, 
на злаћене спучане кајасе 
-- то на име Османбеговице 
ђе прилаже снахи за синдрака --
свака мљетском чохом покривена. 
Те коморе и ти чеизови, 
свака једног доброг града вреди, 
што је ханке из Осека било. 
Куће нема ни од как'а бега 
што из сваке по комора дође 
за печатом и под кајасама, 
под пуљкама бошчалуци златни, 
све на дару Делибега снаши 
за његова сина находника. 
Да ви златне покажем чеизе: 
натовари цурине коморе 
са дворова Делибеговића 
тамам равне четр'ес' и четири. 
Коморџије што воде коморе 
па што на се поносу дарове 
-- што од мајке, што је од девојке --
на свакога чоха венедничка 
одврх главе до зелене траве; 
а на коње што носе коморе, 
све мљетачке дибе око врата 
па до доље, до њихних копита. 
А што беше у свате бајрака, 
на свако је темре по кадифа 
који кате море порезати, 
а на кадифи златни шеритови 
и злаћени смотати гајтани, 
да не харчи бајрактари царски 
на своје тело кад ће га резати. 
Све то дао Осман и ханума 
на прилогу шћери за синдрака. 
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Па шта ћу ви, аге моје, причат? 
Колико је сватски' старешина 
и под њима коња виленије', 
свакоме је грива оплетена 
и на гриви решма поткићена, 
на тој решми жица позлаћена 
-- све на име Османбеговице 
прилагаше и аге држаше 
који су се к њојзи замучили 
да јој сина жене находника. 
Тā се џумбус чуо до карара. 
Све то царске дошле пашалије 
са Стамбола под царским емером; 
слике дају, а гледају даре 
и те наме бега осјечкије', 
како су се бези потрудили 
и за сина што прату девојку. 
Ја хесабим да ј' истина била, 
да ј' Османбег женијо Омера 
јä л' удав'о двије близнакиње, 
нит' би више било поноштиње, 
нит' би боље свитом окитијо 
кочиџије, па ни коморџије, 
бајрачка темра бајрактага, 
једекове што носе бегове 
и ајане, и башларе царске. 
А ханума Османбеговица 
и 'ваки беше емер учинела 
својему првом сеиздару, 
из њезина двора послушника 
Ибрахима, кавадара свога. 
Изнијела триста маџари--
ии три ката чохе венедничке 
да дарује Тала Орашкога 
-- Тала ш чохом и жутим парама 
ђе је Тале дош'о у сватове. 
Кад ханума Тала даровала 
са парама и са донлуцима, 
Тале рече Османбеговици: 
„Фала, кадо! Вазда када била, 
ханковала и господовала 
-- брзо, наша ханко, дочекала 
да ожениш Омербега твога, 
да му Тале биде у сватове!“ 
Ханка вели са кафаза њ'ена: 
„И ти, Тале -- Бог ти дао здравље! --
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да ти радос' вазда у дом дође!“ 
Отлен свати турски потргоше 
-- О, деверови снаху прстен даше. 
Јенђекаде даривала ханка: 
свакој каде јенђекади младој 
по бошчалук од сухога злата 
и на главе ђердан од дуката, 
и на грио од бисера зрна. 
Па кад отлен кренуше сватови 
са Осека, све дан по за даном 
-- све с песмама и са мехтерима, 
са играма и добрим песмама 
и с пушкама и са весељима --
дан за даном, конак за конаком, 
док сватови Бањој Луци сишли. 
А кад чули буњолучки бези 
-- Е, бегови з Бање Луке царске 
-- та је понос, а Бања је Лука, 
Бања Лука на Крајини фала --
а сватове срели диздареве 
на четири сахата од поља. 
Бањолучки аге и бегови 
све сватове нове разјагмили 
у дворове у шех'р Бањој Луци. 
Колико је јафти пред сватове? 
Не западе девет на конаку, 
без тројица, ђе-ђе четворица. 
Млађи коње, а помлађи момке 
на честите уведоше дворе. 
Сад ханума, за сокола вилу, 
уведоше на дворе диздару 
-- диздар ш њоме, тридес' јенђекада. 
Бањолучки бега и кадуне 
прифатише лијепу девојку. 
Фала Богу -- на свему Ти фала! --
што је беглер Јелу опремијо 
и турско јој име нађенуо? 
Е, Мејруша Делибеговића, 
за диздара царског под ферманом. 
Да се вили било погледати, 
шта је вила што ј' у гори била 
спрема Мејре Делибеговића? 
И за как'ог идеше сокола! 
Од како се Босна закопала, 
так'а свадба никад није била. 
Свадбовали тамам месец раван 
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све из дан у дан, под ферманом царским, 
и све царски чекали паш'лари 
док се бегу добра свадба сврши. 
Ђердеков'о с Јелом у ђердеку 
-- с љубом верном, Делибега шћерком. 
То је свадба -- и с'адба и била 
и весеље што то никад није. 
Ондар вакат да се трка трчи 
одно поља Бањолучког редом. 
Па кол'ко су кошију измакли? 
-- тамам равна четири сахата 
одно поља до бијелог двора, 
а до двора новога диздара. 
Кол'ко коња има на кошију?
Вада хим је тамам хефта дана 
да се турски коњи јарачеју 
и хазур се чину за кошију. 
Колико је кошија сведена? 
На кошији од новог диздара, 
-- од диздара тестија дуката, 
а од цара три чоха кадифе 
-- три донлука чохе венедничке 
и четрдес' од злата нишана; 
од го --, хануме диздарагинице 
-- Е, Мејруше Делибеговића --
таман златно четр'ес' бошчалука 
у мљетачку сведени кадифу. 
Поче телал кроз сватове викат: 
„Јарачити коње, серхатлије!“ 
Из дан у дан, за недељу дана 
јарак дали па хи учинели; 
па извели два везира царска 
и четири хиљад' јањичара, 
да не би де међу коње кривда. 
Но на поље гајтан разапеше, 
надно поља коње заведоше, 
за гајтане коње закрочише. 
На два краја од златна гајтана, 
ту два топа пуна начинеше. 
За топове клече топиџије, 
а цареве иду пашалије 
под дворове новога диздара 
да гледају ко ће први доћи 
-- ко ће први од хајвана доћи --
и којега доњет серхатлију. 
Рачун дају, хесаб саста'љају. 
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Колико је коња на кошију? 
Ту сто ата, двеста бедевија 
-- а парипу ни хесапа нема. 
А кад Турци коње закрочише, 
топи пукли, пуче гајтан златан 
-- гајтан пуче, коњи потрчаше 
садно поља четири сахата. 
Боже мијо -- на свему Ти фала! --
да је коме гледат издалека 
кол'ко стаде думан пољанама, 
трава сјеват, такум искакати! 
Коњи су се земљом положили, 
а на њима слегле делибаше 
-- до грива се слегле бињаџије. 
Вране хим се очи затвориле 
од велика трка од хајвана, 
пољем думан до под облакове 
-- думан стиже до под дворе нове, 
до под дворе новога диздара. 
Пашалије на горње бедеме, 
на очи хим срчали дурбине 
-- кад гледају, кад је вакат бијо! 
Који први изби на кошију? 
Од све Босне и Унгјуровине, 
а најпрви Халил на ђогину, 
којега је срећа послужила 
те је вазда први долазијо. 
Како ђогат крилан летијаше, 
би се закл'о, ногу не имаше, 
но леташе кā и 'тица брза. 
На њему се момак не видаше, 
но по врату вабу --, трбух положијо 
од велика ветра од шидета, 
од врлога коња Хрњинога, 
јер су са ш њим виле и џиније. 
Ко ли за њим изби на кошију? 
-- Врцић Ибро на коњу риђану. 
Кā и риђан беше заближијо, 
ко за Врцић Ибрахимом дође? 
-- Е, Влахињић на дорату Аљо. 
Ко за Аљом на кошију дође? 
-- на Куртагић Нушин на дорину. 
Ко за Нушком на кошију дође? 
-- Е, диздарчић од Удбине равне 
на вранчићу, коњу крилатоме. 
Ко за њиме други на кошију? 
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Момак изби Кунић Хасанага; 
за Хасаном Хуремагић Ибро, 
за Ибрицом Алем Кадунићу, 
па и Зуко са Стијене Жуте, 
па Хасане, бегов бајректаре, 
са Врљике и Плочника равна; 
па потлије Селим Велагићу, 
па за њиме Аљо Ибричићу. 
За Алијом, бегов бајрактаре, 
Деснић и ш њим Мемић момак млади 
на два коња кā и на две виле. 
Па за њима Вилић Хусејине, 
па послије два Хрњска бекрије 
-- Ех, хАлија и Дрнда са ш њиме; 
па аглари, вуци бајрактари, 
са Бишћа седам бајректара; 
па цазин'ко све дван'ес' буљукбаша 
-- па с' отрже хајван за хајваном. 
Колико је сахат раван бијо, 
сваки се је текмил учинијо. 
Колико је дара на кошију? 
Тā је диздар ријеч истуријо 
да свакоме дадне на имање, 
да се њихни ни коњи не засраме 
и на њима турски бајрактари; 
сваког паде кā оног задњега, 
кā задњега кā и најпрвога. 
Згодноме се ласно оженити, 
кога божа помоћ гледа јака 
а и хазна сјајног Сулејмана, 
на кога је так'а златна рука 
те га никад неће наћи мука. 
Кад су трку бегу учинели 
и диздара с ханком оженили, 
дотлен бијо Павичевић Лука, 
а сад царски диздар Махмутага 
под бератом и улефом царском; 
дотле Јела била џенерала, 
а сад Мејра Делибеговића 
-- нек' је била, и сретња му била 
так'а вила за так'ога сина; 
нек' се легло леже од сокола, 
прва --, добар пород од тога оџака, 
прве шћери, потолн'е синове 
-- да те снахе не затечу заве, 
да по дворцу не биде таланџе --
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шћери так'е од так'ога сина 
удале се свака за зајима, 
а синове своје оженијо 
од бегова теке од зајима. 
То је било и то се чинело 
мир и здравље; тако је весеље 
нам остало у задње вријеме 
да се так'е спомињу газије 
-- те ћенаре царске одржали, 
јунаштвом су царство раширили, 
са мишкама и острим сабијама, 
с јуришима, а не бежањима --
а такав је спомен остануо. 
Босна јасна, а ћавћело царство, 
рука сјајна так'ога султана 
помагала, а они султана, 
па је худут бијо тадар царски, 
јачи бијо од сваког другога. 
-- а под Бечом у --, један худут бијо, 
други бијо под хИндијско море, 
под хИндијско море под обале. 
Уза цара седам шаховина, 
трист' и шес'ет и шес' валилука, 
да је нама махсус остануло 
де се с так'им поносимо старим, 
да ми так'е људе помињемо 
са песмама и историјама 
и уз гусли историје старе. 
Дај ви, Боже, радос' и весеље, 
божу помоћ да хаје господа, 
ми господу вазда да служимо, 
да се ш нашом носимо господом 
-- па носимо, и све поносимо. 
Бог ви дао, цијела господо, 
мир и здравље, од Бога весеље; 
цевтале ви на образу руже 
кā с пролећа у зелене башче, 
ишла ваша младос' у висину 
кā и бо --, кā и врба из баре ледене. 
Од мене ви мало разговора, 
а ход Бога и дуго и млого. 
Вита јело, ти уздигни гране, 
а господи да су здраво главе; 
Зелен боре, помогни ни Боже! 
Амин Боже, хоће ако Бог да.
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ГАВРАН ХАРАМБАША И СЕРДАР МУЈО

Цар честити диван покупијо 
у Стамболу, сјајни Сулејмане, 
у Стамболу на свом пријестолу, 
око себе лале и везире 
и четири царева мушира, 
Шехислам и Мухур-сахибија. 
Па хим султан рече Сулејмане, 
„Лале моје и моји везири, 
ви седите само у диване, 
храните се и примате плату, 
не гледате шта с' у царство ради 
-- како худут стоји и граница, 
је ли мирна земља од душмана. 
Харам ви је што узесте плату, 
што једете муку сиротињску!“ 
Па подиже свилену серџаду, 
па извади шарена мандата 
под мухуром од Беча ћесара: 
„‚Султан царе, дуњалучко сунце, 
јеси л' чуо, јеси л' разумијо 
ђе је један ускок о'скочијо 
из државе ни моје ни твоје? 
Нит' признаје за мене ни тебе. 
Али ускок није кā ускоци, 
но је један сила без хесапа; 
у мојој га државини нема 
-- нит' је било, нити ће га бити --
ја хесапим ни у твоме царству. 
Тā је момак малије' година, 
још ни тридес' није напунијо; 
осјек'о је двије краљевине 
-- прво мене, а друго Маџара. 
Ћер'о сам га силом свакојаком 
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кроз државу четири године 
-- кумбарама, па и топовима, 
са војскама, па и с логорима --
ал' је Гавран 'нака утворица, 
неће њега ни топ ни кумбара, 
а за пушку проговора нема! 
Нити силе има међу нама 
да истакне коња према њега 
јä л' да њему стане на мејдану, 
да му чека копље костоломно. 
Тā је момак сила мимо сила; 
у Гаврана преко чела мрка 
-- преко чела два мушка чеперка, 
међу веђе двије подланице, 
мишка с руке кā ђовда јуначка; 
још на њему оклоп од челика, 
а под њиме гавран са крилима 
-- што не лети, стићи га не море, 
што не лети, утећ му не море. 
Ш њим се бијо четири године; 
видијо сам, избит се не могу. 
Ш њим сам 'наку везу учинијо: 
да не дира народ државама, 
да не пршти сиротињу љуту; 
на годину дајем о'сијека 
чизму жута блага маџарија, 
Маџаристан по тестију злата. 
Гавран се је сила учинијо 
и триста је друга набавијо 
од зла оца и од горе мајке. 
Сви су, царе, у оклопу љуту, 
и под њима ати криловити 
-- и на њима људи џиновити. 
На Роман је чардак начинијо 
на три стотин' и шес'ет дирека 
-- тристо луча, шес'ет од челика --
па з дирека од двадес' метара. 
З дирека је темељ заподијо, 
па је горе чардак начинијо 
што му прима три стотине друга. 
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Крај чардака, у брдо Орлово, 
ту је наш'о ледену пећину. 
Шта ј' у њојзи, царе, остављено? 
-- крстатије' рахта и калкана 
и златније' коњскије' седала 
изгубљени' мо'ије' главара; 
нема више ни у тебе цара, 
а камоли у мене ћесара. 
Крај пећине суховрха јела; 
на јели се не виђаше грања, 
но све рушпа жута окитила, 
огрлице с наших госпођица. 
Сад је Гавран, царе, на Роману, 
на граници и твојој и мојој; 
твојој се је земљи нафатијо 
да разури кā и мене амо. 
Нити Грци иду ни трговци, 
нити иду на Ћабу хаџије, 
но хи Гавран сече и разбија, 
та се џада твоја прекинула. 
Па те молим, турски ал-Отмане, 
з боже стране учини ми чаре 
-- ја му чаре учинет не могу, 
нити трпет ни га не трпети; 
а твоја је виша царевина, 
и Турци су на боју јунаци. 
Мич' душмана и мога и твога!‛ 
А ви, лале, ништа не гледате 
-- ни гледате, ни за што хајете! 
Али знате, па ми не кажете. 
Шта велите, лале, за Гаврана? 
Ја под ово останути нећу, 
ни под јарам једнога ускока. 
Јä л' ја султан у Стамболу граду, 
јä л' капетан Гавран на Роману! 
Хоћу л' дизат улће царевину 
и подићи Санџак-и-Шерифа, 
и потећи четири мушира, 
преко моје царевине проћи 
ратовати с једним харамбашом 
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-- ил' га добит, или тријет војску? 
Од те двије трећа бити неће; 
једну каж'те и џеваб ми дајте!“ 
Шала није сјајни Сулејмане; 
није лако говорити ш њиме. 
Под лалама ноге задрхташе, 
под кољена кā и пресечене. 
Све му лале јемин учињеше: 
„Ми не знамо дослен за Гаврана! 
А мо'ш, царе, дићи царевину 
и потећи кувет и топове, 
Санџак-Шериф из Стамбола кренут, 
силом својом срушити Гаврана.“ 
Шћаше султан емер учињети 
кā што лале карар учињеше, 
но не даде једна лала стара 
што седаше надно од риџала, 
покрај врата близу до пармака, 
малог раста, љета остарели', 
и бијеле по прсима браде, 
а на плећи зелена либада, 
око главе свил'не ахмедије. 
Сави руке, а пови рукаве, 
па пајтахту царевоме приђе. 
Царевоме шану прилатијо, 
цару десну руку пољубијо 
и серџаду хазрет Алијину, 
и пармаке ђе цар тура руке. 
Боже мијо, ко је везир бијо? 
-- то газија хоџа Ћуприлија. 
Измаче се, па га придворијо. 
Цар честити пита Ћуприлића: 
„Моја прва и потоња лало, 
шта је с тобом, Бог бијо са тобом?“ 
„Аман царе -- дуњалучко сунце! --
има л' изун, хоћу л' беседити?“ 
„Има лало, колико ти драго.“ 
Хоџа цару 'вако бесједаше: 
„Наше јарко са небеса сунце, 
да покренеш Санџак-и-Шерифа, 
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да подигнеш улће царевину, 
пред том силом четири мушира, 
да покренеш тајин и топове, 
да потрошиш ц'јелу хазну блага 
што би с једним краљом ратовао 
-- зар ти, царе, није понижено 
ратовати и дић царевину 
са једнијем ускок-харамбашом? 
То ће чути седам краљевина, 
међу собом музаћере градит: 
‚Бак' султана и његова хала! 
Међер ништа од султана нема 
-- на једнога ускок-харамбашу 
он подиже улће царевину!‛ 
Сви се на те могу обечити 
и сефербер с тобом отворити.“ 
„А да што ћу, гази Ћуприлићу?“ 
„Падишаху, огријало сунце, 
хо' л' најприје да се погодимо, 
што зборимо да се не љутимо?“ 
Цар што рекне, препорека нема; 
цар честити хоџи беседијо: 
„Збори, хоџа, шта је тебе драго; 
ја се на те наљутити нећу.“ 
Хоџа цару рече честитоме: 
Ја хесапим, од све царевине 
-- тристо шес'ет твоје валилука --
кā босанског ниједнога немаш. 
Мислим, царе, у Босни поносној 
-- у Крајини и Унђуровини, 
баш у иклим у широку Лику, 
недалеко у шехер Удбину, 
у Удбину, село Кладушу --
на онога оглашеног Муја 
што си на њег' катал истуријо 
по мандату Будимског везира. 
Везир га је даву учинијо 
у твојему столу и садату, 
да је Мујо царева асија, 
да издаје цареве топове, 
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да продаје робље у Нијемце, 
да затвара цареве џамије, 
да сијече хоџе и хаџије 
и ту луду ђецу у медресе. 
То си на то одмах вјеровао 
по мандату Будимског везира, 
на два брата катал начинијо 
-- на жалосна Муја и Халила --
ђе се стигну да се посијечу. 
Кад су Хрње за то разабрале, 
ђе хи могу разминути главе 
з боже правде без ниђе ничега 
-- то су, царе, прве газалије, 
они држу дирек од султанства... . 
Ја толико љета и година 
и код тебе и ђеда твојега, 
па уз ваша четири појаса, 
ја ви нимет један у садате. 
Ако Бог да, лоше бити неће 
ни пред Бога ни пред цара свога, 
пошто добро чувам царевину; 
ја знам, царе, што су кахримани. 
Ал' ме тешка љета обуздала; 
мозак ми је пао по гркљану. 
Нове лале, нови пашалари 
-- вазда свијет стоји на млађије. 
Прибране су нове ефендије; 
ја сад седим од њих ниже свије'. 
Кад би мене пит'о Ћуприлића, 
ти би Муја катал иштетијо, 
а итлак му ферман начинијо, 
опростијо што те наљутијо, 
тек да тебе на хизмет пође 
на Романе, на силна Гаврана 
-- јä л' Гаврана ишти од сердара, 
јä л' ш њих оба њихне двије главе --
па ћеш, сјајан, виђет, Сулејмане, 
хоће л' ти Хрње послушати, 
хоће л' под твој ферман погинути, 
хоће л' царски емер отурит. 
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Ту ћеш виђет јесу л' асије, 
ил' су Хрње цареве газије.“ 
Кад је хоџа тако беседијо, 
колико се девлет наљутијо? 
На двоје је браду раздвоијо, 
з главе му се диже ахмедија 
-- закл'о би се, сад ће полетети --
из носа му пухну југовина, 
па овако хоџи бесједијо: 
„Мудар ли си, стари Ћуприлићу! 
Извади ми ријеч у мекаму, 
ријеч дадох да се не љутимо 
-- рек'о сам ти, препорека нема --
да не рекох, сад бих те посек'о!
Знаш ли, хоџа -- није било давно --
кад ја зовнух у Стамбол сердара 
да у мекам преда мене дође 
по ферману сјајног Сулејмана, 
Мујо на то не окрену главу 
-- нити дође, нит' признаде цара, 
царски емер, ни с туром фермана, 
но од мене плећи обрнуо. 
Ја му трипут оправљах фермана, 
два фермана само с тартарима, 
трећи ферман с тридес' чохадара 
-- ниједног ми не поврати жива, 
но хи свијем покидаше главе. 
Зар би рек'о да је то газија? 
Знаш ли, хоџа, ђе је то асија! 
-- он је Богу аси господару, 
па и мене, цару у Стамболу, 
па цареву свакоме већилу, 
па и тебе, Ћуприлић везиру. 
Ја сам 'вако проклео сердара, 
‚У кући му чедо не плакало, 
у тору му не блејале овце 
ни у њиви родила 'шеница, 
ни виноград винова лозица; 
на бајрам му кућа изгорела 
кад сви Турци свога моле 
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-- њима сретњо, а несретњо Мују!‛“ 
Хоџа рече „Аман, падишаху!“ 
па прилеће скуту и серџади: 
„Дај ми, царе, изун и емера 
да начиним ферман на сердара, 
итљак ферман под мухуром твојим. 
Ако Мујо на хизмет не пође, 
ево тебе сенет под мухуром 
-- зов' џелата, сеци Ћуприлића. 
Моју ћу ти халалити крвцу 
на Расату Мејдан пре Алаха, 
да ти бити давуџија нећу.“ 
Кад је девлет ријеч разумијо, 
своју руку не шће ни пружити, 
но је ногом мухур ударијо. 
Мухур паде пред Ћуприлић деда, 
а падишах рече Ћуприлићу: 
„Ето тебе, ето ти фермана, 
а ето ти турајли мухура. 
Турај туре, притискуј мухуре; 
ти сад знадеш како ћеш написат 
и како ћеш шиљати сердару. 
Бег је један -- мојега ми царства, 
аманета нашег пејгамбера 
и серџаде хазрет Алијине --
ако Мујо на хизмет не пође, 
мој ће џелат твоју посећ главу. 
Копати те у мезару нећу; 
ђовду ћу ти турит покрај мора, 
нек' ти ђовду кљују гавранови. 
У Стамбол ћу пуштати телале; 
нек' се Стамбол купи поред тебе, 
нека вичу Стамболије младе: 
‚Резилно је хоџа погинуо, 
резилно је и цара служијо.‛“ 
„Падишаху, бранити ти нећу. 
Сабља твоја, еве глава моја.“ 
Па дофати туре и мухуре. 
Сад кад стаде ситан ферман писат, 
уза сваку селам махсуз спремат: 
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„Десно око, Хрњица сердаре, 
а лијево, нагојак Халиле 
-- очи двије из хоџине главе! --
с вама ц'јелу гледам царевину... 
и браних вас, сине, од катала. 
Царски емер није штетит шала! 
Ево, ђецо, дванаес' година, 
ја бих давно пајтахт оставијо, 
на свом двору старос' протуријо 
под улефом нашег ал-Отмана; 
но не могу себет Босне, сине, 
себет Босне и Крајине ваше, 
Лике ваше и Унђуровине. 
Да оставим мекам-садат царски, 
вас ће царски нападат муртати, 
Босна проћи -- одоше газије; 
Босна прође, оде царевина. 
Сине Мујо, ово ви казујем: 
вел'ки су ме обуздали, сине, 
издајице у мекаму царском. 
Од њих ниже седим покрај врата 
-- покрај врата таман до пармака; 
не могу вас бранит од муртата. 
Овā итлак узех од султана 
са сенетом да ми оде глава 
кад не бисте пошли на хизмету 
до Романа тражити Гаврана, 
јä л' посећи, јä л' га довес' жива, 
јä л' ви оба главе изгубити 
-- хоџа оде, одоше Хрњице. 
Не бих, сине, ни жалијо, Мујо 
-- доживијо, па сад и гинуо --
но резилно да изгубим главу, 
да на мене пљују Стамболије, 
да ме резил чину погинута, 
ни ти, мислим, поткабулит нећеш. 
Аманет ви, два милосна сина,  
боље ви је на Романа поћи 
и погинут оба од Гаврана; 
остаће ви хајир-дова царска, 
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спомен остат што сте доживљели, 
спомен боља што сте погинули 
-- курбан били за цара својега, 
ђе нијесте били асалије, 
но сте били прве газалије. 
Поуздају на ме не остав'те; 
виш' у мене поуздаје нема. 
Аманет ви, оба Хрњичића, 
ви немојте с царом ратовати, 
јер с том кућом ратовања нема.“ 
Па у ферман тури бујрунтију, 
потпис хоџин и дова хоџина. 
Златну туру тури на фермана, 
поврх туре потиште мухуре, 
па на ферман печат заклопијо, 
па ферману татарина нађе 
-- Е, Идриза, царског татарина; 
побратим је Хрње обадвије. 
Хоџа рече Идриз татарину: 
„Мој Идризе, кā од срца сине, 
на те овā тура-ферман царски. 
У њему је моја бујрунтија. 
Спреми себе коње мензилхане, 
суруџију царевога прими. 
Ферман право носи Хрњицама, 
и ферман ћеш поклонит сердару. 
Овако му наустице кажи, 
тā је селам махсуз Хрњицама, 
тā је више први и потољни 
ако не би на хизмету пошли. 
Али сине, Идриз татарине, 
кад преучу ферман Хрњичићи, 
нек' ти џеваб дадну на ферману 
ил' ће поћи, или поћи неће, 
да бих себе хазур учинијо 
за џелата и смрти грке.“ 
Идриз прима царева фермана; 
запуча му пуљке под гроце, 
царев ферман тури по прсима. 
Спреми царске коње мензилхане 
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и царева суруџију вика; 
татар викну, писну суруџија, 
царев ферман са Стамбола крену. 
Полетијо ферман пр'о свијета 
кā с крилима 'чела пр'о цвијета. 
Царску земљу и даном и ноћом 
царев татар гази с мензилима 
-- са Стамбола пр'о Уруменлије, 
па се Босне прими каловите, 
преко Босне у Унђуровину, 
и иклиму Личанскоме дође, 
у Удбину на полу од ноћи, 
у зорицу стиже у Кладушу. 
Кад Хрњичић Мујо поранијо 
у дворове на мушку одају, 
поред њега двије Хрње мајке; 
пред њим śеди Мустафагиница 
и кахвом хи поји из оџака. 
Кад Мујове очи ограшташе, 
кад нис поље виђе суруџију 
и за њиме царева татара, 
и на прси царскога фермана, 
на Мују се длака настрхнула 
кā на вуку Просенца месеца. 
Није шала катал ферман царски 
што га тражи дванајес' година; 
трехну му се рука у мишицу, 
просу мрку кахву ис филџана. 
Пита Муја и мајка и ханка: 
„Шта је с тобом? -- Бог бијо са тобом! --
Ти нијеси тако научијо 
дрхтат с руком, просипати пиво. 
Да се н'јеси штогој поболијо?“ 
„Двије женске, аџамије ли сте! 
Није болес' да је куга как'а, 
но дван'ести катал од султана. 
Еве данас дванаес' година 
кā ме катал од султана тражи. 
Није лако ратовати ш њиме! 
Погледајте пољем татарина 
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и на прси што носи фермана, 
и пред њиме царског суруџију 
на мензилу коњу крилатоме, 
што су моме двору уочили. 
Но ханума Мустајбеговице, 
трчи тамо у кафаз Ајкуни 
-- тамо Халил код Ајкуне спава --
те Халила дигни из душека; 
на аџелу нек' отвори врата 
и нек' срете побратима свога 
и његова царског суруџију; 
нек' мензиле распреми хајване, 
нек' хим сјено тури код ђогата; 
па нек' амо доведе татара, 
да видимо шта то султан тражи.“ 
Тадар срећа беше у Турака 
те слушаше млађи старијега; 
ханка скочи кā и белогорка, 
код заове у кафазе дође, 
кад Ајкуну код пенжера нађе. 
Ајка везе платно на ђерђефу 
са жутијем венедничким златом. 
Снаха за'ви селам турски вика 
и десној јој полећела руци: 
„За'во моја Ајкуна ханума, 
ђе је брате Хрња Халилага? 
Њега сердар пред татара тражи 
да сусрете катал ферман царски, 
да татара води код сердара.“ 
Ајку вреле сузе пропадоше, 
па Ајкуна снахи бесједила: 
„Снахо моја, кажи брату моме, 
Халка нема ево хевта дана. 
У први се петак опремијо 
не у 'дјела што су четевничка, 
но у она што су од ашика; 
обук'о је мљетачке хаљине 
од црвене мљетачке кадифе. 
Злато чисто на себе туријо, 
поврх злата бугар-кабаницу, 
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а у руке уз'о брешакињу, 
каз'о ми је ‚Одох у Удбину 
да проћосам мало з ђевојкама. 
Немој, Ајко, да с' казала Мују, 
да те руса не размине глава!‛ 
Досад га нисам смела казат, 
јел сам, снахо, силом принуђена; 
волим казат но изгубити главу.“ 
Ханка трчи, све то каза Мују. 
Мујо јекну, те одаја звекну: 
„Вај до Бога од курвића мога! 
Све га нудим да се жени ђидо 
-- не жени се, жељела га мајка 
кā што ће га пожељети брзо! 
Сад ко ће ми ферман преучити? 
Ферман царски учит не умијем, 
нит' сад знати шта ће ми казати. 
Хај' ханума, отвори капију, 
срет' Идриза нашег побратима, 
уведи га к мене на одају.“ 
Ханка слеће кā бијела вила, 
на авлији отворила врата; 
уто царски стиже суруџија 
и за њиме татар на мензила. 
Селам својој снахи натуријо, 
снаха њему полетела руци. 
„Снахо моја, јесу л' Хрње туна?“ 
„Мујо јесте, а Халила нема.“ 
Татар свога о'сједе мензила; 
суруџија скиде дизђинове 
а попушти на токе колане, 
код ђогата уведе хајване; 
па обадва један за другијем 
уз скалине дошли код сердара. 
Селам побро даде побратиму. 
Хрња Мујо на ноге скочијо 
рад' ићрама и турског селама, 
ради царског турајли фермана. 
Идриз ферман с прси распучијо, 
под туром га поклонијо Мују. 
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Мујо се је цару поклонијо 
-- двапут цару, а трећом ферману, 
крај себе на стол потуријо, 
а Идриза крај десног кољена, 
суруџију са лијеве стране; 
па му ситне даде хожђелдије 
и пита га шта с' у Стамбол' ради. 
„Зар, Идризе, кахримане царски, 
зар ме хала издајице царске 
са каталли још тражу ферманом? 
Је л' у живот' Ћуприлићу стари? 
Неморее ме од њих одбранити?“ 
„Не знам, Мујо, шта ћу тебе казат. 
Шта ти, Мујо, у ферману пише? 
Хоџа ти је селам оправијо 
-- селам, Мујо, први и потољни --
мили брате, тебе и Халилу. 
Тā ви ферман није од катала 
-- није катал, но је тежи, Мујо. 
У ферману има бујрунтија 
Ћуприлића, турског пријатеља. 
Цару се је мука дотерала 
-- признатак је од свије' краљева, 
најјача је наша царевина --
један ускок у Кара Роману 
што је бечког о'сјек'о ћесара 
поврх борбе четири године 
-- не мог'о му на крај искочити, 
на о'сијек смиријо се ш њиме: 
на годину по чизму дуката 
што Гаврану харамбаши даје 
-- ћесар чизму, а Маџар тестију. 
Харамбаша саде на худуту, 
нашој се је земљи наклонијо. 
Разбијо је од пролаза џаде; 
нити Грци иду ни трговци, 
ни хаџије Мећи и Медини. 
Цар је шћијо дићи царевину, 
Санџак-Шериф с четири мушира, 
разасути ц'јелу хазну блага 
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што би мог'о с краљем ратовати. 
Ове, Мујо, нове ефендије 
на то цару карар учињели 
да подиже султан царевину, 
да похарчи и хазну и војску, 
и да султан биде без образа 
међу седам сила великије', 
да са ш њиме сеферберлук гради. 
За то не д'о гази Ћуприлићу. 
С вас двојицом хазну заштитијо, 
хазну царску и цијелу војску; 
призн'о вас је на силу султану 
ђе нијесте цареве асије, 
но како сте, Хрњо, газалије, 
како ћете на хизмету поћи, 
Гавранову силу саломити, 
ил' га посећ, ил' повести жива 
ал-Отману цару на хузуру; 
својом главом дао гаранцију, 
кад не бисте хизмет учињели 
хоџи ће се глава погубити. 
Не би хоџа ни жалијо главу, 
но се султан заклео везиру, 
посећ ће га ако не пођете, 
лубину му код мора турити, 
све да на њу пљују Стамболије, 
да му тело кљују гавранови. 
Махсуз ви је селам оправијо 
-- на ферман му џеваб оправите 
или ћете поћи, ил' нећете, 
да се хоџа за свој еџел спрема, 
за смрт грку и сабљу џелатску.“ 
Кад је Мујо еглен разумијо, 
од очи му сузе полећеше. 
„Богом ти се кунем, побратиме, 
пријеш'о сам све три краљевине 
-- Маџаринску и земљу ћесарску, 
и посљедну земљу Италију, 
и Француске неколико града --
велике сам видијо планине 
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и приморја, и морске пучине; 
Романију ни чуо нијесам, 
а камоли Гавран харамбашу. 
Сломи печат на ферману томе 
и потпиши ђе сам га учијо. 
Наустице пред султана кажи 
ђе ја ништа не знам од Романа 
-- од Романа, нити од Гаврана --
ал' ћу з братом коње појахати, 
док смо живи тражити Романа 
и у њему Гавран капетана. 
Царски емер отурити нећу, 
ни хоџину изгубити главу. 
Видим да ми претијека нема, 
ни сердару ни брату Халилу. 
Боље нам је гинут од Гаврана 
но у Стамбол од црна џелата, 
да муртати срце наслађују.“ 
Идриз татар ферман распучијо, 
ђе је Мујо итат учинијо, 
емер царски отурити неће. 
Исто тако отписа татаре 
на везирској ситној бујрунтији: 
„Хоџа, златно наше огледало, 
за те, хоџа, живим и умр'ећу; 
немој ми се, хоџа, препа'нути. 
Роман не знам ђе је, ни капетан, 
ал' ћу з братом капетана тражит 
пр'о свијета док нам је вијека.“ 
Па Идриза моли татарина, 
„Молим ти се кā и брату своме! 
За мене ћеш царском скуту прићи 
-- и за мене и за брата мога --
и цареву пољубити руку, 
и сержаду хазрет Алијину, 
и пармаке ђе цар тури руке. 
Ја ћу цару на хизмету поћи 
-- хоцу поћи, па да нећу доћи; 
нек' ми султан дадне хајир дову 
-- дова царска божа помоћ јака --
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може Бог дат, па све учинити, 
учинити што смо намислили.“ 
Ондар скочи Идриз татарине. 
Руке шири, у лица се љубе. 
Суруџија притеже мензиле; 
татар оде одкуд је дошао. 
Мујо Туд'у са чивије прими, 
нити коња ис подрума тражи 
-- што му никад није адет било, 
никуд поћи бес коња ђогата --
Мујо ту ној не окрену главу 
ни на коња ни на другог кога. 
Од Кладуше са кара акшама, 
сабах-зора Мујо у Удбину 
под сараје диздар Махмутаге. 
Кад погледа на диздарске дворе, 
на ћошкове угледа хануму 
-- Е, хануму Диздарагиницу. 
Мавели се ћурком огрнула, 
преко ћошка чибук претурила; 
ханка духан из чибука пали, 
а у башчи Удбинског диздара. 
Ту играше тридес' ђевојака, 
све сестара удбинских главара. 
Ко том колу беше коловођа? 
Коловођа диздарева Фата; 
све је коло висом надмашила, 
а љепотом коло зачинила. 
Код Фатиме гојешан Халиле; 
Халил држи за лијеву руку, 
све јој ногом чепље на папучу,
а тура јој на рамена главу 
те је ђекад у образ пољуби. 
До Халила Козлића Мејруша, 
па Ханкуша Кахриман Ћехаје, 
Умихано Имам-ефендина, 
мила шћерка Удбинског имама 
-- па остале у коло девојке. 
Мујо одма' угледа Халила, 
а тежак га хизмет притискао 
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од којега куртулиша нема, 
па помисли на срцу својему... 
Тудосавку на дувар туријо, 
па јој куке диже на тетике, 
а принесе десној јагодици; 
само чека коло наоколо 
док му Халил пред очником дође, 
да г' убије, да га жели мајка. 
Но Фатине очи јастребове 
-- искрај башче, испод од наранџе, 
па угледа грло Тудосавке, 
наклечене очи сердареве, 
примак'о је десној јагодици. 
Кад то виђе диздарева Фата, 
па викнула кā и бела вила: 
„Грдна Мејро и Ханкушо мила, 
Умихана и тридесет цура! 
Видите ли -- ш њима не виђела! --
ђе брат брата смиче међу нама?“ 
Па Халила баци за плећима. 
Притиште га тридес' ђевојака, 
заклонише брата од сердара, 
па му добар испуст начињеше 
покрај врата диздара Махмута. 
Халил своју брешакињу прими, 
плећи даде, а бјежати стаде. 
Он би с коњом мог'о потрчати 
и без страха од брата сердара, 
а камоли кад га ћера Мујо. 
Мујо виђе, стићи га не море, 
па се грлом дере и авазом: 
„Амо, курвин копиљане, дођи! 
Врн' се амо, изгубијо главу 
кā и што ћеш брзо ако Бог да! 
Опет катал стиг'о од султана. 
Да ј' од цара, не би ни хабера, 
но је мука -- од хоџе је мога. 
Дођ' овамо, убити те нећу.“ 
Па се Халил код сердара врну. 
Мујо сједе пред диздарска врата. 
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Уз дувар је плећи прислонијо, 
а уз раме своју Тудосавку. 
Халил приђе, полеће му к руци. 
Нит' га гледа, нит' му даде руку, 
но овако оде беседити, 
попријеко гледати Халила 
испод ока, поврх десног брка. 
Овако му срдно беседаше, 
све му што је и како је каза 
-- шта је столу и Стамболу било 
међу царом и међу везиром. 
„За нас хоџа цару сенет дао 
да на хизмет царев полетимо. 
Па, Халиле, кукавице црна, 
да ти штогој не знаш за Романа 
и за силна Гавран капетана?“ 
„Не знам, Мујо, мојега ми дина, 
без ти ово могу казат, Мујо. 
Знаш удбинско село Јасичицу 
-- у то село седамдесет кула --
добру кулу Самарџић Османа. 
Он имаше сестру на удају 
-- немаше јој без шес'н'ес' година --
та се цура чула низ Крајину 
-- јä л' је вила, или је родила, 
јä л' јој вила на бабине била; 
мулћим није што јој своје није --
та се цура чула до Будима, 
на овога муртата везира 
што је и нас цару опањкао. 
Он заиска сестру у Османа, 
у Будиму да му буде љуба. 
Фата нешће да узме везира, 
но му ружан џеваб оправила: 
‚Кад ми, пашо, не би могло бити, 
вољела бе веру иштетити 
него тебе бити вијерница, 
пошто чујем ђе си муртат царски; 
кад би смијо, царство би издао.‛ 
Па се на то везир наљутијо, 
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код цара је опањк'о Османа; 
на Османа катал искочијо, 
ђе се стигне да се посијече. 
Знаш кад Осман ферман опазијо, 
бежа з главом на четири краја 
-- и код нас је долазијо, Мујо, 
и на нас је метн'о побратимство 
да му како помогнемо глави. 
Ми му глави дерман не нађосмо. 
Он обија низ Босну цијелу 
-- низ сву Босну и Унђуровину, 
брате Мујо, и нашу Крајину --
не остави ни агу ни бега, 
капетана нит буљукбашу, 
што свакоме аман не учиње 
да би ли му одбранијо главу. 
Па ниђе му чаре не бијаше. 
Он пријеђе на турску границу, 
у Беч сиде на дворе ћесару, 
ћесару је аман учинијо 
да га у двор узме за услугу, 
не би ли му останула глава. 
Ћесар рече Самарџић Осману, 
‚Код мене се не мо'ш придворети. 
Ја сам с царом сула уфатијо, 
мирна сула за дван'ес' година; 
преко сула ја нећу побуна. 
Да за тебе Али-Отман чује, 
цар би рек'о: „Видите ћесара, 
он ми буну тури у Турћију!“‛ 
Отури га од Беча ћесаре, 
Осман своју у наручје главу. 
Свуђ' за себе господара тражи 
и све бјежа од фермана царског. 
Османа је намер нанијела 
у Роману на чардак Гаврану; 
пред Гавраном аман учинијо 
и каз'о му шта је са Османом, 
ђе га катал ал-Отмана тражи. 
‚Јеси л' јунак кā што те кажу, 
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да сачуваш главу Самарџића 
од фермана сјајног Сулејмана?‛ 
А Гавран га загрлијо руком, 
па му 'вако рече лакрдију: 
‚Мој Османе, кā брате од мајке, 
ја ускока од свакога примам. 
Да нијеси добар јунак бијо, 
не би на те катал искочијо. 
Сједи мене уз десно кољено; 
што узједем, биће то и тебе, 
што успијем, и ти ћеш то пити. 
Да те ћера седам шаховина 
-- сјајно царство, Осмо, ал-Отмана, 
и нашије седам краљевина, 
осма сила Бечкога ћесара --
док је глава Гавран харамбаши, 
твојој глави ништа бити неће!‛ 
То је рек'о, и то је истина. 
Ево данас три године дана 
како Осман седи код Гаврана; 
све га држи кā и свога брата, 
брате Мујо, уз десно кољено. 
По један мах у години дана, 
Осман узме изун у Гаврана 
те по ноћи од Романа крене, 
па по ноћи у Јасиче дође 
те поседи по неколико дана, 
и он види шта му Фата ради. 
Чекај мене, брате, на сокаку, 
или хајде у п'јану механу 
те причека' свог брата Халила. 
Вада ти је до сабаха раног, 
чисти ћу ти хабер донијети. 
Тек смо вазда били среће добре; 
не остави Боже без игбала 
да 'ко нађем на дворе Османа.“ 
Мујо јекну, а вас сокак звекну: 
„Леле мене аџамије луде, 
те луде ли лакрдије причаш, 
да утрефиш доба Османово 



   Авдо  Међедовић                                                             

537

Епске 
народне 
пјесме

од године у које ће доћи 
-- камен црни, и чи' разговори!“ 
Мујо плаче, образа не суши, 
док притеже кара акшам црни. 
Халил стеже хајдучке опанке, 
потпасује с кабанице скуте; 
‚Акшам‛ вика, Халил из Удбине 
кā јеленак од године дана. 
Мујо оста сузе ронијући, 
Халил трком оде играјући. 
Шала н'јесу ноге Халилове, 
с млогијем би коњем полетијо, 
а млогоме узео кошију. 
Од Удбине до села Јасича 
атлијска су четири сахата. 
Облачина, киша ромињаше 
и мало га помрчина смета, 
за три сата у Јасиче дође. 
Јасичке су куле у чопору; 
ни на једној мума не гораше, 
сал на кули Самарџић Османа. 
Што је фајда што мума гораше, 
кад је кула нова начињена 
-- нема пуно ни осам година --
а око ње з два боја авлија, 
на авлији челикли капија; 
пр'о ње има четири мандала 
-- два букова, а два челикова --
поврх тога куке и синџири, 
да је више тврђа на капији. 
Дувар сјајан као од мермера, 
а покривен тучом и тумбаком; 
да је когој топовима гађа, 
мучно би јој одвалијо вара, 
а камоли учинијо квара. 
Хрњин Халил пред капију дође 
па помисли на срцу својему: 
„Ш чим, Халиле, у Јасиче дође 
да уходиш је ли Осман туна, 
кад се врата отворит не могу, 
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а алатки за дувара нема.“ 
Па се мисли које јаде хоће; 
па закуца халком на капију. 
Тешка халка, а челикли врата, 
уз нов дворац звека полећела. 
При Халилу добра срећа била, 
ту се Осман беше придесијо; 
на свом двору софру поставијо, 
мешче с пивом и јела свакога, 
с Фатом сестром пије на одају. 
Осман хладну пије мајалику, 
а Фата га кā и вила служи. 
Кад је Осман џаку опазијо 
ђе клепеће халка на капију, 
Осман Фати 'вако беседијо: 
„Фато, има неко, куца на вратима. 
Или ме је везир опазијо 
и на мене војску оправијо, 
јањичаре и делије царске, 
ил' намера 'накав јабанџија 
из далека, од некале пута, 
па га с неба дажда обуздала, 
би рад бијо ђегођ преноћити. 
У Јасике на свакоме двору, 
ни на једном виђелице нема; 
он је моју виђ'о виђелицу 
и закуц'о халком на капију. 
Фатко моја, крила из рамена, 
ну запали муму на фењеру; 
слети, вило, на авлијска врата 
те ослушај кроз демир капију, 
стоји ли тутањ велик сокацима 
од царскије' ата и кобила, 
бедевије што јашу делије. 
Ак' опазиш те то буде војска, 
не отварај, но се враћај амо; 
ако видиш да то није војска, 
но ти видиш да је нешто мало 
-- од једнога до десет момака --
не враћи се, но отвори врата 
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-- то ти није напад на Османа, 
но ме неко махсуз тражи, Фато.“ 
Сестра брата одмах послушала, 
па полеће кā бијела вила; 
тури муму, пали у фењеру, 
па сатрче на авлијска врата, 
па послуша кроз капију Фата. 
Нит' се чује војске ни атова, 
ни кобила шамски' бедевија, 
нити налче шкрипљу мермерима, 
нити сабље о кукове звечу. 
Виђе Фата ђе ту није војска, 
па отвори четири мандала 
и откучи куке од демира; 
чакал диже, канат полетијо, 
за канатом Халил улетијо, 
па не гледа -- да га једу врази! --
кудијер ће покрај Фате проћи, 
но у Фату очи обечијо 
према ноћи и лијепо лице, 
спрема свитке и њејног гроца 
-- билах тешпих, кā да месец сјаји, 
тако лице беше у Фатиме! 
Гледајући, ногом закучијо, 
преко прага паде у авлију. 
С рамена му брешка полетела, 
па у мермер камен ударила 
-- бир је пала, одма' ватру дала; 
па кад пуче -- вазда му пуцала! --
сва се кула трехну Османова. 
Страшљиву се ласно препанути 
-- није шала хука од султана! --
Фата бежи кā и белогорка 
док излеће на двор код Османа. 
С главе пао фешчић-меџедија, 
пред Османа дође гологлава. 
Осман држи џефердара свога; 
из силаха двије мљетке мале, 
на софру хи преда се туријо, 
а џефердар уз'о по сриједи 
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-- чека ко ће на капију доћи 
за Фатимом, да га скине з гласа. 
Кад је Фата дошла код Османа, 
Осман сестру упитао Фату, 
„Шта је, Фато, с тобом на авлију? 
Јä л' прангија пуче, јä л' кумбара? 
Је ли војска на нас ударила?“ 
„Не, Османе, мојега ми дина, 
војске нема, нит' пуца кумбара, 
но враг један -- на њег' кабаница, 
на глави му, брате, капуљице, 
ведру пушку држи на рамену --
ха му, брате, отворих капију. 
Без никак'а гласа ни селама 
за канатом јуриш учинијо, 
па не гледа кудије ће проћи, 
но у моје упржијо лице 
очи двије -- оне му испале! --
би рекао, из'еде ме живу. 
Десна му је нога закучила 
на авлију за праг од челика, 
па враг црни паде у авлију, 
из руку му брешка полећела, 
паде клетна на дишер-авлију 
-- бир је пала, одма' ватру дала. 
Нити знадем ко је ни како је. 
Лица б'јела, а ока гарава, 
у вилицу зуба ђавољије'.“ 
Насмија се Самарџић Османе, 
па Фатими сестри беседијо: 
„Зар га, мила сестро, не познаде? 
То је главом Хрњичин Халиле. 
Он је к мене пош'о поткријући 
да се са млом комиштише побро.“ 
„Црн ти так'и, брате, побратиме, 
кад овако гледа посестриме.“ 
„Немој ми се, Фато, зачудити. 
Он је в'ома срца болећега, 
ашигџија млого за девојке.“ 
Тад одајска поклекоше врата, 
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кад ево ти нагојак Халила. 
Још са врата турски селам вика. 
Брешку своју у буџак туријо, 
а бијеле раширијо руке. 
Стрча Фата, па затвори врата. 
Кад се до два момка загрлише, 
у госпо'ска лица пољубише. 
Од хасрета и од ужељења 
из очи хим сузе полећеше, 
па барабар за софру сједоше, 
па готове чаше дофатише. 
У то доба уљеже Фатима. 
Сави скуте, а пови рукаве, 
те загрли и љуби Халила, 
па овако ријеч беседила: 
„Хрњичићу, хајратине млади, 
како оно мећеш очи црне 
на капију своје посестриме?“ 
„Фато секо, опрости ме, срце! 
Нијесам те оком преграштијо 
да те видим да ми бидеш љуба, 
већ од братства, кā и моју Ајку.“ 
„Фала, пиле!“ па га загрлила, 
па хим тазе чаше наточила. 
Одмах сохбет браћа заузеше. 
Халил пита Самарџић Османа, 
„Самарџићу, мој сиви соколе, 
како си ми у Роман-планини, 
ус кољено силног харамбаше 
што је о'сјек'о двије краљевине? 
Ђе то Роман припада планина, 
на граници Њемској ил' Маџарској?“ 
„Ту су, Халко, двије-три границе; 
то је, Халко, ниско увучено 
међу Шабац, близу Темишвара. 
С леве стране припада Маџарска, 
а са десна удара Ћесарска. 
Одвуд од нас, суха међа турска 
кудар џада ка Будиму скреће, 
па з Будима по свој царевини; 
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то ј' унутра у Сегрди Доњој. 
Овле дотле једанаес' дана 
брзог хода јä момка јä коња; 
дан цијели и сутра до ручка 
од зелена луга Мичакића 
до на Крстац, пријек' на Роману. 
Отле дотле коњи не требују, 
без на руке мачке, и на ноге, 
и пети се кā и уз бедеме. 
Ту су крши до под облакове, 
по кршима бори под облаке, 
испод крша зверке свакојаке; 
туна срна има и кошута, 
и јелена рога повијена. 
Вију вуци, грохте гавранови, 
а трупају међедине суре; 
полајкују китасте лисице 
и почесто пролијећу виле. 
Већ да тебе за Роману причам 
-- та је једне, више так'е нема!“ 
„А да, брате Самарџић Османе, 
како ли са Гавраном владаш?“ 
„Немој мене, Хрњичићу, питат! 
Тако једно само море бити, 
боље никад ниђе у свијету 
-- ни брат з братом, ни отац са сином. 
Ево, Халко, три године дана 
како пијем код Гаврана пиво; 
једем, пијем шта је мене драго. 
Од Гаврана друго име нема. 
Без, Османе, мој премијо брате, 
кад ме жеља у години дође 
-- ужелим се Фате и дворова 
и мојега места рођенога --
дадне мене по стотину рушпа: 
‚Хајд' Османе, те виђи Фатиму; 
да не буде без трошка ђевојка, 
да не дође на начија врата, 
нит' од мене сумља ни призире.‛ 
Кол'ко рекне, тол'ко сједим амо 
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-- осем хода тамо и овамо, 
ђекад хевту, ђекад петн'ес' дана --
ни ја његов емер не отурам, 
но се вратим како ми је каз'о. 
И да клањам, клањат ми не брани 
-- и да постим, постит ми не брани. 
Мој Халиле, кā брате од мајке, 
ви како сте с катали ферманом? 
Ко вас дослен из Стамбола брани?“ 
„Мој Османе, брани Ћуприлићу 
досад, брате; а одселе неће. 
Кад би шћијо бранит нас, не море, 
јер су нови код цара риџали, 
мејтефлије 'нак'е ефендије. 
Хоџу ниско у пајтахт турили, 
ниже свије' седи код пармака. 
Дава пала од Бечког ћесара 
на твојега Гавран капетана, 
да ј' о'сјек'о њега и Маџара 
све з године по чизму дуката 
-- ћесар чизму, а Маџар тестију --
без промене о'сијеке дају. 
Па с' у Роман Гавран преселијо; 
ћесар каз'о сјајном Сулејману 
да с' и нашој земљи натуријо, 
на три стране разураје џаде. 
Нити Грци иду ни трговци, 
ни хаџије Меки и Медини. 
Цар је шћијо дићи царевину, 
Санџак-Шериф ш четири мушира 
-- велик кувет повућ и топове, 
ц'јелу хазну блага похарчити, 
што би с једним ратовао краљом --
да на чаре дође харамбаши, 
да га више у Роману нема 
или нашег цара у Стамболу. 
Нове лале цару карар дале, 
мунасип је кретат царевину. 
Ћуприлић се дедо залетијо, 
цару десну и скут пољубијо, 
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и серџаду хазрет Алијину, 
и пармаке ђе цар тура руке. 
Цар га пит'о, ‚Шта је тебе, дедо, 
моја прва и потолња лало?‛ 
Дедо цару аман учинијо: 
‚Аман, царе -- дуњалучко сунце! --
Немој улће дизат царевину, 
Санџак-Сериф ш четири мушира, 
трошит хазну а поломит војску 
ратовати с једнијем ускоком. 
То ће за те бити безобразно; 
седам ће се зачудити краља, 
међу собом музаћера градит 
-- могу сефер с тобом учинити! 
Падишаху, ако ћеш ме питат, 
трист' и шес'ет твој'е' валилука, 
ти кā Босне валилука немаш. 
Дај ми изун и туру злаћену 
да ја ферман спремим у Крајину, 
баш на оне браћу Хрњичиће 
што су тебе опањкати давно 
з бујрунтијом Будимског везира, 
што си на њих катал оправијо 
те си рек'о да су то асије 
-- а ја мислим да су то газије!‛ 
Да нам хоџа није измолијо, 
да не беше цара умолијо, 
би га султан одмах погубијо; 
хоџа опет аман учинијо, 
своју главу пред цара туријо, 
‚Ако неће Хрње на хизмету, 
ето сабље, еве моје главе.‛ 
И цар хоџи рек'о Ћуприлићу, 
‚Слушај, хоџа! Мојега ми царства, 
пејгамберског свега аманета 
и серџаде хазрети Алине, 
ако Хрње на хизмет не пођу, 
посећ ћу те, па те копат нећу; 
ђовду ћу ти турит код дењиза, 
нек' ти месо кљују гавранови! 
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У Стамбол ћу пуштати телале, 
нек' на тебе пљују Стамболије!‛ 
Све то хоџа кабул учинијо, 
па је на нас ферман оправијо, 
молбен ферман да чинимо чаре: 
‚Јä л' Гаврана јä л' његову главу, 
јä ли ваше двије посијећи. 
Боље ви је тамо погинути 
од Гаврана него од џелата, 
да душмани срце наслађују. 
На ферман ми џеваб поврнити 
или ћете поћи, ил' нећете, 
да се за смрт спремам по џелата.‛ 
Ја сам дош'о к тебе, Самарџићу; 
ми смо хоџи џеваб учињели, 
‚Поћ хоћемо, да доћи нећемо.‛ 
Па Османе, мој премијо брате, 
ми не знамо ђе Роман постоји 
ни на коме месту нити сенту. 
Кад би дао Сахибија драги 
те би 'нак'а божа срећа била, 
те бисмо му учинели чаре 
-- ил' убили, ил' га уфатили --
ни за тебе не би лоше било; 
и ти би се итлак учинијо, 
што би дара била од султана 
или пара, ил' царски' нишана, 
ил', мој брате, и тога и тога. 
С тобом бисмо право дијелили, 
сербез бијо и ферман добијо; 
млад си момак, па се оженијо, 
господов'о како ти је драго. 
Не молим те, Самарџић Османе, 
да ме водиш да војујеш ш њиме 
-- да војујеш, ни да се побијеш --
сал ме води до близу Романа, 
да не бркам џаду ка Роману; 
ондар хајде куд је тебе драго, 
мене с Мујом што Бог дадне јаки 
-- ако речеш, да поведем друштво. 
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Па Османе -- ја те Богом кумим! --
помози ми и калаузи ми! 
Скини сабљу са нашега врата 
од муртата у Будим' везира; 
и ти му се мореш осветити.“ 
Кад је Осман чуо Хрњичића, 
па овако рече Хрњичићу: 
„Зар си с тијем дош'о код Османа? 
Ја се хесапим да се видиш с побром, 
жива жељо, да се ожелимо 
-- а ти дош'о ни на какву вјеру, 
поврх софре мила брата мога 
-- особито што ми држи главу 
и брани ми главу од султана, 
и у пајтахт' царскије' муртата, 
и з Будима муртата везира --
ал' се шалиш ал' озбиљно причас?“ 
Хрњић Халил беседи Осману: 
„Ја се шале научијо нисам, 
но истину међу браћу причам.“ 
Осман 'вако беседи Халилу: 
„Стеж' опанке, обуч' кабаницу, 
немо' више причат безпослицу! 
Ништа 'чин'о нико ни од кога. 
Је л' ви мука, Хрње, додијала? 
Сал да вама сад остану главе, 
другом коме и откале било 
нека гине, и то без образа. 
Ја кад глави својој чаре тражи', 
спаса ниђе мојој глави нема 
ни код тебе, ни код брата твога, 
ни код как'ог аге нити бега, 
у свој Босни ни код капетана, 
ни код как'ог баше ни бимбаше, 
код ајана ни код буљукбаше 
-- кратак хесап, ни Бечког ћесара, 
ни код краља од Маџаристана; 
сал што дерман својој глави нађо' 
код Гаврана, змаја огњенога. 
Ти хесапиш, кучко од матери, 
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у Роман је кā у Котар систи, 
вино пити а љубит Котарке, 
а котарске јести крчамаке. 
Ћесар силни о'сијеке даје, 
а ти з братом и сва хрђа ваша 
да изидеш сили на ћенару? 
Ти да видиш силу капетана 
и његово чело раширено 
-- међу веђе стругу разведену, 
десну руку и ћорду на куку, 
и под њиме ата галатаста --
тресла би те трољетна грозница 
из дан у дан три године дана, 
па је не би никад преболијо. 
Знаш, копиле и од копиљана, 
да покупиш Лику и Отоку, 
Цазин цијел и Бихће крваво 
-- то је тамам тридес' буљукбаштва, 
и за свијем по хиљаду људи, 
свије' тридес' хиљада Турака --
усред поља нашег Удбинскога 
да међу њих силан Гавран дође, 
од свије' би бруку учинијо 
и отиш'о здраво и весело 
на његова коња крилатога, 
а камоли у Кара Роману, 
што је ш њиме три стотине друга 
од злог оца и од горе мајке. 
Под њих ати и кобиле шамске, 
а на њима љути панцијери, 
о кукове њихне маче клете, 
а уз раме џиде убојите, 
цијелој би Босни дохакали, 
а камоли тебе и сердару! 
Ако хоћеш да пијемо пиво, 
ако нећеш о том беседити 
-- о Гаврану и његову трагу --
мијо си ми кā братац од мајке; 
ако ћеш ме на то нагонити, 
сад ће друго међу нама бити.“ 
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Хрњин Халил бесједи Осману, 
„Не, Османе, израд Бога јака 
-- Богом, брате, и опет те кумим --
молим тебе, не врћи ме с пута 
порад Бога, и очи ти љубим!“ 
Осман скочи на десно кољено 
па овако рече Хрњичићу, 
„Ова ријеч и краћа и дужа: 
овдале је до Кара Романа 
доброг хода једанаес' дана, 
млого брда и млого планина; 
да од брда и планина градиш 
све равнине и поља зелена, 
све да чоху стереш и кадифу, 
да пр'о чохе шетам до Романа
-- ријеч кратка, ја те водит нећу!“ 
Црну врагу зуби зашкрипаше, 
катилске се очи наточише 
сузе вруће, тек од крви мутне, 
па џиновске полећеше руке; 
кад за прси дофати Османа 
баш к'о мајка сина од године, 
тако њега баци до тавана 
па с тавана кули о подове, 
грмањ стаде кā да кула паде. 
Кā да душе у Османа нема, 
тако га је сила порушила. 
С опанком му стаде под гроце, 
из силаха ханџар дофатијо, 
па овако рече Самарџићу: 
„Што си дослен, ђидо, учинијо, 
све о тебе и о твоме врату; 
а поселе што ћеш учињети, 
све о мене и грлу мојему! 
О Османе, курвин копиљане, 
ни ћеш мене калаузит џаду 
ни погазит нимет капетану.“ 
Камом махну да му скине главу, 
Осман с писком дозива Фатиму: 
„А шта си се уџапила, црњо! 
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Види Халил шта од мене ради, 
вид' ђе, сестро, оста безбраткиња. 
Подај твоју бесу Хрњичићу, 
водићу га, не донијо главу 
-- кā и што је ни донијети неће!“ 
Фата своје раширила руке, 
прси своје тури пр'о Халила, 
међу очи и у образ љуби: 
„Хрњичићу, кā брате Османе, 
немој своју сестру закукати, 
тако твоја не закукала за те. 
Бог ти вера -- која слагат неће! --
пушт' Османа, божа ти је вјера: 
ја ти вјеру за Османа дајем 
како ће ти калаузит џаду 
и на Роман повес' код Гаврана!“ 
„Отвор' очи, Османова Фато! 
Богом ти се кунем милоснијем 
-- сабљу моју не бих опружијо 
на женскињу, па ма коју било, 
када би ме руса прошла глава --
ал' овако да превариш, Фато, 
да оправиш брата бес Халила, 
моја би те сабља погубила! 
Од тебе бих бруку учинијо, 
ни сам себе не бих оставијо, 
но бих своје срце сагоријо, 
бручну спомен за се оставијо.“ 
Фата рече, „Бог ти вера, Халко! 
Ако слажем, како хоћеш ради!“ 
Халил пушти Самарџић Османа, 
па обадва код софре стадоше. 
Да Османа сечеш са сабљама, 
не би капи крви полетело 
из цијеле ђовде Османове, 
колико га Халил прекинуо 
и Осману чехру препануо. 
Осман 'вако беседи Халилу: 
„Хрњичићу, сāм свој душманине, 
што с' тражијо, то си данас наш'о. 
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Ја сам дош'о ев' једанаес' дана, 
још четири до рока мојега. 
Стеж' опанке, вуци кабаницу, 
хитро брату иди у Кладушу. 
Ви обадва и два бајрактара 
-- ваш Алија и Дрнда са ш њиме --
сва четири коње опремите 
па прсните на четири стране. 
Један сиди на Орашац Талу; 
само Тала и Белаја ш њиме, 
више никог -- нит' ви когој треба. 
Из Гламоча вашег даја Рама; 
Зуканагу са Стијене Жуте. 
Други 'ајде врелу на Цетиње, 
у два бега њихне бајрактаре 
-- Мехимеда, и Алију ш њиме. 
Од Врљике Селим бајрактара, 
од Плочника бега Хасанбега, 
беговије' седам бајрактара; 
из Удбине Ћејванова сина, 
са Припорца малога Диздара, 
с Пријеворца Кунића Хасана; 
иш Чекрка Алемкадунића, 
из Отоке Нушка Куртагића, 
и Турчина Хуремагић Ибра; 
и ваљана Зорића Шабана, 
Танковића, и Арнаутовића 
-- и ви оба са два бајрактара. 
Ако више на карар нађете 
од тридесет -- више не требује --
кā тридесет, кā и три хиљаде, 
-- три хиљаде кā тридес' хиљада! 
Штогој сведеш, врнути се неће. 
Је ли боље повес' тријес' друга, 
нека кука њихно тридес' мајки 
но да кука Босна ципцијела. 
У бисаге тур'те брашњенике 
што ви море бити десет дана, 
а више ви ни требати неће 
без што ћете до Гаврана доћи; 
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он ће вама храну набавити 
-- ви купуса, он ће од вас меса. 
Свакоме ћеш другу наручити, 
нек' понесу мачке челичане 
за на ноге и за њихне руке, 
јер вам коњи требовати неће, 
ни острице на кукове ћорде, 
ни свијетло у силах оружје. 
Ваздан цијел до кара акшама 
из зелена луга Мечекића 
до Крстата брега на Роману, 
ондар ће се виђет Романија, 
висок чардак змајовита сина, 
па ћеш виђет ђе си свео друштво. 
Гледај добро, Хрњичић Халиле: 
сјутра вече и пр'осјутра друга 
-- прекосјутра, то је рећи трећа --
до четврте ноћи половину 
чекаћу вас на двору мојему. 
Како ноћи половину прође, 
док избије лице од данице 
чекаћу вас пред авлијска врата. 
Кад избије за зором даница, 
ни доход'те ни мене тражите; 
Бога ми вас минут чекат нећу! 
Ето тебе, ето моје Фате; 
сабљом сеци, газилуке град'те. 
На бољег ти сабља не лећела, 
већ на своју сестру сиротињу!“ 
Халил отле, „Остаји довале!“ 
Осман њему „Нестретњо ти било!“ 
Ноћи беше прошла половина, 
два сахата само до сабаха, 
а с Јасича четири атлијска 
до Удбине и сердару систи. 
Ал' је Халил сила на ногама, 
лак је момак кā и бела вила. 
Сабах зора, Халил у Удбину, 
тамам пљацом иде пр'о Удбине 
ђе је свога оставијо Муја. 



   Авдо  Међедовић                                                             

552

Епске 
народне 
пјесме

Мујо никуд није померијо; 
тамам бјеше ђе га ј' оставијо. 
Ту седаше те сузе ронаше. 
Двије руке под појас туријо, 
мисли сердар које јаде хоће. 
Хрњин Халил турски селам вика, 
прифати му преко плача Мујо: 
„Е, Халиле, шта је с Јасикама?“ 
„Добро, Мујо -- не остави, Боже, 
без игбала браћу Хрњичиће! --
ја Османа у Јасике нађох.“ 
Цијелу му пева крајишницу 
шта је горе учинијо ш њиме; 
само није каз'о сердару
как'а ли је сила при Гаврану, 
јербо не би померијо Мујо 
кад б' онамо главу изгубијо. 
„Мој сердаре, кратка нам је вада. 
Ту велика не требује војска, 
само тридес' или два-три друга 
-- и то, Мујо, на аџелу живу, 
јер нас Осман више чекат неће 
без сал ноћас и сутра навече, 
и пр'осјутра -- то су три вечери, 
и четврту до око поноћи. 
Чекаће нас на дворове своје 
под цијелом његовом опремом; 
од поноћи док биде зорица 
и искочи на небо даница, 
заклео се Богом милоснијем 
да нас декик више чекат неће 
бес док види лице од данице. 
Па чу ли ме, мој брате сердаре, 
према томе да подикатимо, 
јер је тежак зулум на Хрњице; 
ми два, и два бајрактара, 
сва четири коње опремимо, 
на четири краја растуримо.“ 
Но гајирет соколане сиви 
-- Хрња тежак, а нема ђогата, 
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Халил лахак кā и белогорка --
„Хајде, Мујо, лако од Удбине, 
што мо'ш прије на Кладушу дођи. 
А ја одо' понапријед, Мујо, 
да опремим себе и малина, 
и твојега дебела ђогина 
доклен коње бајрактари спреме, 
да што прије искупљамо Турке.“ 
Брешку витку преко плећи баци, 
оде момак кā небом звијезда. 
Прије подне у Кладушу дође, 
бајрактаре пред капију нађе. 
Све плакаху и Хрње чекаху, 
и брињаху шта је са Хрњама; 
кад виђоше напрема се Халка, 
не могу га момци ишчекати 
да међу ње код капије дође. 
Дрнда шути, Алија га пита: 
„Хрњичићу, млад господичићу, 
шта је с вама, наш соколе сиви?“ 
„Мој Алија, добро ако Бог да! 
Но, соколе, опремај хајване, 
ти риђана а Дрнда шарана; 
ја ћу мене и малина мога, 
још ђогата Хрњице сердара. 
Једна нам је судба искочила, 
за нас свије' -- тек хајирли, Боже! --
да скупимо за ноћи четири 
по избору аге из далека 
-- од Гламоча и Орашца равна, 
пр'о Отоке до Чекрка града, 
преко Лике до Горње Врљике, 
и с Цетиња до два бајрактара.“ 
Кад су момци чули Хрњичића, 
полећеше, подрум отворише. 
Халил гредом говори Алији: 
„Сад немојте коње опремати 
са рахтима и са калканима; 
само седла, по њима колане, 
сахтијанске узде и билане, 
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кубурлуке и добра хеђбета 
што ће доста примит брашњенике. 
На вас тур'те проста одијела 
кā за даљне чете или војске.“ 
Па се момак уз дворове прими. 
Сам себе је добро опремијо. 
На се тура крстата одела 
која могу њему требовати 
за уходе или за тевдила, 
одијела из Аде крваве 
некак'ога Жаре Маријана, 
што је ускок од Бечког ћесара 
те само сāм иде планинама 
без никак'а од невоље друга 
из дан у дан за дван'ес' година; 
тог хајдука и тог харамбаше 
у цијелој царевини нема. 
Кад је себе Халил опремијо, 
па се момак стрча у подруме 
те сигура пехливан малина 
и Мујова клопава ђогина, 
па на ђога двоје хеђбе баци. 
Па истегли својега малина, 
истегли га на дишер авлију. 
Са авлије дозива Ајкуну: 
„Ајко сестро, када Мујо дође, 
док се Мујо на наш дворац спреми, 
ти са снахом прави брашњанике, 
добро доста за четири друга 
-- за ме, Мујо, и за бајрактаре. 
Нека мачке узме из магазе 
челичане за ноге и руке, 
нек' ђогату тури у хеђбету. 
Нека Мујо иде у Удбину, 
нека зовне сина Ћејванова; 
нек' понесе мачке челичане 
и брашњеник' за десет данова. 
Нек' с Удбине на Припорац сиде, 
нек' малога дигне Диздарчића 
на његова дебела вранчића; 
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нека мачке и брашњеник' прими. 
Нек' с Припорца на крај поља пође, 
нек' обадва покрене Османа, 
Танковића и Арнаутовића; 
нека мачке и брашњеник' приме. 
На аџелу нека се опреми; 
нек' ниједног не остави Мујо, 
па са свијем до бегове Лике; 
нека спреми седам бајрактара, 
па нек' с Лике иду у Јасике. 
Нек' не иде у село к Осману, 
но на брду теке под Кунару;
нек' се крије од свакога Мујо 
рад' Османа нашег Самарџића. 
Ти, Алија, јаши на риђана, 
право иди врелу на Цетиње 
те бегове крени бајрактаре; 
чујеш добро шта сам рек'о Ајки, 
како ће се спремат бајрактари. 
Па с Цетиња хајде до Плочника 
те Хасана бајрактара крени; 
од Плочника хајде у Врљику 
те ћеш Селим Велагића кренут. 
Па с Врљике иди у Јасике; 
под Кунара, ту ћеш наћ сердара, 
смијешаћеш са сердаром друштво. 
А ти, Дрнда, сједи на шарина, 
хај' у Рибник и Отоку горњу 
те Курт'ића и Кунића крени; 
из Рибника Хасан буљукбашу, 
и Вилића и Зорића ш њиме, 
и Турчина Хуремагић Ибра. 
На аџелу до Чекрка сиди, 
па ми крени Алемкадунића; 
па с Чекрка у село Орлујце, 
покренућеш Орлан бајрактара; 
па с Орлујца иди к Јасикама, 
па отолен код сердара мога. 
А ја одох у Гламочу к дају 
-- најдаље је мене путовати --
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из Гламоча у Орашац Талу, 
да газију орашкога кренем 
и његова Белај бајрактара; 
да се сврнем на Стијену Жуту, 
да покренем буљукбашу Зука; 
па отолен ја ћу к вама доћи. 
Ха гајирет, моји соколови!“ 
Па под собом гаракну малина. 
Бајрактари млого не чамаше. 
Мујо дође, све кажују Мују 
шта је њему Халил наручијо 
и како ће покретат дружину, 
па обадва на обије стране. 
Садно поља з десна на лијево 
-- Дрнда десно, Алија на лево --
отераше два сокола сива. 
Доклен Мујо себе сигурао, 
Ајка и снаха спреми брашњанике 
у свилене бошче у хегбета, 
и турише мачке челикове 
за на ноге и на мушке руке. 
Па се Хрња пропе на ђогата, 
преко поља дође у Удбину.
Тамам акшам, дође у Удбину 
на дворове старог Ћејивана. 
Халком куцну, истрча делија. 
Кад видијо Хрњу на ђогина, 
Мехмед га је бујур учинијо: 
„Хајиролах! Одкуд тебе амо?“ 
„Мехимеде, немој мене питат.“ 
Накратко му крајишницу каза. 
Тадар срећа беше у Турака 
те хајаше једно за другијем. 
На аџелу опреми дората 
-- Вазда момак хазур и мамуран, 
вазди хазур има брашњенике 
и у џепе мачке челикове --
па сокаком на поље зелено, 
у Припорац код Диздара малог. 
У јације, кад клањају Турци, 
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Мујо халком куцну на капију. 
Момак сиде, отвори капију, 
намах 'и је бујур учинијо. 
Мујо рече, „Фала, Диздарчићу! 
Нисмо дошли коње раседати,“ 
но му каза у чему су ствари. 
Момак намах у бијеле дворе, 
себе одмах сигур учинијо. 
Док вранчића у подруму спреми, 
ханка хеђбе снесе з брашњеником 
и у руке мачке челикове, 
па витезе коње појахаше. 
Кад је сахат по јацији било, 
код обадва дођоше Османа. 
Ту седнуше те се одморише 
док се до два момка опремише. 
Па витезе коње посједоше; 
сабах зора, они надно поља, 
цијел данак до широке Лике. 
Кад је сахат бијо по хакшаму, 
на бегове чатисаше дворе. 
Није шала ни маскара бего! 
Вазди беже држи сејимене 
те чувају стражу на капију. 
Далеко хи опазила стража; 
вика стража, „Ко је на коњима?“ 
Каза Мехмед ко су и како су. 
Познаше хи бегови сејмени, 
на селам хи бујур учињеше. 
Доклен аге коње прићераше, 
сви сејмени капији слећели 
-- и у руке држе пафталије --
и бегово седам бајрактара. 
Кад видоше да је сердар Мујо, 
селам даде, они хожђелдију, 
на двор Муја бујур учинеше. 
Мујо рече Врцић бајрактару, 
који бега чува код харема: 
„Ти Врцићу, свилена кошуљо, 
хајде бегу, у харему кажи, 
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хоће ли ви изун поклонити, 
јер сте мене, момче, потребити 
четовати неколико дана.“ 
Ибро дође бегу до харема. 
Бег завика, „Нека иде амо!“ 
Хити Мујо, није за седника; 
бег хим речи не учиње. 
Шала није лички Мустајбего! 
У његове на оџак мутваке 
вазда има хазур брашњеника, 
дебела од овнова меса, 
и бијела хљеба, и скорупа 
-- ласно ли се згодну опремити! 
Док се седам соколова спреми 
Мујо с друштвом попи мешче вина, 
па по ноћи са Лике широке. 
Сабах зора, Мујо под Кунару. 
Ваздан цијел сакрија дружину, 
чека Дрнда и Алију свога. 
До акшама нема ниједнога. 
Кад је сахат по акшаму било, 
Дрнда дође и доведе друштво; 
кад је сахат по јацији било, 
дође Аљо, доведе дружину. 
Кад је зора помолила лице, 
дође Халил и доведе даја, 
даја Рама и Орашког Тала, 
и Талова Белај бајрактара, 
Зуканагу са Стијене Жуте. 
Турци своје коње одсједоше, 
на токе хим пушташе колане 
и са зуба ђеме челичане, 
планинске хим принијеше траве. 
Ваздан цијел до мрка акшама; 
акшам прође, коње притегоше, 
ћулешима сели на сриједу. 
Пō сахата пола ноћи прође, 
Мујо з друштвом у Јасиче дође 
пред капију Самарџић Османа, 
кад се силан Осман опремијо 
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па изиш'о пред дишер авлију. 
Осман сједи на камен студени 
и уз раме држи гарабину, 
и крај њега седи обравница, 
и у њојзи мека брашњаница. 
Кад је сердар дош'о на ђогату, 
селам даде Осман Самарџићу. 
Силом му је Осман прифатијо; 
ниједноме не шће говорити, 
нит' хим дати ситну холђедију, 
само Талу и малом Диздару. 
Руку пружи, рукова се с Фатом, 
Фата брата међу очи љуби. 
Осман скочи на ноге лагане 
и на плећи баци обравницу. 
Мујо рече Самарџић Осману, 
„Дај, Османе, мене обравницу. 
Немо'ш пешке носит на ногама.“ 
„Нијесам се научијо, Мујо, 
да ми коњи носу обравнице.“ 
Па обуче диван-кабаницу, 
пушку лунтру пр'о оба рамена, 
па завика Хрњици сердару, 
„Немо'те ме покрпати, Мујо, 
ви с коњима а ја на ногама.“ 
Па кад Осман трехну пред агама, 
са по ноћи до кара акшама 
не могоше виђети Османа. 
Док на Брешљен гору искочили, 
аге своје коње уморише. 
Кад на Брешљен дошли на лазину, 
кад ту Осман ноге прекрстијо, 
на кољено софру поставијо, 
пије пиво а једе једиво. 
Сви се томе зачудише Турци 
и на своме срцу помислише, 
„Да л' је вила, да л' је џинија? 
Нит' смо знали нит' смо разумели 
које ли је срце у Османа.“ 
Селам даше, коње одсједоше, 
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и на коње умор поврнуше. 
Ко је гладан, он хлеба поијо; 
ко је жедан, вина је понијо 
место воде на тијесна места, 
јер свуђ воде планинама нема. 
Па с јације вика Самарџићу, 
„Јаш'те коње, ваља путовати! 
Романа је даљно путовање; 
кратки данци, а дуги конаци.“ 
Аге ништа ријеч не чинаху, 
но слушаху Осман Самарџића. 
На коњима стегоше колане 
и њемачке ђеме на вилице, 
па тргоше шетат планинама. 
Ноћ цијелу до сабаха раног, 
на Букову изљегли планину. 
Сваки нуди Осман Самарџића, 
„Уморан си, ход' на коња мога.“ 
Осман на то не да поменути. 
„Далека је џада до Романа; 
има вакта, биће одмарања.“ 
Цијел данак тамам до акшама, 
з Буковице на Ораховицу. 
Осман скочи з десна на лијево 
те у хомар скиде обравницу, 
за њим аге коње одсједоше. 
Осман рече, „Коње попуштајте, 
одмор'те хи и нахраните хи, 
сви једите и одморите се!“ 
Нико њему ријеч не бркаше, 
но на коње пушташе колане, 
принијеше пандурике траве. 
Коњи једу траву пандурику, 
серхатлије ваду брашњенике. 
Доклен јели и се одморили, 
брашњенике у хегбе турили, 
Осман своју свеза обравницу 
па хим вика, „Притеж'те колане, 
јел је наше даљно путовање.“ 
Аге намах њега послушаше, 
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витезове коње сигураше; 
поседаше коњима сриједи, 
па кренуше ноћом планинама. 
Дан за даном, конак за конаком, 
Осман дане с ноћом саставијо. 
Осми дан су под Роману сишли 
у велику лугу махнатоме 
под платије од Кара Романа. 
Већ хим отлен коњи не требују. 
Тога луга четири сахата. 
Па кад Осман стиже у лужини, 
насред друма ноге прекрстијо, 
оваку хим рече лакрдију: 
„Аге драге, коње одјашите; 
одавлен ви коњи не требују, 
већ обор'те седла са хајавана, 
понес'те хи у махнатом лугу, 
потрпајте на месту једноме. 
Неколика остав'те друга, 
нек' ви коње у лужину чува 
да хи мрки не поједу вуци. 
Од хајдука бојазбине нема; 
о'ђек мушке ноге не долазе 
ни од које од држава стране. 
Ова се је прекинула џада 
од како се чуло за Гаврана.“ 
То агама мило не бијаше, 
ама чаре друго не имаше; 
витезове коње одсједоше,
с ћулехана седла оборише, 
у лугове у месту једноме 
потрпаше једно сврх другога. 
Сад завика Хрњица сердаре, 
„Ко ће остат те чуват хајване?“ 
Рече Мујо, „Хо' л' ти остат, дајо? 
Ти си мало љета остарели', 
ти се не мо'ш уз платије пети.“ 
Рамо рече, „Ја сам буљукбаша, 
не припше ми да сам чобанбаша.“ 
Мујо пита гази Зуканагу, 
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„Хо' л' ти остат, гази Зуканага?“ 
Зуко за то не да поменути. 
Мујо пита малог Диздарчића, 
не да ни он за то поменути. 
Мујо седам бајрактара пита, 
хоће л' који остат код хајвана; 
бајрактари рекоше сердару, 
„Ми смо пошли чету четовати, 
а не коње чуват у лугове.“ 
Мујо редом пита у лужини. 
Мујо Тала Орашкога пита, 
„Хо' л' ти, Тале, останути, брале, 
да причуваш коње у лужини 
доклен од нас како будне чаре, 
или дерман или мртве главе? 
Ако нама суђен данак дође, 
сви ти коњи могу останути; 
бољи су ти но полу Грбаве!“ 
„Не шалапај, биволице стара! 
Зар би мене оставијо 'во'ђе 
да ја коње ћулехане чувам, 
ти да с јеле купиш огрлице, 
ис пећине благо Гавраново? 
А ја сирак кā што сам и бијо, 
ја сам пош'о јä л' да губим главу 
јä л' да паре снесем у Орашцу. 
Остала ми кула, у њој љуба, 
и код љубе моја ђеца луда. 
Код њих брашна ни за хевту нема, 
за присмочит ни зборити нећу; 
Бог зна један, ни за месец дана 
ја се вратит у Орашац нећу!“ 
Па дофати дебела кулаша, 
опутни му чатал одвалијо, 
па кулаша одби низ лужину: 
„Хај' кулашу, нек' те једу вуци! 
Добро видим да ћеш опушћети, 
у нездравље Хрње обадвије 
-- за њих ми сви да губимо главе!“ 
Згледаше се сви редом јунаци. 
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Сваки коња одби за кулашем, 
па на ноге мачке и на руке; 
почеше се ус платије пети. 
Од сабаха тамам до акшама, 
с малом душом на Роман изишли. 
Код Романа поврх крша равна 
ђетелина до кољена трава; 
нит' је овце ни говеда пасу. 
Кол'ко море око погледати, 
све равнина и трава зелена 
као да су поља покрај мора. 
Осман сједе и рече сердару 
и цијелу друштву Хрњиноме: 
„Ево Роман', ђе сте накастили! 
Сад овдале два пуна сахата 
ни напријед, ни на десну страну; 
окрените з десна на лијево, 
срести ће вас брда и платије. 
У платије бори под облаке 
и зелене смијешане јеле; 
под брдо је чардак на долини, 
крај чардака јела с огранцима 
ципцијела рушпом окићена, 
огрлице с њемски' госпођица 
-- с њемачкије' и с маџарскије'. 
Више јеле врело и фискије, 
крај те воде ледена пећина; 
у њој шехја има свакојега 
и жутога на купове блага. 
Тале, ако мислиш -- и сердаре --
тек ту паре нису бадихаве. 
Кад дођете код чардака тамо, 
ја ћу бити на крстатој стени 
више воде и више пећине, 
а ви ћете код чардака сићи. 
Ето ага, ето капетана, 
како ш њиме знате сулите се; 
ја ћу на то рази останути.“ 
То хим рече, а на ноге клече, 
напријеко планином утече; 
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Мујо јекну, а Романа звекну, 
па з дружином брдом и планином. 
Та планина до под облакове. 
Ведро није, но је облачина 
и помало киша ромињаше; 
врховима магла уфатила, 
а месеца није да огрије, 
но хи мркла стегла помрчина. 
Тек по збору што је Осман каз'о, 
све се лево држу планинама. 
Так'а хи је намер нанијела, 
пред чардаком харамије сишли. 
Кад су силан чардак осејрили, 
на свакога косе настрхоше. 
Кā да се сваки болује грозницу, 
тресу хим се руке и мишице, 
а клепћу хим токе на прсима 
од велике силе од чардака: 
трист' и шес'ет велики' дирека 
од четврта и жаркога луча 
-- трист' од луча, шес'ет од челика --
сврх дирека темељ заузели, 
на високо салу начињели 
ђе ту триста сједи харамбаша. 
Подрум беше изван од чардака, 
ђе хим триста седи ћулехана. 
На чардак' су стубе на чекрке; 
кад Гаврана код чардака нема, 
стубе дигну на горње чекрке. 
Да и вила лети планинама, 
једва би се на чардак пропела, 
а камоли как'а мушка рука. 
Уз диреке мачке не помажу. 
Вид' сердара, дође до чардака, 
кад на чардак стубе испењене 
-- то се види да ту нико нема. 
Од подрума отворена врата, 
у подруму ћулехана нема. 
Мујо јекну те планина звекну, 
„Леле мене од игбала мога! 
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Обијо сам двије краљевине 
-- сву Маџарску и земљу Ћесарску --
у полу сам бијо Италије, 
у Француско неколико града; 
ове силе ни чуо нијесам, 
а камоли да сам је видијо.“ 
Па завика брату милосноме, 
„Трчи, брате, код воде студене, 
више воде и више пећине, 
Самарџића на стијену питај 
шта но море бити са Гавраном, 
кудар њему иде покретање, 
колико се бави у планини 
кад остави чардак на Роману 
-- злато, благо, искићене јеле --
куда иде, и доклен салази. 
Брзо дођи и сеердару кажи!“ 
Момак трчи кā и белогорка. 
Преко дола под платије дође 
код студене воде на фискије. 
Више воде и више пећине, 
ту Османа Самарџића нађе; 
момак двије ноге прекрстијо. 
Момак пије, ни бриге му није, 
а Халила га за Гаврана пита: 
„Мој Османе, мој премијо брате, 
Гаврана нам код чардака нема 
ни његова друга никак'ога, 
ни у подруму коња ниједнога. 
Знаш ли, брате, њихно покретање, 
куда иде и сенту којему, 
бави ли се по колико доба 
кад остави благо на Роману, 
окићену крај чардака јелу 
свитицама и огрлицама?“ 
„Хрњичићу, мојега ми дина, 
мислијо сам да је Гавран туна, 
но сад не знам куд је обрнуо 
-- ал' к Брауну, ил' Аји Нигрису, 
ил' је Бечу пош'о бијеломе.“ 
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Па се Осман мисли на стијени, 
па Хрњици беседи Халилу: 
„Ти Халиле, мислиш Хрњичићу, 
Гавран брине за његово благо? 
Знаш Халиле, без Бога једнога 
да у Роман нико не долази 
одкада је Гавран у Роману. 
Сад се, Хрњо, могу осјетити 
куд је Гавран друштвом отишао. 
Гавран има добру заручницу, 
из Ћорфеза Ћорфеску краљицу 
-- она има шћерку једихницу, 
она ћоса з Гавран капетаном. 
Од године кад је ово доба, 
или петн'ес' или двадес' дана 
-- кад је близу Ђурђев дан зелени --
мајка шћерку из Ћорфеза спреми, 
свилен чадор од црвене свиле 
-- етеци му рушпом поткићени, 
на чадору, на шипку злаћену, 
алем камен на чадору сјаји --
што га так'ог у млогога нема. 
Ш њоме војске калабалук спреми, 
од Ћорфеза по дван'ес хиљада 
-- све атлије, нема пешадије --
и краљица осигура војску 
са цијелом храном и тајином, 
сигура хим у вапор чадоре 
и оправи преко мора војску, 
преко мора до Кара Лимана. 
У Лиманско поље па'не војска 
и у поље разапну чадоре, 
и побију џиде пред чадоре, 
за те џиде повежу атове, 
и разапну чадор госпођици 
цијел сахат даље од логора, 
доста близу до Кара Лимана. 
Кад госпођи чадор сигурају 
и пред чадор свежу бедевију 
-- четири је чувају Маџара, 
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госпођицу у чадору служу --
она хабер у Роману спреми. 
Гавран свога опреми галеша, 
з друштвом доље у Лиману сиђе. 
Друштво своје у шехеру спреми, 
он галеша код кобиле свеже, 
он у чадор сједне код госпође;
код галеша три-четири друга, 
те Гаврана и галешу служе. 
Ту поседи по неколико дана 
-- од петнаес' па до двадес' дана, 
некад буде и по месец раван. 
Примак'о се Ђурђев дан зелени. 
Ако није пош'о у Лиману, 
ја сад не знам на коју је страну. 
Ти отиди те кажи сердару 
од чардака систи до Лимана, 
све нис крше и клисуре клете 
тамам равно за седам сахата. 
Гавранска је сила наћерала, 
диг'о рају од Бечког ћесара, 
од клисуре тесту начинијо 
кудар коње могу пројахати, 
протрчати један крај другога, 
никад један сметат другом неће. 
На тесту су крши наклечени, 
крши клети до под облакове; 
вију вуци, грохте гавранови, 
а трупају међедине суре, 
пролијећу белогорске виле, 
полајкују китасте лисице 
-- чету друга да уфати туга, 
а камоли једног непозната. 
Ако когој ка Лиману пође 
те се буде придесијо туна, 
кад ће пољу Лиманскоме систи, 
ако биду ћорфески логори 
и њихови попети чадори, 
нек' не иде међу логорима, 
но нек' метне око ка Лиману. 
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Крај Лимана, код бедена града,
ту је чадор од црвене свиле, 
пред чадором галеш и кобила. 
Код њих осам стоји нобеџија; 
четири су од града Ћорфеза, 
а четири од нашега друштва. 
Не бих рек'о мужу никак'оме 
да га врази носу ка чадору; 
забрана је доћи код Гаврана, 
ту ће одмах изгубити главу. 
Нек' се врне, нек' ви јасно каже. 
Ако вас је обродила мајка 
те смијете чекат харамбашу, 
чекајте га па кад отуд дође; 
не смијете, ви се натраг врат'те. 
Санћим, Хрња, да се поврнете. 
Без Гаврана да се не бијете, 
да његово благо понесите 
-- док је мене на два рама глава 
а у руке лунтра дубровачка, 
не дам блага мојег побратима 
док ви млого не зададнем јада, 
јер кад бисте благо понијели, 
мене глави утечиштва нема, 
код Гаврана место изгубијо. 
Натраг куде немам од везира.“ 
Халил оде натраг до сердара; 
Мују брату и дружини дође, 
све му каза шта је Осман каз'о. 
Мујо јекну, а Романа звекну, 
са очи му сузе полећеше; 
двије руке сави на срдашце 
па завика, „Чудна јада мога! 
Тешки ли су дани на ме пали 
што до сада ни на кога нису.“ 
Па завика међу друштво Мујо, 
„Браћо моја и дружино редом, 
жалите ли погинути за ме? 
Ако има међу вама који 
те ће жалит да остави главу, 
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нек' се радо врће ка Крајини. 
Мене з братом повратиштва нема; 
волим о'ђе славно погинути 
но резилно гинут код Отмана, 
хрђав спомен на се оставити: 
‚Није смијо у Роману поћи, 
па резилно нек' је погинуо.‛“ 
А друштво му оде беседити, 
„То што збориш, то није срамота. 
Тек мислимо, вођек једног нема 
што ће за вас жалит погинути. 
Ми смо знали куда крећеш друштво, 
па смо на то нијет учињели 
да ми наше оставимо главе 
ђе оставу њихне Хрњичићи.“ 
Кад је Мујо разабр'о дружину, 
ђе је чисто и дикатли друштво, 
на то добар шућур учинијо: 
„Фала аге! Бог ви помагао, 
ни умрао док ви не вратијо! 
Али Бога молим да не па'не 
на вас мука како је на мене. 
Но сад, браћо моја и дружино, 
ова нам је земља непозната, 
прво мене, па вама свијема; 
Нити знамо ђе Лиман припаде, 
ни куда се иде ка Лиману, 
ни који је адет међу њима, 
којим ли се језиком владају. 
Земља туђа, нема калауза; 
туђи људи, не знамо хим ћуди. 
Да л' је мајка обродила сина 
а з добром га сисом задојила, 
у добар га мејтеф оправила 
да умије језик свакојаки 
-- од најмање од двије-три руке --
сестра так'ог брата поднивила 
без бешике, на бијеле руке, 
сал на чисто девојачко крило, 
а мушкијем опасала пасом 
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и данас га придесила о'ђе, 
да полети низ тврду клисуру, 
да у поље од Лимана дође, 
да увиди је ли Гавран туна 
и ћорфеска госпо'ска ђевојка, 
и логори јесу л' у чадоре, 
да се одмах на Роману врне? 
Ако биде дерман од еџела 
те би' штогој учинијо чаре 
од Гаврана и његове главе, 
ја бих уплив им'о код султана; 
што бих иск'о, све би мене дао 
-- султан мене, а ја томе другу 
који би ме ноћас послушао. 
Ни на то га не би' оставијо; 
кулу бих му добру начинијо 
покрај моје, ал' бољу од моје, 
још вишију и још шаренију; 
ако ли би бијо неожењен, 
с мојом би' га сестром оженијо, 
што би знао да се оженијо, 
какву ли је набавијо љубу, 
поред љубе двије добре шуре.“ 
Кад то Хрња рече Мустафага, 
сви у реду поникоше Турци. 
Ко је даљи, чини се не чуо; 
ко је ближи, он у траву вјири 
те он траву гледа ђетелину, 
како трава на замерке расте 
кā бијеле дојке у ђевојке. 
Неко ковче ковча низ чакшире, 
неко брише токе и оружје; 
туна нема код њега јунака 
који би му сиш'о до Лимана. 
За благо се не продају главе, 
нити коме рушпе потребују 
кад с рамена руса глава прође. 
Хрњин Халил 'вако беседаше: 
„Валах, Мујо, то ти је срамота. 
Мало ти је повес' агаларе 
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-- с нама пошли да изгубе главе --
но хи јоште ка Лиману спремаш. 
То је, Мујо, јä моје јä твоје. 
Ал' ј' у тебе тешка ђоведетина; 
ту од тебе херећета нема, 
ни без ђога има колетања. 
Но ти сједи и цијело друштво; 
ја, иншалах, одо' до Лимана.“ 
То хим рече, а на ноге клече, 
бахтли брешку пр'о сриједе прими. 
Исто Мују мило не бијаше, 
но вољаше да ко други пође. 
Халил рече: „Остајте на здравље! 
Сад је, Мујо, два сахата прошло 
ноћи тавне, то су сад јације. 
До пр'осјутра, до у сабах рани, 
ако Халил биде у животу,  
хабер ћу ти донијети прави; 
ал' пр'осутра до сабаха раног 
када не бих дош'о међу вама, 
нит' чекајте нит' ми се надајте, 
но реците, ‚Алах рахметиле!‛“ 
Па полеће као соко сиви. 
Љета нема без Ђурђевог дана, 
нема жара без храстовог пања, 
а ни брата док не роди мајка. 
Халил оде низ ледену клисуру, 
а Мују се баилдиса душа, 
међу аге кā без душе паде. 
Сви скочише те Муја умише, 
и рекоше, „Јазук тебе, Мујо! 
Што то губиш срећу Халилову 
те напријед оплакујеш Халка?“ 
Сад да вама за Халила кажем. 
Нис тијесну сиграо клисуру 
кā јеленак од двије године 
од јације до зорице ране. 
Росан момак до Лимана сиде, 
кā и сваки хајдук из планине. 
Па погледа пољем Лиманскијем, 
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кад по пољу попали чадори. 
Вришту ати, пишту бедевије, 
свири свирка, удара борија, 
ћорфески се момци разиграју. 
Халил ништа логор не гледаше, 
но к Лиману очи обрнуо. 
Крај Лимана и бедена града, 
ту угледа свилена чадора,
свилен чадор од црвене свиле, 
и галеша коња крај чадора. 
Црн је галеш, а рахти злаћени, 
седло ц'јело од бисера сама; 
клобуци му по прсима сјају 
кā у ноћи добра месечина. 
Галеш клетан велик у висину; 
Халил јекну кад виђе галеша, 
„Јадан Мујо! Ми ђогата фалимо; 
ти да јахнеш на ђогата твога, 
ти би прош'о и пројах'о ђога 
испод гала Гавран капетана, 
ни калпак ти не бе закучијо.“ 
Гала држу четири Маџара 
за четири краја од чатала; 
често гале узмахује главом 
те у хава подиже Маџаре
кā и мајка од године сина. 
Халил иде а мишљаше гредом: 
„Кад ј' овака сила при галешу, 
а какав је његов бињаџија? 
Не знам сада куд ћу ни како ћу. 
Да се врнем, шта ћу казат Мују? 
Војску виђох, не виђо' Гаврана, 
нити знадем кад ће на Романа. 
Да уљегнем код огњена сина, 
уљећ могу, а ижљећ не могу; 
руса ће ме разминути глава.“ 
Све мислијо, на једно смислијо: 
„Погинуо па ма како било; 
боље прије но чекат послије.“ 
Па управи право ка чадору. 
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Пред чадором ‚добро јутро‛ вика 
њемачкијем тврдијем језиком. 
Нобеџије добром одазваше, 
овако су њему беседили: 
„Горјаниче, што си дош'о амо? 
Ил' си пијан, ил' си без памети, 
у незнање да изгубиш главу? 
Јеси л' чуо, ил' знао нијеси? 
Забрана је уљећ код Гаврана 
док је ш њиме у чадор госпођа, 
мила шћерка Ћорфеске краљице. 
Но чу ли нас, горјаник хајдуче! 
Хајде тамо неђе под чадоре, 
ил' у Лиман у п'јану механу. 
Ако имаш посла са Гавраном, 
пос'о види кад на Роман пође.“ 
Но Халила очи горачије', 
па овако ријеч беседаше:
„Ја нијесам логор научијо 
ни под чадор у логор сеђети, 
ни у кахву пит амберију; 
ја кад пијем, пијем у планину 
под зелену без никога јелу. 
Нити пива желим ни сохбета, 
само желим да видим Гаврана, 
војсковођу и огњеног змаја.“ 
Све то слуша Гавран и ђевојка, 
па завика, „Ко то мене тражи? 
Пуштајте га, нека иде амо!“ 
Стражари му врата отпушташе, 
момак свилу диже на капију. 
Кад уљеже Хрња код Гаврана, 
кад погледа силу у столицу, 
Боже мили -- на свему Ти фала! --
капу скин'о, на хастал туријо, 
покрај капе од челика ћасу 
-- примила би цело буре вина 
које фата двајес'-тријес' ока. 
Момак нема браде ни мустаћа. 
Плава ока, а чела широка, 
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преко очи пруге преплетене 
кā да су му гује проведене. 
Чело има два мушка чеперка, 
међу веђе добра подланица 
добра шака од доброг јунака. 
Мишке двије што су у Гаврана 
дебље млого него што је Халко 
по појасу, куд паше кајасу. 
Стол под њиме, ноге од дирека, 
но том столу плоча од мермера, 
на тој плочи шилте од харира, 
у шилтету 'тичја перушина. 
Момак ногу пр'о ноге туријо; 
шкрипа стоји под столом дирека 
кā да мајстор гору сецијаше. 
Колико је ђовде на Гаврана? 
Копље има момку пр'о рамена, 
прси цијел чадор заплишиле; 
преко прси злаћено ордење, 
круна златна Бечкога ћесара 
под гроце Гавран капетана. 
Силах плетен сав-цијел од злата, 
у силах му двије мљетке сјају 
које поке примљу тученика, 
кундаци хим од жеженог злата 
а вратови у бисер снизани, 
ћетови хим драги каменови. 
На бедре му мљетачке чакшире 
од црвене мљетачке кадифе 
ципцијеле златом ишаране 
-- куд су швови, све шерити златни --
уз бедре му гује оплетене, 
под силах му главе саставиле. 
На прси му токе олуклије 
што хи так'и никад чуо није, 
а камоли да хи је видијо. 
Мача момку преко бедре двије 
од два мушка дуга растегљаја; 
балчак му је од самога злата, 
костура је од зехера љута, 
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а ножица у бисер снизани; 
два му прста језик помолијо 
-- колико се мача зелењаша, 
би рекао, иж ње пламен лиже. 
Пред њим букал оке четири
ни ода шта, већ од сухог злата, 
пун напуњен препеке ракије; 
други так'и пун напуњен вина. 
Пред Гавраном хастал од седефа, 
по хасталу бошча од харира, 
све у златне пренешена гране; 
з друге стране сребрена столица, 
а на њојзи седи госпођица.
Как'а беше да ви описујем 
-- ил' се так'а учине Халилу, 
ил' се момку памет занијела --
њејно лице кā и јарко сунце, 
а гроце баш к'о месечина. 
Ибришим је косу рашчешљала, 
са златом је у туре спучила; 
златан шешир на глави госпођи 
вас поткићен маџаријом жутом. 
На уши јој злаћене менђуше. 
На ђевојку од злата кошуља, 
а низ грло четири ђердана; 
колико је грло оф ђевојке, 
још би рука стала од јунака. 
До под грло извише ђердана 
златан ћемер око срца њејна; 
колико је танко преко паса, 
толикога прекодоброг гласа 
-- да је так'е ни уснијо није, 
а камоли чуо јä видијо. 
Пред ђевојком чаша позлаћена 
која прима седамнаес' драма. 
Дечак сави скуте и рукаве, 
Гаврановој полетијо руци; 
шапку капу тури под пазухо, 
па послије приђе госпођици, 
преклони се и пође јој к руци. 
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Гавран 'вако беседи Халилу: 
„Горјаниче, одкуд те имамо? 
Од које си земље и како си, 
која те је земља отхранила? 
Јеси л' ђегођ до границе близу?“ 
Халил 'вако беседи Гаврану: 
„Златни змаје, Гавран капетане, 
зар ме, златна круно, не познајеш 
-- од Пожара Жарчевића Марка, 
који сам се одметнуо давно 
без никак'а од невоље друга, 
из дан у дан за осам година. 
И мене је кућа додијала; 
кућа ми је зелена планина, 
у планини студена пећина. 
Па сам чуо за те господара 
ђе си јунак, и види се на те. 
Тражијо сам тебе на Роману 
да бих ли се с тобом удружијо, 
и би ли ме у друштво примијо. 
Саму ми је више додијало, 
а не би се са млом покудијо.“ 
Но га Гавран 'вако погледује, 
па Хрњину беседи Халилу: 
„Ђерчек тебе видијо нијесам, 
али што сам чуо од свијета 
за хајдука Жеравицу Марка, 
да је Марко вишије' година. 
Силан јесте и припше на тебе, 
тек сам чуо -- причали ми људи --
слик и облик на те добро личи, 
али твоје млого очи црне, 
а Маркове чакарасте веле.“ 
„Как'и -- драги господаре! --
да је Марко повишије' љета? 
Од петнаес' непуно година 
ја сам гори ускочијо бијо 
и горски се хајдук начинијо. 
Још се осам није испунило 
-- имам барем јос цел' месец дана --
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двајес' и три, а сад и четврта.“ 
„Добро, добро, Жеравица Марко! 
Ја сам чуо -- причали ми људи --
у свијету хакаџије нема 
ш њиме хакнут камена с рамена. 
Па сам чуо од другије' људи, 
са хајдуком Жеравицом Марком 
нема момка да му скочи скока. 
Па сам чуо, Жеравица Марко, 
да у свијет нишанџије нема 
с пушком добром нишан погодити 
ил' на воду, ил' на земљу суху. 
Па сам чуо -- причали ми људи --
здравица ти з букалима суди 
који фата по оке четири. 
Прво ћу те с тијем опробати. 
Преда ме су двије пљоске златне 
што примају по оке четири; 
у једној је прерумено вино, 
а у другој жежена ракија. 
Један узми, па који ти драго!“ 
Халил 'вако беседи Гаврану, 
„За једног ће бити криво пиво, 
једно вино а друго ракија; 
већ да овај један испразнимо, 
па у оба нек' је једно пиће!“ 
Кол'ко га је ешак уфатијо 
од великог страха од Гаврана, 
дрхте му се ноге под кољена. 
Себе стеже, а ноге устеже, 
да се Гавран не би осетијо. 
Гавран рече сину Хрњиноме, 
„Не знам ђе ћу букал изручити.“ 
„Ја знам, боме, моја круно златна 
-- здрав' у здравље и мене и тебе!“ 
Па са вином букал дофатијо; 
уврх фркну, удно му турукну, 
ни на зубе усну не окваси, 
а Гавран га гледа и ђевојка. 
Хрњин Халил кā и белогорка 
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-- још га мореш у ђецу бројити --
букал пије од оке четири. 
Гавран одмах на млађије вика 
те потекар букал напунише. 
Гавран 'вако бесједи Халилу, 
„Младо момче, припшеш на хајдука, 
но је, Марко, мало криво за те: 
тебе други, а мене је први.“ 
„Господаре Гавран харамбашо,
моћно сам се, брате, уморијо; 
чини ми се да би' мог'о пити 
три букала један за другијем, 
још с овијем па што Бог да јаки.“ 
Кад је други букал искапијо, 
погледа га Гавран и ђевојка: 
шкрњак момку скочи у висину, 
под њим се је коса најежила 
кā да га је примила грозница; 
момку двије расцафћеше руже, 
а очи се вране замутише. 
Гавран мерак за њег' уфатијо 
кā и брата да је добавијо. 
Бирдем вика на млађе стражаре, 
„Донесите дрвену столицу 
под мојега хајдук Жеравицу!“ 
Па се јопет вином обредише 
и подоста зафатише вина. 
Сладак сохбет беше међу њима 
кā брат з братом што се миловаху. 
Па Хрњину бесједи Халилу: 
„Жеравице, хајде из чадора 
преко поља до крша онога, 
до онога крша Јастребова, 
донес' камен да се пребачимо. 
Немој мали -- изгубићеш главу! --
ни вел'и што није спрем' тебе. 
Ја ћу пуштит у војску телале, 
нек' устане дванаес' хиљада 
од Ћорфеза преко нашег поља, 
з двије стране нек' су на сејиру, 
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да нас виде како се бачамо. 
Ако мене добачиш камена 
-- ил' добачиш ил' мало пребачиш --
држаћу те кā и брата свога; 
ако мене не добациш, ђидо 
-- не добациш ил' ме не пребациш --
све до сада што си учинијо, 
Жеравица, све о врату твоме, 
а од сада о мене Гаврану!“ 
Кад је Халил разабрао беседе, 
црне бруке од црна Халила: 
да отиде камен донијети 
-- мали не смје, јер је погинуо, 
а велики и тако и тако --
и тако је изгубијо главу; 
а да бјежи, бјежат не могаше, 
јер га гледа Гавран иж чадора. 
Па се маши пољем зеленијем, 
а гредом се своме Богу моли: 
„Мили Боже -- на свему си кадар! --
дај ми кувет и твоју вишину 
да добацим камен душманину, 
да жалосан не изгубим главу.“ 
Примаче се кршу Јастребову, 
из грохота камен дофатијо; 
нит' је млого мали ни големи 
-- неко рек'о стотину је ока, 
неко рек'о и више да има. 
Гавран пушта у војску телале 
да се стави з двије стране војска, 
да гледају силне бацаџије, 
коју силу с рамена бачају 
што га млоги не би ни подигли, 
а камоли да би га бачили. 
Гавран пође, и госпођа ш њиме. 
Халил носи камен на рамену, 
међу фронт га баци на ледину, 
а Гавран га гледа и ђевојка, 
које момче коју силу носа. 
Да не виде, не би веровали. 
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Халил рече, „Ето, господаре, 
ја донијех, а ти ћеш га бачит; 
ако могнем и Бог ми помогне, 
харамбаша, ја ћу те добацит; 
ал' не могнем, посечи ми главу.“ 
Кад је сила камен дофатијо, 
па кад камен баци нис пољану, 
то је страшно оком погледати, 
а камоли да га Халил баци. 
па му рече, „Бујрум, Жеравица!“ 
Халил трчи, чарета му нема, 
често гредом учи илахија, 
а моли се Богу, „Помози ми 
на овоме месту тијесноме!“ 
Момак камен на раменце прими. 
Камен баци, те му га добаци; 
Гавран гледа њега, и ђевојка. 
Јунак беше Гавран бес хесапа, 
ништа њему не остаде криво, 
но га љуби међу очи вране.
Па завика гојешном Халилу, 
„Још једном га баци, Жеравице!“ 
Халил хоће, чарета му нема. 
Другом баци, те мало пребаци. 
Колико га ашак дофатијо 
-- нешт' од страха, нешто од ђевојке 
и њезина лица госпо'скога --
да смијаше, и даље могаше. 
Гавран опет раширијо руке 
па га опет међу очи љуби, 
па завика, „Хо' л' га трећом бацит?“ 
Халил 'вако беседи Гаврану, 
„Немој тако, змајогњени струче, 
нећу више, посеци ми главу!“ 
Гавран руком загрли Халила, 
па завика Хрњину Халилу, 
„Хајде момче, скока да скочемо.“ 
Халил сербез у скок појимаше, 
јел видаше, Гавран тежак беше, 
Халил лахак кā бијела вила. 
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Гавран скочи пољем зеленијем, 
па завика, „Дедер, Жеравица!“ 
Једном скочи, те му га доскочи; 
другом скочи, те мало прескочи. 
Гавран опет руке раширијо 
па загрли гојешног Халила: 
„Хај', Жерава, аферим ти било! 
Хајдемо сад мору на обалу. 
Ја ћ' извадит из џепа јабуку; 
кол'ко могнем, тол'ко ћу је бацит, 
а ти држи пушку на нишану. 
Кад ће поћи из воде јабука, 
да јој не даш наврх воде доћи. 
Ак' убијеш, очи су ми драге, 
пуне очи тебе гледајући 
кā да сам сад владар у држави.“ 
Руку тури Гавран у џепове, 
Халил брешку низ лијеву руку. 
Диже куке на горње тетике, 
примаче је к десној јагодици. 
Гавран силан одбаци јабуку, 
тек далеко у море несито; 
потонула у море јабука, 
потонула па се поврнула. 
Халка гледа кроз воду јабуку; 
спрем' нишана кад је заиграла, 
не даде јој наврх воде доћи 
-- пушка пуче, а јабука прште. 
Гавран га је трипут премеријо 
садно ногу до наврх шкрњака, 
па завика, „Благош' довијека 
кад овак'ог ја набави' друга, 
њега волим но државу целу!.“ 
Руке шири, па га пољубијо, 
па дозива своје нобеџије: 
„Сад узмите Жеравицу Марка, 
повед'те га Јеши крчмарици, 
каж'те мојој посестрими Јеши, 
све те њејне што су послушкиње 
-- штогој има љепше у Лиману --
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нек' добави Јеша у механу, 
нек' устима побратима мога, 
од Пожара Жеравицу Марка. 
Немо' да је ђаво преваријо 
што потроши да наплати Јеша; 
Гавран ће јој готовином платит.“ 
Па с' обрну, рече Хрњичићу: 
„Жеравице, моје очи вране, 
кад ће ноћи половина проћи, 
нек' си хазур за Кара Романа. 
Сутра ћемо рано путовати. 
Ја сам Роман оставијо давно, 
ц'јелу свиту и готово злато, 
јелу жутом рушпом поткићену, 
у пећини на гомили благо. 
Имам једног код мене Турчина 
од Удбине, из села Јасича, 
побег'о од царског фермана. 
Код мене је уског учинијо, 
има пуно три године дана. 
Добар Осман, махане му нема; 
сваког љета у години дана 
оправим га навичају своме 
и даднем му по стотину рушпи. 
Тамо има сестру на удају, 
те се сестром види у Јасиче, 
и поседи по петнаес' дана. 
Вада му је да се одмах врне; 
или јуче, ил' ће данас доћи, 
до ујутру останути неће.“ 
Кад је Халил еглен разумијо, 
учиње се гојешну Халилу 
јако се је на свијет родијо, 
стек'о крила па да полетијо. 
Поведоше стражари Халила 
код госпође крчмарице Јеше. 
Дадоше јој поздрав од Гаврана 
и казаше шта је рек'о Јеши. 
Јеша ш њејном сваком службарицом 
кад сагледа лице Хрњичића 
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-- и на образ руже развијене, 
а гараве очи замићене --
Јеша беше азгин крчмарица, 
овако је Јеша говорила: 
„Ви кажите побратиму моме, 
добро сам му брата дочекала, 
побратима мога и његова.“ 
Па се натраг момци поврнуше. 
Цуре Халка за бијеле руке 
поведоше на горње бојеве. 
Па је Јеша мерак уфатила, 
па из главе памет померила 
за ђетића Хрњина Халила. 
Њега љуби кā и побратима, 
а милује као јабанџију 
-- тако она, тако службарице. 
На меко га шилте посадила, 
наргиљу му чибук запалила, 
па прин'јела пиво свакојако 
-- слатко вино, па слатку ракију, 
па за тијем и љуто и грко, 
љуто вино и ракију горку. 
Док је акшам на земљу па'нуо, 
пита Јеша, „Срце Жеравице, 
хоћеш штогођ, очи, вечерати? 
Сал што волиш, све ћу ти дон'јети.“ 
Халил рече, „Чекај посестримо, 
док се мало више напијемо,“ 
па по вољи посестрими пође, 
до свога је примаче кољена. 
Око себе скупи службарице, 
присипља хим чаше насилице 
да би ли хи момак опоијо, 
да би ли хи саном оборијо, 
не би л' ноћом бјеж'о код сердара. 
У женскије' поуздаје нема, 
љуто вино а горка ракија 
женске стране у шилте свалила, 
па поспаше кā да се поклаше. 
Момак се је добро понапијо, 
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па један мах притеже опанке, 
а обуче диван кабаницу, 
а у руке пушку брешајлију 
-- полагано на механска врата, 
па са врата на сокак чалију, 
па се поља зеленога прими 
и чукара, крша великије', 
и клисура међу планинама 
кā бијела ус клисуре вила --
момак оде кā небом звијезда. 
Пред сабахом два пуна сахата 
код чардака Гавран капетана, 
кад ту друштво нађе и сердара. 
Друштво спава, а сāм јечи Мујо; 
двије руке под појас туријо, 
сузе рони те жали Халила, 
„Лелех брате, кућо ископана!“ 
Халил стиже и селам му вика. 
Мујо двије раширијо руке, 
па га грли и у образ љуби: 
„А хожђелдар, моје јарко сунце! 
Ђе си, Халко, мој образу светли?“ 
„Ево, Хрња, јесам ли ти каз'о 
да ћу ноћас до у зору доћи? 
Већ до зоре два пуна сахата.“ 
„Е, за Бога, пиле од сокола, 
слази л' доље, виђе ли Гаврана? 
Је ли силан кā што свијет каже?“ 
Но Халила паметна јунака, 
„Хајде Мујо, не бид' аџамија! 
Свијет њега вишом силом гради, 
а ту силе ни ђавола нема; 
што га кажу, пола њега нема. 
Ја сам ш њиме бијо у шатору 
-- ш њиме бијо и вино сам пијо. 
Но, Хрњица, устаји дружину, 
сад ће Гавран на Кара Романа. 
Што сам мог'о разабрати, Мујо, 
кудгој иде кад се натраг врће 
да не води са собом дружину, 
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но најпрви иде без дружине, 
друштво својом вољом за Гавраном.“ 
Сердар лако пробуди дружину, 
па полако низ ледну клисуру, 
све пред њима Хрњичин Халиле 
док је дош'о на дно од клисуре. 
Ту је т'јесан кланац нагазијо 
и велики крши наклечени 
покрај тесте с обадвије стране. 
Халил тури за камен сердара 
најдољега и надно клисуре, 
па му каза како ће га гађат. 
више њега гламочкога Рама; 
за камен је даја заклонијо, 
а на камен пушку наслонијо. 
Дају рече, „Чекај душманина, 
не пропушти, нек' је мејдан на те!“ 
А промишља, „Камен црни, дајо, 
ваша зрна на Гаврана неће.“ 
Више даја буљукбашу Зука, 
више Зука малог Диздарчића, 
више њега Алемкадунића, 
па Турчина Нушка Куртагића, 
па газију Кунић Хасанагу, 
па Турчина Вилић Хусејина, 
више њега обадва Османа 
Танковића и Арнаутовића, 
па цетинска оба бајрактара, 
па с Плочника агу Хасанагу, 
крај Хасана Селим Велагића, 
код Селима своје бајрактаре 
-- бајрактаре Дрнда и Алију --
па бегово седам бајрактара. 
Све хи тури једног до другога, 
па свакоме херећете даје: 
„Не бој'те се, моје аге драге! 
Ако да Бог те га оборимо, 
ихја ћемо бити довијека.“ 
Сваком аги додаде пусију, 
наврх кланца Белај бајрактара, 
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више њега Орашкога Тала. 
Талу рече, „Хајде у клисуру; 
заклон' главу, пружи капетану!“ 
Тале 'сује Хрњичићу мајку: 
„Што ме, пашче, спремаш у пусију? 
Ја нијесам заклањао лице 
ни душмане чек'о ис пусија, 
но пр'о ока пушка до образа, 
прси моје нек' су к душманину!“ 
Халил рече Орашкоме Талу, 
„Мислиш, Тале, да је у Котаре? 
Ово није Котар ни Приморје, 
но Романа и сила Гаврана.“ 
Бе премудра гојешног Халила: 
све мотријо, један крш смотријо 
који се је на пут наклонијо. 
Па се пропе крша на висину, 
па сврх крша, из вишега виса, 
из тог виса камен извалијо 
-- тежак камен три стотине ока --
скотрља га из вишега виса 
полагачко над крш на клисуру, 
јер видијо силу Гавранову 
ђе кумбаре на њег' не помажу 
-- а камоли пушке оловњаче! --
но га чек'о стијенам на кршу, 
када Гавран наћера галеша 
не би л' с крша камен оборијо, 
не би л' му ћасу погодијо 
-- наврх главе од челика ћасу --
не би л' му свијес' узафтијо. 
Све је Халил текмил учинијо, 
па се зора поче помаљати. 
Харамбаша Гавран поранијо, 
па четири зовн'о стражарице: 
„Моје друштво што сте пред шатором, 
потрчите Јеши посестрими 
-- кучка ми је брата успавала! --
доведите Жеравицу мога. 
Ваља нама ранит за Романа.“ 
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Каде млађи слушаше Гаврана, 
у механу крчмарице Јеше. 
Јеша хим се дигла и слушкиње, 
па мишљаше које јаде хоће 
што јој хајдук Жеравице нема, 
шта ће џеваб учинет Гаврану; 
кā и да је брата укопала, 
толико се беше прекинула. 
Стражари су дошли у механу: 
„Добро јутро, крчмарице Јешо! 
Камо нама хајдук Жеравица?“ 
Јеша хуче, за очи се вуче: 
„Какав хајдук? -- какав ђаво црни, 
-- кад сте мене довели ђавола! 
Мислила сам да услужим ђида 
кā што ми је Гавран наручијо. 
Све је пијо пива букалима; 
ја сам мљела, акшам неће доћи, 
он ће главом па'нут без узглавље 
-- црни ђаво ни хабера нема! 
Ја хајдука Жеравицу пита', 
‚Хоћеш, момче, штогој вечерати? 
Свашта има, сал шта ти је драго.‛ 
Он ми рече, ‚Рано нам је, Јешо; 
да се мало пива напојимо!‛ 
Ми се свака к њему прикључисмо 
као да нас нешчим осихријо; 
он се нама службар учинијо, 
и на силу и на вољу драгу 
женске стране вином препоијо, 
ми смо пале кā да смо поклане. 
Кад у једно доба прогледасмо, 
кад хајдука Жеравице нема. 
Преобисмо сваку салу редом 
-- ни у једној Жеравице нема. 
Ми кукамо, за њега не знамо.“ 
Стражари се одмах поврнуше, 
све казаше шта је рекла Јеша. 
Када Гавран разуме беседе, 
једном јекну те тај чадор звекну: 
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„Еј, Гавране -- очи ти испале! --
трипут сам га очима меријо 
и видијо, није Жеравица, 
ђено није родила Маџарка, 
дено момак беше од Турака. 
Осман ми је учинијо хилу, 
довео ми на Роману Турке, 
по чувењу Личког Мустајбега 
и босанског војсковођу Муја, 
и ђ' у свијет' ак' има Халила 
по чувењу кā што свијет прича, 
оно беше -- родила га курва! 
Хеј, Гавране, изгубијо главу 
кā и што ћеш, млого проћи неће!“ 
Па овако рече стражарима: 
„На гала ми стегните колане 
и на зубе челичне дизђине; 
преко врата и пр'о прси гала 
-- пр'о трбуха тамам до аркаша --
савите га решмом од зехера. 
Док на себе турим панцијере, 
казаћете команда'ту моме 
-- Жабежићу, што ми з друштвом суди --
нек' Жабежић не похита з друштвом 
уз клисуру да мори дружину, 
јер како је оком гледајући, 
велика је сила на Романа. 
Кад Жабежић умори дружину, 
уморни се не бију јунаци. 
Ја не имам наде ни од кога 
-- јä л' у краља или у ћесара --
да ми когој од помоћи дође, 
сви су ради да Гаврана нема. 
У над Бога и галеша мога, 
бега Личког -- осем Хрње Муја --
кол'ко ш њиме биде буљукбаша 
повезаћу, а сећи хи нећу 
док не видим очи сердареве, 
да ја видим кā што свијет прича 
је л' тā Мујо силан серхатлија. 



   Авдо  Међедовић                                                             

589

Епске 
народне 
пјесме

Кад изидем на Кара Романа, 
зовнућу га на бој на мејдана; 
са сердаром мејдан дијелући 
ви ћете ми стићи од помоћи. 
Ви гледајте да с' не уморите!“ 
Када сила седе на галеша, 
з галеша се руком руковаше 
са ђевојком госпође краљице: 
„Опрости ме, славна госпођице, 
море бити па се не виђети. 
Ако биде дерман од еџела 
те ми Турци не изгубе главу, 
ти ћеш знати, па ћу ти писати. 
Ак' погинем -- Бог да прости душу! --
спомен ћу ти добар оставити, 
кад се удаш да ме опомињеш, 
своме мужу да за мене кажеш. 
Али мене ујесире Турци, 
опет ћу ти, из зиндана, писат; 
кадгој мојој глави нађем чаре, 
ако шћеднеш, узећу те младу.“ 
Овако му рече госпођица 
преко свога уплакана лица: 
„Капетане -- сило змајогњена! --
ако тебе суђен данак дође 
те погинеш -- слава ти, витеже! --
спомен твоја погинути неће. 
Ак' останеш и врнеш се амо, 
ја сам твоја, за другога нећу. 
Ако тебе ујесире Турци, 
тамам да се ти потурчиш, Гавро, 
ја би' себе за те потурчила 
и у Турску твоја љуба била.“ 
Гавран скиде и чкрњак и ћасу, 
поклони се и руку јој дава. 
„З Богом остај!“ сједе на галеша. 
Сал што гала стеже зенгијама 
а подиже чатал од челика, 
галеш чавле баци на облаке. 
Из нождри му бију думанови 
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кā да чивтом бију венедници. 
Кол'ка фрка стоји из нождара? 
-- ис те фрке мавен пламен лиже, 
на челу му решму припаљује 
и на решму свакојаку зверку. 
По три копља у висину скаче, 
а четири поља зафаћаше. 
Ђегој галеш паде са чавлама, 
испод чавли хендек остајаше, 
би доброга укоп'о јунака. 
Прелетијо пољем Лиманскијем. 
Кад се крша и клисуре прими, 
шта му чавле по камењу граде, 
би рекао и би се заклео, 
с планина се усов отискује, 
отискује велико камење; 
хука стоји ус клисуру клету 
два сахата има до сердара. 
Мујо чује јеку од галеша, 
па мишљаше, пуцају топови 
подалеко од некак'ог града, 
па по небу иде грмљавина 
а по црној земљи тутњавина. 
Кудар галеш чавлом удараше, 
од чавли му жива ватра скаче 
-- би рекао, скакаху искрице 
кад чобани ватру спотицају, 
мало боље, а све више горе. 
Док поближе до сердара дође, 
Хрња главу диже са камена, 
напрема се виђе капетана, 
па завика, „Еј, вај Хрњичићу! 
Свак ми фали да ја имам брата, 
а ја међер имам душманина, 
а сакри ми силу Гавранову 
-- сакрило се свако добро Халку, 
са злом своју младос' завршијо!“ 
Па помисли, „Хоћу ли га гађат? 
Ил' га гађат, прошла ме је глава; 
ил' не гађо', ја сам погинуо!“ 
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Па на камен Туду наслонијо. 
Куке диже на тетике горње, 
на табан јој ватру наложијо 
-- а та пушка литру праха прима, 
три куршума по седамнеес' драма; 
сви у пушци беху Хрњичиној 
на зехерни синџир савезана --
пуче пушка кā од неба муња, 
полећеше све три синџирлије. 
На зло место убише Гаврана, 
посред прси у токе јуначке. 
Која фајда што га погодише? 
Од Гаврана зрна одскочише, 
од зрна се оловице граде,
припалише гриву на галешу. 
Сила јака Гавран капетана 
-- нити паде нити се препаде, 
нит' му даде малу извадити 
-- а камоли напунит дугачку --
но кад топуз диже са галеша 
те удари међу плећке Муја, 
Мујо јекну те звекну клисура, 
саме му се савезаше руке. 
Гавран скочи од коња галеша 
те отпаса појас од сердара 
-- дугачак је од десет аршина --
свеза Муја саврх од лаката 
тамам доље до надно ноката; 
из лаката жута вода писну, 
из ноката црна крвца врисну. 
Камен Мују на плећи туријо
који никад Мујо помаћ неће 
и да му је опрошћене руке, 
а камоли што су савезане. 
Гавран сједе на галеша свога 
па овако бесједаше Мују: 
„Мол' се Богу, бркато Бошњаче, 
ђе не смијем од сердара Муја, 
ја бих тебе погубијо главу.“ 
Мујо шућур у себе чињаше 
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како је руку свезаније' 
-- ако камен носи на плећима --
шућур чини што га не познаде. 
Гавран прође, наћера галеша 
док набаса на гламочког Рама; 
Рамо њега џефердаром гађа. 
Лоше гађа, добро погодијо 
-- погоди му токе на прсима. 
Од Гаврана зрна одскочише, 
од зрна се оловице граду, 
на галешу гриву запалише. 
Гаврана је пушка наљутила, 
још га више џини дофатише; 
са галеша на плећи Рамаги, 
савеза му као мртве руке 
без топуза и никак'е теже. 
Камен Раму на плећи туријо, 
на галеша сједе дебелога, 
па з галеша беседијо Раму: 
„Мол' се Бога, буљу'баша стари, 
ђе не смијем од сердара Муја; 
нит' бих тебе вез'о ни притез'о, 
но бих твоју изгубијо главу. 
Ал' причекај кад се о'згор врнем!“ 
Шта дужим и да крајишничицу?
Све пореду на тридес' пусија 
и на тридес' ага царевије', 
најсилније' што су Унђуровци; 
сваки њега са шешаном гађа. 
Никак'оме не да вадит малу, 
а камоли напунит дугачку; 
ни на кога не потеже ћорду, 
но та сила привеза хи живе 
и свакога стрпа под камење. 
Сваком рече: „Мол' се, ага драги, 
мол' се Бога за ђавола твога 
ђе не смијем од сердара Муја, 
ја бих ваше погубијо главе. 
Сал док видим што ћу с Мујом радит, 
доклен силу видим невиђену.“ 
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Када наврх Карамана дође 
код Талова Белај бајрактара, 
бајрактар га џефердаром гађа. 
Ту белајство њему не помаже; 
Гавран спаде од коња галеша, 
одмах свеза бајрактару руке 
обадвије као да су мртве, 
па посједе на коња галеша. 
Кад на путу угледао Тала, 
по чувењу познаде га ђидо, 
по одјелу и наџаку црну 
и на Тала лика опасана. 
Покрај Тала стоји крпатина; 
насред пута ватру наложијо, 
а уз ватру трбух припаријо. 
Каде Гавран изби на галешу, 
па завика из грла бијела: 
„Зар си дош'о, турска просјачино? 
Јеси л' дош'о хрђу потпуњати 
са моијем ис пећине благом? 
Је л' ти каз'о Самарџић Османе 
ђе је доста блага код Гаврана, 
ти хесапиш, турска просјачино, 
да је моје бадихава благо? 
Нема пара без мртвије' глава, 
без модрице и без крвавице! 
Чекај мене, ето ме на тебе
-- но ја не знам на кога ћу поћи, 
да на тебе опоганим руке!“ 
Тале кад је силу опазијо 
-- да је знао, би се заклонијо --
па на силу крпатину прими. 
Пуче пушка кā од неба муња 
и погоди у прси Гаврана; 
од Гаврана зрна одскочише. 
Гавран скочи од галеша свога, 
Талу руке с лакти обадвије, 
па га ниже покрај пута баци, 
на плећи му камен навалијо 
од свакога и тежи и виши, 
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да му вади на мукама душу. 
Јечи Тале, а клисура звечи. 
Гавран сједе на галеша свога, 
па с галеша беседаше Талу,
„Мало чекај, турска просјачино; 
посећу те, више јечат нећеш.“ 
Па проћера шидетли галеша 
све кроз крше и тијесне кланце, 
све гледаше ка Кара Роману 
кол'ко има горе турске војске 
-- и толика сила Гавранова 
нит' се враће, ни на кланац чека, 
но све у трк и виши и бржи 
да л' ће прије до Турака доћи, 
па да од њих црну бруку ради 
штоно не би нико ни од кога. 
А све мотри кроз крш и платије, 
неће л' виђет Хрњина Халила, 
да га пита, „Ђе си, Жеравица!“ 
Све вирући, главу погињући, 
он не виђе на кршу Халила, 
испод ст'јене наћера галеша. 
Халил гурну камен са стијене. 
Кад с висине камен полетијо, 
галеш клетан, брзан и шидетан, 
у брзини галеш улетијо 
и под камен принесе Гаврана. 
Срећа так'а при Халилу била 
-- камен тежак, а с висине јаке --
уврх главе удари Гаврана, 
уврх главе и челикли ћасе. 
Шала није так'а сила тешка, 
а на глави ћаса од тумбака 
-- у тој сили свијес' узафтила, 
з гала паде кā да душа нема. 
Преко њега камен прелетијо, 
нис клисуру тутањ учинијо
-- би рекао, сруши се планина. 
Вид' ђавола Хрњина Халила, 
он не гледа што ће погинути, 
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но са ст'јене скочи на Гаврана 
више него за десет аршина. 
Кад тој сили паде по плећима, 
те Хрњине обадвије руке 
затрепташе кā с неба свећице; 
отпаса му два мукадем паса, 
обадвије њему свеза руке. 
Па му с' и то мало учињело, 
но му колан скиде са галеша 
који беше од коже штављене, 
који силу држи и тежину, 
те притеже руке Гавранове 
преко мишки извише лактова. 
Преврни га на плећи јуначке; 
у Гаврана моћна свијес' дође. 
Преко веза и преко утега, 
поврх свије' јада и белаја 
насмија се, рече Хрњичићу: 
„Хај аферим, сив-зелен соколе, 
хај аферим, баш си Жеравица! 
Когој рек'о у вашему царству 
да је мајка родила јунака 
кā и што је родила Халила, 
пас му јеб'о и оца и мајку! 
Но Халиле, мој по Богу брате 
-- ако ћеш ми за братимство примит --
немој мене сећи ни губити. 
На мене је овак'а заклетва 
-- кад сам дош'о на цијелу снагу 
то сам лудо јемин учинијо, 
ал' од тога одрекнут се нећу --
овако сам рек'о код свакога: 
‚Која би ме сила освојила 
и обље ми савезала руке 
-- ма ко бијо, које вјере бијо --
оне ћу се вере нафатити.‛ 
Бог ти вера, гази Хрњичићу, 
не посечи капетана свога, 
побратима кā но брата Муја, 
добро ћу ти требати, соколе, 
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прво царству, па Босни цијелој; 
ја сам Турчин кā да ме родијо, 
ил' ме сечи или ме не сечи.“ 
Халил 'вако беседи Гаврану: 
„Е, Гавране, вера ти је божа, 
док је мене на два рама глава 
тебе твоја разминути неће. 
Само 'вако, мили побратиме; 
не смијем ти отпушћати руке, 
јел си сила, брате, над силама, 
а оздол ће твоја сила доћи. 
Нас немаде само тридес' ага; 
најпрвог си мога брата вез'о 
-- свезао га, и не познао га.“ 
Гавран махн'о главом на Халила, 
осмехну се, па рече Халилу: 
„Хрњичићу, млад господичићу, 
трчи, брате, на аџелу живу, 
смакни камен са плећи сердара; 
опрости му на аџелу руке, 
па и ш њиме на аџелу живу 
-- што морете и брже пођите! --
ц'јелом друштву отпучите руке. 
Свезана ме тур'те на галеша, 
са млом беж'те до наврх Романа. 
Скин'те ваше струке сингавице 
и са плећи диван кабанице; 
престрите хи, свеж'те појасима, 
и свучите мене и галеша. 
Обравнице, ваше брашњенице, 
истресите, јелу обрстите, 
ис пећине блага накупите 
-- шта у мене има метрућата 
у пећину у Роман планину, 
да си Лику свео и Удбину, 
не би мог'о ешја понијети --
ал' морете блага накупити. 
Ако да Бог те у луг сиђете 
-- платије су само за јунаке 
који носе на рукама мачке 
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као и ви што сте донијели --
кунем ти се, брате Хрњичићу, 
ако брзо пос'о не учиниш 
но те друштво стигне на планину 
-- моје друштво триста харамбаша, 
на свакоме љути панцијери 
а на бедре мачи отровани, 
љута копља носу у рукама --
да је с тобом Лика и Удбина 
-- унђурскије' тридес' буљукбаша, 
војске ваше тридесет хиљада --
жив' одвео не би ниједнога; 
нешто би ви под мач турили, 
а нешто би нис крш поломили 
-- но побрже, ја те Богом кумим!“ 
Све то Халил верује Гаврану 
-- видијо је силу у Лиману, 
какав ли је Гавран и дружина --
па полеће муња нис клисуру, 
камен маче са плећи сердару. 
Нема каде везе раздрешиват, 
но с ханџаром везе прекинуо, 
Мују рече: „Узми Тудосавку, 
курталиши на аџелу даја! 
Ја ћу горе са Стијене Зука, 
ти виш' њега Алемкадунића; 
ја ћу горе малог Диздарчића, 
ти обадва одвежи Османа 
Танковића и Арнаутовића; 
ја ћу бегско седам бајрактара, 
ти Зорића и ш њим Ибричића, 
и газију Селим Велагића; 
и горе ћеш бегске бајрактаре 
са Цетиња, ја ћу Хасанагу; 
а ти, брате, Орлић Мустафагу, 
ти са ш њиме др'јеши бајрактара, 
ја ћу трчат курталисат Тала.“ 
Па кад двије хале полећеше, 
Мујо баца с Турака камење 
-- грмањ стоји нис клисуру крша --
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а кида хим везе на лактове. 
Како којег дријесаше Мујо, 
све од страха пита Хрњичића, 
„Мој Халиле, моје очи двије, 
ђе се сакри од ђидије, брате, 
од ђидије силовна Гаврана? 
Кудар ћемо бежат поткријући?“ 
Халил виче, „Шут', не брукај, Мујо! 
Бог ми дао, ја сам га свезао.“ 
А Мујо се смије преко силе, 
„Лажеш, пашче, мојега ми дина! 
Како си га у Лиман видијо!“ 
Халил шути, ништа не беседи 
-- брату своме не повраћа речи. 
Одријеши на изреду руке 
док код Тала дође и Гаврана. 
Кад је Мујо видијо Гаврана 
ђе он свезан седи код галеша, 
Мују мрки поклекоше брки, 
испод очи погледа Гаврана. 
Засрами се, па мимо њег' прође, 
а Гавран му тихо беседаше: 
„Не срами се, Хрњица сердаре. 
Ја сам рекао кад сам одрастао 
и на снагу пао на галеша 
да те силе у вас свијет нема 
-- поједнога или четворице, 
па, вјере ми, и десеторице --
која би ми савезала руке; 
ал' је то промишљено лудо. 
Све се сила поврх силе нађе 
-- ја сам тебе, а твој Халил мене, 
то отишло једно по другоме. 
Ја сам с тобом кā ти са Халилом, 
данас нам је вјера саљубљена; 
ја сам Турчин кā да ме родијо.“ 
Мујо добар беше газалија; 
ђе се турској вери прикључијо, 
па свезана пољуби Гаврана, 
а завика,“Благош мене, брате! 
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Да нијеси бацијо братимство 
и на мене и на брата мога, 
с мојом бих те сестром оженијо, 
и ми добра зета набавили. 
Али ћу те з добром -- ако Бог да! --
оженити Туркинијом ђевојком.“ 
„Фала тебе, мили брате Мујо! 
Ако судба до жењења дође, 
ја у Ћорфез имам заручницу 
која ми је боже вере дала, 
ако бих се и сам потурчијо, 
она би се за ме потурчила; 
мислим да ме не би преварила. 
Ако с вама сидем у Турћију, 
мислим ћемо и у Стамбол сићи, 
ни цар на ме помрзети неће, 
и мене ће рудбе поклонити, 
барем једно бегство међу вама 
-- једно бегство под улефом царском. 
Кад постанем беглер међу вама, 
ја беговат кā и бези други, 
покрај мене ханка ханковати.“ 
Мујо рече, „Ако Бог да, побро! 
Нећу бити тебе од неруке 
код нашега цара ал-Отмана.“ 
Са том хитњом стигли до чардака, 
суховрху јелу нападоше 
и велико поскидаше благо 
-- једно с јеле, друго из пећине. 
Кад видијо Самарџић Османе 
међу Турке свезана Гаврана, 
трипут своје очи растираше. 
Ни сам себе Осман не верује, 
но сам собом Осман беседаше, 
„Драги Боже -- на свему Ти фала! --
зар се у нас так'е силе нађ'о 
да освоји Гавран капетана?“ 
Па џефердар узе по сриједи, 
међу Турке код Гаврана дође. 
Раширијо обље своје руке, 
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па свезана загрли Гаврана; 
сузе рони, у лице га љуби. 
Гавран 'вако бесједи Осману: 
„А Османе -- турска издајице! --
што издаде побра врх нимета 
-- врх нимета и држања мога --
издало те љето и година! 
Знаш Османе, да ти прво кажем, 
немој мислит -- добро бити нећеш!“ 
Осман опет загрли Гаврана: 
„Мој Гавране, мој образу светли, 
она сила која те је, побро, 
која но је тебе савезала, 
она ме је сила натерала 
на мом двору и селу Јасичу. 
Јесам прег'о три године дана, 
губим главу за сестру Фатиму; 
бранијо је с тобом од везира. 
А овак'а судба, побро, дође, 
не могох је бранит од Халила; 
јä л' да дођем и доведем Турке, 
јä л' да гинем и да гине Фата!“ 
Сви рекоше код чардака Турци, 
„Истина је што ти, Гавран', прича.“ 
Гавран 'вако беседи Осману, 
„Сад ти, побро, могу веровати, 
ђе с Хрњама нема војевања. 
Иако си довео Хрњице, 
нијеси ми горе учинијо; 
море бити, то ће сретњо бити.“ 
Све то Гавран збори са Османом, 
са Османом и Хрњом сердаром. 
Сви остале преплећу пасове 
а простире диван-кабанице; 
гране вежу испод кабаница 
од четине и од јеловине. 
На муку су ударили љуту 
како ли ће нис платије сићи 
и снијети гала и Гаврана, 
не учињет квара на јунака. 
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И мислише, на једно смислише: 
и галеша коња обалише, 
спутише му ноге све четири. 
Свезана га мећу на утеге 
-- једни њега, а други Гаврана --
и на чардак ватру наложише, 
без обзира з брда побегоше 
на платије и крше ледене. 
Није фајде кудит муслимане, 
сами своје не гледаху главе 
спрем' галеша и спрем' Гаврана. 
Један другом на бијеле руке 
све додају коња Гавранова 
-- једни коња, а други Гаврана. 
С Романа је до махната луга 
нис платије цијел данак пута; 
и дан и ноћ Турци оставише. 
Так'а њима добра срећа била, 
без позледе и без ране как'е 
здраво сњели коња и Гаврана, 
у лужину коња отпутише. 
Ту велики шућур учињеше: 
„Богу шућур и дану овоме 
кад сведосмо коња и јунака 
без никак'а неваљала дела!“ 
Па турише Муја код Гаврана, 
а сви Турци лугом ударише. 
Како се је који научијо 
тепат коња и миловати га, 
с тијем коње своје дозиваху. 
Срећа њихна, нађоше хајване; 
кад Бог хоће и боже помоћи, 
нит' хи шћели вуци ни хајдуци. 
Витезове коње посједоше, 
и турише свезана Гаврана 
на његова крилата галеша 
под пусатом и свијем оружјем. 
Дан за даном, конак за конаком, 
све полако, и то певајући 
-- нек' певају, и невоља хим је, 
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јел се Босни тврди кључаница, 
и цијела улће царевина. 
Остадоше Хрњичића главе, 
и газије Осман Самарџића. 
Млоги ће се муртат' погубити, 
а царска се утврдит капија. 
Особито, довели Гаврана 
што ће дирек бити у Крајини, 
који вреди полу Босне царске. 
Саљегоше Турци у Грбаву 
-- у Грбаву, у Лику крваву --
пред личкога Мустајбега дворе 
у сабаху кад клањају Турци. 
Виђоше хи бегови сејмени 
са капије личког Мустајбега, 
Мустајбегу хабер учинеше: 
„Дај муштулук, турско огледало! 
Еве Муја и тридесет ага 
са нашије' седам бајрактара, 
ђе ћерају свезана Гаврана 
без ни ране ни сјечене главе.“ 
Бег Мустајбег рече Хусеину 
што с ризницом Мустајбега суди: 
„Узми, сине, од ризнице кључе, 
на моије' тридесет сејмена 
сваком подај по десет дуката 
-- то је равно три стотине, сине. 
А ти, сине капилија Мехо, 
потрч' горе на бедем топове, 
опал'те ми дванаес' топова; 
нек' се радос' и весеље гради 
код вашега личког Мустајбега, 
нек' се купи серхат и Крајина 
на честидбу мене Мустајбегу. 
Сад су мене четири весеља: 
три весеља, три газије царске, 
осташе хим од катала главе; 
а четврто, 'нак'а харамија 
што га земља није потхранила 
ни царева па ни ћесарева, 
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нит' ће так'ог више родит мајка 
-- ни родити, нит' га је родила. 
Ако да Бог па му илам дође, 
па се шћедне Гавран потурчити, 
колика ће наша срећа бити!“ 
На бедему покоше топови; 
оде хука испод облакова, 
а по црној земљи тутњевина. 
Ђегој чуше аге и бегови 
хабердаре личког Мустајбега, 
сви знаваху радос' и весеље. 
А знаваху за Хрњицу Муја 
куд је Мујо ш четом отишао. 
Хрњицама су рахмет претурили: 
„Ха су тамо пошли на Гаврана!“ 
Али није кā што је речено, 
но кā што је од Бога суђено. 
Ага агу преко аге виче, 
а бег бега гласи топовима 
одно Лике до горње Врљике, 
до Плочника и Цетиња равна, 
од Чекрка до града Рибника, 
од Гламоча до Бихћа крвава 
и Удбине и Отоке равне, 
на град' сваки пукоше топови. 
Бег истрча на селам капију 
са његово тридесет сејмена, 
Муја срете с тридес' газалија 
и Гаврана силног капетана. 
Мујо бегу турски селам даде 
-- селам даде, од ђогата спаде, 
сви наизред за сердаром Турци. 
С коња сјашу, а раширу руке, 
с Личкијем се бегом загрлише, 
и з бегскијем редом сејменима; 
Муја, аге, на бегове дворе, 
и са ш њиме свезана Гаврана; 
ћулехане у топле подруме. 
Бег шапташе уза стубе Мују, 
„Аман, Мујо -- и брате и друже! --
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баш су с вама божи ћирамети. 
Како ову силу обористе?“ 
Мујо бегу гредом беседаше: 
„Лички беже, божа помоћ јака. 
Овако ти, Мустајбего, кажем, 
нек' остане ријеч међу нама. 
Дослен што је чета покупљено 
-- мали' чета и велики' војска --
ми ђегођ смо сефер отворили, 
свак' је рек'о, ‚Фала Хрњи Мују 
и Турчину личком Мустајбегу, 
и агама, и буљукбашама!‛ 
А по данас, лички Мустајбеже, 
нити фала мене нити Талу, 
ни дајиџи гламочкоме Раму, 
већ га фала Хрњину Халилу. 
Па ћу тебе, Мустајбеже, причат 
све како је са Гавраном било. 
Фала Богу, све је добро било, 
Гавран нашој приступијо вери; 
ту смо добру срећу набавили.“ 
Кад је беглер ријеч разумијо, 
би рекао да је полетијо 
-- Е, нека је за так'ог сокола 
што је бољи но полу Крајине. 
Ондар топи бегски учесташе. 
Посједаше аге на дворове, 
све седоше један до другога. 
Бег крај себе посади Гаврана 
-- покрај себе, на црвено шилте --
и десном га загрлијо руком, 
свезана га међу очи љуби. 
Млађи момиц вино донијеше 
-- неки вино, а неки ракију. 
Бег завика, „Пушћајте Гаврана, 
нека сербез пије међу нама!“ 
Гавран рече бегу Личанскоме: 
„Мустајбеже, пушћават се нећу. 
Свезана ме вод'те код султана, 
нек' је више нама над Хрњама, 
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нек' добију итлак од султана, 
нек' хим нико пресудити нема. 
Ласно ли је цару царовати 
док су Хрње у Унђуровини 
и ти, беже, на широкој Лици.“ 
Лички Тале и све аге царске, 
сви Гаврану Турци зафалише. 
Преноћише, па се одморише, 
и над тијем карар учинеше 
Лички беже да спреми голуба, 
и оније' свије' тридес' ага 
да сви иду у Стамбол султану, 
и да кажу појам о Гаврану. 
То рекоше, бега опремише, 
и бегова широка голуба, 
у салтанет кā царског везира; 
припсаше му да је везир царски. 
Из бегова покренуше двора, 
и за Стамбол трошак понијеше. 
Шићар што су на Роман добили 
-- штогођ који беше задобијо --
у то другом мешавине нема, 
у ризницу личког Мустајбега 
теслимише каваз Хусеину. 
Млађи њима коње опремише. 
Из Грбаве покренуше Турци, 
и пред њима лички Мустајбеже, 
и за собом Гавран на галеша. 
Хрња Мујо иде за Гавраном, 
Тале иде за Хрњом сердаром, 
а за Талом од Гламоча Рамо, 
а за Рамом буљукбаша Зуко, 
па с Припорца Диздарчићу мали, 
па сви редом бајрактари царски. 
Свијет газе а брда пролазе, 
кроз град сваки уз Босну цијелу. 
Све свак' знаше шта се учињело; 
ђегој коју нојћу преноћише, 
ту и сутра данак преданише 
све на дочек бољи од бољега, 
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а на сејир мало и големо, 
огледују силна капетана. 
Дан за даном, конак за конаком, 
време дође, у Стамбол дођоше. 
Кад стигоше на беглуке царске, 
хабер дош'о давно ал-Отману. 
Босна доста кахримана храни; 
за свој хајир и за радос' царску 
све честитом цару расказали 
ђе Хрњице воду капетана. 
У Стамбол се велик џумбус гради, 
а Ћуприлић хоџа полетијо. 
Ко је диндар, мило му је в'ома; 
ко је муртат, шути у мрзости. 
Кад су Турци дошли у беглуке, 
у чаршију у граду Стамболу 
-- по Стамболу на свакоју страну --
на два дана прије од сердара 
све је своје место уграбило 
-- мушко што је у поље изишло, 
женско што је, на град на бедеме 
и авлије пред своје дворове, 
да осејру силна харамбашу 
што ј' о'сјек'о двије краљевине. 
Цар је емер так'и учинијо: 
„По селаму око двора мога 
и сокаку на десет декика 
закитите дувар донлуцима 
-- донлуцима чохе венедичке --
по мермеру прострите кадифу; 
кад наљежу унђурске газије, 
нек' чизмама преко дибе прођу 
до у пајтахт код султана свога! 
Каж'те свима царским газијама 
да се не би аге одвојиле 
од оружја и оштрије' ћорди; 
са свом спремом нек' пред мене дођу.“ 
Гредом чину музаћеру Турци. 
Шапље беже Талу Орашкоме: 
„Би ли, Тале, на мунасип било 
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да ми у хан оставимо Халка? 
Нека њега у шарену хану, 
а ми тридес' цару на дивану, 
јер је Халил кā бијела вила; 
так'ог момка међу нама нема, 
али мали дечко спрем' Гаврана. 
Кад упита султан на дивану 
-- те посади и нас и Гаврана 
на столове ил' шилтета златна --
а упита ко свеза Гаврана, 
да кажемо цару честитоме, 
‚Падишаху, свез'о га је Мујо.‛ 
За Халила неће бити криво. 
Тā нам вас је на обје Хрњице, 
и мало је поносно султану. 
Мало Мујо припше спрем' Гаврана, 
а овако водити Халила, 
то ће цару млого чудо бити, 
и Мујо се море засрамити.“ 
Тале рече, „Мунасип је, беже.“ 
Сви нађоше на мунасип Турци. 
Гавран шути, ништа не бесједи. 
Упиташе Хрњицу Халила: 
„Ми смо 'ваки карар начинели. 
Хоћеш ли ти на то пристанути?“ 
Халил момак, не рађа га мајка! 
„Зашто? Шта ли ће ми бити? 
-- не за Муја, но за кога било! 
Ништа мене неће бити криво.“ 
У хан коње своје одсједоше. 
Тутањ стаде чалије сокака; 
кад погледа бег Мустајбег лички, 
дотутњаше чохадари царски. 
Повукоше уз беглуке Турке, 
пред царев хи садат доведоше 
са чизмама и са калчинама, 
са оружјем и с ћемерлијама. 
У пајтахт хи царски уведоше 
ђе цар седи у шилтету златну 
на халији од сребра плетеној, 
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покрај цара лале и везири. 
Најпрвога бега уведоше. 
Бег приступи на цареве руке, 
цара љуби, измаче се дворет. 
По емеру сјајног Сулејмана 
сваком се је место начињело, 
ђе ће сести и ко ће до кога 
близу цара крај Шех-ул-Ислама. 
Па послије Хрњицу сердара. 
Мујо царске пољубијо скуте, 
падишаха у десницу руку 
и пармаке ђе цар тура руке. 
Измаче се, па га придворијо. 
Цар га својом руком загрлијо, 
Шехислама пита за сердара, 
„Је ли ово Хрња са Кладуше, 
што је на њег' дава из Будима 
од нашега Рагибит везира?“ 
„Падишаху, то је они Мујо.“ 
Падишах је Мују говоријо: 
„Мујо, сине, све ти просто било! 
Све ће паша у Будиму платит 
што газије с књигом обаљује, 
с мандатима и бујрунтијама. 
Њему харам и храна и плата 
кā што ће му, сине, ако Бог да.“ 
Мујо одмах цару приступијо 
да га у скут и у руку љуби. 
Код бега га султан посадијо, 
кад ево ти Орашкога Тала. 
Хај, што су му проста одијела! 
Но је султан емер учинијо 
да сви Турци у чизмама дођу, 
Талу чизме клинцом потковане. 
Тале приђе падишаху своме, 
пољуби га у скут и у руке, 
па с' измаче да придвори цара. 
Са чизме му клинац закучијо 
за цареву сачак и серџаду, 
са серџадом повуче султана 
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од садата тамам до пармака. 
Царске паше очи у криоца, 
Мујо с бегом своје ломе руке. 
Цар се смије, погледује Тала, 
па он пита Шех-ул-лил-Ислама, 
„Шехисламе, је ли ово Тале?“ 
Лале цара на место турише. 
Тале махзум оста код пармака, 
а султан га царе разговара: 
„Не срами се, Личанине Тале! 
Није ти се зачудити, сине. 
На пут далек чизме подерате; 
ја ћу тебе боље начинети!“ 
Тала лале туре код сердара, 
па на изред све те аге царске 
сви цареве пољубише руке. 
Сваки своје место заузеше. 
Уведоше Гавран харамбашу. 
Гавран момак мудар и паметан, 
Гавран свезан паде на кољена, 
царске ноге он поче љубити. 
Цар сагледа личнос' капетана, 
не зна шта ће му бесједити. 
В'ома му је срцу омилијо, 
па овако њему беседијо: 
„Капетане -- сило над силама! --
признајем те и ја и краљеви, 
силна те је и родила мајка. 
Још да ми се хоћеш потурчити 
па да вјеран бидеш цару своме 
и цијелој царевини, сине, 
кā и што си друштву у планини, 
ихја би' те, сине, учинијо, 
у мој бих те пајтахт оставијо, 
пашалук ти дао под ферманом 
да у Стамбол господујеш, сине.“ 
Гавран свезан опет цара љуби 
и пред њиме сачак и серџаду: 
„Падишаху -- сунце огријало! --
падишаху, то је давно било. 



   Авдо  Међедовић                                                             

610

Епске 
народне 
пјесме

Оној сам се вјери покоријо 
и ономе госпо'скоме сину 
који ми је савезао руке; 
ја сам Турчин кā да ме родијо. 
Фала тебе на улефе твоје, 
пашалука ни везирства нећу, 
већ ти хоћу турајли фермана, 
да ми берат даднеш и челенку,
да сам ајан или ага царски, 
да с Турцима могу беговати. 
Хоћу, царе, из твоје хазине 
да ми, царе, један читлук купиш 
у личански иклим код Удбине, 
а најближе до Хрњице двије. 
И хоћу ти ферман под мухуром, 
да га спремиш преко мора сињег 
у Ћорфезу Ћорфеској краљици, 
која ми је шћерку обећала. 
На походу кад смо покретали 
из Лимана на Кара Романа, 
ђевојка је мене вјеру дала 
да другога бити љуба неће 
осем мене, ако не погинем; 
па кад бих се тамам потурчијо, 
она ће се потурчити за ме. 
Је л' де, наше огријало сунце, 
боље ми је тамо аговати 
и госпођа моја ханковати, 
с Унђурцима чете подизати, 
ширит худут сјајног ал-Отмана, 
право исти а право радити, 
иза себе спомен остављати 
-- с божом помоћ' а у твоје здравље 
лећет златна крила покрај мене, 
Хрње двије и сви Унђуровци.“ 
Скочи султан, загрли Гаврана, 
садразама великога вика, 
„Пушћај руке на газију мога! 
Честита ти, сине, турска вера!“ 
„Падишаху са свијем Турцима, 
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и с твоијем сјајним величанством!“ 
Отпуштише, дову учинеше, 
и добро му име нађедоше: 
дослен бијо Гавран харамбаша, 
а по сада Сушић одобаша. 
Прво рудбе од цара својега, 
царев берат аге најбољега, 
златан калпак на момка турише 
-- калпак златан и седам челенки 
Сушићаги на главу турише. 
Цар је так'и емер учинијо: 
„На свакога агу и на бега 
капу златну и хаљине златне, 
и злаћено силах и оружје, 
а злаћене на кук ћемерлије; 
и атова тридес' мисирскије' 
с рахтовима и са пусатима, 
поврх седла хаше позлаћене! 
Нек' се сјају аге и хајвани 
кā и јарко на небеса сунце!“ 
Имам дову, а сви Турци ‚амин.‛ 
Па извоље султан Мустајбега... 
„Сад, Сушићу, један читлук траж'те 
од педесет и више кметова.“ 
Бег му први двадес' поклонијо 
у Сушњему селу код Удбине, 
Диздар мали дванаес' кметова; 
сви остали, неко један даје 
-- неко један, а неко четири. 
Преко шес'ет изиде кметова, 
све уједно у Сушњевском пољу 
близу Лике и близу Удбине, 
а најближе до села Кладуше. 
Цар ираду даје по ферману; 
даде емер личком Мустајбегу,
„Наврх села аги кулу гради, 
осем твоје од аге свакога 
вишу кулу, и још млого љепши, 
и око ње камену авлију! 
Благо харчи, а води хесапа; 
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кад начиниш, ја ћу је платит, 
кулу ћу му свилом престријети...“ 
„... и за тебе два топа спремити, 
ферман дати, у Ћорфез спремити; 
тамо ће те бези оженити 
-- нек' се твоја, сине, свадба гради, 
нека гнездо иде од сокола; 
срећито ти све што чиниш било!“ 
„Падишаху, високо ти царство!“ 
Пошто аге и бегове царске 
султан свачим ихја учинијо, 
султан пита Сушић одобашу, 
„Одобаша, што те питам, сине, 
што те питам да ми право кажеш! 
Ко те свеза и како те свеза? 
Или Мујо, или лички Тале, 
или Рамо, или Зуканага 
-- или аге, или бајрактари? 
Ма ко бијо, право мене кажи!“ 
„Падишаху, када право питаш 
-- питаш право, право ћу ти казат. 
О'ђе, царе, оне силе нема 
која но је мене савезала. 
Остао је у шарену хану 
да нијесу аге засрамљене. 
То је дечак кā бијела вила 
-- ал' је момак спрема мене бијо! --
ђовде мале и малени' љета, 
ал' је рођен -- родила га мајка 
кā и што га више рађат неће! 
Његов ће се спомен помињати 
док је века и бијелога света.“ 
Султан гледа бега и сердара, 
бегу султан ријеч беседијо, 
„Зашто, беже, да га оставите?“ 
Бег царевој полетијо руци: 
„Ми нијесмо! Сам је остануо.“ 
Цар завика, „Довед'те га амо!“ 
Отрчаше, момка доведоше 
на хузуру сјајном Сулејману. 
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Царској десној приступијо руци, 
цара у скут и у руку љуби, 
измаче се свога цара дворет. 
А султан га гледа падишаху, 
па Сушићу рече одобаши, 
„Је ли ово, мој милосан сине?“ 
„Падишаху, то је она сила 
што је к мене у Лиману сишла, 
уходијо и са млом седијо, 
и каз'о се да је Жеравица. 
Видијо сам -- али Бог га чува --
нит' је хајдук нит' је од хајдука. 
Ова ме је сила претурила, 
падишаху, камена с рамена; 
ова ме је скоком прескочијо, 
у море ми нишан погодијо; 
ова ми је руке савезао, 
и ова је курталис'о Турке; 
сад на ново повишијо царство. 
Ласно ти је, царе, царовати 
доклен има 'вак'и' кахримана!“ 
Цар рашири руке обадвије 
те пољуби Сушу и Халила. 
„Халко, сине -- очи Отманове! --
хо' ли остат цару ус кољено? 
Штагој волиш, све ћу учинети 
-- мореш паша па и везир бити, 
могу тебе на ферман турити 
да ми мухур тураш по ферману, 
мореш гледат шта у ферман пише, 
да што није за Унђурску криво.“ 
Дечак цару опет љуби руку: 
„Падишаху, фала вашем шану! 
Нису за ме, царе, пашалуци 
-- ни у Стамбол, царе, везирлуци --
већ, султану, ферман под мухуром, 
радос' твоја, ис твојега царства 
да нам други пресудити нема 
осем Бога и тебе једнога; 
да не спремаш, царе, јабанџије 
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да незнано у сву Босну суде, 
од газија да асије граде. 
Но, султану -- јарко сунце наше! --
божа помоћ а улефа твоја, 
сад су дошла златна крила моја, 
златна крила Сушић одобаша.“ 
Ондар султан загрли Халила: 
„Хрњичићу, моје очи вране, 
ферман ће се вама дати, сине; 
ето Босне, ето ви Крајине; 
ви ћете ми, сине, беговати, 
вама други пресуђиват неће. 
Онā паша што је у Будиму, 
то се име више причат неће. 
А ево ви хоџе Ћуприлића 
што но вас је и досад бранијо; 
по данас ће и још више, сине. 
Ваша кућа од данас до вазда 
под мојом ће платом и бератом 
бити, сине -- и за вас питати, 
и Османа, момка Самарџица 
-- и њему ћу ајлук поклонити; 
нек' се жени, и нек' уда Фату!“ 
Шехислама, својега имама: 
„Један ферман, Шехисламе, гради, 
и ферману татарина тражи; 
ферман пиши преко мора сињег 
на краљицу у Ћорфезу граду! 
Ако пита за зета својега, 
под царске је долетијо скуте, 
цар га десном загрлијо руком. 
Што је шћијо, све му је успијо, 
под ферманом сад је ага царски. 
‚Читлук један ђе је Гавран шћијо 
и у њему шездесет кметова, 
то сам зету твоме поклонијо, 
и још више да му кулу градим, 
и одвише ајлук, и улефу 
да он нашу шири царевину, 
да му нико пресудити нема 
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осем Бога и цара једнога. 
И овако име нађели смо, 
„Одобаша Сушић Мехмедага.“ 
И ако ћеш питат шћерку твоју 
-- која му се обећала млада 
ђегој буде ако не погине 
да ће њему бити вијерница, 
макар када би се потурчијо, 
и она се радо турчи ш њиме --
ако желиш, подај му ђевојку; 
питај шћерку, је л' јој воља драга! 
Ако желиш да смо пријатељи, 
он је саде кā из срца мога; 
ако нећеш, ја ћу га женити. 
Џеваб, госпо, врни из Ћорфеза!‛“ 
На ферману туру припучише, 
султан ферман даде татарину. 
Оде ферман преко бела света 
-- неђе сухом, неђе преко мора --
до Ћорфеза госпођи краљици, 
на њејзине пребијеле руке. 
Ферман чита, и виђе госпођа. 
„Еве, шћери, ферман од Отмана. 
Гавран сиш'о под скут ал-Отмана; 
цар га, сине, с руком загрлијо, 
турској се је вјери прикључијо; 
под ферманом ага први царски, 
читлук добар њему поклонијо 
међу Ликом и међу Удбином, 
а најближе покрај Хрњичића; 
у читлуку педесет кметова 
под бератом и улефом царском; 
и цар хоће да му кулу гради. 
Је л' ти драго да узмеш јунака? 
Јеси л' се њему обећала 
да си њему вазда драга љуба, 
па кад ће се Гавран потурчити 
да се и ти турчиш поред њега? 
Воља ти је, нагона ти нема.“ 
А ђевојка беседила мајци: 
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„Драга воља и хоћу јунака, 
ђе је да је, и ма па како је. 
Верна ћу му бити ус кољено, 
све радити како ага воли. 
Но ми чеиз и џевахир спремај, 
џеваб тури цару на ферману: 
‚Честита ти за Сушу ђевојка, 
и цијелој вашој царевини 
сретња била, ви се пофалили!‛ 
Нек' ме чека под Стамбол ђемија 
и сви Турци што су код султана; 
нек' ме султан у Стамболу турчи 
и у Стамбол на вјеру научи, 
по тој вјери кā што раде Турци.“ 
Све је тако у ферман турила. 
Џеваб оде пр'о бијела света, 
ферман цару опет у рукама. 
Виђе султан шта му пише ферман 
и госпођа Ћорфеска краљица, 
и султану честита ђевојку. 
Султан на то шућур учинијо: 
„Так'а госпа за 'ваког јунака! 
Нек' се гнездо леже од сокола 
и од так'е белогорске виле.“ 
У Стамболу пукоше топови; 
шенлук гради сјајни Сулејмане 
кā да сина жени из пајтахта, 
а краљица сигурала шћерку, 
у вапору шћерки чеизове. 
У вапор јој тура чеизове, 
да тā Сушић ниђе ништа нема 
без што ће му са ђевојком доћи, 
да је ихја док му је вијека. 
Ондар хазур у вапор ђевојка. 
Ш њом краљица капилије спреми, 
тамам тридес' з двора капилија. 
До Стамбола повели ђевојку, 
цару хабер за њу учинели. 
Цар дворане и риџале спреми 
-- два мушира, четири везира, 
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пашалије двадес' и четири, 
бега Личког и сердара ш њиме, 
и Сушића кā и свога сина, 
два табора војске јањичара 
з даулима и са бајрацима --
и сидоше мору на обалу, 
и на селам стали пред ђевојку, 
и извели ис вапора госпу. 
Бир изиде, бир позна Гаврана 
под злаћеном ђеисијом царском, 
под калпаком и под челенкама. 
Склонила се, пољуби му руку, 
па завика, „Богу шућур сада, 
кад ја виђох сивога сокола 
под рудбетом цара највишега! 
Сад баш да знам кога ли ћу дворет 
-- ни ускока, па ни харамбашу, 
но царскога агу под бератом.“ 
Ђевојачки чеиз прифатише, 
а ђевојку на техтерван царски 
у хареме међу султаније, 
одабашу међу риџалима. 
Дари шура меџлис покупише, 
на турску је веру научише, 
пред имама нићах учинеше. 
У царски је дворац привенчаше 
и у ђердек у харем турише. 
Свадбоваше -- и цар свадбу дава, 
цијел месец и за хевту дана 
у вас Стамбол џумбус и весеље 
кā да султан жени сина свога. 
Пошто месец и недеља прође, 
султану се замолише Турци, 
„Хајир дову и изун подај нам 
да водимо наша пера златна 
и ђевојку злаћену челенку!“ 
Цар хим даде изум и хајир дову, 
и на море вапор потплатијо. 
Сви на своје коње појахаше, 
а атове царске за једеке 
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у злаћене рахте и калкане, 
да хи здраво хране у подруме, 
да са ш њима газалуке граде. 
Цар Сушићу честита ђевојку: 
„Честита ти ханка, одобашо, 
нек' је тебе сретња и честита; 
ш њоме пород добар обродијо 
-- прве шћери, потолње синове; 
удавао шћери за зајиме, 
од зајима женијо синове; 
цафћела ти и ђовда и рука 
кā на небо сунце и месец 
-- тебе, сине, и свијем агама 
који моју држу царевину!“ 
Јаки Боже, ти нас овесели!
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РОБОВАЊЕ ТАЛА ЛИЧАНИНА У ОЗИМУ

Прва ријеч, ‚Боже нам помози!‛ 
Ево друга, ‚Хоће ако Бог да!‛ 
Само да га помињемо често, 
па ће нам свуј Бог помагати 
и од сваке муке заклањати 
-- муке сваке и душманске руке, 
и свакога хала и белаја, 
и биједе горе од белаја, 
од злог дуга и невјерна друга, 
и у кући лоше домачиће. 
Од те нема горе кукавице 
но у кући од зле домаћице; 
мужу није с миром кући доћи 
ни за собом повес' мусафира 
-- црнше му је срце од гаврана. 
Сад велимо песму да бројимо 
од истине за своје дружине. 
У земану цара Сулејмана, 
кад је султан проширив'о царство 
-- цијело је з Босном раширијо --
турска се је покупила лонџа 
пред Удбину у п'јану механу, 
све удбинске аге и бегови, 
и сердари и ајани царски, 
капетани, па и буљукбаше; 
уврх лонџе међу пенџерима 
бег Мустајбег са широке Лике. 
Бега двори седам бајрактара 
кā и лале цара у диване. 
Па до бега Хрња Мустафага, 
до Хрњице Козлић Хуремага, 
крај Хурема Арап Мехмедага, 
крај Арапа Зорић Шабанага, 
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крај Шабана Шарац Махмутага, 
крај Махмута диздар Османага, 
код диздара гази Зуканага, 
па два бега са врела Цетиња; 
крај бегова Ајан са Врљике, 
до Ајана буљукбаша Рамо 
од Гламоча, града бијелога 
-- па све редом ајан до ајана, 
а све акран сијо до акрана, 
буљукбаше један спрем' другога, 
бајрактари један крај другога --
усред кола дијете Халиле. 
Златну чашу држи у рукама, 
поред себе кондир пуни вина; 
аге Халил редом поијаше 
чашом златном и десницом руком. 
Како којем чаше додаваше, 
све за силах руке задињаше; 
ићрам чини аге и бегове 
да му аге слађе пију пиво, 
кā невеста скоро доведена 
каде чини ићрам свога мужа 
-- или мужа, ил' баба мужева --
док се аге винца напојили 
те хим винце улило о лице, 
па виновске чаше потурише 
а ракијске тазе дофатише. 
Кад се вино и ракија смјеша, 
почеше се палахати браде, 
на чивије дизати либаде, 
калпак капе турат на хастале, 
остре ћорде преко бедре своје. 
Одоше се фалит Крајишници 
-- женит момке, удават ђевојке --
о коњима и о јунацима, 
о оружју и о гадаркама, 
ко је бољи јунак од којега, 
ко је више добијо мејдана, 
ко је више заробијо роба, 
ко је више момка оженијо, 
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који се је боље оженијо, 
који бољег коња подхранијо, 
ко је бољег сина поднивијо 
-- ко ли сина, а ко ли ђевојку; 
неко сина, неко шћерку фали 
-- неко шћерку, неко милу секу --
неко фали од брата ђевојку. 
Сви весели аге и бегови, 
пију пиво и веселију се, 
сохбет иде сладак о свачему. 
Чаша златна наоколо иде 
доклен дође до Хрњице Муја. 
Кад је Халил Муја понудијо 
чашом златном и ракијом горком, 
Мују на нос пухну југовина 
а из чела киша ударила; 
скламнуше му двије виличине, 
стеже зубе на Халила свога, 
па овако беседи Халилу: 
„Мичи чашу, разбила ти главу! 
Није мене до мојега пива, 
већ је мене до мојега јада!“ 
Кад је Халил чуо лакрдију, 
међу тол'ко ага и бегова 
што га ј' Мујо резил учинијо 
сврх хизмета и добре услуге 
-- а ништа му није учинијо 
криво никад, брату старијему --
ондар Халку усне задрхташе, 
соколове очи затрепташе, 
обрну се бегу Личанскоме: 
„Беже, питај Хрњицу сердара 
шта сам њему учинијо криво 
те ме резил чини међу вама!“ 
Бег запита Муја Хрњичкога: 
„Шта то, Мујо, од Халила радиш? 
А Халил је између нас свије' 
свијем нама крила позлаћена, 
а камоли тебе Хрњичићу! 
Шта то, Мујо, од Халила радиш? 
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Који су те јади освојили 
те ти велиш да није до пива 
но је тебе до велики' јада?“ 
„Лички беже од Лике крваве, 
није мене, но и вама свијем 
до велике и муке и јада. 
Знаш ли, беже -- није било давно --
од како смо изгубили Тала 
-- брата Тала од Орашца града --
од како смо Тала изгубили 
ми смо сваку срећу подломили, 
царски худут пуно стијеснили. 
Нити чете иду, нити војске, 
нит' смо шићар какав задобили, 
нит' смо добар отвор отворили. 
А ми смо га, беже, оправили 
те је Тале ропства допануо, 
или неђе изгубијо главу, 
већ не знамо шта је ш њиме било. 
Знаш кад, беже, на карар нађосмо 
кога ћемо у тевдил спремити, 
па рекосмо на механу Турци, 
‚Кога гој ми у тевдил спремимо, 
свакога ће познати душмани, 
само Тала Орашкога неће. 
Ал' да свога остави кулаша, 
да обуче рухо просјачачко 
и на плећи врећу искрпљену, 
а у руке дренову тојагу, 
све нек' проси а нек' чпија Тале, 
неће л' какав шићар нагазити 
јä л' за војске јä л' за чете мале, 
и с немлого наше погибије.‛ 
Тале рече, ‚Ја бих пош'о тамо, 
тек сам доста зунђур на оџаку. 
Код мене је млого сибијана, 
стара мајка а сестра махнита, 
верна љуба, а ђечица луда, 
па ће ми се ђеца напатити.‛ 
Ми му, беже, тврду вјеру дасмо, 
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да отиде у ћесарску Тале 
-- Боже чувај! -- никад да не дође, 
ђеца му се не би напатила 
ни од глади ни од голотиње, 
ни да боса сокацима скићу 
доклен не би на снагу израсла. 
Тале пође, ријеч не учиње, 
и просјачка узе одијела, 
и на плећи врећу искрпљену, 
и у руке дренову тојагу. 
Хоћасмо му велик трошак дати, 
ђегој дође да се не напати. 
‚С мало трошка могу, аге, проћи; 
ја ћу просит и 'лебом се хранит. 
Ја сам ради, подајте ми мајци, 
нек' ми харчи љуба и ђечица.‛ 
И ми, беже, Тала испратисмо. 
Од тог доба осам годин' дана, 
Тала нема ни жива ни мртва 
-- нити знамо да л' је погинуо, 
да л' је неђе пао у робију. 
Оне, аге, ц'јеле бесе ваше 
да се ђеца Талу патит неће... 
да Бог није и помоћ од Бога 
и Хрњице Муја кладушкога, 
давно ли би пошла ђеца луда 
и Талова вијерница љуба 
и просили од врата до врата. 
Бог ми дао, ја хим помагао, 
дослен прошње потпанула н'јесу. 
Ја, Мустајбег, прекојуче прођох 
на пазарни данак у Удбину 
на чаршију, ђе је трговина 
-- ђе је свашто у живоме, даје 
когој штогој има од продаје --
кад сам туна чудо нагазијо, 
кад то нађох Талова кулаша, 
продају га четири телала. 
Добро га је гледала ханума, 
ханка добра Тахирагиница. 
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Клетан кулаш длаку поткратијо, 
са себе би муху обалијо; 
олукли је подврнуо сапи, 
џин да стане на сапи кулаша 
би пануо, не бе остануо. 
Често клетан узмахује главом 
и подиже четири телала, 
преко себе баца у хаваја. 
Ја кад виђо' Талова кулаша, 
на очи ми сузе навријеше, 
задрхта ми моје срце тужно, 
клепнуше ми токе на прсима, 
па упитах четири телала, 
‚Колико је штуран искочијо?‛ 
Казаше ми четири телала, 
‚Искочијо хиљаду дуката, 
и цијела наша захмедија 
што смо ш њиме захмет учињели.‛ 
Ја потурих руке у џепове, 
дадох више двије маџарије 
него што је кулаш искочијо, 
телалима десет маџарија; 
паре спремих Тахирагиници, 
а кулаша код ђогата мога. 
Ене ми га, беже, у подруме!“ 
Све те аге слушају сердара 
и рекоше, „Истина је, Мујо.“ 
У очи хим сузе наврнуше 
као да су браћу покопали. 
Мујо 'вако рече међу њима: 
„Сад чусте л' ме, моја браћо драга, 
да л' имаде сина материна 
да ми штогој израд Тала прича, 
да л' ј' у живот', је ли погинуо? 
Да ј' у зиндан' у ћесаревини, 
тамам макар и у Бечу бијо, 
из Беча бих њега избавијо 
-- избавијо, или погинуо. 
А ономе што би мене каз'о, 
ако је јунак те је неожењен, 
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моју бих му сестру поклонијо
и њега бих зетом начинијо, 
код цара му рудбе извадијо 
и кулу му добру начинијо 
украј моје, а бољу од моје, 
и дао бих полу Препељице, 
тамам кућа двадесет кметова.“ 
Кад то чуше аге и бегови, 
све се аге махзум учињеше 
и за Талом сваки заплакаше, 
а сердару афериме дају. 
Тамам беху аге у мукама, 
Халку чаша оста у шакама, 
па се чуди шта беседи Мујо. 
„Па ја н'јесам скривијо, сердаре! 
Ви сте аџа Тала оправили; 
ја сам бијо од дване'ес' година, 
мали дечак кā свако дијете...“ 
кад Турцима очи утекоше 
пр'о равнога поља Удбинскога, 
пољем се је магла затамнила. 
Магла-тама, но не беше сама, 
но избило из магле Латинче 
гологлаво на босој кобили; 
у руке му јасенова грана, 
и на грани књига обешена. 
Право лонџи турској уочило.
Кад виђоше Турци Латинина, 
ђе је к њихној лонџи уочијо 
и на грану носи књигу шар'ну, 
одиста хим мило не бијаше, 
јер се сваки својој боји глави, 
да ко кога на мејдане тражи. 
Сви хајвани ага царевије' 
пред механу за чатал свезани, 
сал ђогата сердарева нема; 
Мују ђогат ост'о у Кладуси, 
а он пије у Удбини вино 
брез промене за један'ес' дана 
с Велагићом и са Влахињићом. 
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Кад је Латин доћер'о кобилу, 
са кобиле сјаха пред механу, 
па је свеза јандал од хајвана. 
Латин мудар у механу дође. 
Бир упаде, у папушлук стаде, 
преклони се, ‚Добро јутро!‛ вика 
њемачкијем тврдијем језиком. 
Све му редом Турци прифатише. 
Латин редом премотријо Турке, 
па погледа на прси нишане, 
ко ли хим је понајстар'и туна 
и кога ли држу старешином. 
Латин виђе бега Личанскога 
-- највише га бајрактара двори, 
па познаде ђе је старешина --
па овако мудро беседаше: 
„О, чујеш ме турско огледало! 
Далеки сам дош'о јабанџија 
испр'о мора четири конака 
-- из Озима, ис ћесаревине --
који прије долазијо нисам; 
непознат сам Босни гласовитој 
што се чула у све краљевине 
-- Унђурска је Босни огледало --
је ли иклим од Лике крваве? 
Је л' Удбина коју свијет фали 
-- у којој се турски сохбет гради, 
у којој се скупљају главари --
или није, ил' је не познајем?“ 
Беглер мудар што нема хесапа, 
мудре беже збори лакрдије: 
„Болан бијо блијед Латинине, 
ти сāм причаш, теке не познајеш. 
Видиш ђе је царева Удбина, 
у механи Турке покупљене 
ђе то ниђе -- само код нас -- нема.“ 
„Царска лало што си у ичелу, 
како тебе по имену вичу?“ 
„Латинине, лички Мустајбеже, 
ако с' чуо личког Мустајбега 
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из Унђурске и широке Лике.“ 
Латин сави скуте и рукаве, 
Мустајбегу пољубијо руку; 
измаче се, па га стаде дворет 
и Личкоме бегу беśедити:
„Тебе ћесар знаде и држава, 
све те фале -- имају и кога! 
Па те молим лички Мустајбеже, 
опрости ме, јер сам јабанџија. 
Заглушам те, ама није чаре. 
Које ви је Хрњица сердаре 
што се чуо у све краљевине 
и свак виче што је Хрња Мујо 
-- што те силе постајало није, 
ни так'ога царева газија --
ал' га није, ал' га не познајем?“ 
А Мустајбег срећа у Турака, 
сваког виши колико је доста, 
колико је Муја повишијо: 
„Зар га блијед не познајеш ђидо? 
З десне стране до колена мога, 
мрког брка а чела широка, 
кā да галче носи у зубима 
-- које му су пали по токама 
брци, ђидо, као јеловина --
страшног раста а ока разрока, 
а силовне хује и образа, 
што му киша ш чела удараше 
а из нождри југовина пуха.“ 
Спрем' бега се Латин прекрстијо
па Личкоме бегу говоријо: 
„Је ли ово халобија Мујо 
што с' од њега жене уплашене? 
-- а камоли људи у ћесарској! 
Кадгој жене ђецу успављају, 
све хи плашу и с Мујом хи страшу: 
‚Шут'те ђецо, ето на нас Муја!‛“ 
„Јес', Латине, мојега ми дина.“ 
Латин склони скуте и рукаве, 
сердар Мују пољубијо руку; 
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измаче се, па га стаде дворет. 
Опет Латин пита Мустајбега: 
„Мустајбеже -- турско огледало! --
које ви је гојечак Халиле 
што се чуо у све краљевине? 
Сваки кафаз у сваког главара, 
у кафазу пристигла девојка, 
свака њега у ђерђефу везе 
и ту слику тура на јаглуку; 
кадгој сохбет узму о Халилу, 
тā се сохбет ваздан не раскине 
у кафазу међу ђевојкама, 
ни' су гладне, нити јела траже.“ 
Бег Мустајбег рече Латинину: 
„Латинине, зар га не познајеш? 
Ето момка колу на сриједи 
ђе он вино по агама даје, 
који браде ни мустаћа нема 
но је љепши од сваке ђевојке 
-- што му перчин бијел врат прекријо 
кā да му је црн гавран засијо, 
што на глави фешчић меџедија, 
око феса поша од бисера 
и за пошом злаћена челенка; 
што је на њег' мљетачко од'јело 
од мљетачке мавене кадифе 
што је ц'јело златом извезено; 
што аџемку носи о бедрама 
-- балчак јој је вас од суха злата, 
крна јој је од сребра сливена, 
и из сабље грије месечина.“ 
Кад је Латин разумијо р'јечи, 
поклони се, до Халила дође, 
пољуби га у газијску руку, 
на руку му књигу оставијо, 
па завика међу беговима: 
„Баш, газијо, и баш си газија! 
Зато свијет ц'јели тебе фали. 
Нека фале! Имају и кога.“ 
Мујо пијан беседи Халилу 
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-- нешто пијан, нешто срцем хилав, 
па овако рече Хрњичићу: 
„Тури цашу, потури мешину, 
сломи печат и пречитај карту, 
пред нас свије учи и покажи 
-- да видимо, курвин копил'ане, 
је ли как'а књига ђевојачка, 
да се којој н'јеси обећао, 
ја да страдам и да дижем војску, 
да избављам курве из Њемачке 
-- из Њемачке или из Маџарске.“ 
Халил тури чашу и мешину 
па на књизи печат разломијо, 
па погледа откле књига шара. 
Та је књига од Орашког Тала, 
из зиндана Озимскога краља. 
А како је књигу начинијо? 
„Први селам махсуз спремам мајци 
-- ако ми је у животу мајка --
потље љуби и сестри Азизи. 
Јесу ли ми ђеца у животу, 
јесу л' ми се ђеца поскитала 
у просидбу од врата до врата? 
Босна је ли јоште у Турчина 
-- је л' Удбина ђе и прије била, 
је л' механа код новога хана, 
купу ли се у џамију Турци --
јä л' су Лику Н'јемци префатили? 
Ако н'јесу, хоће, ако Бог да, 
рад' ничега -- не дао Бог јаки! --
ради мене љутог сиромаха 
што ми црне кости окапаше 
у зиндану Озимскога краља. 
Не рад' мене, но ради вас свије' 
ја сам ово ропство задобијо 
-- и ви брзо за млом ако Бог да! --
вјере да сте да ме потражите, 
Бог вам свако добро истражијо 
а од зла вас никад не бранијо! 
Не чудим се цијелој Крајини 
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-- што се стоји агам и безима, 
а ја у њих немам поуздању. 
Бегови су турске лопужине, 
а аге су наше лопушчине --
но се чудим Хрњици сердару 
што сам ш њиме вијек протуријо 
а вазда му бијо уз рамена 
-- куд ходијо, скуте му носијо. 
Не чудим се трбуљатом Мују, 
сем Халила -- пас му јеб'о мајку! --
но се мојој чудим особини 
што не знадох у вијеку моме 
-- откако се до мајке родијо 
ја сам њега себи освојијо 
и ни на чем не обрт'о главу 
без на Халка, моју особину --
већ на Бога и Халила мога 
полаг'о сам наду у зиндану. 
Мој Халиле, моја особино, 
добар сам ти хизмет учинијо: 
за тебе сам цуру испросијо 
која ми је живот одржала, 
која мене поткријући храни 
и од муке и ода зла брани. 
Еве, сине, три године дана, 
Тихана се обећала за те. 
Што је мало и велико било 
у цијелој земљи ћесаревој 
-- и у друге, сине, краљевине --
Тихану су просци запрашали 
-- и краљеви и баневи, сине. 
Тихана ми тврду ријеч дала 
да се ником обећати неће 
док од тебе хабер не узимље 
ил' с' у живот', или си погин'о. 
Мој Халиле -- моја жељо жива! --
нит' је петка прошло ни недеље, 
сваког дана књиге оправљамо, 
ал' те, сине, књиге на налазе, 
ил' не хајеш за ме сиромаха. 
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На мене се судба одазвала: 
овā месец што ће проћи сине, 
од другога када пола дође, 
краљ растура књиге у државе: 
‚Когој коња има брженика, 
нек' у Озим на кошију дође! 
Имам турског роба на кошију, 
и уз њега чизма маџарија 
-- од Орашца Тала Орашкога.‛ 
То дочеках, моја особино, 
да се, сине, трчим на кошију. 
Молим тебе кā и сина свога 
а сердара кā и брата мога, 
нек' ти дадне дебела ђогата 
да ш њим сидеш у Озиму граду, 
да би л' Бог д'о и срећа од Бога... 
ви сте вазда доброга игбала, 
а ђогат ви крилат за кошије 
-- ђе је дош'о, није ост'о ниђе, 
а и сада што Бог дадне јаки! 
Мој Халиле, моја особино, 
Тихани с опизмијо бабо 
што се ником не обећа млада, 
и да је бану Градушкоме. 
Не знам, сине, кад ће свати доћи 
и на силу повести ђевојку, 
мили сине, без воље ђевојке 
и без њејна разилука, сине. 
Немо', сине -- ако неј', Халиле, 
ако нећеш израд мене доћи --
немо' цуру пуштит за Латина 
-- она се је потурчила за те! 
Да знаш, сине, как'а је Тихана 
-- так'е нема у све седам краља! 
Да је седам умирати пута 
-- седам мријет, а седам живети, 
мијо сине, кад би могло бити --
ја бих мрео и живијо, сине, 
и грчину смртну преносијо, 
сал да узмем овак'у госпођу. 
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Но Халиле, Бога ти милога, 
израд Бога, израд здравља свога 
-- ради шана цара ал-Отмана, 
ради нама цели' муслимана, 
рад' севапа мене сиромаха 
и на кући моје сиротиње --
з боже стране учини ми чаре! 
Прими селам, цијела Крајино, 
а, Халиле, тебе махсуз селам. 
Јарко сунце те високо ти си, 
мој Халиле те далеко ти си; 
јарко сунце, поснижи се ниже, 
Хрњичићу, примакни се ближе 
те угледај сиромаха твога! 
Нема љета без Ђурђева дана, 
а ни жара брез храстовог пања, 
па ни брата док не роди мајка, 
а ја немам баш ниђе никога 
-- осим Бога -- без тебе Халила. 
Ако на ме не обрнеш главе, 
осташе ми кости у зиндану 
да хи стуру Н'јемци на лопате.“ 
Кад је Халил књигу изучијо, 
а све аге сузе пропадоше. 
Један другог оком претурише, 
сад да виду шта ће рећи Мујо. 
Мујо личког пита Мустајбега: 
„Вид', Мустајбег, Орашкога Тала! 
Ја нијесам оправљао Тала 
преко мора на далеке путе 
да он шићар за Турака тражи, 
ђе је земља од нас занешена; 
туна турска нога не салази 
-- која сиде, никад не изиде. 
Сад шта велиш, беже и дружино? 
Ја отален не избављам Тала 
да ј' у мене кувет царевина.“ 
Бег Мустајбег први, па дружина 
сви испатлук учињеше Мују: 
„Ми ти не би могли дозволити 



   Авдо  Међедовић                                                             

633

Епске 
народне 
пјесме

да з ђогатом сиђеш до Озима 
да је тебе Халил у Озиму 
ил' Ајкуна, сестра поносита, 
тамам кад би изгубили главу.“ 
Хилаву је и ћатији царском 
ласно ријеч мучну утврдити. 
Не срами се што је преваријо 
спрема збору што је говоријо, 
у које је обећав'о благо, 
сал да знадне ђе ј' у ропству Тале, 
па Хрњица зове Ибрахима. 
„Мој Врцићу, свилена кошуљо, 
пиши џеваб на ту карту Талу: 
‚Селам прими од целе Крајине, 
и од Муја и од Мустајбега! 
Ти се сунцу и месецу надај, 
а Хрњама нигда до вијека. 
Далеко си кости затуријо, 
ђе ту турска нога не салази 
-- која сиде, отлен не излази. 
Нијесмо те туна оправљали, 
већ у Котар илу у Приморје 
-- ил' у Јанок или у Пожурско, 
ил' у Задар, или у Сијење.‛“ 
Па на књигу печат заклопише, 
младоме је даше Латинину. 
Латин књигу тури у њедрима 
па са плећи скиде кабаницу, 
па је тури међу муслимане, 
па овако Латин беседијо: 
„Ви господо од Унђуровине, 
чујем на вас седи царевина. 
Дошао сам из далеког пута, 
а у Озим даљно путовање; 
отуд довле благо потрошијо, 
а овдале маријаша немам. 
Па господо, све за ваше здравље, 
за успомен да вас огласимо 
ђе ме турска лонџа даровала, 
сва господа од Унђуровине 
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што вас знају целе краљевине.“ 
Кад се турске аге сагледаше, 
Мујо руке тури у џепове 
те му даде дванаес' дуката, 
бег Мустајбег двадес' и четири, 
свако лице од рушпе четири 
-- од четири до петнаес' равно, 
како шћаше и како имаше. 
Кад су на скуп хесап учињели, 
шес'ет ага двеста маџарија, 
Хрња сердар дванаес' дуката, 
Лички беже двадес' и четири. 
Кад је сура дошла до Халила, 
Халил руке тури у џепове 
те му даде чет'р'ес' и четири. 
Кад је Маџар поглед'о бегове, 
зађе сваком те пољуби руку, 
Хрњу Муја у скут и у руку. 
Мустајбега на три места љуби 
-- чизму прво, па у скут посл'је, 
па најпотље у газијску руку --
па прилеће код Хрњина Халка, 
пољуби га међу очи црне. 
„Наша златна небеска звијездо! 
Е, да Бог да, ваш Мухамед светац 
-- Бог навијо, пејгамбер редијо --
овако те цура пољубила, 
баш Тихана Озимскога краља. 
Да л' је сретна -- куља је родила! --
да ли ћеш јој у срећу панути, 
да л' ће так'ог змаја пољубити 
Бог навијо, судбина ти била!“ 
-- па му десну руку пољубијо, 
па кољено Хрњину Халилу, 
па и чизму и ногу Хрњину, 
па пред ногом земљу механу, 
па се склони, и Латин завика: 
„З Богом остај, цијела господо! 
Е, да Бог да завал не виђели, 
кā и што га ни виђет нећете!“ 
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Па изиде Латин пред механу, 
елчибаше пред механу пита: 
„Хај' машала добрије' хајвана! 
Кој' је хајван Хрњина Халила?“ 
Казаше му вранца коња малог. 
Латин приђе коњу Халилову, 
подиже му чавле све четири, 
пољуби му плоче све четири 
-- све гледају аге и бегови --
Латин 'вако бесједи малину: 
„Мој малине, златна гриво моја, 
благо тебе довијека суда 
кад онак'ог носиш господара. 
Хај' малине, донијо ђевојку 
за твојега доброг сахибију; 
Бог му дао цуру спрема њега 
-- баш Тихану нашег господара, 
господара Озимскога краља --
нек' запане вила за сокола.“ 
Латин седе на своју кобилу, 
оћера га пољу низ игришта. 
Хрњин Халил чаше дијелући 
често себе чашом понуђаше; 
док се момак мало понапијо, 
тихо Мују 'вако беседијо: 
„Ето, Мујо -- пијана делијо! --
да си мало прије осабријо 
па да н'јеси ријеч истакнуо, 
дав'о оно што је безобразно 
-- сестру своју, наша десна крила! --
сал ко би ти за Талана каз'о 
па да идеш у Стамбол султану 
са ђогатом двадесет конака 
да му вадиш перјанице царске, 
да му кулу покрај куле градиш, 
полу да му даднеш Препељице. 
Ето Тале дође бадихаве 
-- нит' је сахат нит' су ни два равна 
Хрњо Мујо, међу ово ага... 
срамота је вртати ријечи 
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међу ово ага и бегова! --
то је тебе без трошка никак'а 
-- ти ћеш рахат сеђет на Кладушу --
а сал мене да даднеш ђогата 
да ја з божом великом помоћом 
са ђогатом до Озима сидем 
да потрчим на кошију Тала, 
ако биде среће и игбала 
кā и што смо вазда у вијеку 
свуђ трчали и свуђ узимали, 
д' ако нама и та срећа дође 
да ја узмем чизму маџарија 
и избавим љутог сиромаха. 
Хајде, досад што нијесмо знали 
ђе ј' у зиндан запануо Тале, 
а од сада зазор је свијема 
да остане у зиндану Тале, 
који рода нема ни порода... 
но ти мене изум и ђогата 
-- и од тебе добру хајир дову --
да ја идем да потражим Тала!“ 
Мујо 'вако беседи Халилу: 
„Шта то збориш, курвин копиљане? 
А тако ми, аге моје драге, 
он не иде да избавља Тала 
но да би га запала Тихана, 
да ли би се оженијо ш њоме. 
Тек з ђогатом, копиљане, нећеш! 
Ја сам Богу јемин учинијо, 
док је мене на два рама глава 
да ђогата не дам ни под кога. 
Да га султан иште са Стамбола, 
да на мене катал ферман спреми, 
ја би' своју одгоријо главу, 
а ђогата никад до вијека!“ 
Халил брату Мују беседијо: 
„Зар ти волиш твојега ђогата 
-- а ђогата кобилина сина! --
него брата којег рађа мајка? 
Зар, сердаре -- јазук тебе било! --
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јесмо л' браћа од два оца, Мујо, 
ил' од двије остариле мајке? 
Која мајка родила је Муја, 
а ја мислим да је и Халила. 
Још нијесмо дијељени, Мујо; 
тог ђогата кад смо набавили, 
мисли' да је пола моја, Мујо. 
Ако нам је ост'о иза баба, 
пола твоја, моја половина; 
ако си га на мејдан добијо, 
опет моја има половина; 
ако си га за паре купијо, 
опет моја има половина; 
ако ти га довела је љуба, 
у њега ти хисе 'дарит нећу, 
ову ћу ти хајир дову дати: 
остао ти од нићаха љуби!“ 
Хала Мујо скочи на кољено: 
„Зар ти мислиш, копиљановићу, 
да ми свијеш руке обадвије, 
да м' оставиш без ђогата мога 
да ме ђеца баљегама гађу? 
Как'у твоју бабовину кажеш? 
Бабо ти је бијо говедаре, 
чув'о ти је краве по Удбини, 
на краву му маџарија била 
цело љето до студене зиме. 
Но муч', кучко, немој халетати, 
да не биде кавга међу нама!“ 
Халил мешче с пивом потуријо,
златну чашу тури на хасталу, 
па овако беśедијо Мују: 
„Слушај добро, трбуљата курво! 
Мојега ми дина и имана, 
ево мене не даде ђогина, 
ево ти га узимати нећу; 
ако мислиш да јашеш ђогата, 
Бог ти вера тврђа од камена, 
јахати га ни товарит нећеш! 
Сад ћу мога појахат малина, 
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па с малином до Кладуше систи. 
У двор мајци ни улазит нећу, 
но ћу уљећ у подрум ђогину. 
Ја ћу моје пушке напунити, 
једном убит под колан' ђогина, 
другом своје изгорети срце, 
ми панути један крај другога, 
а ти остат без добра обадва 
-- и без брата, и коња ђогата --
да се на те жене испљувају 
а аге те бију зобницама, 
а ђеца те потурицом звати 
и викати ‚Иди, потурице, 
кад не даде под брата ђогата!‛“ 
Момчету се чехра промијени 
као да је ране задобијо, 
па утече на механска врата, 
па нагази хазурли малина. 
Малину свом сједе на сриједу, 
а јаглуком превезао главу, 
па га ето пољем Кладушкијем. 
Невесео јаше на малина 
-- би рекао да је под ранама --
па он мљаше нико не виђаше, 
но га стара угледала мајка 
са висока Ајкина чардака. 
Виђела га ђе је невесео, 
па се бирдем осјетила стара, 
„Ил' се нешто Халил поболијо 
ил' је с неким исвадијо кавгу, 
ил' је дечко префатијо вином.“ 
Па дозива снаху и Ајкуну: 
„Ђе сте тамо, да сте брже амо!“ 
Долећеше кā и белогорке, 
стара њима 'вако бесједила: 
„Видите ли низ поље Халила, 
како коња јаше невесело! 
Ил' је болан, али се препијо, 
ил' је с неким извадијо кавгу, 
ил' га братац окарао Мујо. 
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Ну трчите, врата отворите, 
и пред њиме стан'те на капији. 
Кад ће вама турски селам викат, 
ако рекне, ви му прифатите, 
ти, Ајкуна, поведи малина, 
у подруме тури код ђогина; 
а ти, снахо, доведи Халила, 
да ја питам мојег једихника 
-- ја не држим да ја имам Муја; 
нека Муја, изела га гуја! 
Снахо моја и ти, шћери Ајко, 
немојте се затракиват ш њиме 
-- нит' се шикљат, нит' се ш њиме смијат 
кā и што сте, снахо, научили. 
Он је данас млого невесео.“ 
Потрчаше као двије виле, 
пред делијом отворише врата, 
з двије стране демирли капије 
пред Халилом на селам стадоше. 
Халил дође и селам хим даде, 
невесео осједе малина. 
Овако му снаха беседила: 
„Мој ђевере -- мој златан ћемере! --
тебе мајка пољем угледала; 
Ајкуна ће распремат малина, 
тебе зове на дворове мајка.“ 
А мисли се Хрњичин Халиле, 
„Дај да видим шта то хоће мајка, 
па ћу потље пос'о учињети.“ 
Кад је дош'о на дворове мајци, 
па јој паде главом међу дојке; 
мајка пр'о њег' претурила руке, 
па га љуби у бијело лице, 
а овако беседи Халилу: 
„Моја срећо, мој гојен Халиле, 
што је тебе, моје очи двије? 
Што си, сине, сјетан невесео? 
Да се н'јеси штогој поболијо, 
јä л' да н'јеси префатијо вином, 
јä л' се с киме посвадијо, сине? 
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Да те није окарао Мујо?“ 
„Мајко, није тога ниједнога.“ 
Па јој оде певат крајишницу; 
вакисуна све јој редом рече, 
шта је њему са сердаром било 
и како га резил учинијо 
међу аге и међу бегове... 
„... и сам себе зарочијо, мајко 
-- вјере дав'о, ко би каз'о Тала, 
дав'о Ајку, нашу милу секу; 
обећав'о да начини кулу, 
да у Стамбол израд њега сиде 
да на њега вади перјанице; 
да му дадне полу Препељице --
жали Тала -- и невоља му је! --
сви смо на то сузе пропуштали 
и све аге афериме дале. 
Моја мајко, у исте декике 
књига дође ис пр'о мора црна, 
из зиндана Озимскога краља. 
Иште аман а иште дермана 
-- сиромаху кућа одољела, 
тамница је кућа необична --
дерман виши и сердара тражи, 
иште мене а иште ђогата. 
Истура се на кошију Тале, 
покрај Тала жута чизма пара; 
и за мене цуру испросијо
-- госпођицу озимску Тихану, 
што је так'е нема у џихану --
и она се обећала за ме. 
Отурила просце свакојаке, 
на њу се је наљутијо бабо 
-- сетијо се да је обећата 
личком Талу за как'а Турчина --
Тихану је дао без изуна 
-- без изуна и без воље њејне --
у Градушу бану Градушкоме; 
каде буде трка у Озиму 
да се трчи на кошију Тале, 
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тадар ће јој свати долазити. 
Тале куми и за Бога рада, 
‚Немој пуштит булу за Латина! 
Она се је за те потурчила.‛ 
Ја се брату молих рођеноме 
сал да даде изун и ђогата; 
не даде ми проговорит Мујо, 
но је мене резил учинијо 
-- да не идем раз Орашког Тала, 
но да л' би ме запала Тихана; 
међу аге и баба ми каза 
да је бабо бијо говедаре. 
Ја сам Мују јемин учинијо 
-- ево коња, искати му нећу, 
ал' га јахат ни товарит неће! 
Сад ја идем у подрум ђогину 
те ћу убит себе и ђогата, 
Мујо остат без добра обадва 
-- да се на њег' жене испљувају 
а аге га бију зобницама, 
а ђеца му потурице викат, 
‚Да нијеси потурица, Мујо, 
ти би дао под брата ђогата!‛“ 
Па скочијо, па је пољубијо: 
„Мајко мила, џенета ти твога, 
халали ми што си ме дојила 
и, матери, што си ме нивила.“ 
Мајка сину око врата руке 
па га сави између дојака, 
па овако сину беседила: 
„Зар би ти то учинијо, сине, 
зар би мајку оставијо црну? 
Ја не гледам пијанога Муја, 
мајка с тобом цијел свијет гледа. 
Ајкуна би безбраткиња била, 
а снаха би погинула за те. 
Ја ћу с мојом снахом похитати, 
и Ајкуном твојом сестром милом. 
Ајка нека сигура ђогата 
на аџелу у крстата 'дела, 
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а снаха те отист пр'облачити 
кā њезина брата Заковића, 
најбољега њемачког сердара; 
ја отисти у мутваке, сине, 
те ти лаке брашњенице градит 
што ти море до Озима бити. 
И хај', сине, честити ти пути 
-- учинијо што си наумијо, 
душмани ти под ногама били 
кā ђогове чавле и поткови!“ 
„Амин, мајко! Бог и тебе дао 
тога света осам џенета, 
а овога здравље и погледи!“ 
Стара зовну Мустафагиницу 
и Ајкуну, сестру Хрњичића, 
„Ђе сте тамо, да си брже амо!“ 
Долећеше двије б'јеле виле 
пред хануму Хрњичића мајку. 
Стара њима 'вако беседила: 
„Ти Ајкуно, моја шћери мила, 
хај', Ајкуна, до коња ђогина. 
Чул му свали, а тимар навали 
кā што си га, шћери, научила 
опремати и пред цара, сине. 
Ђого има доста тевдилова 
крстатије' и османлискије'; 
у крстата опреми ђогата 
за пр'о мора до вел'ког Озима 
на кошију међу краљевине, 
да се ђогу ага не засрами 
ђе ће трка бити под Озимом 
јадан Тале и чизма дуката. 
А ти, снахо -- тако ти очију 
и вијека твоје ђеце двоје, 
и цијеле од брата заклетве! --
мога сина а ђевера твога, 
поведи га кā све брата свога 
на кафазе ђено Ајка спава. 
Ту ћеш наћи варак сепетова, 
и у њима 'д'јела свакоије' 
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-- џенералски' па и сердарскије', 
мајданскије' и капетанскије', 
има, сине, и бајрактарскије'. 
Аманет ти, моја мила шћерко, 
која нађеш најбољега 'дијела, 
удари хи на сокола мога. 
Ту ће земље бити смијешане, 
са свих страна коњи кошијаши 
-- да се не би Халил засрамијо 
и кад би му суђен данак бијо 
-- Чувај Боже, кад би погинуо --
кад би њега свлачили Маџари 
да ми мртва сина не засраму, 
да свак' рекне ‚То су газалије!‛ 
да не кажу да су потурице.“ 
А та снаха држаше Халила 
боље млого но Ајка и мајка. 
Низ образ јој сузе полећеше 
кā и бисер низ бијело платно, 
а завика: „Мој драги камене, 
како ће те снаха прегорети 
на пут даљни преко мора сињег 
до Озима без ниђе никога 
осем Бога и ђогата твога? 
Земља туђа, нема калауза; 
људи туђи, а не знаш хим ћуди.“ 
Од хануме и жаљења њејна 
заплака се Хрњичина мајка 
што се никад није заплакала. 
Оде стара с плачом до мутвака 
за Озиму брашњенике спремат. 
Ајка с плачом тимари ђогата, 
пр'о плача га мол'јаше Ајкуна: 
„Мој ђогате, моја гриво златна 
-- Е, тако те не губала храна, 
што те добро држим бес карара! --
немој брата мога оставити 
у Озиму међу образима. 
Подикати трчат на кошију 
рад' севапа Орашкога Тала, 
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да не трухне више у зиндану 
љут сиромах без ниђе никога 
осем Бога -- и ђечицу луду, 
стару мајку и вијерну љубу, 
и Халила, сина болећега.“ 
Ђогат хајван зборит не умије, 
тек све знаше шта Ајка збораше 
-- све је зубом за мишке држаше, 
ногом копа а ушима стриже --
добри беху бешарети ђогу. 
Ајка узе казан воде млаке 
-- млаке воде и раки сапуна --
те узмила длаку на ђогату, 
на чаршаф му длаку наместила 
-- у сунђер му воду покупила. 
Бечки сигур тури пр'о ђогата 
-- у њој беше 'тичја перушина, 
а морскијем мишом постављена --
дубровачко седло од мерџана 
-- на ункашу од злата јабука, 
по аркашу од бисера гране, 
све уз гране крсти оплетени --
з двије стране рахти тек крстати, 
а низ прси клобукови златни 
са халканом за рахт привезани. 
Притеже му четири колана, 
кроз колане протури билане, 
под вилицу привеза чатале. 
Крстата му тури силимбета 
све у златну пјену умочена, 
а кајиши у бисер снизани. 
Крстату му решму навалила 
-- ц'јела беше од бела бисера 
од ушију тамам до ункаша --
два каната уз образ ђогату 
-- обадва су од жутога злата. 
На сапи му араиш турила, 
араишли турила кускуне 
-- на уши му грије даничкиња, 
а на сапи сјаји месечина. 
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Претури му коњичко оружје, 
па преко њи' хашу попуљату 
у Дубровник' од злата плетену, 
која ваља хиљаде дуката 
-- плеле су је четири ђевојке 
у Дубровник' четири године, 
све четири без очи остале 
док су златну хашу сачињеле. 
Тā је ђогат у так'ој опреми. 
У Озиму так'и систи неће 
или један а ли два икако, 
треће неће ни од које руке 
ни од так'е слике ни опреме. 
Заложи га клипом њемачкијем, 
преко зуба два ђема челична, 
па му дизђин на ункашу врну. 
Изведе га, па га оде вадат. 
Снаха мила опреми Халила. 
Изведе га на кафаз невеста 
па је варак сепет отворила. 
Момку даде од злата кошуљу: 
„Ово сам ти, срце моје мило, 
изаткала израд женидбине. 
Данас, срећо, долеће судбина, 
нек' је сретњо тебе за Озима.“ 
Па је филдиш чешаљ дофатила, 
турајли му перчин ишчешљала. 
На девет га турак раздвојила, 
па уплете крсте и иконе 
кā што носе у Беч' бајрактари 
који бајрак носу пред ћесаром 
-- свака тура по два крста златна. 
Једну туру на чело турила, 
у ту туру перо Тинтирово 
што обија у све седам краља, 
што му пасош ниђе не требује. 
На бедре му додаде чакшире 
од мљетачке црвене кадифе 
-- кудгој швате, све златом везене; 
свака ковча момку уз листове, 
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свака беше од жежена злата, 
свака жуте маџарије вреди --
златне гране ус црвену свилу 
-- ништа не мо'ш љепше ни виђети 
него злато по црвеној свили --
уз бедре му гује оплетене, 
на срце му главе састављене. 
На прси му обукла ђечерму 
ни ковату ни иглом шивату 
већ од жице златне исплетену; 
златне токе момку по прсима; 
око врата колијер од злата 
и у њему четрн'ес' крстова, 
сваки сливен од сухога злата; 
два каната момку покрај врата 
с једне стране токе закучују, 
под грлом се пуцом запучују 
-- то је пуце од пō литре злата. 
Златан гајтан тури око врата, 
преко прси и златније' тока. 
Опаса га з два свилена паса, 
па араиш силах од бисера, 
двије мљетке у силаху мале 
-- обадвије без кремења пале; 
кундаци хим рушпом оковати,
а ћетови каменови драги, 
а карике од сухога злата --
међу њима ханџар од зехера 
који пори срца у јунаке 
-- дршка му је од самога злата, 
а крна му од седефа сама. 
Па му златан кајас запучила, 
на гајтан му сабљу закучила, 
а с кајасом уз кук припучила 
-- на балчак јој алем камен сјаји, 
на камену име Тинтирово, 
ус костуру мавен пламен лиже; 
кога с'јече, он се ниже сниже --
бечку капу -- и то капетанску --
златан шерит ш четири челенке, 
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на свакојој по четири пера 
-- једна пера пала низ рамена, 
друга момку низ бијело лице --
па му даде чизме и калчине, 
и ш чивије скиде огледало. 
„Змајче моје, сад огледни лице 
те ти види хо' л' бегенисати 
како те је снаха опремила.“ 
Кад је Халил себе осејријо, 
па овако снахи беседијо: 
„Снахо моја -- Бог ти добро дао! --
не умрао док ти не вратијо 
да ти добро спрема добра врнем. 
Е, дина ми, Мустафагинице, 
ја сāм себе, снахо, не познајем, 
кол'ко си ме златом умотала 
а жутијем крстом окитила. 
Опрости ми, Боже, гријехове
-- није воља, већ невоља љута!“ 
Снаха пође на руку ђеверу 
те га у скут и у руку љуби, 
па загрли злаћенога змаја 
и врелом га сузом оквасила. 
„Мој ђевере, опрости ме, драги! 
Нијесам те добро устимала 
-- нисам знала ваше табијате, 
јако била стала научават; 
ал' укратко -- тек за мене јаду! --
све се бојим виђети те нећу.“ 
Ш чивије му брешкињу прими, 
за соколом низа мердивене; 
Ајкуна га чека са ђогатом. 
Тамам Халил код ђогата сиде 
кад ево ти из мутвака мајка. 
Преко руку хегбе претурила, 
и у њему лаке брашњенике, 
па хегбета тури пр'о ђогата, 
са кајишом за теркије свеза. 
Халил коњу сједе на сриједу. 
Мајка прими дизђин од ђогата 
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па овако беседи Халилу: 
„На ти, сине, јаглук з дукатима. 
Ово није Мујова сермија, 
но је ово моја укопнина; 
ово ми је девлет оправијо, 
у животу кад ми нужда дође 
да по чему не мухтачим кога 
-- да потрошим, да се не напатим, 
и кад умрем да ме укопате. 
Ево ти хи за сретнога пута, 
за свијетли ти образ пристанули 
-- мијо сине, и за срећу мирну, 
несрећа те ниђе не виђела! 
Ал' овако да ти мајка каже: 
да махнито не јашеш ђогата 
-- ходи мудро, немој гинут лудо! 
Аманет ти, мој милостан сине, 
немој млого префаћати пиво; 
немој кога на пут напанути 
-- ил' на путу, или на конаку, 
или, сине, неђе на састанку --
а овако, мој милостан сине: 
ако би те когој напануо 
поврх правде и поврх поштења, 
ако, сине, заклонијо лице 
од петине и од десетине 
-- мијо сине, па ни од стотине --
мајка тебе не љубила жива, 
но се с мртвом ђовдом проклињала! 
Сагни, сине, по ђогату главу 
-- јер је твоје путовање даљно, 
море бити па се не виђети --
да с' ожели од сокола мајка.“ 
Халил саже по ђогату главу, 
мајка сина међу очи љуби, 
а он мајку у бијелу дојку: 
„Мила мајко, халали ми храну!“ 
„Халалосум! Честити ти пути!“ 
Тамам коња отпуштити шћаше, 
стаде џака чалије сокака 
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-- звекну чакал, поклече капија, 
и с капије канат полетијо, 
пијан сердар за њим улетијо. 
Фала Богу, што се нагрдијо! 
Два му краја висе од појаса, 
по три копља вучу за сердаром 
попушћена на ласи кајаса 
-- чак се за њим по калдрми вуче 
и колико по калдрми туче 
кā да неко добра ата вуче. 
Калпак му се на очи навијо, 
наопако ћурак пригрнуо 
-- низ гузицу јаку обрнуо --
па кад пијан угледа Халила, 
скламнуше му двије виличине 
кā на мору двије кајићине, 
на нождри му југовина пухну, 
па Халилу скатаријо мајку: 
„Зар ти курво -- пас ти дер'о мајку! --
зар се мене без изуна спремаш? 
Зар ти, стара -- кешишкињо мајко! --
и ти сина спремаш без изуна? 
Скин' се с коња, пси те оглодали! 
Коња нећеш прије мртве главе!“ 
Халил 'вако закуми сердара: 
„Израд Бога -- ако знаш за Бога --
и тако ти Мухамеда свеца 
-- и тако ти шехри рамазана, 
и тако ти дина и имана! --
немој мене с пута разбијати 
нити брату намус преломити!“ 
Мујо за то не да поменути, 
но све виче „Скини се, ђидијо! 
Јä л' се скини, јä л' га дијелимо 
са сабљама и са мејданима!“ 
Кад је Халил разумијо речи, 
соколске му очи зашатреше 
а на образ руже расцафћеше. 
Скргутнуше зуби ђаволови, 
с левог кука сину гадаркиња, 
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па овако Мују беседијо: 
„Чекај, Мујо -- трбуљата курво! --
баш да видиш што је мејданиште 
и ђогово сабљам дијељење 
-- да се прича кā и са Хрњама!“ 
Бог да знаше, изгубит га шћаше. 
Но да видиш п'јанога сердара. 
Како и пијан за страх знадијаше, 
ћурак баци, плећи обрнуо 
-- колико је лако утекао, 
чак на трећу стубу искочијо, 
па побјеже на бијелу кулу. 
Халил натраг оде на авлију, 
па с авлије на демир капију, 
па одлеће пољем зеленијем 
кā и небом даница звијезда. 
Мујо прође међу пенџерима, 
па дозива и Ајку и мајку 
и хануму Мустафагиницу, 
па овако беседијо Мујо: 
„Видите ли, све три кукавице, 
как'а до два добра оправисте 
на далеко у земљу Њемачку, 
да изгубим оба добра моја! 
Па ш чим мене јадна остависте, 
ш чим да живим? -- и не живијо га, 
а ни брата док не роди мајка!“ 
У Мују се баилдиса душа, 
Мујо паде кā да душа нема; 
све три женске умише сердара, 
жалосна га у душек турише. 
Мујо оста у душек лежући, 
Халил оде ђога играјући. 
Кад Кладушко поље прегазијо, 
Удбињског се поља нафатијо. 
Кад се хемен поље прегазијо, 
каде му се даде погледати, 
кад угледа једног бајрактара 
-- од својега о'сијо зекана, 
у поље му џида побијена, 
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за џиду му пуљат зекан свезан, 
на зекана крстата одела. 
Код зекана седи мајданџија 
-- на глави му капа маџарачка, 
око капе злаћени крстови. 
Бе, как'а су 'дела на Маџару? 
-- мало гора него на Халилу, 
тако исто на коњу зекану, 
зекан мало гори од ђогата. 
Халил 'вако беседи ђогату: 
„Мој ђогате -- хајирли нам пути! --
још нијесмо ни Удбину прошли, 
почеше нас сретати Маџари. 
Како ћемо, ђого, разминути, 
како ћу се ш њиме насулити? 
За некога добро бити неће 
-- ил' за мене, ил' за њега, ђого!“ 
Тако јасно гласом говораше, 
док делија од зекана вика: 
„О мој брате Хрњичин Халиле, 
нит' је ово Маџар ни бајрактар, 
но недатњи Осман Танковићу! 
О Халиле -- моје очи драге! --
а мене је сестра у Озиму 
на кафазе озимске Тихане, 
и брат ми се ш њоме заробијо 
-- мој Ибрахим Танковићу мали 
и Фатима, сестра Османова --
еве данас пет година дана 
како знадем ђе ј' у ропству Фата. 
Што је фајда што сам знао, брале, 
кад од Танка нема херећета? 
Нема боја без вашега соја! 
Ја сам, брате, јуче разумијо 
ђе си з братом кавгу извадијо 
се'п робије Тала сиромаха, 
и знао сам да ћеш тамо поћи. 
Сāм сам себе тевдил учинијо, 
Хрњичићу -- себе и зекана --
па сам пош'о тебе у сусрете, 
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ако ћеш ме у дружину примит 
да дружимо оба до Озима, 
са великом од Бога помоћом 
и са тобом да избавим Фату.“ 
Халил на то шућур учинијо, 
па завика Танковић Осману: 
„Шта то причаш, Танковић Османе, 
ко то има да те не кабули? 
Ти си бољи јунак од Халила!“ 
Осман узе џиду и зекана, 
па зекану śеде на сриједу; 
сад хим коњи гриве смијешаше, 
а пр'о њих се браћа загрлише, 
један другом угур претурише 
-- честит угур за далека пута. 
На Кунару кад су искочили 
-- на Кунара код воде бунара 
ђе се турске чете одмарају, 
турске чете и стојеће војске --
ту обадва момка одсједоше 
и мало се оба одморише, 
умише се и коње појише. 
Па ту рано бјеше за конака, 
на витезе коње посједоше, 
цијел Кунар гору пријеђоше, 
под Брешљен хи мрки акшам нађе. 
Оба момка коње одсједоше, 
у мрки хи хомар заведоше 
и макоше хим узде и чатале, 
а пуштише на токе колане, 
начупише траве пред хајване, 
отпучише хељбе са хајвана, 
међу собом софру поставише, 
вечераху и пијаху пиво. 
Карамлук је и тмуша велика 
-- покрај пута превелике јеле 
преко кланца преплеле су гране; 
тијесни кланци, дуги карамани --
док се Халку даде послушати, 
тутањ велик иде уз богазе 
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и из гласа виче серхатлија: 
„Бог те клео, Брешљен гора клета, 
вазда ли си тмушна и мрчана! 
Ноћас нема вида од облака; 
доклен вида од облака, 
све находах трага од ђогата, 
а сад више стеже помрчина 
-- нит' ја видим трага ђогатова 
нити знадем кудар ћу ходити, 
ни сад ђе ћу Хрњичића наћи. 
Доцкан ме је оправијо Мујо 
да му брата путовима чувам!“ 
Халил чује, а пита Османа: 
„Мој Османе, познајеш ли, брате, 
који соко у планини виче?“ 
Осман 'вако бесједи Халилу: 
„Срећа, брате, и моја и твоја! 
Оно мудра Куртагића глава 
-- од Отоке Куртагић Нушина. 
Нема брата док не роди мајка... 
видиш што се потрудијо Мујо 
те за тобом спремијо Нушина 
да те мудро у Озиму чува 
-- у Озиму и до тамо џадом, 
на свакоме месту тијесноме. 
Тек, Халиле -- аманет ти тежак! --
немој што не'ш слушат Куртагића. 
Валах билах, гојешан Халиле, 
у свој Босни ни у свој Крајини 
-- мили брате, ни Унђуровини --
кā Нушина Куртагића нема, 
ни у боју бољега газије, 
ни на срцу так'ог љубавника 
-- и његова лица насмијана 
кā Нушина Куртагића нема.“ 
Халил зовну гази Куртагића: 
„Нушко, брате кā од моје мајке, 
н'јеси, брате, млого остануо 
нит' ћеш млого Хрњичића тражит. 
З десна, брате, на лијево зађи, 
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ево мене и Османа амо.“ 
Кад је Нушин чуо за Халила, 
‚Благош!‛ рече, одсједе дорина, 
на лијево код Халила зађе. 
Кад је дош'о међу побратиме, 
селам даде па покрај њих стаде; 
оба момка на ноге скочише 
а бијеле руке раширише, 
с Куртагићем Нушком пољубише. 
Халил Нушка за десницу руку, 
за готову софру посадијо; 
Осман узе косната дората 
па му дизђин баци на ункашу. 
Попушта му четири колана, 
чатал маче, привеза дората 
код својега пуљали зекана; 
три хајвана један крај другога, 
а три побра за софру готову, 
па одоше лозовачу тући. 
Вечераше и понапише се, 
у хегбета мећу брашњенике. 
Хрњин Халил пита Куртагића: 
„Куртагићу, моје перо златно, 
ил' си за ме хабер уфатијо 
па се побру пош'о од помоћи, 
или те је оправијо Мујо?“ 
„Хрњичићу, моје очи вране, 
нисам дош'о своје воље драге, 
нит' сам знао да ћеш ка Озиму. 
Јучер кад је пола дана било, 
код мене су дошли бајрактари 
-- тā ваш Дрнда, и Алија ш њиме --
од брата ми селам донијели 
-- од твог брата Хрњичића Муја --
да ја одмах тевдилим дората 
за Озима, даљне краљевине. 
Велике ми дао аманете 
да те мудро до Озима чувам, 
јер с' у пиву млого п'јанаџија, 
за свађу си готов кавгаџија. 
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То Њемачка земља не познаје, 
већ сал мудро -- да не гинеш лудо! --
јер то није Котар ни Приморје, 
но, Халиле, преко мора сињег 
само мором четири конака. 
А знаш шта ће бити под Озимом? 
Туна ће се сила искупити 
што ће момка бити по избору, 
који коње криловите хране 
те хи фалу да су кошијаши 
-- све ће довес' да потрчу Тала. 
Није зато што ком треба Тале, 
но рад' нама и жутије' пара; 
то ће спомен велик останути 
међу коње и међу хајване. 
Но Халиле, моје очи вране, 
ми смо браћа кā од једне мајке; 
ја ви не би' иштетијо хатор 
кад бих знао да бих погинуо, 
ал' с образом не'е без образа, 
зато ме је и спремијо Мујо. 
Ти си јунак бољи од Нушина, 
сал си, брате, млого аџамија, 
изадрт си у маху делија. 
Ако ћеш ме добро послушати 
док одемо и док се врнемо, 
ја над имам у Бога милога, 
добро ћемо под Озимом проћи. 
Ми идемо рад' Бога милога, 
рад' севапа сиромаха Тала, 
а одвише за брата Османа 
што је њему у робији Фата 
-- ситан Ибро и лијепа Фата. 
Ибра нема ни мртва ни жива, 
ха је коњска трка за Талагу, 
пешачка ће бити за Фатиму. 
Ја се надам у Бога милога, 
ако шће'неш мене послушати, 
ја ћу добар хизмет учињети 
око тебе и ђогата твога, 
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сигурати и ујарачити 
да ће чилан бити за трчања, 
само да га гредом не умориш... 
до Озима путовање даљно, 
шехерова млого и паланки, 
сваки шехер има ђевојака 
-- латинске су на наму ђевојке --
код своије, Хрња, родитеља 
у богате куће поднивљене. 
Кроз шехере у свакојој башчи 
од зорице доклен акшам дође 
-- од акшама близу полу ноћи --
ђевојке се у коло фатају 
-- све фатају коло бугарију 
а певају песму ашиклију. 
Ти си момак велик ашигџија; 
ако бидеш кā и што си амо, 
ха ћеш виђет кола ђевојачка, 
ти ћеш коња трчат око кола 
и коњу ћеш зулум учињети, 
и остати без образа, Халко, 
под Озиму међу образима, 
узет намус цијелој Крајини, 
а највише твоме брату Мују. 
Ја знам за ме, мојега ми дина, 
ако так'а доиђе судбина 
те не дође ђогат на кошију, 
ја нијесам мухтач Хрњичића 
нити с малом нити са ирадом 
нити, Халиле, з готовијем благом 
-- теке, Халко, право да ти кажем, 
брезобразно никад живет нећу 
да ми Мујо пренесе ријечи 
и да рекне ‚Што то, Куртагићу? 
Што упушти аџамију мога, 
што саломи намус побратиму?‛ 
А овако -- нек' ти криво није --
ако ћеш ме, брате, послушати, 
да ја пођем и да смо дружина; 
ако нећеш, мене није криво 
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-- сад ћемо се слатко пољубити 
кā два брата од једне матере, 
ја се вратит, тебе сретњи пути!“ 
Халил 'вако рече Куртагићу: 
„Куртагићу, мој образу светли, 
ти си глава од ц'јеле Отоке, 
огледало цијеле Крајине, 
ти си јунак и добар газија 
-- признајем те као старијега. 
Да нијеси пош'о израд мене 
но да с' пош'о рад' посла твојега, 
призн'о бих те и упит'о бих те. 
А што, брате? Срамоте ми нема 
да од себе питам мудријега 
и срдачна без хиле јунака. 
Ја не жалим погинути за те, 
а делатим да те не послушам.“ 
Кад Куртагић разабра беседу, 
руке шири, пољуби Халила, 
па му 'вако рече Куртагићу: 
„Хај' аферим, млад господичићу! 
Познајем те ђе си јунак чисти. 
Бог ће виђет, а виђет Крајина 
-- све с помоћом Бога милоснога --
како ћу ти помоћ у Озиму 

  -- ја помоћи тебе и Осману, 
а Бог нама свијема тројици.“ 
Па се побра сва три загрлише, 
у лице се слатко пољубише.
Млади момци а добри јунаци, 
а под њима добри ћулехани, 
и на њима добра одијела 
-- и на њима и на коње њихне --
а мало хи понијело пиво, 
а сладак хи сохбет позанијо 
-- учиње се, у кратком времену, 
да још ноћи половину нема --
кад почеше трупат међедине, 
испред зоре кифтати лисице, 
песма стајат 'тица плани'скије'. 
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'Вако рече гази Куртагићу: 
„'Вако, оба мила брата моја, 
да витезе коње притегнемо, 
њемачкијем ђемом заложимо. 
Ова џада није од Котара. 
Вама белћим путовање прво, 
имам вама добра чуда казат. 
Овдале су четири сахата 
све уз богаз до наврх Брешљена. 
Кад на брдо на Брешљен дођемо 
-- ту је худут царски и ћесарски --
горе има зелена ливада 
-- те ливаде два сахата равна, 
то је испуст цијелог Приморја --
на ливади вода с фискијама, 
на тој води чесме три-четири. 
Та је вода ледна и студена, 
а ливада на вис изнешена 
ципцијела четири Приморја 
и та поља што су покрај мора, 
тим пољима села насеона 
-- све су села покрај села близу, 
и богата што нема карара --
бијеле се нис та поља куле 
кā бијеле груде снијегова. 
Сад је, браћо, Ђурђевдан поблизу, 
приморске су пристигле пшенице, 
у пшенице жењу жетелице, 
а момци су млади везиоци; 
госпођице кола пофатале 
под неранџе и зелене башче. 
Ми ћемо се горе одморити 
и ледене воде напојити 
-- и ми себе, и наше хајване --
док се магле дигну ис Приморја 
те се брду планинама приму, 
ми примити срчали дурбине 
па прегледат цијела Приморја 
и богатства у села њихова, 
и у башче кола ђевојачка, 



   Авдо  Међедовић                                                             

659

Епске 
народне 
пјесме

и у њиве њихне жетелице, 
и за њима момке везиоце. 
То су вама чуда невиђена, 
мило ми је да све увидите. 
Ту моремо и хлеба појести 
и хладне се воде напојити, 
и добро се, браћо, одморити, 
па отален, браћо, ако Бог да, 
за даљега места продужити.“ 
Нушин рече, браћа устадоше 
и на коње стегоше колане, 
заложише ђемом њемачкијем; 
та три момка кā три змаја златна 
и под њима коњи џиновити 
примише се уз Брешљен планину, 
до зорице на Брешљен изишли, 
још не беше огријало сунце. 
Одсједоше код воде ледене, 
крај корита џиде пободоше, 
водом хладном коње напојише, 
из главе хим ђеме оборише 
и за џиде коње повезаше; 
посједаше један крај другога, 
умише се и воде напише. 
Док се с равни магле подигоше, 
полећеше врху планинама, 
приморска се поља показаше 
и кроз поља села насеона; 
бијеле се куле по селима 
кā бијеле груде снијегова, 
и кроз села башче и неранџе. 
Господске се цуре пораниле, 
по башчама кола уфатиле; 
све се кола игра бугарија 
а песма се пева ашиклија,
по њивама жињу жетелице 
и за њима везиоци вежу. 
Сва три момка дурбин дофатише 
и на вране очи натурише 
те гледају чуда невиђена. 
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Оба побре рекли Куртагићу, 
„Баш ти фала, мили побратиме, 
што нас 'вамо на Брешљен изведе 
те виђосмо приморске хићмете.“ 
Халилу се даде погледати 
пр'о дурбина теке надалеко, 
кад угледа једно село веље. 
У то село хиљада је кула 
у једноме граду обграђене 
-- свака кула од два и три боја --
варосане и убијељене, 
срчевијем клисом покривене, 
око сваке на округ авлија, 
на авлији демирли капија. 
Халил село бегениса в'ома 
-- село мисли, а то је паланка! 
Наврх села једна танка кула 
од четири боја у висину, 
све у кули мермер камен вељи, 
сваки за се бојом обојени 
-- неки бели кā и што су бели,
неки мави, а неки зелени, 
неки жути, а неки црвени --
свака боја лице отворила, 
па се сјаји баш к'о од мерџана; 
тенећетом жутом покривена, 
па на један шиљак саведена; 
место шиљка шипка од бисера, 
на тој шипки од злата јабука, 
на јабуци месец и звијезда. 
Кад је Халил осејријо дворе, 
колико је срце напунијо, 
заклепта му срце у лубину. 
Око двора широку авлију, 
од два боја у висину клета 
дувар дебел од мушког растегљ'а, 
у дувару плоче мермерове, 
па преко њих мачке прековане, 
заливене жујцом и бијоцом 
и тврдијем кречом приморскијем. 
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Покривена тучом и тумбаком, 
да је бију од Беча топови, 
мучно би јој учињели квара. 
У авлију вода шедрвана, 
на шедрван' дванаес' чесама, 
све су луле од злата ливене 
и под њима мермерно корито 
-- све на округ како је авлија, 
од мермера стесана камена --
што би четр'ес' пило ћулехана 
да не смета један на другога. 
Подрум добар з десне стран' авлије, 
пред подрумом јасли мермерове; 
кад се коњи воде понапију 
-- кад с' напију, туна арпу тучу, 
и туна хим тимар ударају. 
Пред дворове табља на капији 
и на табљи дванаес' топова, 
на топове клече топиџије 
-- у дрвене посели столице --
и покрај њих воштани фитиљи. 
Покрај двора кафаз у висину 
-- кафаз шарен ђе сједе ђевојке, 
ђе хладују и ђе господују --
кол'ко и двор има у висину, 
ал' шарен'и и још шикосан'и. 
З десне стране од бијелог двора 
Халил виђе харемли џамију 
покривена под приморску циглу, 
па по цигли топљено олово; 
мунара јој од мермера сама, 
на мунари шерефета златна; 
што се софа види и пољнога, 
сви диреци пуљком поковати; 
око врата од бисера гране. 
Халил срце више не одржа, 
но Нушина Куртагића пита: 
„Мој Нушине, мој премијо брате, 
Приморје је у ћесаревину... 
ова села и ове паланке 
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све видимо да је у њихово 
и далеко од границе в'ома. 
Доклен дурбин море огледати, 
свако село чудо преголемо 
што хи так'је' видијо нијесам. 
Видијо сам ђе су у богатству 
и у добром месту запанула, 
чудијо се и дочудијо 
-- ономе се дочудит не могу. 
Ил' је село, или је паланка? 
Све у један дувар обграђено, 
сви дворови од два и три боја, 
око сваког дувар у авлија 
и на свакој демирли капија, 
срчевијем клисом покривене 
-- хај', зенгили и богати људи 
према себе начин учинели! 
Но шта с' они наврх села двори 
што хи так'и' међу нама нема 
госпосније' и сачињеније'? 
Зинет велик и велика тврђа, 
и авлија од мермера сама; 
дувар дебел од мушког растегљ'а, 
мермер плоче мачком приковане 
-- љутом мачком од челика сама --
жујц' бијоце и кречи приморски 
-- са так'ом је тврђом заливена --
покривена тучом и тумбаком; 
на авлији табља на капији 
и на табљи дванаес' топова, 
на све стране грла обрнута, 
за топове седе топиџије 
-- у дрвене посели столице --
и покрај њи' хазур воштанице; 
подрум добар, и јасли пред подрум' 
што хајвани на њих арпу тучу 
и ту коњски тимар ударају; 
и шедрван вода с фискијама, 
и све луле од жута дуката 
-- ја да продам све моје што имам, 
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не бих саму воду начинијо --
и под водом мермерли корито 
што би пило четр'ес' ћулехана 
да не смета један на другога; 
шарен кафаз ђе сеђу ђевојке 
још шарен'и и још шикосан'и 
од онога двора бијелога; 
наврх куле злаћена јабука 
на бијелој шипки од бисера, 
на јабуци месец и звијезда; 
и за двора харемли џамија 
приморскијем циглом покривена, 
са оловом врелом заливена, 
мунара јој од мермера сама, 
наврх горе шерефета златна, 
на софама што се с поља види, 
око врата од бисера гране 
а диреци у седеф сковани 
-- овоме се дочудит не могу! 
Што ће њима месец и звијезда? 
Хајде, и то да је од зинета, 
на што ће хим харемли џамија? 
Нушинага, код Турака нема!“ 
„Мој Халиле, моје очи вране, 
оно није село но паланка, 
и зове се Варатска паланка. 
У њојзи је хиљаду рођака, 
све од једне крље и племена. 
Од старине то се село виче, 
Хрњичићу, село Арапово. 
Оно што су двори наврх села, 
то су двори Салих Арапина; 
оно двора хиљаде Арапа, 
све кабиле Салих Арапина 
-- кабилом се сви ‚Арапи‛ вичу --
бијели су кā груда снијега. 
Ете куд је худут царски, брале 
-- нашег цара и њихног ћесара --
Салих Арап ниједног не пита, 
но на ћошку седи [у] Варату, 
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нит' ког дира нит' га когој дира. 
Он је згодн'и од једнога краља; 
што све мореш виђет наоколо, 
то су кмети Салих Арапина 
и његова рода и кабила.“ 
Халил пита и чуди се млого: 
„Мили брате, је ли то истина? 
Зар так'ије' има кахримана 
богатије' у ћесаревину 
и так'ије' царскије' газија 
да на ћошак и на силу живе?“ 
Сад Куртагић рече Хрњичићу: 
„Ако мене не верујеш, побро, 
туна ћемо на конак ноћити, 
па ћеш виђет је ли то истина.“ 
Опет Халил шућур учинијо, 
сејри Варат, не скида дурбина. 
Халилу се даде погледати 
кад варатска поклече капија 
и с капије изби серхатлија 
на једнога висока ђогата. 
Виши ђогат млого од Мујова, 
млого виши и млого подужи 
-- баш да јахне Халил на његова, 
би прошао и коња пројах'о 
испод оног што је на капији, 
ни калпак му не би закучијо --
вас у рахте и калкане златне, 
и на ђога седло од мерџана, 
силимбета од сухога злата, 
и под њиме ибришим колани 
бијелијем бисером снизани, 
и каница пуљком поковата 
-- пуљка није, но све рушпа жута --
цијо сјаји баш к'о месечина. 
Е, на њему што је серхатлија, 
цијо гори све у чисто злато 
-- мрка брка а чела широка, 
силн'и млого беше од сердара --
с леве стране држи гребештицу 
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-- дугачка је од два растегљаја, 
цијел балчак беше од дуката, 
крна цела беше од бисера --
калпак капа з дван'ес' челенака 
-- шес' је факли, а шес' је чекркли; 
факли пишту кā и гује љуте, 
чекркли се на чекрк обрћу 
у сахату по дванаес' пута 
те декике и сахате кажу, 
које време и које је доба, 
када јунак на пут даљни хода 
да не доцни и не губи време --
и он сјаји кā и јарко сунце. 
Тешку нару ћера на хајвану, 
пољем иде а гледа планину 
-- колико је оферчит Халилу, 
изгледаше, к њима хотијаше. 
Халил Нушка Куртагића пита: 
„Куртагићу, млад господичићу, 
ево виђох на дурбину моме, 
варатска се отвори капија, 
иж ње добар изби серхатлија 
на једнога висока ђогата, 
на вишега млого од нашега 
-- млого висом виши у висину 
и дужином дужи у дужину. 
Чини ми се коња гледајући 
да је млого бољи од нашега, 
и на њему што је газалија. 
Какву силу мога Муја кажу, 
он је већа сила од сердара. 
Ко је оно мо'ш ли знате, брате, 
куд је пош'о мореш ли ми казат?“ 
Сад Куртагић бесједи Халилу: 
„Оно ти је Арап Салихага 
што за њега мене не верова; 
куда хоће не умијем причат. 
Гледајући ето њега амо, 
па вас молим, оба побратима... 
на нама су крстата одјела 
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-- и на нама, и на коње наше --
капетанска па и бајрактарска 
-- ми идемо да нас не познају, 
зато смо се тевдил учињели --
видиш оног Салих Арапина, 
кад изиде ж ђогом на ливаду, 
да је с нама стотина атлија 
све кā и ми или бољи од нас, 
не би ти се од нас препануо 
ни би од нас коња повратијо, 
већ би рек'о ‚Чекајте ме тамо!‛ 
и на нас би хуџум учинијо. 
Кад избије Салих на ђогату, 
шта ће рећи не умијем казат 
-- ил' ће псоват, или псоват неће, 
само ће рећ ‚Цекајте ме, ђидо, 
да вас питам куд сте накастили!‛ 
... и нек' псује, не одговарајте. 
Ја ћу причат; ви, браћо, шутите, 
ваше коње за чатал држите, 
доклен Салих међу нама дође 
да га питам куд је наумијо.“ 
У ту ријеч у коју бијаху 
тутањ стаде Карамана кланца 
-- колик тутањ иде уз богазе, 
би рекао и би се заклео, 
чета добра јаше ћулехане --
све од горе одлијеће лишће, 
писка стоји траве ђетелине, 
изби Салих на коња виловна. 
Ђогат главу диг'о на хаваје, 
из нождри му мавен пламен лиже, 
а иж жвала мутне пене баца 
преко себе и пр'о аге свога, 
на олукли дочекује сапи, 
а са сапи падају пољима 
-- би рекао, бијеле се овце. 
Кад хи Арап виђе Салихага 
-- три у злато окићена друга, 
силни момци а силно оружје, 
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а поред њих силовни хајвани --
он повише притеже ђогата 
па завика из грла својега, 
„Ко сте горје немачки ускоци, 
куд сте ваше коње покрпали, 
којем ли сте сенту накастили? 
Или чете, ил' војске водите 
да удрете неђе на Крајину? 
Тамам туна кад сте се десили, 
да сабљама худут померимо, 
јä л' чините што сте наумили 
ил' платите што сте учинели. 
Досад што сте о вашој [је] души, 
а подселе о Салих Арапу!“ 
Халил држи за дизђин ђогата, 
а Танковић провада зекана, 
а Куртагић седи крај дората; 
мудар момак мудро беседаше: 
„Салихага, царева газијо, 
ваља једном виђет и развиђет 
ил' су Н'јемци ил' су Унђуровци 
ш чим идемо и ш чим увиђамо 
у Њемачку на четири краја, 
но з 'делима, ш њихним тевдилима. 
Зар ти, ага, мене не познајеш, 
из Отоке Куртагић Нушина 
што почесто у Варату дођем 
и на твоме погостујем двору?“ 
Кад је Салих чуо Куртагића 
-- момка добро воли без хесапа --
па побрже поћера ђогата 
код газије Куртагић Нушина, 
селам даде, па рашири руке, 
па Нушина међу очи љуби, 
Нушинаги десној руци појми 
да га љуби као старијега. 
Не да Салих за то поменути, 
но сједоше један крај другога. 
Нушин Арап Салихагу пита, 
„Салихага, тако ти имана, 



   Авдо  Међедовић                                                             

668

Епске 
народне 
пјесме

ако Бог да куд си накастијо?“ 
„Немаш зашто питат, Куртагићу. 
Пошао сам -- нагнала ме, Нухо, 
нагнала ме голема невоља. 
Прођох вијек у граду Варату, 
а нијесам преш'о у Удбину 
-- у Удбину ни Лику крваву --
ни код тебе у Отоку равну. 
А сад да ти, Куртагићу, причам. 
Имам, сине, добра побратима, 
од Градуше бана Градушкога. 
Млад је бане остао без љубе, 
па је за се цуру испросијо, 
у Озиму краљеву Тихану. 
Побратим ме зове у сватове, 
да поведем хиљаду сватова 
-- све рођака од нашега града --
на атове и на бедевије, 
на нас пусат и тевдил одела. 
Па ме књигом једном прекинуо, 
па овако у књиги ми каже: 
‚Да ми, побро, пођеш у сватове, 
ал' те молим кā све брата свога 
да се не би преваријо, побро, 
да по нечем не оправиш карту 
у Кладушу за Хрњу Халила 
да понесе бајрак у сватове, 
јер су Хрње халовни јунаци; 
белаји су -- ђе су гођ су дошли, 
без кавге се није разминуло, 
па се не би ни код мене, побро.‛ 
Мени нешто у несве'су дође, 
што се ово плашу баневине 
од Хрњица Муја и Халила, 
а од мене ни хабер немају? 
Па се нешто нисам удешав'о 
ни са Мујом нит' братом Халилом, 
па ми нешто преко тешко дође 
ђе се бане млого боијаше 
да не зовнем Хрњичиће, сине, 
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и пош'о сам баш напротив бана 
да ја, сине, у Кладушу сидем 
-- у Кладушу или у Удбину --
ђе га нађем да молим сердара 
да ми брата дадне и ђогата, 
да с Халилом у Градушу сидем, 
из Градуше преко мора сињег 
до Озима, њемске краљевине. 
Па сам пош'о -- ал' невољно, сине --
Е л' сам чуо за Хрњицу Муја, 
газија је, ама је ћотија, 
па ми ријеч моја проћи неће 
да се молим Мују за Халила; 
да ме махзум од Кладуше врну, 
намах би се посвадијо ш њиме 
ил', море бит, начињели кавгу. 
Нит' је добро за њих ни за мене.“ 
Нушин 'вако рече Арапину: 
„Салихага, царева газијо, 
нит' си махзум, нит ти је невоља. 
Свијет лаже, добре су Хрњице. 
Тек се тамо покрпати нећеш; 
ено коња Хрњице сердара, 
и Халила брата Мујовога 
ђе провађе коња братовога.“ 
Кад је Салих чуо Куртагића, 
па завика „Је л' истина, сине?“ 
„Јесте, ага, тако ми имана.“ 
Салих скочи, остави ђогина, 
па рашири руке обадвије, 
а загрли гази Хрњичића 
и Османа гази Танковића; 
па четири седоше газије 
сва четири један код другога; 
један другом хозђелдију дају 
и за мирно здравље упитују. 
Салих пита дели Куртагића, 
„Ко је овā момак код Халила?“ 
„Салихага, то је Танковићу 
-- Е, Османе из Удбине равне. 
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Халил иде до Озима града 
да потрчи на кошију Тала, 
Осман иде потрчат кошију... 
доље му је сестра у робију 
-- имао је и сестру и брата, 
обадвоје доље у робију, 
тек за брата, хала, хабер нема; 
ту га нема, нит' за њега знаде --
па је Осман пош'о са Халилом 
-- јер су Хрње старе игбалије --
не би л' ш њима штогој учинијо; 
а мене је оправијо Мујо 
да причувам у путу Халила 
-- јер је Халил луда аџамија --
да с ким не би извадијо кавгу 
до Озима или у Озиму,
да му не би квара учинели 
и сердару образ окрњили 
-- пера нашој цијелој Крајини, 
јер ти не знаш, ага Салихага, 
не знаш, ага, што су Хрњичићи.“ 
„Хај' хајирли, гази Куртагићу! 
Мене добра срећа искочила 
у сватове с вама газијама. 
Е, сад хајд'те да не ихмалимо, 
јер се боље одмарати, сине, 
на мојему у Варату двору, 
ћулехани ситну арпу тући, 
а ми пити љуту амберију 
а придират овнуијем месом.“ 
Салих рече, нико не порече, 
на витезе коње посједоше. 
Салих први оде на ђогату, 
па за њиме Нушин на дорату, 
за Нушином Халил на ђогату, 
најпотљ[е]дњи Осман на зекану. 
Низ богазе и Караман кланце 
сврх Брешљена до поља Варата, 
четири су низ кланац сахата 
-- за два су хи прегазили Турци 
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у сохбету и милој еглени. 
Кад у поље од Варата сишли 
-- тога поља два пуна сахата --
Салих отуд прожени одувуд 
око коња Хрњице Халила, 
гледај коња а гледај Халила, 
па је Салих на срце смислијо: 
„Пас јебао свему свету мајку 
што вас свијет фали Хрњичиће 
и ђогата Муја кладушкога, 
да је Халил добар бињаџија! 
Мој ђогат је бољи од њихнога. 
Сад да ми да хиљаду дуката, 
не бих мога дао за њихова. 
Ђогат иде баш к'о кобилчина, 
Халил јаше кā и Влахинчина.“ 
Па овако беседи Халилу: 
„Мој Халилу, мој образу светли, 
куд сам прош'о у седам крајева 
-- у двије-три, сине, краљевине --
свак вашега фаљаше ђогата 
-- свијет каже да га так'ог нема 
ни у цара нити у ћесара 
и све седам влашко краљевина --
а мене се не изгледа, сине. 
Тек тако ти дина, Хрњичићу, 
немо' да ти биде криво, сине 
-- што зборимо, да се не љутимо, 
ти си мене кā од срца мога, 
а и мој си таир мусафире. 
Док одемо и док се врнемо, 
овдале је сахат и пō раван; 
до мојега двора и капије 
видиш раван и поље како је. 
Да ђогатске среће обидемо 
овог поља сахат и пō пута, 
да ја видим што цел свијет фали, 
а за мене нико ни хабера 
-- ни за мене ни за коња мога.“ 
„Салихага, царева газијо, 
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ја бих с тобом потрч'о ђогата, 
но га штедим, ага, за Озима, 
јел сам, ага царски, нијетлија 
у Озиму потрчат кошију 
међу коње од млого крајева, 
па кад гредом уморим ђогата, 
за ме потље ништа ваљат неће. 
Видиш, ага, мојега сердара, 
ђе је за млом спремијо Нушина 
да и мене и ђогата чува. 
Хај', драго му Нушка би' молијо 
па и кад би' ђога заморијо, 
но не могу себе истицати 
-- истицати пред старије људе --
да не рекнеш ‚То не беху људи, 
но то турски беху потурице.‛ 
Да т' утекнем, мо'ш се наљутити; 
да утекнеш, ни то не кабулим, 
море кавга бити међу нама.“ 
Но му Салих рече Арапине, 
„То је лажа ко ви рекне, сине; 
ја сад видим, н'јеси потурица. 
Јä дина ми мога лијепога, 
ако Бог да оглед до Озима, 
док одемо и док се врнемо 
сваког дана и свакога сахата 
да ме псујеш и оца и мајку, 
-- Бог не дао! -- љутити се нећу. 
Ти си данас ис срца мојега; 
намерник си, и пош'о си, сине, 
посла свога гледат у Озиму 
и подизат образ муслимански, 
нам на себе добит и на брата, 
спомен, сине, остат у краљеве, 
подизат се крила Сулејмана, 
у Стамболу нашега Отмана. 
Данас си се мене придружијо 
до Озима са млом у сватове, 
зло и добро све да дијелимо.“ 
Нушко 'вако намигну Халилу 



   Авдо  Међедовић                                                             

673

Епске 
народне 
пјесме

-- потрчи га, па што Бог да јаки. 
Салих рече, „Хоћемо ли, сине?“ 
„Хајде, ага, кад је воља тебе. 
Ћерај прије, не жали послије.“ 
Салих намах подиже чатале 
па повади бича плетенога 
-- та канџија са седам струкова, 
на струкове вису оловнице --
уби коња под собом ђогата 
кā пред собом 'нак'ог душманина. 
Халил свога само мало стеже 
с тумбацима и са зенгијама, 
и мало му подиже чатале 
-- ђогат знаше шта Халил хоташе. 
Кад трехнуше обадва ђогата 
зеленијем пољем од Варата, 
Салих бије под собом ђогата 
-- бије коња кā и душманина --
ђогат Мујов главу наслонијо 
баш на сапи коњу Салихову; 
Халилу је опет мука била 
да размине коњом мимо њега, 
пукоше му обадвије руке 
затежући на дизгин ђогата. 
Салих Арап ништа не опажа 
ђе је ђогат навалијо главу 
преко сапи његова ђогата; 
Салих поче гласно говорити: 
„Баш си, Салихага, погодијо; 
ђогат Хрњин баш к'и кобилчина, 
Халил јаше кā и Влахинчина.“ 
Кад је Халил еглен разумијо, 
„Салихага, н'јеси погодијо. 
Пукоше ми руке обадвије 
да узафтим на дизђин ђогата, 
да не прођем тебе на ђогата, 
да ти на ме хајтар не остане! 
Ал' кад збориш так'е лакрдије, 
гледај добро што су Хрњичићи, 
што је ђогат брата Муја мога 
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-- гледај добро, ага Салихага!“ 
Па сал ђогу рече лакрдије, 
„Вид', ђогате, шта збору Арапи, 
да не ваља ђогат ни Хрњица.“ 
Па завика Салих Арапину, 
„Салихага, тако ти имана, 
или ћера' ил' ми пушти џаду, 
да погледаш ову кобилчину 
и на њему ову Влахинчину!“ 
Салих се је томе зачудијо, 
па са пута уклони ђогата. 
Сад погледај Хрњина ђогина: 
кад положи низа тесту чавле, 
колани му опасоше траву 
а зенђије кума зафатише 
-- Халилу се очи затворише 
од велике трке ђогатове, 
ветар му је очи затворијо. 
Салих за њим очи обечијо 
па погледа шта но ђогат ради 
-- у Салиху очи застадоше, 
па овако собом беседаше, 
„Е, Салиху, ками тебе, ага 
-- ками тебе и ђогату твоме!“ 
Нушин дође па му селам вика; 
Салих не зна селам прифатити, 
но Нушину рече Куртагићу, 
„Куртагићу, кā од срца сине, 
да те Богом истинијем кумим 
-- ил' је Халил, ил' је утворица, 
ил' је ђогат или је џинија?“ 
А мудар му рече Куртагићу, 
„Јесам ли ти каз'о, Салихага, 
на Брешљен за Хрњу Халила 
и за коња Хрњице сердара, 
да то ниђе у свијету нема.“ 
„Истина је, мијо Куртагићу. 
Ова сила виша Хрњичића, 
млого виша но што свијет прича. 
Мајци благо што га је родила, 
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оној сестри што се куне ш њиме, 
оној љуби која ће га љубит!“ 
А сад да ви за Халила причам. 
Ђогат клетан ђема уграбијо 
преко зуба и вилице тврде, 
Халил једном очи отворијо 
са ђогата близу до Варата, 
до авлије и танка чардака. 
До авлије стотину аршина, 
виђела га шћерка Арапова 
ђе леташе Халил на ђогата. 
Ђерђеф Фата везе до пенџера, 
па кад чула тутањ од ђогата, 
ђерђеф бачи, пенџер отворила, 
алтун чело тури на топлије. 
За пенџере руком дофатила, 
беле дојке тури на промољке; 
кроз пенџер јој косе пропадоше 
-- обискоше косе низ дуваре 
баш к'о гује низа сухо трње. 
Шала није Арапова Фата 
-- ил' је вила, или је родила, 
мулћим није што јој своје није. 
Халил ближе прићера ђогата. 
Иако се момак тевдилијо, 
по причању познаде Халила, 
још је више лице промолила. 
Халил момак аш'кли и меракли, 
не шће ж ђогом на авлијска врата, 
но подиже вериг на ђогину 
-- крилаш чавле изви у облаке 
и прескочи дувар и авлију. 
Кад је силан пао по мермеру, 
би рекао и би се заклео 
да се сурва кафаз и Фатима. 
Фата гласом својим закукала: 
„Кукуј мене! Шта учиње' млада? 
Што промолих моје лице б'јело 
те ђетету велик ашак дође, 
те наћера коња крилатога 
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те прескочи дувар и авлију, 
те саломи себе и ђогата?“ 
Па прелеће с пенџера ђевојка 
пр'о кафаза до другога пенџера 
с којег море виђет у авлију, 
да те јаде види од Халила, 
је л' сломијо себе и ђогина. 
Момак зато ни хабера нема, 
ђога сјах'о и провадаше га. 
Овако му бесједила Фата: 
„Хрњичићу, моје срце драго, 
што си с твојом преклонуо главом? 
Коња водиш, гледаш по мермеру, 
да нијеси паре погубијо 
озгор дувар кад си прескочијо? 
Нека пара -- нек' хи носу врази! --
дигни главу па погледај Фату 
-- Арапову, срце, једихницу --
што сам за те памет изгубила. 
Све искапњех да те видим млада.“ 
Хрњин Халил подигао главу 
па погледа на пенџере Фату, 
а Фатима још више Халила. 
С пенџере га грли напрема се 
па овако бесједи Халилу: 
„Хрњичићу, моја жељо жива, 
да л' си дош'о до мојега баба 
јä л' си пош'о да продужиш џаду?“ 
„Но Фатима, моје срце драго, 
за твог баба ни знао нијесам 
ни ђе ти је, ни да ти га има, 
док ми није каз'о Куртагићу; 
но сам пош'о до Озима града 
да избавим -- ако Бог да -- Тала 
из зиндана Озимскога краља. 
С твоијем се изнашао бабом, 
ш њиме, Фатка, идем у сватове, 
да му бајрак носим пред сватове.“ 
„Још ко има с тобом, Хрњичићу?“ 
„Има, Фатка, Осман Танковићу, 
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и њему је сестра у робију 
-- у робију у граду Озиму --
па је пош'о избављати Фату. 
И с нама је Куртагић Нушине; 
за млом га је оправијо Мујо 
да м' у помоћ биде у Озиму 
-- Нушин мудар, а ја хаџамија.“ 
Фата му се слатко насмијала, 
па овако беседи Халилу: 
„Би л' с' умијо женит, аџамијо?“ 
„Сад, Фатима, не знам шта да кажем; 
о женидби нису разговори.“ 
Овако му бесједила Фата: 
„Немам вакта с тобом бесједити, 
сад ће бабо стићи с друговима. 
Ако хоћеш да си мијо Фати, 
подај бајрак другоме јунаку 
-- ил' Нушину, или Танковићу --
па нек' иду са моијем бабом, 
ти остани на чардаку моме 
те причекај из Озима баба.“ 
„Ти си, Фато, гора аџамија! 
А шта би ми, Фато, рек'о Мујо 
и цијела серхат и Крајина, 
ђе не смеде Халил у Озиму 
да потрчи на кошију Тала, 
но остаде у граду Варату 
а да везак везе ж ђевојкама? 
Зар би тако учињела, Фато?“ 
Фатима се добро наљутила: 
„Мислим лажеш, Хрњичин Халиле! 
Ти не идеш да избављаш Тала, 
већ да би л' те запала Тихана. 
Немо' мислит, Огојеновићу 
-- није она боља од Фатиме! --
'нако има --, више има џевахира...“ 
То му рече, с пенџера с маче. 
Велик тутањ изби пред капију, 
изби Салих и Куртагић ш њиме, 
и Танковић Осман на зекана. 
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Салих док је дош'о у авлију, 
с коња сјаха а рашири руке 
-- нема када ни дизђин врнути, 
да га тури коњу на ункашу --
руке шири, загрли Халила, 
пољуби га у оба образа, 
па послије међу очи вране 
ђе се сиви соколови љубе, 
па му рече „Аферим, газијо! 
Млад делијо, јеси л' уморијо? 
Да се н'јеси на ме наљутијо?“ 
„Нијесам се, ага, уморијо, 
нити сам се на те наљутијо. 
Ђогата сам покрпао мога, 
друго ништа ни хабера немам.“ 
Салих зове своје сејимене 
што га вазда кā и пашу дворе, 
једни коње њихне за дизђине, 
једни сва три момка на дворове. 
Салих својим рече сејменима, 
„Неколико коње проведите 
док се са ш њих велик умор врне, 
па у подрум коње уведите, 
распусат'те и распатољите, 
на хајване чуле навалите, 
похлабаво на коње спучајте, 
примакните арпе и сијена, 
нека коњи једу изобила 
-- нека једу штагој који воли.“ 
Па Хрњицу за бијелу руку, 
а за собом Нушка и Османа. 
Поведе хи на најгорње боје 
-- на најгорње боје у дворове, 
на одају ђе доходу Турци 
код сохбета код Салих Арапа --
сва три хи је у шилте туријо. 
Млађи момци кахву донијеше, 
наргиљу хим чибук припалише, 
на плећи хим ћурке навалише 
да уморни момци не позебу 
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на високом Салихаге двору. 
Па ту млого не траја вријеме, 
мермер хастал пред њих принијеше, 
од седефа четири столице. 
Крај хастала седоше делије, 
млађи момци мезе донијеше 
-- морске коке на масло пржене --
кондирима руменога вина, 
мешчетима препеку ракију, 
позлаћене четири мастрафе 
што примају по пō литра вина. 
Салихага скочи на ногама 
те поздрави сва три побратима, 
истекар хим даде хожђелдије, 
и за Озим честидбину даје: 
„Честити нам ка Озиму пути!“ 
„Ага, амин! И тебе са нама!“ 
Ондар чаше редом полећоше, 
слатки сохбет заузеше Турци. 
Салих Арап на тобџије вика 
те изметну мале хабердаре 
да се свати сјутра опремају. 
„Данас данак и ноћас по ноћи, 
сутра ћемо с полу дана поћи.“ 
Топи пукли, хабер учињели, 
Варатинци дикат учинили; 
штогој који на хајвану нема 
од рахтова и од такумова 
и на себе тока и челенка, 
све зунђурли зајми у згоднога. 
Салих вика своје сејимене, 
„Златан бајрак на беден турите, 
што га једном турам у години 
кад на бајрам клањају хаџије 
-- темре ц'јело рушпом оковано, 
крпа ц'јела од самога злата, 
и на бајрак од злата јабука --
тā је бајрак за овог сокола, 
а у свијет за другог никога; 
мајка више не рађа Халила, 
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само ова што је Хрњичића.“ 
Халиле рече „Фала, Салихага!“ 
Млађи момци бајрак изнијеше 
и на бедем темре пободоше, 
а почеше куцат мехтерије 
и сватовске вриштат бедевије. 
Ага Салих са три побратима 
ваздан цијел што препишу пиво, 
у томе хим кара акшам дође, 
на агине вечераше дворе 
-- вечераше, мрве побрисаше. 
Кад је вакат од спавања било, 
једну собу махсуз опремише 
ципцијела застрвена свилом, 
по дувару чохе поковане 
и мљетачке мавене кадифе, 
обешени од злата јаглуци 
-- муме гору у златне кандиље --
за три момка три свил'на душека, 
све у њима 'тичја перушина 
а душечко платно од харира, 
јастук бошче на кумаш јаслуке 
и кумашли свилени јоргани. 
Све једнога служе по двојица; 
свукоше хи, узеше оружје, 
у меке хи турише душеке; 
сви поспали кā да су поклани, 
кā у так'и зинет код газије. 
Сјутра један сахат прије зоре 
ага на свом двору поранијо, 
па не море срцом ишчекати 
мусафире на своје оџаке 
с кахвом слатком и ракијом горком, 
с меденијем и хладнијем вином 
-- ага чека своје мусафире. 
Једном Нушин очи отворијо, 
Хрњичића и Османа вика: 
„Ха, устајте те се опремите! 
Ене муме на оџаку сјају; 
Салихага дочек припремијо, 
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не море нас на двор дочекати.“ 
Три сокола кā и до три виле 
устадоше па се опремише. 
Млађи момци леген принијеше 
и саватли калајли ибрике, 
и махраме од бијеле свиле; 
умише се, за софру седоше; 
ко шта воли, ко шта желијаше, 
он пијаше и доста имаше. 
Салих о'мах раширијо руке, 
сва три момка за хасталом љуби: 
„Јесте л' могли спават, витезови? 
Како ви је на конаку било?“ 
„Добро, ага, добро тебе фала, 
и тебе з добром повраћало!“ 
Све хи ага ићрам чинијаше 
да му момци више слатко пију. 
Осман добро с Нушком шенли беше 
-- шенли били, и добро весели --
нешто Хрњин Халил невесео, 
а Арап га Салихага пита: 
„Хрњичићу, мој образу св'јетли, 
што си, сине, нешто невесео? 
Да ти није поб'једило вино 
јä ракија препечена трипут? 
Да те ђогат није покваријо 
кад си јуче дувар прескочијо?“ 
„Није, ага -- на све тебе фала! --
нисам болан ни препијо вином 
нити ме је ђогат покваријо 
-- нит' је ђогу прво прескакање 
нит' је моје, но сам научијо --
но ја мислим шта ћу са ђогатом. 
Иза брда искаче даница 
-- поблизу је сабах и зорица --
а ђогат се, ага, научијо 
прије зоре вазда се појити 
и вазда се тимар унчињети, 
по тимару арпу устакнути.“
„Па Халиле, моје очи двије, 
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нису моји сагорели двори, 
но у дворе хранимо сејмене 
и услуге што хајван гледају. 
Ми смо кадри напојит ђогата 
-- шедрван је до подрума близу, 
чисти мермер под њиме корито --
чим ти ваља, то ћемо радити; 
с којим си га тимар научијо 
-- неко водом, неко кашагијом, 
неко, сине, чаршаф и сунђером --
само реци, све ће тебе бити.“ 
„Фала, ага -- све је тако добро! --
но је штуран тугљив од тимара. 
Има хују -- да га једу вуци! --
нико њега изјутра не смије 
отимарит, нит' га напојити 
осим мене или сестре моје, 
ил' ханума Мустафагиница.“ 
Салихага мудар се десијо, 
па намигну гази Куртагићу, 
а изриком рече Хрњичићу: 
„Лажеш сине, мојега ми дина! 
Но си јуче видијо Фатиму 
прескачући дувар са ђогатом, 
па те јутрос ашак дофатијо, 
неј ли с коњем на шедрван поћи, 
пошље -- пошто напојиш ђогата --
да устакнеш арпу на хајвану, 
он да зобље, ти да гледаш Фату. 
Јасно кажи, немој се бојати! 
Хајде сине, ја ти бранит нећу 
-- напој коња и виђи Фатиму.“ 
Грохотом се смије Салихага 
и обадва момка побратима, 
рад бијаше из срца својега 
да л' би Фату дао за Халила 
као да би везир постануо. 
Момак сиде, изведе крилаша, 
на шедрван воду напоијо 
-- удари му тимар кашагију, 
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устакну му арпу код јасала --
па Хрњића седе на скемлију. 
Обрнуо лице ка чардаку, 
а Фата га једва дочекала 
-- полећела, пенџер отворила, 
алтун чело тури на топлије, 
алем своје руке на јабуке 
а бијеле дојке кроз помољке, 
па овако бесједи Халилу: 
„Младо момче, Хрњичић Халиле, 
јеси ли се мало одморијо? 
Срце моје, јеси л' добро спав'о, 
јеси л' штогој л'јепо снијевао? 
Хоћу ли ти на хај'р обртати 
-- што си снијо, хоћеш ли казати?“ 
„Фатка моја, срце и душице, 
спавао сам и одморијо се, 
а нијесам ништа снијевао, 
Фато моја, ни мило ни мрзно. 
Би ли тебе, Фатка, мило било 
да сам штогој на сану видијо 
бешарета да останем о'ђе?“ 
Фатка ништа лагат не умеде: 
„Хрњичићу, лагати ти нећу, 
бих вољела да останеш о'ђе 
док ми бабо из Озима дође 
но да бидем царска султанија. 
Ал' сам ноћас и сама мислила, 
кад те не бих могла уставити 
да засрамиш себе и сердара 
-- и цијелу серхат и Крајину --
да ти, срећо, ашићаре кажем: 
ја сам твоја, ако судба биде. 
Нек' је сретњо тебе ка Озиму, 
учинијо што си наумијо, 
и ђогат ти дош'о на кошију 
међу коња од млого држава. 
Мило ми је да избавиш Тала, 
сиромаха без ниђе никога. 
Хрњичићу, Бог ти вера тврда, 



   Авдо  Међедовић                                                             

684

Епске 
народне 
пјесме

тамам з девет да с' ожениш љуба, 
ја ћу тебе и десета бити. 
Немо' рећи да у Озим сидеш 
па да узмеш краљеву Тихану, 
да овуда поткријући прођеш; 
кад б' отиш'о у Крајину ш њоме, 
привенчао и свадбу градијо, 
кад би ш њоме шћијо у ђердеку, 
ако друге чаре било не би, 
ја би' сама дошла из Варата, 
у ђердек ти ногом ударила 
-- Бог ти вера, преварит те нећу!“ 
Па дофати Фата јаглук златан 
-- у нег' има пуна литра злата --
с пенџера га баци пред Халила, 
па овако беседи Халилу, 
„Узми јаглук, и ето ти Фата!“ 
Овако јој Халил беседијо: 
„Фато, могу јаглук узимати, 
тек на овā начин и поштење: 
валах билах, обећат ти нећу 
да ми бидеш вијерница љуба 
поткријући док не питам Муја, 
и ти твога гази Салихагу. 
'Вак'ог аге, 'нак'ог брата мога, 
ниједноме хатар кварит нећу 
кад се никад не бих оженијо.“ 
Колико се Фата наљутила 
и како је пенџер затворила, 
све јабуке ш њега поломила, 
и овак'у ријеч беседила: 
„Хај' пошао, амо не дошао, 
никад тебе с оком не виђела, 
макар да се ни ја не удала! 
Знаш шта тебе рекла, Хрњичићу 
-- бих вољела да останеш о'ђе 
но да царска бидем султанија --
а сад ову тебе ријеч кажем: 
да с' обесиш не бих рази била, 
а да панеш њима у зиндану, 
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па да умрем не би' зажалила.“ 
Халил скочи и узе ђогата, 
пред подрум га оде опремати 
-- момак пева, а Фатима плаче. 
Салих Арап на млађије вика: 
„Спремајте ми ата бијелога, 
а ви други коња Нушинова 
-- Нушинова па и Османова --
а Халил ће свога опремити.“ 
Млађи њега одма' послушаше, 
сигураше агина ђогата 
све у злато и у свиту жуту 
-- у крстате рахте и калкане --
и Салих је себе опремијо 
кā и как'а дука ћесарева 
-- или бане, или џенерале --
а личнос' је што није карара. 
Сад сватови стижу на буљуке 
око двора Салих Арапина. 
Вришту ати, пишту бедевије, 
звека стоји тумбак узенгија, 
писка стоји џида убојнија, 
свитка стоји златније' сабаља. 
Салих Арап ћеиф наместијо 
-- свати добри, а добар бајрактар 
-- а добри му уз бајрак јамаци 
кā Танковић и Нушин Куртагић --
а бајрактар огојак Халиле. 
Пошто све то сигур учињеше, 
Салих вика на своје сејмене: 
„Опрем'те ми четири једека, 
ципцијеле чохом умотајте, 
да хи даднем на прилог побрину 
-- побратиму Градушкоме бану. 
Дванаес' ми опрем'те мећара, 
на њих дван'ес' вино и ракију 
-- до Градуше даљно путовање, 
три су дана и три ноћи тавне, 
ђе с' одмору свати на конаку, 
нек' с' одмору и нек' се напију --
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свилен чадор за ме, Салихагу 
-- један за ме, један за Халила 
и његова оба побратима.“ 
Све то млађи сигур учинеше. 
Згодноме се ласно опремити 
у сватове па и на ратове, 
згодан никад зло виђети неће. 
Даул трепну, рикну дабулхане, 
Салихага сједе на ђогата; 
Хрњин Халил златан бајрак прими 
-- покрај њега оба побратима, 
Танковићу и ш њим Куртагићу --
златна крпа огрну Халила, 
златне ките паше на јамаке. 
Салих Арап трже на капију, 
за њим Халил с оба побратима, 
па хиљада свата од Варата 
-- све крстате на њих одијела 
и крстате капе и челенке, 
и крстате рахти на хајване. 
Кад нис поље свати заплишише, 
боље беше то хиљада свата 
но другије' двадесет хиљада 
-- бољи беше сва'ски старешина 
но њемскије' двадес' старешина, 
бољи Халил беше Хрњичићу 
но бајрактар из бијелог Беча 
који бајрак носи пред ћесаром, 
а Халила обадва побрина 
з двије стране око Хрњичића 
кā и златне гране из хазбашче. 
Алај бајрак сјаји у Халила, 
пишти свирка, удара борија, 
покуцкује ситна мехтерија, 
попуцкују чифтом венедници, 
а певају на чифте јунаци 
-- гладан би се мог'о нагледати, 
ситом би се памет занијела 
од љепоте свата Арапскије'. 
Дан за даном, конак за конаком, 
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у зорицу трећи данак сишли 
наврх поља од Градуше равне. 
У Градушу свати покупљени, 
тога бана ц'јела баневина, 
његовије' тридес' капетана 
и сватова тридесет хиљада; 
на редове попели чадоре, 
у чадоре свати на команде 
-- који логор служи капетана, 
све тā логор собом у чадоре --
притиснули у Градушко поље. 
Хабер бану Градушкоме дође, 
јер му побрин хабер оправијо, 
„Свати ће ти зором, побро, доћи; 
сутра рано надај се сватима!“ 
Кад су свати наврх поља били, 
на Градушу пукоше топови 
а викаше баневи телали, 
„Мушко ко је, хајдете у поље, 
когод жели да види сватове; 
женско што је, нек' ће на бедене, 
нек' з бедена осејру сватове!“ 
Бан градушки спреми бедевију, 
све у чисто тек' крстато злато... 
један златну пљоску начинијо 
-- ни од чега, већ од суха злата --
која прима четир' оке вина, 
на златан је кајиш натакао; 
за побра је махсуз исковао 
да га ш њоме срете и поздрави 
-- ага њему четири једека, 
а он аги пљоску позлаћену, 
да потврду ново побратимство 
... па обеси пљоску о ункашу, 
на град шамску ишћера кобилу 
да у поље срете побратима, 
побратима и сватове ц'јеле. 
Па бан оде ус поље зелено, 
друга сила у поље изишла. 
Све ђевојке једна другу вичу, 
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„Хај'мо, сестро, на град на бедему, 
да видимо свате муслимане 
како јашу коње ћуљехане, 
има л' у њих добрије' момака 
кā и има славни' ђевојака.“ 
Што је мушко у поље изишло, 
што је женско на дувар се пење 
-- би рекао, нико не остаде 
у Градушу ни око Градуше, 
но све пред њих на сејир изишло.
Кад је Халил видијо Градушу, 
на бедене градушке госпође, 
и на њима косе рашчешлане, 
и у косе бисер понизани, 
а на главе златне перишане 
-- са грла се маџарије сјају, 
а на бедре мавени фистани, 
а по њима миши постављени, 
око срца у тих госпођица 
опасани од злата ћемери, 
на срце хим пафте запучате, 
здрава старца да помаму младе, 
а камоли Хрњина Халила --
памет стопи, ха виђе ђевојке, 
па притеже ђога зенгијама. 
Ђогат знаше шта Хрња хоћаше, 
трбух сложи по земљици црној. 
Колани му опасоше траву 
а зенгије кума зафатише, 
момчету се очи затворише 
од шидетли трке ђогатове. 
Ђогат мљаше Халил га ћераше 
да пред бана у сретање дође, 
донесе га ђого близу бана. 
Бану чаре не би ни дермана, 
пљоску скиде, поздрави Халила. 
Одиста му мило не бијаше, 
ама друго чаре не имаше. 
Халил момак жедан амберије, 
а женска га лица запалила. 
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Све што беше женско на бедему, 
све се пење једно сврх другога, 
кона кону са дувара виче: 
„Од како си од мајке рођена, 
јеси л' 'ваког чула јä виђела?“ 
Кона кони одговоре даје: 
„Хај' остави ‚чула јä виђела,‛ 
но да сам га у сану уснила 
ја бих за њим памет иштетила. 
Мајци благош која га родила, 
сестри исто што се куне ш њиме, 
а најблагше љуби што га љуби 
-- што га љуби, или ће га љубит! 
Да ме, коно, море запанути, 
за њега бих десно око дала, 
с лијевијем гледала бећара.“ 
На бедену двије госпођице 
-- једно сестра беше Анђелија, 
сестра мила Градушкога бана, 
друго Ружа, једихница бану --
у њима се скаменила уста, 
ни знаваху шта ће беседити 
од својега ашка и мерака 
гледајући напрема се Халка. 
Халил пљоску примијо од бана. 
Уврх фркну, удно јој турукну, 
у њој једну капљу не остави 
да поздрави бане побратима, 
па погледа пљоску позлаћену 
која вреди кутије дуката, 
па помисли на срцу својему, 
„Што би пљоска за мог Муја била, 
који сам га на пут наљутијо, 
ни чиме га одљутити немам. 
Да обесим пљоску о ункашу 
-- ако стане те мене запане, 
не би' л' ш њоме одљутијо Муја.“ 
Осјети се од Градуше бане 
ђе је 'накав ђаво од ђавола. 
Невесео прогна бедевију, 
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Халил свога коња ка Градуши, 
до под беден и двије госпође. 
Спрем' Ружице и спрем' Ангелије 
чатал диже а стеже ђогата, 
диже чавле к њима уз дуваре, 
под њих близу изби на дуваре 
-- да хоћаше, љубит се могаше 
са баневом сестром и са ћером. 
Са златном хи крпом огрнуо, 
па ђогата натраг поврнуо. 
Бан градушки до Арапа дође, 
десну руку силом опружијо, 
силом побру даде 'дошле; 
па не може одољети бане, 
но овако беседи Салиху: 
„Салихага, ти не бијо, побро, 
водит Хрње мене у сватове! 
Јесам ли те с књигом замолијо 
да не иштеш у Муја ђогата 
и Халила ђогу бињаџију? 
Знаш, побрине, ђегођ је дошао 
Халил ж ђогом неђе у сватове, 
ђе ту није прошло брез белаја. 
Бог зна један, ни овође неће, 
што се црна крвца просут неће. 
Ал' нека си, могло ти је бити. 
Баш ти, побро Салихага, кажем, 
млого си ми хатар иштетијо.“ 
Мудар беше ага бес хесапа. 
Грохнуше му сузе са очију, 
а бане га од Градуше пита, 
„Салихага, свачиме те кумим, 
зашто просу сузе од очију 
кā и да си брата изгубијо?“ 
„Побратиме од Градуше бане, 
од увреде побратима мога. 
Вријеђаш ми моје срце боно. 
Треб'о си ми наздрављати главу; 
но што збориш што није истина?“ 
Бан Салиху 'вако беседаше: 
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„Зашто, брате, Богом тебе кумим!“ 
„Санћим не знаш, од Градуше бане 
-- или не знаш, ил' се незнан чиниш. 
Јеси л' чуо шта ј' од Хрња било, 
ђе се њихна кућа раскућила? 
Данас, побро, четврти је данак 
кā се дигла из Пожурска војска, 
оклопника три стотине равне 
-- и пред њима Бехут капетане --
све атлије и далкрлачлије. 
У јацији кад клањају Турци 
Бехут Мују на кулу удријо, 
на авлији дувар прескочијо. 
Ту се двије Хрње додесиле 
без никога осем Бога свога, 
'сем на кулу до три женске главе 
-- њихна мајка, и та црна Ајка, 
и ханума Мустафагиница. 
Хрње јесу силни и вриједни, 
бранили се до испред сабаха, 
ал' се сили није ласно бранит, 
нестало хим праха и олова. 
Сал по једном пушке напунили, 
у ту силу хуџум учињели 
по авлији и око авлије. 
Кад је бијо сахат по сабаху, 
Бехут двије Хрње освојијо. 
На Хрњицу Кладушког сердара 
ране љуте што пробољет неће 
-- седамнаес' рана од шешана 
и три ране од мача зелена --
Бог зна један, претекнути неће. 
Само слушам кад ми хабер дође 
ђе је Хрња свијет мијенијо, 
а Халила ни мртва ни жива 
-- бехутске га силе оћерале 
хомарима и по планинама 
како кући никад доћи неће. 
Доцкан зато зачула Крајина, 
ама Хрње кад су погинуле, 
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у индат су дошли Хрњицама. 
Бог је дао, одбранили кулу 
и Мујово, ако има, благо, 
не одвели роба ниједнога. 
И ја, побро, поред тога свега, 
у жалости од двије Хрњице, 
дош'о сам ти у сватове, побро. 
Да је могло бити да не идем, 
све што имам ја бих дао дара. 
Утај'о сам зиле и борије 
за два дана у далеку путу, 
завијо сам крпу на бајраку, 
жалосан сам дош'о у Градушу. 
А ти моје срце вређаш, побро, 
зато лијем сузе од очију.“ 
То је бану млого мило било 
што се Хрњам кућа утулила, 
да од врага не остаје трага. 
Али побру рад' хатара тешка, 
он закуми побратима свога: 
„Је л' истина? -- Богом тебе кумим!“ 
„Но, побрине, зар ти шалу причам?“ 
„Опрости ме, Салих Арапине! 
Онā момак што је мене сријо 
-- што јахаше пјегава ђогата --
како су ми казивали људи, 
онā ђогат припше на Мујова; 
онā момак што носаше бајрак, 
мислијо сам друга мајка --, 
мајка, побро, не рађа никога 
кā Халила која је родила, 
па се мене припше на Халила. 
Да сам знао, за велико благо 
не бих тебе тако говоријо 
ни вређао срце побратиму. 
Гази ага, тако ти имана, 
која ј' оно младос' на ђогата, 
која ли га обродила мајка, 
од којег је соја и оџака?“ 
„Исто сестрић и мен' и тебе. 
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Имао сам једну сестру милу, 
удата је у шехер Каниџу 
за Турчина Ковчић Мехмедбега. 
Са сестром ми три године бијо, 
судба божа, свијет мијенијо, 
па то чедо што је на ђогата 
остало је иза баба лудо 
од године ил' још мање дана. 
Тā је беглер бијо мимо беге 
и с јунаштвом и ц'јелим господством, 
и кабиле добре и природе. 
Овā момак припше на бабајка. 
Мајка га је у добро нивила 
и добар га мејтеф научила, 
мене га је у гости спремила, 
има, побро, раван месец дана. 
Кад је двадес' преседијо дана, 
изун иска да се врне мајци. 
Ја Ковчићу рекох Муратбегу 
-- том сестрићу и моме и твоме --
ја Ковчићу рекох Муратбегу, 
‚Нећеш, сине, мојега ми дина! 
Ја ћу књигу твојој мајци спремит, 
казаћу јој „немо' бринут, секо! 
Ја сестрића водим у сватове, 
у Градушу побратиму моме.“‛“ 
Каде бане разумје бесједе, 
бан рашири обадвије руке 
па загрли побратима свога, 
закуми га „Опрости ме, побро!“ 
„Хоћу, побро! -- а да зашто нећу? 
Незнане се опрошћају речи.“ 
А с Халилом начин учинијо 
да га тијем прозива именом. 
Халил натраг од Градуше дође, 
код дајиџе стиже обадвије, 
код Салиха и Градушког бана. 
Бан рашири руке обадвије 
па завика „Благош мене, сине 
-- мој сестрићу Ковчић Муратбеже --
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кад си дају дош'о у сватове! 
Добром ти се поврнуло, сине, 
ја дочек'о, и с твоијем дајом, 
и ми тебе оженили, сине, 
обадва ти дошли у сватове, 
узор наш'о цуру спрема себе, 
пријатеља спрема твоје мајке, 
спрем' госпо'ства моје посестриме!“ 
Халил рече, „Фала ти, дајиџа!“ 
и бановој полетијо руци 
да га љуби место свога даја. 
Бан за руку не да поменути, 
но га опет међу очи љуби, 
па опружи своју десну руку, 
рукова се са своијем побром, 
и овако рече побратиму: 
„Побратиме Салих Арапине, 
опрости ме; одо' у Градушу 
да ја сестри Анђелији кажем 
и Ружици, мојој једихници, 
да честитам братучеда Ружи, 
Ангелији кā од сестре сина. 
А ви лахко хај'те са сватима, 
готови су јафти и конаци, 
сви сватови у које ће дворе. 
Ти ћеш, побро, на моје дворове, 
и узећеш ког ти срце тражи; 
немо' другом оставит конаку, 
с јамацима доведи сестрића, 
са та сва три на моје дворове 
-- још доведи кога ти је драго. 
Онда збогом! У добар час, побро!“ 
Бан гаракну кусу бедевију, 
одлетијо кā небом звијезда, 
Салих лахко са сватима креће. 
Нушин куне Хрњицу Халила, 
„Што превари, вера те убила! 
Знаш како си јемин учинијо 
да ти ништа урадити нећеш 
без изуна Куртагић Нушина? 
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Данас видиш шта си учинијо? 
Претрч'о си поље од Градуше, 
уморијо крила ђогатова, 
у мутне га пјене умотао 
кā да ти је море препливао. 
Ја ти нећу ни исти Озиму 
-- нит' ћу ићи, нити имам зашто --
сутра ћу се из Градуше врнут...“ 
А грли га Халил Хрњичићу: 
„Не, Нушине, израд Бога јака! 
Ноћас спават у Градушу нећу, 
но ћу сву ној проводат ђогата 
и тежак му умор поврнути. 
Кад кренемо сјутра -- ако Бог да --
ка Озиму граду бијеломе 
-- до мора су два сахата равна, 
сињим морем четири конака --
морем ће се ђогат одморити, 
ништа му се, побро, познат неће.“ 
Салих куми Нушка Куртагића: 
„Не Нусине, мој образу светли! 
Немој образ поцрнит Крајини 
и сердару, и мене Арапу. 
Видиш, сине, ђе смо запанули 
у дубљини у ћесаревини. 
Шале није преко мора сињег. 
В'ома су нам мучни бешарети. 
У њемској смо сили запанули.“ 
Они знали док га умолили. 
Нушин рече, „Вртати се нећу, 
тамам кад бих изгубијо главу.“ 
Кад доћера бедевију бане 
под бедене код Ружице своје 
-- код Ружице и код Ангелије --
ђевојкама ‚добро јутро‛ вика. 
Двије виле на ноге скочиле, 
Градушкоме бесједиле бану: 
„Господаре од Градуше бане, 
как'и су ти свати од Варата 
и как'а су на њих одијела, 
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и как'и су под њих ћулехани? 
Да се нећеш засрамити, бане, 
под Озимом међу краљевима? 
Имаш, бане, још 'нак'и' јунака 
и онога лица и љепоте 
кā и онā што долази амо 
на онога крилата ђогата, 
што у руке златан бајрак носа?“ 
„Не бестијај, Ружо и Анице! 
Онак'ога у вас свијет нема, 
а камоли у моје сватове. 
Но честитам вама серхатлију; 
онā ј' сестрић побратима мога, 
из Каниџе Ковчић Муратбеже. 
Ја, Анице, сад стекох сестрића, 
и ти, Ана, кā од сестре сина 
-- ти, Ружице, првог братучеда. 
Како знате -- ноћас у хазбашче 
за нашега сретњога поласка --
главне цуре што су из Градуше 
окупите у моју хазбашчу, 
сву ној ноћас коло преиграјте, 
и ујутру док нас испратите.“ 
Ана с Ружом бану говорише 
-- Ружа бана моли кā и баба, 
а Аница као свога брата --
да не води у Озим Мурата, 
„Јер је један у његове мајке, 
морске ће га далге разбољети, 
јер дијете није научило 
тешке далге и вожње поморске.“ 
„Шут' Ружице, и Анице ш њоме! 
Како ‚Немој водити Мурата‛ 
кад беж њега путовања нема. 
Знате, обље моје женске стране, 
на мене ће љуте муке бити; 
у Озим' ће бити џилиџија, 
па за мејдан тражит џилиџију. 
Знаш ли, Ружо и Анице ш њоме, 
ако не бих наш'о џилиџију 
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спрема њихног у Озим' џилита, 
не би мене повратишта било 
ни изнео свата ниједнога, 
а камоли да узмем ђевојку 
-- јер сам чуо како свијет прича, 
да се краље пишман учинијо 
што је мене цуру поклонијо. 
Без зла ми је отуд дати неће, 
и без мога млога јада црна. 
Знаш Ружице и моја Анице, 
кад ми тешка под Озиму дође 
ђе без свога нема замјеника, 
својега ће срце забољети 
-- мог сестрића Ковчић Муратбега --
и даји ће бити од помоћи 
ил' на мејдан, ил' на место друго.“ 
Обље цуре сузе пропадоше. 
„Како, бане, ону аџамију 
-- који нема ни двадес' година, 
да изгуби своју младос' бујну --
да истуриш њега на џилиту 
код сватова тридесет хиљада, 
да зацрниш ту његову мајку 
која више у њег' нема наде, 
већ у Бога и у сина тога 
-- а зар би га прегоријо, бане?“ 
Примаче се Салих са сватима 
пред капију и бедем градушки. 
Пред сватове јафте искочише, 
разјагмише свате на конаке. 
Кол'ко свата беше, више јафта; 
не западе по пет на вечеру, 
без све по три, а неђе четири 
-- и Халила, сина Хрњичина, 
са Салихом и з два побратима 
на дворове бана Градушкога. 
Кол'ко бане дочека аг'ларе, 
све истури по четири слуге, 
по четири слуге пред једнога: 
по два слуге коње прифатише, 
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по два момке на банове дворе. 
У црвена посадише шилта, 
пушке лунтре на чивије златне, 
и оружје из силаха мало. 
Остре пале туру на хастале, 
од дв'је руке вина и ракије 
-- једну с медом, другу са шећером --
и ракију препечену горку. 
Пред њих по два руке превезали 
да би боље ићрам учинели, 
да се више за Градушу фалу 
како хи је дочекао бане. 
Док се ваздан свати одморише, 
кад је дош'о кара акшам црни, 
па кад стиже госпо'ска вечера. 
Све се златне софре поставише 
пред Салиха и сва три побратима, 
па дон'јеше јела свакојега 
и уз јело вина руменога. 
Вечераше и софру прибраше, 
покупише мрве у чаршафе. 
Кад је сахат по акшаму било, 
одајска се врата отворише; 
кад погледа Салих Арапине, 
кад ево ти четири ђевојке 
-- послушкиње што су у дворове --
те Салиху и свијему кажу: 
„Господаре, од Градуше бане, 
ђевојке су у башчу скупљене, 
тридес' цура ис тридес' дворова, 
главарскије' шћери и сестара. 
Коловођа твоја сестра Ана, 
заступа је твоја једихница; 
она иште својега сестрића 
-- а Ружица братучеда свога --
да поигра коло ж ђевојкама. 
Нек' дијете види табијате, 
нек' се фали кад отиде мајци 
как'а ли су хора ђевојачка 
по Њемачкој и земљи ћесарској.“ 
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Нушин стеже зубе на Халила 
да не иде међу ђевојкама, 
а бан моли побратима свога: 
„Пушћи, побро, твојега сестрића, 
нек' поигра хору ж ђевојкама!“ 
Салих гледа Хрњичић Халила, 
је л' му драго да у коло сиде, 
а Халила заузели врази, 
све обрће тамо и овамо, 
тек не смије ништа од Нушина. 
Погледа га Куртагић Нушине, 
ђе су врага врази заузели; 
истек има да у коло сиде 
-- би волијо у то коло систи 
него везир бити у Крајини. 
Вољеде га пушћит Куртагићу, 
нека иде колу и ђевојкам, 
него врага гледат невесела. 
Момак сиде колу и ђевојкам. 
Док се коло наоколо крену, 
‚Добро вече‛ рече ђевојкама; 
ђевојке се пред њим преклонише 
и ситне му добродошле даше. 
Кад му тетка Ангелија дође 
и Ружица, прва братучеда, 
међу њих је коло распучијо, 
крену с колом кā и вихар з гором. 
Сад одоше пјевати ђевојке, 
младе пјеват песме ашиклије 
а играти хора бугарије. 
Велик џумбус код Хрње Халила 
-- у ђевојке памет занешена 
гледајући у коло Халила --
нити знаше што се уморити, 
нит' умеше коло распучити. 
Доклен ноћи половина прође, 
мртве пале, коло распучиле, 
па посјеле по зеленој башчи 
-- све у башче под жуте наранче --
и сву ноћ се игре преиграше 
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-- играше се игре свакојаке, 
а највише вука и оваца. 
Халил лаже све што коме каже 
-- Нушку рек'о побру Куртагићу 
да ће сву ној одмарат ђогата --
он и себе мотњо уморијо 
ж ђевојкама игру играјући, 
а камоли да одмори ђога; 
Нушин сву ној сана не уфати, 
но ној ц'јелу одмара ђогата 
-- тешки су га задесили дани 
путујући с курвинијем сином! 
Кад је сабах зора зашатрела, 
по Градуши викаше телали 
да се кита и сватови спрема. 
Почеше се стезати колани 
на сватовске коње и кобиле, 
опремат се златни једекови 
који ћ' отуд довести ђевојку, 
а бан кључе турат у ризницу, 
жуто благо у чизме турати 
-- јер му благо море требовати, 
а без блага нема путовања --
и свилене товарит шатори, 
и сам себе у злато свијати 
и пода се бедевију шамску. 
Салих Арап и два побратима 
сва четири спремљу ћулехане, 
а Халила хала отуд нема. 
Њемачки се свати узрујали, 
почели се љутити главари 
да проћ неће Салих са сватима 
први од њих бајрак пронијети, 
но се мучу они први проћи. 
Бан хи моли и Богом хи куми: 
„Не те, браћо, градушки главари! 
Није добро да прођете први, 
јел су Турци даљне јабанџије. 
Да њихове свате оставимо 
у позади да за нама пођу, 
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рекли би нам да смо потурице; 
но рад' нама и рад' итибара 
да хи боље ићрам учинимо. 
Нека иду први муслимани, 
и пред њима Арап Салихага 
што је вазда нама од помоћи.“ 
Он је знао док је умолијо 
те рекоше, „Нека прођу Турци 
-- нека прођу, нама није криво.“ 
Салих беше у муке велике 
-- Нушин вада ђога Хрњичића, 
копилета из хазбашча нема! --
док с' отвори капиџика мала 
од хазбашча из дишер авлије, 
кад ево ти Ане и Ружице, 
међу собом водаху Халила. 
Салиховој прилећеше руци, 
молу агу и Богом га куми: 
„Остави нам ага Муратбега, 
нек' не иде лудо ка Озиму 
да га штице од вапора тиште, 
да се болан код матере врати.“ 
Салих обље псује љепотице; 
Ани рече, „Ти си безобразна! 
Не чудим се баневој Ружици 
-- малена је, још је аџамија --
него тебе, што нијеси мудра. 
Мало сам ви добро учинијо, 
луда момка к вама оправијо 
да са вама игра бугарију 
један сахат, а за два највише 
-- а сву ној ви држасте делију, 
нит' му дасте стати ни заспати. 
Видиш што се момче тевдилило 
без спавања и без одмарања, 
као да је болов'о грозницу.“ 
Срдно руком дофати Халила, 
срдито га јурну код ђогата; 
бајрак Халил са бедема прими 
и појаха вилена ђогина; 
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све три аге коње посједоше, 
из авлије један за другијем 
сокацима коње играјући, 
за Халилом цуре плакајући. 
Так'и адет беше у Градушу, 
кад одлазу свати од Градуше, 
ма ч'и били, куда пролазили 
три се кола њихна истакњују: 
једно коло биране ђевојке, 
све које су стигле за удају 
-- у то коло туру коловођу 
Јефимију дужде Латинина --
друго коло младије'г невеста, 
све које су скоро доведене 
-- у том колу туру коловођу 
од невеста која је најбоља --
треће коло туру удовица 
које но су младе остануле 
иза мужа на своје дворове 
-- у том колу туру коловођу 
најгледнију и најазгинију, 
која хоре одиграват знаше, 
сретњу песму певат за испратњу 
-- за испратњу кићеније' свата. 
Кад сватови коње ишћераше, 
кад је Халил видијо ђевојке, 
враг нит' знаше нит' кога питаше, 
па ишћера коња из сватова, 
диже чатал коњу у хаваје, 
крилатога притеже ђогата 
његовијем тумбак зенгијама. 
Ђогат знаше шта Халил хоћаше, 
па подиже чавле на хаваје 
а брзину даде преко поља 
-- нико ноге виђет не могаше 
од ђогата Хрњице сердара, 
билах тешпих, кā да летијаше! 
Доклен колу и ђевојкам' дође, 
поклони се њима са ђогина, 
ђевојкама „Добро јутро!“ вика. 
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Пред њиме се цуре поклонише 
чак до земље, кā да земљу љубе, 
и ситне му добродошле дају: 
„Добро дош'о, сив-зелен соколе! 
Златна пера и злаћена крила 
лећела ти вазда испод неба, 
златна спомен од тебе остала, 
причала се доклен је свијета! 
За сретњога до Озима пута 
поплати нам коло ђевојачко 
-- све смо стигле младе за удаје, 
спрема свата неимамо дара --
да по златан јаглук навеземо 
за момчета за ноћи најпрве, 
и уз јаглук тебе помињемо.“ 
Халил срца беше болећега 
-- десијо се аџамија луда 
па не знаје што је даровање, 
да хим дадне свакој маџарију, 
коловођи три или четири --
но извади чевре з дукатима 
које му је за пут дала мајка, 
па га даде дилбер Јефимији. 
„Горска вило, колска коловођо, 
да' ми јаглук а узми дукате. 
Ту је, Јефо, триста маџарија, 
свакој цури по девет дуката, 
тебе четр'ес' -- да ти није криво.“ 
Кад ђевојке рушпе погледаше, 
није шала триста маџарија 
-- то је тешко у каси виђети, 
а камоли коло даривати! --
ђевојке му јаглук поврнуше, 
на ђогове чавле нападоше, 
ђогу чавле љубу на пољану, 
двије чизме Хрњину Халилу. 
Уз љубљење беседу ђогину: 
„Благо тебе, хајирли хајвану, 
кад овак'ог носиш господара!“ 
Па овако беседу Халилу: 
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„Сив' соколе, срећити ти пути 
доклен одвуд одеш до Озима! 
Да се здраво својој врнеш мајци, 
својој сестри ако имаш секу 
-- љуби немаш, море се познати, 
мала си ти љета за жењења --
Е, да Бог да, кад се оженијо, 
спрема себе љубу добавијо 
к'о Тихана краља Озимскога!“ 
Халил рече, „Вама, цуре, фала, 
и ви за се мирне среће нашле!“ 
Док се свати ближе примакоше, 
Хрњин Халил до Нушина приђе 
па Нушину тихо беседијо: 
„Мој Нушине, и друже и брате, 
имао сам триста маџарија 
што ми хи је за пут дала мајка; 
свије' сам хи дао ђевојкама, 
а чека ме коло невестачко. 
Ни ш чим коло немам даривати; 
дај ми, брате, триста маџарија 
-- ти си зенђил, понијо си благо, 
ти си вазда, брате, научијо --
рад' образа сваком пристанути. 
Ако здраво под Озим сидемо, 
ако биде среће у Халила 
оне старе кā и до сад што је, 
биће пара, паре ћу ти врнут 
-- а не биде, но ми судба дође 
ил' на мејдан' ил' од другог нешта, 
што потрошиш вратиће ти Мујо, 
под дуг мене оставити неће. 
За образ сам паре потрошијо, 
јер добра је женска хајир дова, 
за свакога сретњега случаја.“ 
Нушин 'вако чехру мијењаше: 
„Как'и триста, пушке те убиле! 
То је млого и пō дукат дати, 
а камоли по десет дуката, 
коловођи четрдесет равно! 
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Нај ти, брате, тридес' и четири; 
по један ћеш дати невестама, 
а четири подај коловођи 
-- то је доста и преко одвише.“ 
„Немој, Нушко, ја те Богом кумим! 
Ђевојке ће с' фалит невестама, 
њима триста а онијем тридес'. 
То је за ме грешно и недатњо, 
ове мене хајир дове дават, 
оне плакат па ми душу клети, 
‚Што и нама није кā и вама?‛“ 
Нушин руку тури за силаху 
-- за силаху и мукадем пасу --
па му чевре даде з дукатима: 
„Ето тебе, божи несретниче! 
У чевре ти триста маџарија; 
ово ти је оправијо Мујо 
да сам себе не напатиш ж ђогом 
-- ти сам себе и мене крај тебе.“ 
Халил узе триста маџарија 
па зафали брату напрема се, 
и Нушину те хи је донијо. 
Па Куртагић рече Хрњичићу, 
„Немој, Халко, харчит маџарије 
без разлога, да хим не знаш слога. 
Ни ја доста немам маџарија, 
па ти паре могу требовати.“ 
Халил коња стеже зенгијама, 
ђогат лети кā небом звијезда. 
Доклен колу невестачком приђе, 
невестама „Добро јутро!“ вика. 
Све невјесте коло распучише, 
пред њиме се земљи преклонише 
и ситне му добродошле дају: 
„Добро дош'о, златан мајданџијо, 
из небеса злаћена звијездо! 
Мајци благош која те родила, 
и ни нама није срцу тешко 
које смо те код кола виђеле. 
Срећо мирна за сретњога пута, 
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за вас сретњи и честити пути, 
сив' соколе, до Озима града. 
Доклен одеш и отуд се врнеш, 
Бог те чув'о од зла свакојега, 
душмани ти под ногама били 
кā твом ђогу чавле и поткови. 
Ми смо скоро за муже удате, 
па смо нужне за помало дара.“ 
Халил руку тури за кушаку 
и извади чевре з дукатима: 
„О, Бога ти, млада коловођо, 
нај ти чевре с триста маџарија; 
чевре врати, а узми дукате, 
свакој цури по девет дуката, 
тебе четр'ес', да ти није криво. 
Дјели право, тако била здраво; 
правда ће ти добро донијети, 
кривда од зла одбранити неће.“ 
Кад невесте виђеле дукате, 
ђе су своје руке позлатиле, 
чевре даше, ђога загрлише, 
коњу чавле и копите љубе, 
младу момку чизме и скутове. 
Овак'е му хајир дове дају: 
„Е, да Бог да, сви свеци у Бога, 
које си нас обрадов'о младе 
-- што то није нико ни одкуда 
ником дао ни ког обдаријо 
кā и ти нас, сив-зелен соколе! --
Бог те од зла чув'о свакојега, 
све за једну ову маџарију 
стотина ти дошла за поједну; 
Бог те мајци и породу чув'о 
да с' ожениш, и да вилу нађеш 
према тебе и прем' лицу твоме 
кā Тихану Озимскога краља!“ 
„Бог ви дао, све невесте младе, 
с мужевима пород обродиле 
капетане и прве главаре!“ 
У то свати к њему пристигоше. 
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Халил опет Куртагићу приђе: 
„Куртагићу, мој образу светли 
-- свијет'о ти образ на дивану 
кā што ти је данас на мејдану! --
још ми подај триста маџарија 
да дарујем сумбул удовице 
што су младе без људи остале, 
које љуту сиротињу ниве 
-- нека једно, нека ђеце двоје, 
нека, Нушко, има и четворо --
најбоље је даровати коло 
најнамлије и најсеваплије, 
удовице које ђецу ниве.“ 
Нушин главом с обље стране махну 
па извади чевре иза паса. 
„Хрњичићу -- Бог ти помогао! --
аџамијо, што си учинијо? 
Да си снијо ризницу дуката, 
данас би јој на крај искочијо. 
Па куд ћеш се врнут у Крајину? 
Свак ће рећи да си пропалица. 
Ево тебе триста маџарија; 
ни ове ти узајмијо н'јесам 
-- полу ти је сестра оправила, 
полу снаху Мустафагиница 
поткријући, да не кажеш коме --, 
да не рекне когој у Крајини 
‚Халил женске паре похарчијо!‛“ 
„Е, Нушине, моја мудра главо, 
то да 'нак'а збори аџамија, 
та би млого била лакрдија. 
Знаш, Нушине, Хрњицу Халила; 
док је мене на два рама глава, 
неће Халил помухтачит блага 
-- у над Бога и у срећу стару!“ 
Па одигра ђога до тог кола, 
до тог кола ђе су удовице. 
Кад виђеше удовице Халка, 
напрема се песму запеваше: 
„Златна грана лети преко поља 
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-- није грана што ј' од сухог злата, 
но посланик од Бога јакога; 
златне своје раширијо руке, 
злати кола на свакоје стране 
-- Бог пред њиме позлатијо путе! 
Кудгој иш'о, честити му били, 
и душмани њему под ногама.“ 
Сви сватови чули удовице 
што благос'ов певају Халилу, 
сви једино свати завикаше: 
„Никад није било, нит' ће бити, 
ни овак'ог постат серхатлије!“ 
-- то не сами свати Салихови, 
но градушки сви редом главари, 
па сватова тридесет хиљада. 
Док су до два кола разминули, 
то свакоме так'и глас дошао 
и свак знао колико је дао, 
и свак редом момку зафаљује, 
„Бог живијо ко га је родијо!“ 
Момак дође међу удовице, 
поклони се по ђогату своме, 
поклоњен хим „Добро јутро!“ вика. 
Удовице коло распучише, 
пред њим црну земљу пољубише, 
преко срца руке превезаше, 
па све двије и двије певаше. 
Како која пева напореду, 
све меками бољи од бољега: 
неке „Златан сив-зелен соколе,“ 
неке „Златно змајче из облака,“ 
неке „Златна звездо преко неба,“ 
неке „Јарко на небеса сунце,“ 
неке „Наша сјајна месечино, 
даруј ово коло удовичко 
израд здравља и озимског пута! 
Доклен одеш и доклен се врнеш, 
и док си жив у вијеку твоме, 
сретало те добро и стизало, 
Бог те од зла чув'о свакојега!“ 
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Халил рече, „И вас, ако Бог да! 
И ви младе од порода свога 
да знаднете што сте хи родиле, 
они млади а ви старе бити, 
да све од њих радос' дочекате, 
што ће вашем срцу бити драго!“ 
Па извади чевре маџарија 
те га колској даде коловођи. 
Овако јој ријеч бесједијо: 
„Коловођа, срећа те сретала, 
чевре врати, узми маџарије. 
Ту је тамам триста маџарија; 
дјели право, тако била здраво. 
Ту је тамам триста маџарија; 
свакој пода' по девет дуката, 
тебе четр'ес', да ти није криво. 
Једна ће ви од тог претекнути; 
сву попите у црвеном вину, 
и уз вино мене спомените!“ 
Кад те женске чевре одрешише, 
колико су радос' учињеле? 
Око коња коло уфатиле, 
нит' му тамо дају ни овамо, 
све играју и песму певају, 
Бога моле за честите путе, 
да му сретњо биде и честито 
-- а највише раду женидбину, 
да би л' наш'о спрема себе вилу, 
да се змајчад од тог змаја рађу. 
Док сватовске трупе прикрцаше, 
удовице коло распучише 
и сретне хим путе опуштише 
с хајир довом и великом довом 
преко поља мору на обалу. 
Кад су мору на обалу сишли, 
чекаху хи на мору вапори 
које хи је припремијо бане 
да сватове возе до Озима. 
У вапор се свати укрцали, 
све капетан са своијем друштвом. 
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Улазише за цијели данак 
и цијелу до сабаха нојцу. 
Није лако, колико је свата 
а колико сва'скије' хајвана, 
кол'ко има сва'ски' коморџија 
што брашњеник носу за сватове, 
колико хи има за дарове 
-- што ће цура чеиз товарити --
кол'ко има што носу чадоре 
да распињу о Озимско поље
док хи јафте приме за конаке. 
Вапор крену, вика греслаџија, 
и на вапор звекну меденица. 
Морем иде за четири дана 
и четири ноћи тавновите; 
дан четврти под Озим изишли 
Озимскоме пољу под обалу. 
Кад почеше свати искрцават, 
за дан и ној из мора изишли 
и по пољу свати попанули. 
Хабер оде у Озиму граду 
ђе су свати дошли на обалу, 
тамам свата тридесет хиљада, 
и са ш њима од Градуше бане. 
Па пријатељ конагџије тражи, 
да изиду јафте пред сватове, 
„Кā и што смо главни пријатељи.“ 
Кад је краље речи разабрао, 
„Опремите четрдес' сејмена 
док начиним шарен мандат бану 
-- нек' преучи, нека види бане 
какав нам је адет у Озиму 
и како се свати прифаћају, 
и долазу пред њих конагџије!“ 
Одмах млађи коње опремише. 
Зету своме -- од Градуше бану --
овако му пунац мандат гради: 
„Зете мили -- ако бидеш суђен! --
кад с' у мене цуру испросијо, 
каз'о сам ти прво, зете бане, 
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у Озим' ти коначења нема 
што неј млого довес' дзилиџија, 
јер ја имам Петра џилиџију 
и са ш њиме четр'ес' џилиџја. 
Спрема њему џилиџију нађи! 
Ако, зете, немаш џилиџије, 
ни' ћеш, бане, у Озим' ноћити 
ни извести озимску ђевојку. 
И то бих ти опростијо, бане, 
но ти не дам свате поврнути 
да се ш њима навичају врнеш 
што нећемо сефер отворити, 
ратовати под Озимом градом, 
да се други јунак не закани, 
ожењени да просу ђевојке.“ 
Мандат склопи, печет ударијо. 
Кад примише мандат капилије, 
посједоше шамске бедевије. 
Све крилате под њих бедевије, 
виловите на њих бињаџије, 
прелећеше поље под Озимом, 
мандат бану дали Градушкоме. 
Кад је бане мандат преучијо, 
како му је поцрњела глава? 
-- као црна на огњишту главња! 
У прси се руком ударијо: 
„Што ће мене озимска ђевојка? 
Да ме за њу руса прође глава, 
не бих моју ни жалијо главу, 
но ми ц'јела баневина прође. 
Шала није тридесет хиљада, 
све бирана момка и хајвана, 
да хи свије' пожелаје мајка 
себет мене и мога жењења.“ 
Па Салиха пита Арапина: 
„Мој побрине, израд Бога јака, 
би л' ме штогој мог'о научити 
шта ћу џеваб пријатељу спремит? 
Видиш ђе се пишман учинијо 
да ми не да повести ђевојку. 
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Сада бих је налет учинијо, 
но ми натраг нема повраћања. 
Мене није ни за мене, побро 
-- никад моје не врнуо главе --
но је мене за ц'јеле сватове, 
а највише за те, Салихага, 
да погинеш са хиљадом брата, 
да већ од вас не остане трага.“ 
Салих рече, „Шта то причаш, бане? 
Зар се Петра бојиш џилиџије 
и његово четр'ес' џилиџија 
кад ту имаш тридес' капетана? 
Све је силн'и један од другога. 
Па ти имаш тридес' бајрактара, 
све азгин'и један од другога. 
Видијо си нис поље Градушко 
шта чињаху твоје поглавице 
израд мене и моије' свата, 
да не прођу моји пред њихове; 
видијо си шта зборе главари 
преко мора у вапору твоме, 
да у свијет' јуначније' нема
ни за логор нити за џилита, 
ни за њихно чисто мејдаништво. 
Ондар иде да се види, бане.“
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СУЛТАН СЕЛИМ УЗИМА КАНДИЈУ

Ој! Ријеч прва: „Боже ни помози!“ 
Ево друга: „Хоће ако Бог да!“ 
А сал да га помињемо често, 
па ће нама свуј Бог помоћ јаки. 
Да се с Богом не кунемо криво 
-- когој лаже, Бог му не помаже. 
А послије, цијела господо, 
кад бих мог'о па кад бих умијо, 
бих ја сћијо да ви песму причам 
о' старога вакта и земана, 
што је вакту земаниле било, 
што су стари у зема' 'а'или, 
мама мираз да хи помињемо. 
За земана султана Селима, 
гази Султан Селим поранијо 
у Стамболу на харему своме, 
на харему код твоје вернице, 
код вијерне своје султаније, 
царске љубе, а нас свије мајке. 
Наа --, љуба своме рече падишаху: 
„Падишаху -- сунце од свијета! --
јеси л' чуво, наше јарко сунце? 
Шћери твоје нијет учинеле 
да обије до на Ћабу сиду, 
да хаџилук на Ћаби учину 
и да виду што је у Медини, 
обаходу тулбе пејгамберске 
и шехите што су закопати.“ 
Кад је Султан Селим разумијо, 
љуби својој ријеч беседијо: 
„О вијерна падишаха љуубо, 
како ћу хи, љубо, прегорети? 
Двије шћери, Медина далеко! 
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Далека је Мећа и Медина, 
а тврда је тахта шимширова. 
Низ то море у наше вапоре! 
Па ће брига по мене панути. 
Море морска далга удариити, 
моје двије шћери занијеети, 
и ја никад више ни видјети, 
нити ја и ти, вијерниице, 
за ђевојке очи искапати.“ 
А вели му вијерница љуба: 
„Падишаху, наше сунце јарко! 
Е, Мећа је кућа мумбаретна, 
божа кућа и нашега свеца 
-- Е, и у њој идају хаџије, 
ни цареве нити везиреве. 
Свакоме је жао умријети. 
Јел како је мод умора, царе, 
од умора нема разговора. 
Кад је мријет, није се завријет. 
Но да --, аманет, наше сунце јарко! 
Спремај шћери, нек' на Ћабу сиду. 
Нека таваф уучинију Ћабу, 
нека виду ћабенске хићмете 
и Медину, и турске тулбете, 
и џамију Имама Хасана 
-- Е, Хасана и Имам Хусејина, 
оба сина хазрети Алијина. 
П' ако биде кишмет и суђен'е, 
шћери ће се из те Ћабе врнут; 
ако ли хим смрца биде тамо, 
нека умру, и шехит ће бити.“ 
Султан Селим рече вијерници: 
„Ма да м' 'ћ'и су нијет учинеле, 
ово љето ни ову годину 
спремити хи на Ћабу не могу, 
јер знаш, моја вијернице љубо, 
Селим није шале ни маскаре. 
Ваља њима један... вапор градит 
под именом Султана Селима, 
на њем златан бајрак истурити, 
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а на бајрак име Селимо'о; 
нека вапор морем црним шеета. 
Ко га види из свакоје стране, 
нек' се знаде у свакојој страни 
-- пашалуци, наши валилуци, 
кроз цијелу земљу Арабију --
ђе је харем Султана Селима, 
ил' ђевојке ил' његова љуба. 
Нека вапор до под морем сиде, 
доклен мора има неситога, 
па послије сухијем земљама, 
сухом земљом до међе цареве. 
Ваља екстро кочије градити, 
максуз, љубо, за двије шћери моје, 
и ваља хи дини начинети
и седефом и сребром сковати, 
на њих бајрак, и чоху покрити. 
Док те моје сиду једихнице, 
два хим хурча пара оправити: 
нека кућу -- Ћабу нашу, љубо --
нек' дарују, и то амо од Ћабе. 
И код Ћабе вел'ка сиротиња: 
нек' закољу четрдесет дева 
за четрдес' дана пред Бајрама. 
Није шала кућа ал-Отмана, 
а треба хим млого нешта боље 
но што друге све носе хаџије.“ 
То је девлет карар учинијо. 
На то љуба мехабете гледа, 
прекинула мухабете ш њиме, 
па за другу остави годину. 
Султан Селим из харема крену, 
право ето мушком мабејину. 
Купи лале и везире своје, 
и риџале у пајтахту своме, 
па лалама ријеч беседијо: 
„Лале моје у моје диване! 
Јесте л' чули, јесте л' разумели? 
Моје двије шћери султаније, 
нијет су ми шћери учинеле 
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да на Мећу и Медину сииду, 
даа хаџилук сврше у Мећине 
и у нашој Мећи пејгамберској.“ 
дАа кад чуле лале и везири, 
на то добар шућур учинели 
и на хајир путе окренули: 
„Па нека су, сунце наше јарко! 
Богу шућур за так'ог порода! 
То се вазда неће налазити.“ 
„Али лале моје у диване, 
сад устан'те на свакоје стране. 
Ђе на крају свакојему, лале, 
ђегођ знате сребрене коваче 
који шарат умијуу ђемију 
са вараком и жутијем златом, 
доведите морачке мајсторе, 
један вапор махсуз за девојке 
да се гради за мора несита, 
да се шара златом и извара, 
да се скује... сребром и седефом; 
и на њему бајрак Султан Селима, 
дааа се знаде низ морске ритове 
-- кад ће исти вапор султанијски 
низ цијелу земљу Арабију --
ко хи види од свакоје стране, 
нек' свак' знаде ђе је у вапору 
харем царски од стајна Стамбола, 
јä л' царева љуба, јä л' девојке.“ 
дА кад лале хабер узимаше, 
честитоме цару падишаху 
лале добар хизмет учинеше. 
Па на сваку рарду растурише, 
растурише цареве фермане 
на валије и на пашалуке, 
ђегој има царскијех мајстора 
-- кујунџија и златара ш њима --
који сребро и злато умију 
вести и шарат вапора --, 
шарат вапор и ђемију царску. 
А друге су турили фермане 
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по цијелој у ћесаревини, 
ђегој има добрије' мајстора 
што ће градит вапор за ђевојке, 
махсуз вапор за ђевојке царске, 
-- Е, од добре шимширли јапије, 
да је вапор бољи од свакога. 
А кад так'и прскоше фермани, 
устадоше цареви риџали 
и на море вапор курисаше. 
Градило га стотину мајстора 
из дан у дан шес' месеца рана. 
Док су вапор текмил учинели 
-- Е, велико благо потрошили --
тā је вапор бољи од свакога, 
махсуз грађен за две ћери царске. 
Ђе је вапор на хаџилук пош'о, 
и њега ће Хаџи Вапор звати, 
који двије носи султаније 
за честите Меће и Медине. 
Па довели турске кујунџије. 
Цијел вапор три месеца дана, 
ђегој нашли сребра и седефа, 
поведоше и поковаше га 
-- а највише златом исшараше --
и вапору бајрак устакоше, 
зелен бајрак од злаћеног плаатна, 
и на њему име Селимово 
-- и још мумбарећ Селимова рука, 
и на бајрак темре од дуката, 
и на темре злаћена јабука 
ии на њојзи алем каме сјаји. 
Кад су вапор текмил учинели, 
Султан Селим емер учинијо: 
„У харему нек' се цуре спремљу!“ 
А дозива Шех-ул-лил-Ислама: 
„Шех имаме, и моји исламе 
-- ви учело од цијела царства --
зазовните Мујка хазнедара, 
нека к мене дође на диване!“ 
Млађи цара послушаше свога, 
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добавише царског хазнадара, 
што је у њега кључи од хазана 
и царскије' вел'кије' касиина. 
Аман, кад је дош'о хазнадаре, 
царске двије руке пољубијо 
и пармаке ђе цар тура рууке. 
Измаче се, па га стаде дворет. 
Султан гази Селим беседијо: 
„О чу ли ме, сине хазнадаре! 
Е, сад узми од хазне кључе. 
Отвор' хазну, узми хурче сјајне, 
те ћеш до два хурча накупити 
-- све дуката, гроша никакога! 
Понес' паре у долње диване 
ђе све седу моје све капилије. 
Пред моје хи тури нобеџије, 
па се, сине, код султана врни.“ 
А хазнадар итат учинијо, 
па од хазне врата отворијо, 
два је хурча злата накупијо 
-- све дуката, гроша никакога --
па хазнадар снесе хурче царске 
пред цареве на капиј' ноб'ије 
-- нобеџије Султана Селима --
па се врну код султана свога. 
Султан Селим вели хазнадару: 
„О, чу ли ме, сине хазнадаре! 
Хајде, сине, у царске двораане 
ђено царске делибаше седе, 
те ћеш пробрат тридесет делија 
који су ти понајвредни, сине, 
да ти ш њиме морем командариш. 
И 'ваки ти аманет предајем. 
Е, тако ти хлеба ал-Отмана 
и те моја не губала храана, 
хазнадаре, кад у вапор дођеш, 
узми паре код свога наручја 
-- не отурај паре иза себе --
и крај себе припази делије. 
Моје шћери, двије султаније, 
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за њих има соба начин'ена. 
Немој турат другог нобеџију 
пред капију и моју ђемију, 
пред ђевојке моје шћери двије, 
без ти, сине, док у Мећу сидеш. 
Кад ћеш море, сине, пребродити 
и на крај ћеш вапор изводити, 
вапору ћеш и греслука дати. 
Нек' се гресло моје не помиче: 
с те стран' мора ђе је убавана, 
ђе ту морско стоји постојиште, 
нека чека доклен Ћаба прође, 
док хаџије хаџилуке свршу. 
Кад се отуд врну султаније, 
нек' хи гресло и са тобом прими. 
Аманет ти сине хазнадаре, 
немој пават и више одамат! 
Гледај, сине, из срца девоојке, 
јер су шћери Султан Селимове 
малих љета, обје аџамије, 
а сиње је море занешено.“ 
Па кад њему даде аманете, 
султан Шех-ул подиже Ислама 
и цијела царева кабиња, 
па ђевојкама дову учинеше 
-- велики се дова учинијо 
за честите путе ђевојачке. 
Султан Селим Богу диже рууке: 
„Амин Боже, кā и што си кадар, 
учини ми широк' пута шћер'ма, 
нека здраво и весело сиду. 
Њима Ћаба, Боже, кабул била, 
и пристала бабу и матери 
и цијелој мојој царевини. 
За дин цијо сретњо нама било!“ 
А то ‚амин‛ рече сваки редом. 
Па кад девлет цуре испратијо 
из сајвана, из садата свога, 
на сребрене туријо кочије 
-- Е, под њима двије бедевије 



   Авдо  Међедовић                                                             

720

Епске 
народне 
пјесме

ципцијеле чохом покривене. 
Хазнадаре опреми делије 
и два хурча потовари блага, 
а кочије од сребра плетене 
-- наврх озго чохом покривене --
на кочије зелен бајрак царски, 
на бајраку име Селимово 
-- Е, на темре злаћена јабука, 
па на њојзи алем камен драги. 
Кад су цуре селе из авлије 
-- из садата цара Султан Селима --
у Стамболу са града свакога 
све пукоше стамболски топови. 
Цар биневси пође из садата 
и с мекам'а са својим шћерама 
доо мора и морске обале. 
С кочијом хи тури у вапоре 
па наручи хазнадару своме: 
„Сине Мујко -- цареве ти хране! --
кад несито море пребродите, 
кад се морском постојишту, сине, 
са те стране ђе ми вапор стане 
за обалу вапор прикучите, 
па узмите цуре и кочије, 
а ти, о'ле, јаши на мензиле 
све полахко бијелијем светом 
-- немој моје цуре похитати! 
Хазнадаре, ти си све'ско дете 
-- ти си млого света преобијо --
но мојијем ђевојкама, сине, 
кажи хићмет до Меће-Медине, 
ђе је Мећа, а ђе је Медина, 
ђе је худут Шерифи-џамија. 
Нек' ђевојке свако добро виде. 
Кад са ш њима у Меку сидете 
пред делила шеха Ћабенскога, 
уведи ми шћери уу Меку. 
Нек' поделе курбан и меређу 
-- нек' се курбан коље ђевојкама, 
нек' пристане за сваког Турчина. 
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И дарујте шехе ћабеначке, 
и делила шеха Ћабенскога. 
Кад ми цуре хаџилуке свршу, 
аманет ти Хазнадаре Муујо, 
полако хи из Меке поврни. 
Немој моје цуре похитати! 
За њих харчи полу хазне блага 
-- ја не жалим што сам дао благо --
нек' ми цуре виде сејирове 
по цијелој Мећи и Медини 
и Кудусу, великој царини 
-- Е, Салему, вељој задужбини. 
Нека виду тулбе пејгамберске 
и шехита поо Микари равној 
-- по Микари и шехи Медини --
па полако отуд до Стамбола.“ 
Па хим хајир дову преучијо. 
Вапор јекну, вика гемиџија, 
а полеће гресло думенџија. 
Падисхах се у пајитахт врну, 
а ђевојке морем неситијем 
дан за даном, конак за конаком, 
док несито море прегазише. 
Неситнијем морем пријеђоше 
за шест дана и шест ноћи равно; 
наизведе се под Микару равну 
-- под Микару у Аребистану --
на постоји вапор-пристаништа. 
Ту су гресла куке закучила, 
отворише од вапора врата. 
Оста сјајан вапор у лиману, 
а ђевојке хазнадара вичу. 
Хазнадар хим истегли кочију, 
из вапора на суху одреду. 
Па под њојзи фата бедевије, 
а с дружином седе на атлије, 
и то злато ш њима у кочије. 
Све сухијем од мора несита 
шетају се, теке полагачко. 
Е, све шета и кажује Мујо: 



   Авдо  Међедовић                                                             

722

Епске 
народне 
пјесме

„Господарке, ћери ал-Отмана, 
ово ви је цијела Микара! 
О'ђе спада Мека, ту Медина. 
О'ђекан је Кудуса и Шерифа, 
и вел'ка божја задужбина. 
И ово су пејгамберска рудба, 
и тулбета, куће вечитове, 
који су се шехит учинели.“ 
Све кажује и води кочије, 
и у њима двије султаније, 
док пријеђе Микар и Медину, 
па се прими мећанском иклиму. 
Кад је четр'ес' дана било равно 
-- четр'ес' дана до Хаџи Бајрама --
султаније пред Мећу сидоше 
с кочијама Султана Селима 
-- на кочије бајрак на темрету, 
на бајраку име султаново. 
То виђоше мећске хизмеџије,
па унутра хабер учинеше, 
делил шеху Ћабенскоме каза'. 
Ћабенски је шехо полетијо 
и са собом поведе делиле; 
царске узе двије султаније, 
пред њих љуби нармак на кочије, 
па хи узе царска дервишана, 
па поведе до мећанског шана 
те свакоје место осејрише 
-- ђе је аманет, и ко је градијо, 
и како је так'е ниђе нема 
-- ни у свијет куд небо поклања 
нити има, нит' ће када бити --
јер је махсуз Богом начињена. 
Бог навијо, Пејгамбер градијо, 
па се так'а више надит неће. 
Цијел свијет за ту кућу знаје 
и цијо је сваки милет призна 
-- признаје је и благосиља је. 
Док девојке Мећу осејрише 
-- кад су Мећу цуре осејриле --
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дар на места паром обдарише 
и делилу шеху беседише: 
„Шах --, шех Ћабенски -- наше миле мајко! --
падишах је селам учинијо 
да ти нађеш дева четрдесет, 
све на дану да кољеш по деву 
рад' курбана нашег падишаха 
и нас двије што смо обје хаџије, 
и цијелу нанијетиш царству.“ 
То је шехо млађе учинијо. 
Четр'ес' дева цуре предплатише. 
Сваког дана до Хаџи Бајрама 
курбан клаше к Мећи и Медини. 
Кад је вакат од намаза било, 
на Ћаби се врата отворише. 
Бијел свијет са свакога краја 
пун унутра док је напунијо, 
па све шала није свијет кā 'на 
-- а пространа земља ал-Отмана --
не могоше у Ћабу сложити, 
но са све стране око Меће царске 
занијетише бајрам намаз клањат, 
и склањаше, дову учинеше, 
су хаџије сваки сенту своме. 
Султаније сједе у кочије, 
шах Ћебенски и шех хи испратише, 
и девојке светом отидоше. 
Преко с Турске цијеле Медине, 
ту свакоја сеј'а осејрише 
-- Е, Медину и Микару равну, 
сва тулбета наших пејгамбера, 
и иза њих нашије' асаба 
што су њима код колена били --
и виђели Шерифли џамију 
Имам Хасана, Имам Хусејина 
-- оба сина хазрети Алина --
крај џамије тек'ју и дервиша, 
па шерифа Јерисалем наму, 
која беше од Бога слављена. 
И ту кућу зирјат учинише, 
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па се царске шћери повратише, 
сухом земљом до мора сидоше. 
Кад с' у сиње море укрцаше 
с хазнадаром и са ђемијама 
и са Ћабе врнутијем златом, 
кад хи силни вапор заузео, 
први данак пр'о мора несита, 
хава чиста, облачине нема. 
Кад су други данак забродили, 
Бог нареди и божи ем'рови, 
па се сиње море засукује; 
почеше се ударат таласи, 
од воде се брда бојна градит 
а припињат уз пенџер вапора,
прељеват га вода клобуцима, 
вапор падат, а гресло устављат. 
Пушта кап'тан, гресло ђемиџија, 
куке тешке и њихне токмаке, 
не би л' грдни вапор уставијо. 
Та је црна далга занешена. 
Није ни дан нити два'јес' дана, 
но с дан у дан за петнајес' дана 
док подиже думан из дењиза. 
Думан паде, а вода хладнима, 
страшна вода која нема брода. 
Бород вапор побркао црни, 
па не погоди куда је дошао. 
И так'а му истече судбина, 
те тā вапор није потонуо, 
нит' ј' улијо, нит' се удавијо, 
но све плива теке непознато. 
Кад је морем иш'о меревима 
и велике газијо таласе 
из дан у дан цијел месец дана, 
па кад једном далга утишала. 
Ну несретња Мујка хазнадара 
и у вапор гресла капетана, 
на велику муку ударијо: 
не зна ђе је ш њиме искрцао. 
Под један се шехер обретоше, 
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тог шехера ни чули нијесу. 
Тā је шехер голем без карара, 
и цијел је у једном дувару. 
Тā је дувар од седам катова 
-- седам ката од два растегљаја --
између сваког вода навраћена, 
црна пара од мора отока, 
да никада мухаџере нема 
но да воду пију у Кандију. 
То је шехер Ђирит и Кандија 
-- што ће кани млоги бити људи, 
од ње, који је дош'о код Кандије, 
од ње се је мучно одканијо. 
Та је тврђа, више так'е нема 
ни у цара ни у седам шаха, 
ни у седам њемачјо држава, 
ни у осмог, бећкога ћесара. 
Тā је шехер у дувару сављен, 
а дувар је на ћемеру љуту. 
Кандија је насеона клета, 
и богата одвише тврђава. 
Сал на једна што излазе врата, 
па клета су у мермер сковата 
од челика вељег и тумбака, 
па су споља врата варосата. 
Покрај свега около бедена 
и цијелог кандијског шехера 
с мора црни хендек ископали; 
ширине је двадесет метара 
-- магах рећи двадесет копаља --
а дубљине хесапа му нема. 
Ту су сиње море наврнули, 
а да би дошло свије' седам краља 
и ал-Отман од Стамбола града, 
да се ниђе коња наћи нема 
да прескочи бару око града, 
чарну бару од мора отоку. 
Кад је вапор дош'о под Кандију, 
гресло на то шућур учинијо, 
кад девојке изведе султанске 
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без удаве и без погибије. 
„Ако ли смо ш њиме закасали 
и у земљу незнану доишли, 
сваки ће хи мулућ прифатити, 
Султану хи врнути Селиму.“ 
Вапор пригна под беден Кандије, 
па му гресло привеза се туна 
под обалу под Кандију ра'ну. 
Кад је зора сјајна помолила, 
зора изби иза брда дан'чка 
-- Даница се з брда помолила. 
Адет беше краљевој ђевојци 
-- у Кандију на краљеву двору --
вазда кад би опазила зору, 
а ђевојка Бога помињаше, 
ведро хладно у лијевој руци 
а ху десној филдиш и чешљића 
-- филдиш чешаљ и огледалиште --
па с капије на каралиман сиде 
те с' омије од мора несита, 
морска вода да јој пере лице, 
јел је у њој млого стеченице 
-- здраво се је омит на денизу. 
То је јутро госпа поранила 
прије зоре кā и вазда што је. 
Кандијски је кап'џик отворила, 
па на море шћаше да с' омије. 
Иза брда даначка сјајаше 
-- данска звезда иза брда сјаји --
султанов је алем обасјала. 
Алем камен сјаји 'делима 
и тā вапор што га так'ог нема, 
алем бајрак и темре о' злата, 
на њем сјаји алемли јабука, 
и с јабуке камен алем сјаји 
-- би рекао, грије месечина. 
Кад то виђе чудо невиђено 
-- Е, краљева лијепа девојка, 
једихница краља Кандијскога --
то чудо невиђено млада, 
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виђела га, па се препанула. 
Једна даничка сјаји са небеса, 
други камен са ђемије царске, 
алем камен на јабуци царској! 
Ђевојка је ведро потурила 
-- ведро баци, огледало прими, 
па га одмах тури у недрима --
па девојка натраг са капије. 
Са капије дође до дворова, 
у тā дворац ђе јој бабо спава 
-- на дворове и са ш њим капија, 
цијели кандијски дворани 
и главари што то красно гледу, 
гледају га и располажу ш њиме --
па удеже, добро јутро вика. 
А тадар је такав земан бијо 
кā у Кандиј' и свакој држави, 
пред краљевом ил' женом и' шћером 
сви дворани на ногама скачу, 
па пред њоме капе поскидаше. 
Краљ кандијски рече јединици: 
„Шћери моја, шта је с тобом, сине? 
Шта је с тобом, Бог бијо са тобом! 
Што си нешто кā и пострављена?“ 
Девојка му 'вако страшно каже: 
„Аман бабо, кандијски владаре! 
Ја сам јутрос с тахта поранила 
на каралиман да омијем лице, 
и кандијски кап'џик отворила 
кā и што сам, бабо, научила, 
а ја видох чудо невиђено. 
Иза брда роди се даница, 
сјаку даде по мору неситу; 
а друга се с мора одазива 
-- једна сила од сухога злата, 
сјај једнога зелена бајрака; 
ал' је алем, ал' је алем камен. 
Тā сам хићмет јутрос гледала, 
а више га никад видет нећу 
-- прије мислим ни ти ниси, бабо.“ 
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Кад је краље иглен разумијо, 
намах вика на целе дворане, 
потрчаше с двора кад бедена. 
Кад видоше бајрак ал-Отмана, 
сјајног цара Султан Селим Хана, 
највећега цараа на свијету, 
и на њему алем бајрак златан 
-- име слово Султан Селимово, 
и на њему од злата јабуку --
на то велик шућур учинеше, 
па цел' војске, двадесет хиљада 
-- два хиљаде два комендира њихна --
изведоше, вапор привукоше, 
и гресла питају капетана: 
„Капетане, чији је вапор бијо?“ 
Каза редом „Султана Селима.“ 
„Коапетане, ко је у вапору?“ 
„Царске двије шћери хаџијије, 
које су се бабу умолиле 
-- Е, Ћабу су шериф исклањале. 
Бајрам намаз сад с обје хаџије, 
и царске су потплатили куће, 
зијарет су места учинели 
-- и цијелу Мећу и Медину, 
и Микару ии Кудус ифетли, 
и џамију Имами Хасана, 
и тулбета њихних пејгамбера. 
Врнуле се бабу на пајтахту.
Морем нас је далга уфатила. 
Вукла нас је, тек нам смрти нема, 
еве цијел месец дана равни. 
Под ваш нас је беден исклипила, 
ми смо о'ђек јутро осамнули. 
Ето тамо двије султаније 
и царскога хазнадара Муја 
и царскије' тридесет делија. 
Има код њих хурче маџарија 
којих хим је претекао гредом. 
Један су --, хурча похарчили 
док су Ћабу тавах учин'ели.“ 
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Кад је краље ријеч разумијо, 
шуућур на то велик учинијо. 
„Благо среће моје у Кандији! 
А ја имам два близнака сина. 
Обадва су од тије' година, 
малехније' нису за жењење. 
Па сам мишљ'о, има годин' дана, 
кад ми ђеца стигну за жењења, 
откале ћу ђецу оженити? 
Бог ми даде на готово шћерке, 
двије шћери Султана Селима, 
да оженим два близнака сина!“ 
Полетеше краљеви дворани: 
греслу двије савезаше руке, 
од вапора привезаше куке 
за кандијске мермер каменове, 
па каморски' врата отворише. 
Кад ту нашли Мујка хазнадара 
са тридесет делибаша царско. 
Свезаше хим руке наопаке, 
изведоше пред кандијска врата. 
Па кад друга врата отворише, 
ту хурч нашли жутог злата, 
цијо товар без гроша једнога, 
но све рушпе Султана Селима. 
Хурч дуката туре пред капију. 
Па кад трећа врата отворише, 
кад нађоше двије султаније, 
шћери двије Султана Селима, 
ђе су Ћабу тавав учинеле 
и хаџинска руха навлачиле. 
Обадвије цуре уграбише, 
из вапора у Кандију сташе. 
Посјекоше гресла ђемиџију, 
а узеше Мујка хазнадара, 
турише га с тридес' у зиндана; 
султаније пред његове дворе, 
код његове шћерке једихнице. 
Краљ Кандијски закреч учинијо: 
„Да би ли се когој преваријо, 
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да што когој коме о'ђе каже 
из мог двора, проћи ће га глава! 
У Кандији други нико не зна; 
рано се је вапор уфатијо. 
Султан Селим велики је царе, 
он ће шћери са ферманом тражит 
-- да му нико хабер дати нема, 
да га није руса прошла глава!“ 
Кад су так'и емер пречитали 
а те црне јаде учинели, 
сад да вама за султана причам. 
Кад је вакат од враћања било 
-- да се враћу са Ћабе хаџије --
Султан Селим вика на риџале: 
„Дај се, лале, спремат, и риџали! 
Кад ће вакат бити од доласка 
-- тога дана кад се цуре надам, 
да ми цуре са Ћабее дођу --
да са меном сид'те на обале, 
да ви срет'те моје султаније!“ 
Цар што рече, нико не порече, 
па се царске лале опремише. 
Султан Селим из нао --, па'тахт' своога, 
с пајтахта до мора несита. 
Крај мора му сајван преепеше, 
сајван-чадор гази Султан Хана, 
па по око њег' цареве чадоре 
попадоше царске лале редом. 
Како који вапор излазаше, 
султанском се сајвану склањаше. 
Султан зове цареве хаџије; 
сваког пита, зна ли за девојке: 
„Знате л' штогој за моје султан'је?“ 
Свак му каже да с' у Ћабу биле, 
и Ћабу су тавав учинеле, 
четр'ес' дева за курбан заклале, 
зијарет су места учин'еле 
-- целу Мећу па Медину редом, 
па тулбета наших пејгамбера, 
па џамију Имами Хасана 
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-- Имам Хасана, Имам Хусејина, 
оба сина хазрети Алина --
Кудус шериф, један емер божи, 
славну цркву и ту задужбину. 
„Па су отод до дениза дошли 
и у твој се вапор укрцаше. 
Падишаху, више не познамо, 
нити знамо шта је од њих било.“ 
Цара беле сузе пропадоше, 
да се ђегој нису утопили. 
Ту чекао цијел месец дана. 
Па кад виђе, ђевојака нема, 
цар завика: „Вај до Бога јака!“ 
Би кукао, теке одбачава 
-- цар је јеска једна веља хазба, 
он кукања неће без имана --
свеза главу преко чела свога, 
невесео до пајтахта дође. 
Па кад на двор пајитахт дошао, 
ферман Султан Селим начинијо 
и ферману татарина гради, 
па га морем неситијем спрема. 
Кроз арапску земљу ципцијелу, 
ђегој има царскога валије 
јä л' везира, царева већила, 
сваког султан са ферманом пита: 
„Лале редом у Арабистану 
-- покрај мора јä л' по земљи сухој --
имате ли штогој хабер казат? 
Јесу л' шћери моје прошле тамо, 
а отуд се поврнуле амо? 
Јесу л' сиње море забродиле?“ 
А татару Султан Селим рек'о: 
„Сваког мога валибашу питај! 
Ако нико не умеде казат, 
ферман носи у Мећи до так'од. 
Питај шеха Ћабенскога, сине, 
и ћабенске цијеле делиле, 
јесу л' моје двије шћери биле 
и на бајрам намаз текмил дале, 
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и бајрамски хаџ'лук савршиле. 
Па се врни, од свакога исти, 
свак нека ти џеваб какав каже!“ 
Кад је царски ферман полетијо, 
понесе га царев татарине 
од Стамбола пр'о сињега мора 
и дан и ној, а конак на конак. 
Ђегој мором покрај мора прође, 
ђе је близу код Арабистана, 
царске паше и валије царске 
сваког татар пита за девојке. 
Сви казаше да су прошле тамо 
у Медину и Мећу цареву, 
и отуд се до мора вратиле. 
А татара, не смеде фермана 
врнут цару, но сиде у Ћабу 
те Ћабенског шех-шерифа пита, 
и каза му ђе га ферман тражи. 
Шех биневси потпис ударијо: 
„Сјајно сунце, Султане Селиме, 
твоје шћери биле у Медини 
и у Ћабу бајрам исклањале. 
Зијарет су места учинеле, 
четр'ес' дева за курбан заклале, 
и одтуд се мирно повратиле. 
Одтуд амо, ја не знам за тамо.“ 
Кад је царев ферман поврнуо, 
шале татар' није путовање: 
док је татар дош'о до Медине, 
до у Мећу те хабер уза)о 
и врну се до стола престола 
-- до пајтахта Султана Селима --
паа равна три месеца дана. 
Кад је Султан Селим преучијо, 
па заплака сузе за сузама. 
Алах рахмет претури шћеркама, 
а затвори дворац и садате. 
Па је један ферман начинијо 
-- па ферману молбеницу гради --
на све седам њихно краљевина 
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и на осмог, бечког ћесара, 
па хим султан у ферману каже: 
„Сви мулући од ваших држава, 
Ви сте једне сваки силе веље! 
А ја им'о двије шћери моје. 
На ону кућу што је Бог рекао 
ко је кадар да је посјећаје 
моје шћери двије мене умолиле, 
и ја тамо по адету нашем 
оправијо шћери у Ћабу цареву, 
те Хаџи су Бајрам исклањале, 
и отуд се здраво повратиле, 
у сиње се море укрцале. 
Отуд амо па хи нема к мене, 
али морске далге занијеле 
-- да хи теке броди нису побркали... . 
У цијеле ваше државине 
ђе Вам боре иде и вапоре, 
да нијесу моје султаније 
ограјсали к Вашем пајитахту, 
пријестолу мај чијему било? 
Кажите ми ако су тамо, 
па иштите у Цара Селима 
за девојке шта је Вама драго! 
То рода имам, више никог немам, 
сал једнога сина, Сулејмана.“ 
А кад таки ферман полетијо... . 
Ој, ђе л' бисмо, ђе ли остависмо? 
Поседесмо, па заборависмо. 
А кад шарен ферман полетијо 
сјајног цара Султана Селима 
преко света на седам краљева, 
царски татари на све седам страна 
све носаху ферман од султана: 
на Берлину; у земљу Паризу; 
на Лондону, и земљу на Бечу; 
Италији и земљи Русији. 
Султанов се ферман преучили 
и видели шта но Селим тражи, 
па се ферману џеваб учинеше: 
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„Сјајно царство Султана Селима! 
Ми кол'ко имамо нашије' држава 
-- и у њима мора неситије', 
и на море цијеле вапоре --
нема твога царскога вапора. 
Да је дош'о, царе, међу нама, 
ни донијо двије султаније, 
вјера ти је, бисмо ти казали!“ 
Док се седам растури фермана 
и врну се до седам татара 
оод седам земљи и држама 
-- кад је прошла годиница цела, 
Султан Селим хабер уфатијо 
ђе му двије султаније нема 
ни у каквој земљи од краљева. 
Већ је готов памет полуђети. 
Па је султан емер учинијо 
те цареве лале навикује: 
„Лале моје, пишите фермане 
низ цијелу улће царевину, 
ђегој мора има и обала 
у цијелој мојој царевини, 
царевини ал-Отмановини. 
Ђегој има царскога везира, 
нек' по својој бахурији тражи, 
нека ронце тражи и гледаче, 
и по мору што лову авџије 
-- Е, да ђегој у свој царевини 
ок' обала и сињега мора, 
не би л' когој видијо вапора 
у сињему мору потопљена, 
да би л' моје наш'о султаније, 
да хи копам кā што Турци раде. 
Но овако, пајтахта ми мога, 
никад цуре прегорети нећу!“ 
Кад је царе емер учинијо, 
царски шарен ферман полетијо 
кроз цијелу улће царевину. 
Кад цареве зачуше валије, 
намах царски емер послушаше, 
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па цареве пушташе телале: 
„Ђегој има морскога пливача 
и кад мора који ловит лова, 
нека морем иде обалама; 
когој вапор види ал-Отмана 
којем су се цуре утопиле, 
ихја ће га девлет учинети 
са парама и са нишанима. 
Море царски одмах везир бити 
и постојат да је у вијеку, 
и његова докле траје трага.“ 
Кад се таки емер преучијо, 
царска земља на ноге устала. 
Цијел месец и годину дана, 
ђе је било ва море обале, 
све тражише ко веш' биијаше 
-- ко је баста морем погледати, 
и под морем, и њихне обале. 
Вапора ћаревога нема, 
ни царскије шћери султаније. 
То је време млого зачамало 
-- -- тамам равна двије годин' дана --
бујрунтије од царски' везира 
у пајитахт цару долетеше: 
„Аман, царе, дуњалучко сунце! 
Ми смо царски емер послушали 
и обале морске прегледали. 
Ниђе нема у море вапора 
да га когој види јä угледа.“ 
Кад је султан ехбаб учинијо, 
одма' више памет полудијо, 
па све плаче и даном и ноћом, 
а све виче, „Еј вај, шћери моје, 
и вај Мујо с тридесет делија! 
Моје шћери, ђе ви судба дође?“ 
Дан за даном три године дана 
све што шпија и тевдиле спрема, 
неће л' когој чути у којему 
-- у којему царству јä л' ћесарству --
да нијесу цуре покривене 
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и у њихно ропство запануте. 
Дан по дану а данак за дану, 
таман равно осам годин' дана 
-- ниђе смрти ни мрамора нема 
од царскије' шћери хаџијскије'. 
Ондар царе и дан и ној пишти 
и све своје жали султаније 
баш к' и оног дана изгубљена, 
кад су биле недошле код њега. 
А сад да ви тужан хабер кажем 
од душмана Кандијскога краља, 
све што шћери држа ал-Отмана 
на својему кафаз' у Кандији 
код његове шћере јединице 
док му мало ђеца пристигоше. 
Ондар поче просце оправљати 
-- прву, шћерку из двора својега, 
што у кафаз лежи з ђевојкама. 
Пооче искат двије шћери царске 
за дваа мила близна своја сина, 
да хим биду вијернице љубе, 
јел хим 'вако њихан краље каже: 
„Султаније цара великога, 
ја вас признам ђе сте од владара, 
најбољега на свијету цара, 
али сте ми пале у судбини. 
Ја сам једне земље господаре, 
а добра је наша госпоштиња. 
Није млого гора од вашега, 
од вашега Султана Селима, 
а кафаз је кā и у Селима. 
Имам, шћери, двоје ђеце лудо, 
два близнака јако за жењење. 
Да узмете моја до два сина, 
да бидете моје госпођице, 
господарке једне краљевине!“ 
А кад тако чуле султаније 
-- Е, овако краљу беседише: 
„Да и луд ли си, од Кандије краље! 
Зар ти не знаш -- јеси л' у памети? --
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којега смо шћери владаоца, 
највећега од свијета цела, 
ђе смо дину муб'ин донијеле 
-- од доброг се баба обродиле --
да се дина не да за невјеру, 
да и мене газит веру нећеш! 
Знај добро ђе смо оброђене! 
Родиле се, умријет хоћемо, 
а божи дан оставит нећемо, 
ни ет' ону веру Мухамеда 
што ј' од Бога за нас преодана. 
Муч' отале и тражи женидбе! 
Ако смо ти у ропство пануле, 
нема вјере тврде за невјеру. 
Знаш кад бисмо вјеру иштетиле? 
Кад би сāм Бог емер учинијо, 
па би небо пало по земљици. 
Ондар не знамо шта би од нас било 
-- а друкчије никад до вијека!“ 
Кад су кратак џеваб учинеле, 
цар кандијски емер учинијо 
те хим храну стаче и узмаче: 
„Удри данас сал по кору суха, 
кору суха 'леба згорелога!“ 
Никад ништа присмочит не даје, 
ни кафаз хим врата заковао, 
на један је пенџер оставијо 
да хим воде у три дана дају, 
и овако рек'о султан'јама: 
„Султаније, шћери Селимове 
-- Е, тако му моје краљевине, 
муком ћу ви душе извадити!“ 
А ђевојке незафалу дају: 
„Чујеш добро од Кандије краље! 
Наша Куран-књига каже, краље, 
што ј' од Бога, то ће пр'о нас проћи, 
а муке смо раде поднијети 
овог светска. Тога неће бити! 
Не -- фала ти! -- ни за душу било, 
само вјере нема за невјеру. 
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Знаш ђе с' ово шћери ал-Отмана, 
највишега светскога владара!“ 
Аа на томе кратак џеваб бијо. 
Велик хим је зулум учинијо. 
Једно јутро јутро осамнуло... 
краљева је ћерка прекодобра 
-- добра ћерка, дилбер Јефимија --
па шћер' жао двије султаније 
ђе од баба љуте муке вуучу. 
Па један мах рано поранила 
на пенџера према султанија, 
па ховако њима беседила: 
„Шћери двије Султана Селима, 
што сте Божу кућу осејриле 
и на њојзи бајрам исклањале 
-- поврх так'е целе хајир дове 
ђе и на вас так'а мука паде --
бисте л' мене обје вјерне биле 
-- кад би дошла у негда судбина --
да бисте л' ме с вама одузеле, 
да ја вашу једну књигу пишем, 
да ј' у море 'премим поо некоме, 
да уу Стамбол вашем бабу дођу, 
не би ли и Султан избавијо... 
Море ли вас изнат делии Сел'је --, 
је ли кадар Султан Селим гази 
-- јЕ, Кандију опколити с војском, 
и са мора и са земље сухе, 
да је Султан Селим не оставии 
и да ваша младост не пропане?“ 
То кад чуле двије шћери царске: 
„Аман, аман, наша Богом сејо, 
наша сестро од данас до века! 
А како није Султан Селим кадар, 
кад је наше узвишено царство! 
Султан, кад би секлет долазијо, 
са седам би краља отворијо 
сефер и берикат велики 
-- рат велики са све седам краља, 
а камоли на кандијског једног!“ 
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А девојка веру уфатила. 
Девојке јој опет беседише: 
„Јефимија, наша сестро мила, 
ако ли би так'а друга била, 
ако би дерман дош'о од еџела 
-- тебиии, сестро, све три живе биле, 
у царске се руке задобиле --
Бога тебе тврда јемца дамо 
и нашије' пет вакти намаза, 
и нашега ше'ри рамазана 
-- то је турска најстарија клетва --
у пајтахт би повеле царски 
тебе с нама у наше матери 
-- видела би што су двори царски 
и како је ханеданство туна, 
и как'а је госпоштиња, секо --
држале те на најгорње боје. 
По цијел дан у турскоме петку, 
што бе лала прошло царевије' 
који дворе ул --, у садат Султана, 
сваког бисмо тебе преказали. 
Ког би, наша сестро, највољела, 
падишах би тебе учинијо, 
за најбољег тебе поклонијо, 
и ти вазда царовала, секо.“ 
Јефимији кад су веру дале, 
ђевојка је перо дофатила 
и хартије, књиге без јазије, 
па шарени мандат начинела. 
Како шара, како разговара? 
„О, сјајно царство, Султане Селиме, 
је ли царство јоште у кухвету? 
Аа што двије шћери не потражи? 
Јä л' си девлет баши у вазифи, 
јä л' те велик ћибур претуријо 
те на снагу шириш царевину, 
па на ћерке не окренеш главе? 
Али, Султан, не знаш анет таре --, 
али не знаш, ал' не хајеш, царе, 
Е, за твоје двије шћери с Ћабе? 
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Е, ако знаш па не хајеш за нас, 
висило ти све четр'ес' ноката 
о твојему грлу бијеломе! 
На Расат-Мејдан' пред Алаха 
горе тебе биле шћери двије 
но да целу носиш царевину! 
Ако не знаш, не било ти тешко. 
Султан Гази Селим из Стамбола, 
еве твоје двије шћери младе 
у Кандији, у кафазу краљу. 
Кад нас, царе, вакта затурила 
далга тешка у мора несита, 
није било на нама еџела 
јä ли смрти, што ћемо носити. 
Да је дао Сахибија драги 
да нам вапор у море пропаде 
но што клетан под Кандију стаде! 
Ту смо, бабо, ропства запануле 
у незнане душманина руке, 
и на његов кафаз остануле. 
Она наша чизма маџарије 
међу нама седи у кафаза. 
Мујо црни, хазнадаре царски, 
ене њега с тридесет делија 
у зиндану краљу Кандијскоме. 
Аман царе, дуњалучко сунце! 
Окрен' главу, наше сунце сјајно, 
на обије шћери у робији!“ 
А кад так'и ферман мандат начинеле, 
Јефимија књигу дофатила 
да је спреми на капију равну. 
Хај, ђевојка господарска шћерка, 
она вада кад хотиијаше, 
ва'да слугу у чамуте нагиијаше --, 
наћ могаше да понесе карту. 
Плати цура кол'ко шћеде слуга, 
књига клета пре Кандије крену. 
И на море плати му вапоре 
докле оде и доклен се врне, 
а отуд га запанути неће 
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-- Султан ће га Селим дочекати 
и ихја га паром учинети. 
Кад је так'а књига полетела 
од Кандије преко бела света 
-- когој иде, свукуда ће доћи --
кад је дошла кандијска одоса 
која књига носи ђевојачке 
до на пајтахт и селаме царске, 
на капију пред царске дворове, 
причекаше нобеџије царске. 
Зачекаше књигоношу младу, 
не дају ме уљећ до Султана. 
Но бд --, овако беседила слуга 
-- кандијско је момче превриједно 
из Кандије, а препоручено 
на велику стегу од девојке --
па овако ријеч беседило: 
„Нобеџије на царске капије, 
немојте ми забрањиват џаду! 
Ја оружја немам ни одела, 
ни на себе мрки' панцијера, 
но ја књигу носим ал-Отману, 
ал-Отману Гази Султан Хану 
-- Е, Селиму, највишем владару --
од његови' свих шћери робљенијех, 
из далеке земље, из Кандије.“ 
Кад то царске чуле нобеџије, 
а муртати нобеџије царске 
-- Е, овако беседаху слуги: 
„Дај ти нама књигу девојачку, 
ми ћемо је унијет султану!“ 
-- не би л' они, ха! бакшиш дофатили, 
не би л' на се рудбе извадили. 
Но дијете бистро и премудро, 
паметно хим момче беседило: 
„Нобеџије Султана Селима, 
сад ћу викат, до неба се чути, 
и султана вашег наљутити. 
Султан ће ви из, са --, главу изгубити. 
Зар мислите, царске нобеџије 
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-- ви имате плате од Селима, 
а ја главу моју рискирао 
дä л' да дођем, јä л' да је изгубим --
до 'ног' дара што је од султана 
да не пане мене сиромаха, 
но вас тамо, издајице царске?“ 
Погледаше силашори царски 
-- не смедошем, но га пропушташе. 
Докле слуга књигу уносаше 
по та врата сјајнога Селима, 
кад на врата чоху подигоше, 
код стагла га упуштише цара,  
код Султан -- ха! -- Гази Селим Хана, 
а недана ход његова царства! 
О, кад слуга дође до сајвана, 
вид' мудрога момка паметнога! 
Сави шапку под лијеву руку, 
а прилеће цару до пајтахта. 
Мумбарећ' му пољубијо руку 
и пармаке ђе цар тура руке, 
па с' измаче те га стаде дворет, 
па с'е дворе пет минут --, пет декика равно, 
па се царском шану примакао, 
па му књигу тури на серџаду. 
Кад је султан књигу дофатијо, 
па је стаде печат разламати 
а на књигу шаре прегледате. 
Кад видијо хоте жалостиве, 
те жалосне карте ђевојачке, 
кол'ко султан јекну у пајвану 
-- у пајтахту и селаму своме --
па тā пајтахт звекну и одјекну, 
а лале се шашкин учинеше 
па пред њиме на ноге с'очише. 
Царски за тишахан упиташе: 
„Сјајно царство, Султане Селиме, 
како ти је у в'јеку јечање? 
Одкуд ти је књига чатисала? 
Је ли сефер од све седам краља, 
ал' се неђе земља постравила 
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од напада од нашег незнанства?“ 
А Султан хим Селим беседијо: 
„Да је сефер, не би' ни жалијо 
-- нисам од тог препадене главе --
јä л' од неког земље нападене. 
Но видите л', сви моји везири 
-- сви везири, сви царски већили --
Е, жалосне двије шћери моје, 
те су живе у зло веље у аду 
-- у зле јаде у Кандији граду, 
у кафазу од Кандије краља!“ 
А кад тако лале разабраше, 
царски мандат из руку шћепаше. 
Шех им Ислам га учи и заплака, 
па га даде Мухур-сахибији 
-- Мухур-сахиб, садразаму своме --
па садразам сараскеру царском, 
војном царском највишем везиру; 
па та књига пође пр'о паш'лара. 
Цијели је пајтахт преучијо. 
Свака лала сузе опуштала. 
Султан Селим рече садразаму: 
„Поведи ми књигоношу младу! 
Напуни му мушему дуката, 
нека рахат иде преко мора! 
Кад ће момче доћи дома свога, 
нек' проведе и нек' се ожени, 
нека дову чини султан'јама 
и кад се је са мном увидијо!“ 
Па га хајир довом испратијо. 
Мушему му даше маџарија. 
Тā је момак натраг до лимана. 
Сињем се је морем превозијо, 
па отиде откуд је дошао. 
А сад Султан Селим говораше: 
„Лале моје и моји везири! 
Шта бисте ми карар учинели, 
шта ћу саде са Кандијом радит? 
Јä ли ћу прво дизат Санџаки-шерифа 
и покренут четр'ес' везирлука 
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из цијеле улће царевине, 
сам биневси на Кандију поћи, 
опколит је, сефер отворити? 
Ал' велите ферман начинети, 
с мољбом искат моје султаније 
-- нек' их краље преоткупом плати, 
да му даднем што ће искат за њих --
ал' не шћедне онда сеферити?“ 
А лале му карар учинеше: 
„Султан царе, дуњалучко сунце, 
немој пређе санџак подизати 
ни кретати четр'ес' валилука 
-- а л' Отманску земљу превелику --
харчит хазне, а крпати војске, 
но да мољбен ферман начинимо, 
да га спрем'мо краљу Кандијскоме, 
да га мољбом веље замолимо 
-- Е, да пушта ћери двије твоје, 
и то његова вели --, 
из његова велика кафаза 
-- Е, недаћна Мујка хазнадара, 
падишаху, из свога зиндана. 
Штогој иште, све ћемо му дати, 
царски садат неће преварити. 
Да видимо, падишаху драги, 
шта ће рећи од Кандије краље, 
прем' ономе да се управљамо. 
Бог са нама, оставит нећемо, 
у над Бога и сјајнога царства!“ 
А так'и су карар учинели, 
царски ферман мољбен направили. 
Ферман граде, мољбеницом кажу; 
'вако Султан Селим беседаше: 
„О, чу ли ми, од Кандије краље! 
Ја те молим кā колегу свога! 
Еве, краље, осам годин' дана; 
имао сам двије шћери миле, 
двије шћери у Султан Селима. 
Шћери су се мене замолиле 
да ја шћери спремим до на Ћабу, 
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да на Ћабу бајрам исклањају, 
да се на њих хаџилуци кажу. 
Так'а хим је скочила судбина, 
морска хи је далга занијела 
-- вел'ка далга, цијел месец дана --
на твој хи је беден нанијела. 
Да л' би султану цуре повратили 
нијес' знао, ил' нијес' хајао. 
Дај ми двије султаније врни, 
вапор онај којег си га наш'о, 
и онога Муја хазнадара 
са тридесет роба у зиндану! 
Јако ми га оправити хоћеш, 
ишти, краље, шта је тебе драго: 
ил' ти воља по граде --, покрај мора 
на коју је тебе страну драго, 
ил' ти воља од хазне цареве? 
Имам седам хазни пуњеније'; 
једну ишти, коју ти је драго, 
а само да смо мирни у постаји! 
Немој моје шћери задржават 
да хим младос' иде по нечему. 
Неће ти се шћери обећати 
-- ако мислиш да вјеру иштете, 
да хи држиш да осједе туна --
сал да ти је горе у оџаку. 
Но те молим кā колегу свога, 
пуштај мене шћери двије моје! 
Од данас докле нам је дана 
и у мене од остаје трага, 
вазда ћемо бити пријатељи; 
зло ти никад помислити нећу.“ 
Па на ферман поздрав оправијо, 
и опет се добро поздравијо; 
и тако га добро замолијо. 
Па је царски мухур ударијо, 
по тā мухур туру ал-Отмана 
-- Е, Селима, највишег владара. 
Па на ферман печат заклопише, 
па татара нађоше ферману, 
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а ховако девлет беседаше: 
„О татаре, што ћеш до Кандије, 
ево моје табле у Стамболу! 
Не жал' коња Султана Селима; 
нек' пуцају по три на сахату 
доклен мору на обалу дођеш. 
Ето хазне, ето хазнадара 
-- узми пара, немој хи жалити! 
Сал ћеш греслу у вапору казат, 
нека брже удара чаркове, 
нека брже вапор тамо дође 
до Кандије и њихова града. 
И иштем џевап на вјер'у руку 
-- бра'ском руком од кратка Кандијског, 
од тог краља од Кандије ра'не. 
Немој чамат, јер си погинуо!“ 
Шале није емер ал-Отмана, 
најдвлишега Селим Yа'уз Хана. 
Па је татар ферман дофатијо. 
Земљом трчи, јä ферман о'шаже, 
док се сињем мору натакао. 
Па кад море узведе мензиле, 
овако је тетар беседијо: 
„Како ти је султан наредијо, 
немој, гресло, тулит ми устављат, 
на набрзо да пређемо море! 
Султана је срце заполело 
за те двије у робство ђевојке.“ 
А послуша гресло думенђија. 
Кад је вапор дениз раскрнуо, 
од Стамбола до Кандије дође 
прије млого но је роковиште. 
Под кандијску беден и капију 
свирну труба, а бајраком махну. 
Истрчаше кандијски дворани 
да пре виде шта је у вапору, 
да што није да не утарају 
-- кад ту татар, и ш њим суруџија, 
носи ферман царев на прсима. 
Каде царски ферман прифатили 
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и татара, царскога служника, 
уведоше на престолу краљу, 
краљу татар ферман поклонијо. 
А краљ скочи од земље на ноге 
према туре Султан Селим Хана. 
Па се царској тури поклонијо, 
а на ферман печат преломијо, 
па га гледа шта но Селим каже. 
Колико се краље наљутијо, 
па се грохотом смијаше ђидија; 
па на шћеде питат капилије, 
но на ферман 'ваки џеваб пише: 
„Султан Гази, Селиме Султане, 
од Стамбола највећи владаре! 
Признајем те ђе си владар вељи, 
а за силу нигда до вијека, 
јел овā је шехер и Кандија 
начин'ена, од Бога створена. 
На њу силе осем Бога нема! 
Не фала га израд тога тебе 
ни твојијем седам шахалука 
ни ћесару, ни седам краљева, 
сал да на њој затворим капију. 
Дуваром је цела замотата; 
на ћемер је дувар врх шехера. 
У вијеку што су моји били 
и с овијем краком краљевали, 
краљевали, све су зашпарили, 
у дебоје хране напунили, 
а на табље топиџинске хране 
и џебхане за стотину љета, 
кад би било, царе, потребито. 
Немој имат наду за девојке! 
Ја сам једва ђецу оженијо, 
ш њима сам хи нијет учинијо 
-- јесам мислијо ђе ћу ђеци наћи 
од господе да женим синове --
Бог ми твоје шћери оправијо! 
Чекале су, и ђеца успјела. 
Без јада ти шћери вратит нећу. 
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А не велим ‚Немој ударати!‛ 
Ето тебе, ето ти фермана, 
а ето ти вел'ки' валилука; 
дижи санџак Шериф, дођи амо! 
Слушај, царе, што ти каже краље: 
ја сал да њој затворим капију 
-- кандијски' је седам дуварова, 
сваки дебел од два растегљаја --
да је бије седам краљевина 
-- сал што хоћеш, царе, сатријети 
војску своју и хазну строшити --
ништа мене не мож' учинети. 
Да је бијеш за стотину љета, 
не би знао ђе су њојзи врата; 
ја би' жив'о и о'ђек' ужив'о 
-- јео, пијо, хранијо ордије --
доста имам свашта у Кандији. 
У Кандији чемер под дуваром, 
на ади су у њој воденице. 
Храна има за аскера мога. 
Ни димом те претурити нећу! 
Ти ћеш бити, и себе стопити, 
и цијело царство изгубити. 
Овā ти је кратки џеваб брзи: 
немој наду полагати, царе, 
да ти дођу на откуп ђевојке! 
Да ми даднеш пријестола твога, 
не би' тебе цуре поклонијо, 
а камоли за два и три града 
јä л' за аде покрај мора хладна!“ 
Кад је так'и џеваб оправијо, 
када татар џеваб дофатијо, 
кад је царски ферман полетијо 
од Кандије низ море несито, 
док пајтахту царевоме дође. 
Кад је дош'о у пајтахту цару, 
Султан Селим спава не имаше 
-- ни' спаваше, ни сана имаше --
дерт га у'зо за двије девојке, 
де су пале без ничега јадне 
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с хаџилука у робију младе. 
Кад је царев татар долетијо, 
султан га је преда се извео, 
па дофати ферман у татара, 
па погледа шта но џеваб пише. 
Удари се руком по колену, 
прскоше му мумбарећ мавлуте, 
а скочише лале на диване 
па Султана Селим Хана пит'у: 
„Гази, наше сунце огријало, 
шта то џеваб од Кандије дође?“ 
Све хим султан по истини каже: 
„Лале моје и моје --, и моји везири, 
ништа краље од Кандије равне 
-- не, моје лале! -- не признаје наме!“ 
Ој, ђе л' бисмо, ђе ли остависмо? 
Поседесмо, па заборависмо. 
Охо, а кад Султан Селим разумијо 
шта му краље од Кандије каже, 
-- а, Селима, Султан ал-Отмана --
сад падисхах што се наљутијо, 
па на двоје браде раздвојијо 
од велике у сарај љутине. 
Са очи му сузе полетеше, 
а страха се лале препадоше 
што се султан сузе упуштијо, 
па скочише и у мабеј'н царски, 
‚Аман!‛ цару пред сајван рекоше: 
„Наше јарко огријало сунце, 
шта су твоје сузе од очију? 
Как'ā л' ти се џеваб повратијо 
од душмана, из Кандије краља?“ 
А Султан хим Селим беседаше, 
„Лале моје...“ па хим редом каза: 
„Да ми краље мало не познаје 
-- не и мене, ни све седам шаха, 
ни све седам сила великије --
но ми каже краље од Кандије 
да ј' Кандија шехер у дувару, 
у велику зиду дебеломе: 
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‚На њој седам има дуварова, 
сваки дувар од два растегљаја 
-- све мермерска плоча узидана, 
а на један ћемер саведена, 
жутијем тучем заливена. 
Хране имам за стотин' година. 
Да не пукне топа из Кандије, 
да ме седам бије краљевина 
и још осма земља ћесарева, 
твоје, царе, седам шахалука, 
ја не бојим, нит' имам стрепљења 
да ме твоји топи разурају. 
Сал немој крпат царевину твоју, 
да похарчиш хазне у Стамболу. 
А знаш, царе, Султане Селиме, 
Кандији је мера начин'ена. 
Без Бога је нико примит нема; 
нема топа у как'ог владара 
да познадне дувар од топова. 
Да је бијеш, убит је не мореш; 
да разбијеш, убит је не мореш. 
Код Кандије около шехера 
наврнута бара од дениза, 
од дениза и мора несита. 
Тā је бара од двадес' копаља 
у ширину, више у дубљину. 
Коња нема којег јашу људи 
-- што светиње при том мужу нема 
јä л' џиније при том ћулехану --
да прескоче бару у Кандију, 
да јој врата у бедену тражи.‛ 
Демек рећи, моје лале царске, 
да ме краље Кандиј'н не познаје. 
Ал' тако ми мојег аманета 
-- пејгамберске хрке Мухамеда 
и серџаде хазрети Алијне! --
ја ћу, ако Бог да -- у Бога јакога --
ја ћу улће дићи царевину, 
ја беневси на Кандију поћи! 
Лале, чусте л' што ви султан каже! 
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Јä л' ћу себе курбан учинети 
те ја з главом у море скочити, 
јä л' се тамо шехит учинети, 
јä л' Кандије на крај ударити!“ 
Кад то лале емер послушаше, 
све се лале царске заплакаше, 
јел је ријеч тешка ал-Отмана 
-- штогој рече, препорећи неће. 
Па кад девлет емер учинијо, 
царска се је отвори капија, 
а устаде цијела учела 
-- Шехисламе и Мухур-сахибија 
и цареви садразам велики, 
војни везир Џихан сараскере, 
који улће војском војном суди. 
Овако је султан осудијо, 
сараскеру емер учинијо: 
„Сад, везире од војске цијеле, 
овако ти Селим емер даје: 
Санџак-шериф прими! Шехисламе... 
Подигни га са пајтахта мога! 
... а под градом ферман турај гради, 
па татара пред ферманом нађи! 
Праћај ферман низ сву царевину, 
а у целу земљу шаховину, 
на мојије' четр'ес' валилука, 
ђе је моје земље пашалука. 
Нек' се ферман чита од Отмана. 
Иланı харб радим на Кандију. 
Сефер берат са Кандијом градим, 
да ратујем и биневси крећем, 
да ја собом пођем на Кандију, 
да сам курбан, јä л' да је прифатим, 
јä л' да краља нађем од Кандије. 
Шћери моје остат тамо неће, 
што цар тамо курбан остат неће!“ 
Па кад царев ферман начинеше,  
на царско га улће наградују, 
сваком емер паши и валији 
у цијелој улће царевини: 
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„Јесте л', лале, чуле, и везири, 
ђе сам сретни илам отворијо, 
да сефербер терам у Кандију, 
да ратујем с краљем Кандијскијем? 
Наа то сам јемин учинијо, 
Богу драгом сефер одредијо 
-- да нам јаки Бог бид' од помоћи 
кā у што је кадар, моје лале!“ 
Сад је царе растурā фермане 
од Јемена и Багдата царска, 
па Микари и Шами Шерифу, 
па послије и шехру Мисиру. 
Ој, кад царски џеваб чатисао, 
Султан Селим ферман преучијо. 
Па кад виђе шта му краље пише 
оод Кандије земље краљевине, 
ђе нимало цара не познаје, 
дО, Султану велише Отману: 
„Царе турски, Султане Селиме, 
што ми кажеш да ти цуре вратим? 
Ђевојке ти повраћати нећу! 
Ако ти се крива, падишаху, 
дижи своју улће царевину, 
Санџак-шериф -- и ти собом пођи! 
Јел ако ме, падишаху, питаш, 
да потераш бутум царевину, 
да похарчеш хазне ал-отманске, 
ништа моћи учинети нећеш, 
јел је Канд'ја Богу поклоњена. 
Цијел шехер у једноме граду; 
на граду је седам дуварова 
-- сви од плоче мермерове љуте --
сваки дувар по два растегљаја. 
На ћемер је тумбак покривена. 
Ја не бих, царе падишаху, 
трз'о војску, диз'о царевину. 
Да је бије седам краљевина 
и још осма земља ћесарова 
-- и твојије' седам шахалука
и велика сила твоја веља, 
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само што ћеш топа истурати, 
кад ти ништа учинет не мореш. 
Је ли чу ли, султан падишаху! 
Ја сам храну припремијо давно 
у Кандији за стоти' година 
-- бела хлеба, и то пексимета 
што се никад покварити неће. 
Ја кандијску кад затворим врата, 
а затворим беден од Кандије, 
да је бијеш за годин' стотину 
-- за стотину у дану година --
немож' знати ни ђе су јој врата, 
а камоли да учиниш квара! 
Поврх тога с'ега, Султан Селиме, 
с око ње је маре наврнуто 
-- морска једна наголо отока 
у ширину двадесет копаља, 
а у дубљину нема ни хесапа. 
Коња нема што га јашу људи 
да прелети воду поточицу 
ако нема при себ' ћирамета, 
а при коњу крила џиновије'. 
Па султане, сад како ти драго. 
О ђевојки помињања нема 
-- да ми Стамбол даднеш царевину, 
не бих твоје шћери поврнуо!“ 
Па кад султан џеваб преучијо, 
Аа тада се раздвојила брада 
цар Отмана, Султана Селима; 
од љутине сузе полетеше 
и из двије очи Отманове. 
Од страха се лале подигоше, 
па султану веле падишаху: 
„Цар честити -- наше јарко сунце! --
шта је џеваб душман оправијо, 
падишаху -- сāм га Бог убијо!“ 
Падишах хим вакисуна каже: 
„Моје лале и моји везири, 
познајте ли динског душманина, 
ђе ме краље михî не познаје, 
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но ми каже да не дижем војску 
и не тржем улће царевину, 
јел је његов шехер утврђени 
-- да га седам бије краљевина 
и цијела сва ћесаревина, 
да довучу кухвет и топове, 
да га бију стотину година --
нит' би знали ђе су граду врата 
ни би њему учинели квара; 
‚И ти, царе, са седам шахова!' 
Аха, кад ме је дертман наљутијо, 
валах билах и мојега царства 
и аманета пејгамбера свеца 
-- његове хрке на аманета 
и серџаде хазрети Алиј'не --
јä цар Селим Стамбол' бити неће 
-- у Стамбол' цар судити неће --
јä л' ћу курбан бити под Кандију, 
и остати --, оставит је нећу 
што ја себе шехит учин' нећу, 
јä л' у море скочит те се топит 
јä ли шехит остат под Кандију! 
Ја под ово останути нећу! 
Но чул' сте ме, моје лале царске! 
Ја на ово јемин Богу дајем, 
ако Бог да, на крај да устајем. 
Сад делије Шех-ул-лил-Ислама 
-- Шехисламе, цареви имаме --
узми емер што ти царе каже; 
према томе, имам, ферман пиши 
на цијелу улће царевину, 
на везире и валије царске 
што су моме у подручју царству. 
Нека учу шта хим ферман каже: 
да је Султан нијет учинијо, 
да сефербер градим на Кандији 
-- сефер бели, рат отварамо --
ради моји' шћери заробљени'!“ 
Кад је Шехислам разумијо, 
царев ферман и емер подбијо, 
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па је так'и ферман начинијо 
сваком лали, паши, и валији 
на цијелој улће царевини. 
Царски емер на ферману каже: 
„Лале наше падишаха цара, 
намах ваше дајте бујрунтије 
по улћету и подручју своме! 
Војске куп'те, јањичаре царске, 
на стамболска врата оправљате! 
Стар Селим за Кандију спрема 
да ратује на Кандијског краља, 
да потражи своје султаније.“ 
А татарна ул --, на аџелу траже 
-- Е, његова дадоше татара. 
Намах Шехислам долетијо 
па четрдес' начине фермана, 
све из часа један за другијем, 
на царево четрдес' валилука 
-- у Арабистан у све седам шаха, 
од Јемена и шаха Багдата, 
Шам Шерифа ии царско Мисира, 
и Микаре, царске царевине, 
и од Коње и Азије целе --
да шахови покрећају војске. 
Овако је емер учинијо: 
„Моје лале, што сте уз царево! 
Ја нијесам мухтач в'ома војске; 
немојте сад куће затварати! 
Ђегој има један у дворове 
-- а код њега јä л' мајка, јä л' сека, 
јä л' његова љуба и ђецица --
једихника под Кандију нећу. 
Рушит моју царевину нећу, 
ни затварат народске дворове. 
Но ђе има двора по двојицу 
-- по двојицу, па и по тројицу, 
па на оџак ђе су четворица --
два нек' пођу, а два нек' остану; 
нек' на мене не кукају дворе 
ни њихове сиротиње љуте. 
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Јел сам 'ваки емер учинијо, 
јемин так'и Богу дао своме: 
док не узмем код Кандије кључе 
и не разтурим краља Кандијскога, 
да се девлет натраг врнут неће, 
што ја курбан остат нећу тамо! 
Кад сам за се тако учинијо 
-- себи душу да бидем курбане --
за свакога милог сина мога 
-- што се тиче и мојега царства --
сваком кажем да се враћат неће. 
Од враћања нема селамета, 
а док њојзи на крај не станемо 
јä ли бутум војске не стопимо 
-- док одемо и док се врнемо --
док од војске траје поједнога. 
Кад нестане, ђецо, ниједнога, 
ја ћу собом у море скочити, 
царевина на ме стајат неће 
-- ете потље лала у ућеле 
нека ферман граду за другога. 
Ја сам так'и јемин учинијо!“ 
Кад је царски ферман полетијо 
по цареву на свакоју страну 
-- валипашама и пашалијама, 
везирима и уштуглијама, 
шаховима по 'рабиистану --
па су цару итат учинели, 
намах царски емер послушали. 
Па фермане бујрунтије граду, 
па на своје кајмеканске 'глане, 
на алаје и ајане царске, 
јаничаре који крећу војске, 
да се царев емер преучијо. 
А Шехислам и садреиаазам 
царев Санџак-шериф дофатијо, 
пред царски га сајван истуријо. 
Санџак кад се диже шериф царски 
-- Турска цела у цијелом царству --
све хиташе на рат на Кандију. 
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Не гледаше на што 'ста'ља дворе 
-- нити ђецу, нити верну љубу, 
ни на чему сестру или мајку, 
ни бабајка, коју старости' --
но све дикат чини за Отмана, 
да би л' царев образ отворили 
и шћери му у Кандију нашли, 
и кандијску тврђу разурили 
-- па се нато шире царевина. 
Цар најпотље ферман начинијо, 
па ферману татарина тражи 
на поносну Босну каловиту, 
на бијело шехер-Сарајево, 
на старога паше Махмедпаше: 
„Мехмедпаша, прва лало наша! 
Јеси л' чуо за султана свога, 
О, како сам нијет учинијо 
да сеферу градим на Кандију? 
Босанске ми покрећи газије 
од --, од земље око Сарајева, 
која се је царска наозвала! 
Аманет ти, Махмедпаша царски: 
немој Босну хали остављати 
ни дизати са краја јунаке 
који близу граничи душмана, 
да остави худут царски празан. 
А кад сефер биде на Кандију, 
што знам шта ће други учинети? 
Могу на ме очи избечити
па пр'о Босне удрит ћесареви 
-- Ћесаревина и земља Маџарска --
отуд с југа удрит Италијска 
ни Францоска белћим остат неће. 
Могу сваки на ме ударити. 
Морете хи, Босно, зачекати? 
Сал ти, паша, велим, Мехмедпаша, 
да покупиш војску сарајевску 
-- сарајевску и херцеговачку. 
Е, тек 'вако по ферману купи: 
немој купит ђе је један мајци, 
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ђе --, ђе ј' један на двору својему 
који мајку има или баба 
-- или сестру има или брата, 
а ли љубу, ил' ђецицу луду --
ја ту војску под Кандију нећу!
Без покупи ко има двојицу 
-- јä л' двојицу, јä ли четворицу --
да се куће њихне не затворе, 
јер сам 'ваки емер учинијо, 
да се враћат без краја неећу, 
што јој нећу на крај останути. 
Ондар, кад сам сефер закунијо 
-- сефер клео и на то пошао --
тако сам се народу проклео: 
док од војске траје поједнога 
да се вртат од Кандије нећу; 
кад нестане никога од војске, 
сам ћу себе катил учинити, 
а скочити у море несито!“ 
Кад је царев ферман полетијо 
преко света, у Сарај'во сиде, 
ђе је цвијет од цијела царства, 
на дворове Мехмедпаше царског. 
Па кад Татар пред дворове дође, 
Мехмедпаша видијо татара 
и на прси царскога фермана. 
Па истрча царски чох --, бегски чохадари 
пред татара на божег селама 
и иитата царева фермана, 
на селаме паше Сарајскога. 
Отворише селам на капији. 
У то татар ал-Отмана дође 
пред авлију Мехмедпаше царског, 
па са аат с'ака уљеж' у авлију. 
Сејмени га пашки прифатише. 
Уведоше царева татара, 
а мензиле ваду по авлији. 
Кад је татар паши долетијо, 
паша мüлки пред ферманом царским; 
татар паши ка десници руци, 
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а ферман му царски придонијо. 
Кад је паша ферман дофатијо, 
честиту се цару поклонијо 
-- двапут цару, а трећом ферману --
па на ферман печат преломијо. 
Кад видијо шта но Селим каже 
-- Селим, турско ципцијело сунце --
Мехмедпашу сузе пропадоше. 
Намах цару џеваб оправијо: 
„Јарко сунце, емер послушасмо! 
Од Босне ћу водити Бошњаке, 
сал од Босне и Херцеговине. 
А Крајину, царе, дират нећу 
-- нек' чувају ћенар од душмана: 
од Ћесара и Маџаристана, 
од пошједне земље Италије. 
Ето што ћу купит по емеру: 
купит хоћу ђе има двојица, 
падишаху, па и четворица. 
Бог ти вера -- немај бојазнине! --
ја босанске дворе тварат нећу 
-- затварати, што ће закукати.“ 
А, па та'ки емер растуријо 
са Босне и Херцеговине 
-- све од Босне, теке у равнини; 
од Сарајева и око Сар'ва 
до Бијел'ње и Маглаја града; 
до Зенице, па до Високога; 
једва доље до Тузле крваве; 
па послије од Херцеговине. 
Сал с Мојстара хи Гацка шехе--, 
сал с Мојстара Ћемалбеговића 
а из Гацка беглер Љубовића, 
и некол'ко њихних командара. 
Мехмед паша креће са Сарај'ва, 
па се Босна текмил учинела, 
а царство се цело зањијало. 
У четрдес' и осам данова 
ципцијела царевина крену 
са Јемена до Багдата града, 
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па с Мисира у Микару равну, 
па од Шамишехер и Шерифа, 
а Микара и Мећа-Медина. 
Сви шахови на ноге стадоше 
и цареву ферман' итат даше. 
Покупише војску по емеру, 
свее војску јаничаре царске, 
на Стамболу под пај'ту тареву 
-- под пајитахт Султана Селима, 
по тā Санџак-шериф ал-Отмана. 
Кад су била три месеца дана, 
скупило се четр'ес' валилука 
од четрдес' краја цареви'е 
-- све од куће ђе беху двојица, 
ђе двојица, ђе ли су тројица, 
тамо више ђе и тројица 
и четворица, па и петорица. 
Војска крену под цареве дворе. 
О, кад царева устаде царевина, 
на све стране усташе валије, 
а јаничаре, њихне командаре. 
Војска крену са свакоје стране, 
а збије се од Јемена 
-- м' од Јемена и Багдатског царства, 
од бијела Шаха Шам-Шерифа, 
од Микаре и од турске Ћабе, 
од Мисира и од Коње равне, 
па Азије и Анадол Мали, 
а цареве лале на дикату; 
па босанска сарајевска војска, 
а бегови од Херцеговине. 
Сал Алибег са Гацка широка 
са његовијем галом високијем 
драге воље с јааничарском пође, 
с војском с пашом шехер Сарајева. 
Фала Богу -- на свему Ти фала! --
није шала емер од султана! 
А кад тадар, у томе земану, 
кад се царска земља зањихала 
па се сила под Стамболом збија, 



   Авдо  Међедовић                                                             

761

Епске 
народне 
пјесме

све је царски санџак на бедену.
А царе емер чини министеру 
-- бојном својем Џихан Сараскеру --
да све царске отвара дебоје 
-- когој дође у цивилска 'дела 
башибозук да Кандији неће; 
сваког да ће обућ у одела 
јаничарска, да се броји војска, 
под команде водити под Кандије. 
А како која сила долазаше 
од валија и паша царскија, 
царски су се отворил' дебоји, 
а све ваде 'дела јаничарска; 
преоблачу башибозук царски 
да се аскер чини јаничари. 
Кад се војска текмил учинела, 
за цијела три месеца дана 
све се бија под Стамбола града; 
око стола и царског Стамбола 
збијала се на четири стране. 
Војска силна у --, п'љем уфатила, 
поља клета на све стан' Стамбола 
до сињега мора до обала. 
Цар је Султан чадре истуријо, 
чадрове на цијелу војску 
-- би рекао па би се заклео, 
куд погледаш на свакоју страну, 
да су шехер велики градови! 
Јаничарски коњи и јунаци, 
велики се покрећу топови. 
А царски се Санџак-шериф креће, 
сајван златан Султана Селима, 
а коморе од свакоје стране. 
А волове кују сријемачке, 
хазур чине халке на топове 
-- а царска се сигурава војска. 
А кад време по времену дође 
те се с мора покрећу вапори 
од свакога морскога станишта, 
под Стамбол се збише вапорови. 
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Четири или пет сахата 
море сиње притисле ђемије, 
да се царске укрцају војске, 
а да иде Султан Селим Гази 
на Кандију да ратове гради. 
Кад је царско комориште клето, 
натовари тајин и џебхану, 
а трпаше халкали топове 
у вапоре у море несито. 
Па тā месец и пō цијел дана, 
док се царска дутури џебхана 
и топови што ће преко мора, 
па послије цареве ордије 
-- све валије и војни људи 
и од војске војни командари, 
аа па царска браћа јаничари, 
а послије на алаје војске 
под команде крцају вапоре --
док је војска у вапор уљегла, 
цијел месец дана оставила. 
Па најпотље дова из Стамбола 
-- дова царска -- скочила: ућела 
сајван златан крећу у Султана 
и Султана Гази Селим Хана. 
Па ђулбешку дову изучише, 
са Стамбола цара отпратише, 
а цијелу улће царевину. 
Кад је морем вапор притискао 
па удрише вали преко мора, 
би рекао па би се заклео 
да пр'о мора ветар удараше, 
да на вале море подизаше 
од велике брзе ђемиџије 
и од шидета Султан Селимова. 
Колико је закреч учинијо 
да се брже под Кандију сиде, 
нити гресла стоју ђемиџије 
нити туле ватру думенџије, 
нит' гледају кудар брода има 
ни куда ће са ва --, проћи с вапорима. 
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Кад је вакат дош'о и вријеме, 
на поноћи војска искрцала 
под Кандију и сињега мора, 
до Кандије четири сахата 
на некак'о поље Шишиково. 
То је поље шес'нејес' сахата 
око шех'ра на четири стране. 
А султански долезли вапори, 
за обале куке припучаше, 
а царске су устале атлије. 
Изведоше ате и парипе, 
па послије царске коморџије 
штоно храну ћера и џебхану, 
па послије царске топиџије 
да изваду халкали топове. 
А ујутру док о пол удара 
војска искрца на то поље клето, 
а Кандија ни хабера нема 
-- нит' се отог краље препадаше, 
нит' за кога хабер имаваше. 
Гази Султан Селим Сајихана, 
он истури злаћена сајвана 
наврх брда, великога шљима, 
ђе се шехер види и Кандија. 
Кад је њему сајван искочијо, 
падишаху дову учинеше. 
Златан царски сајван разапеше, 
а свилену турише серџаду 
-- та је серџада хазрети Алијна, 
Санџак-шериф Пејгамбера свеца, 
а свечева арка мумбаретна 
на седљику, на златну диреку. 
Султан Селим седе на шиљтету 
а дозива с војске командаре 
-- Е, сву браћу своју јаничаре. 
„Разастур'те војску око Канд'је, 
око Канд'је на четири стране, 
а отур'те од војске оружје! 
Извадите казме и мотике, 
ударите копати хендеке! 
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Закопајте хендек за топове, 
оплетите зелене кошеве; 
на Кандију грла обрните, 
а за њима тур'те топиџије, 
храну топску и џебхану вељу! 
Па послије растур'те ордије, 
око шехер цијеле Кандије 
у зелено поље закопајте; 
ако отуд отворе се Н'јемци, 
а ти наши од дина душмани 
из Кандије на хуџум ордије, 
из шанчева војске дочека'те!“ 
То су царски емер послушали, 
а велики тертиб поставили 
ок' шехера велике Кандије. 
Разапеше, одтур'ше оружје 
-- одтурише од војске оружје, 
а налџаке и миздраке клете --
крампе велике и те моотике, 
па велике сравнише хендеке, 
а на њима коше оплетоше, 
па цареве топе наслонише. 
Па послије, у четири стране 
до Кандије полу од сахата 
-- могах рећи сахат и пō раван --
ђе ће топи бити по бедену? 
Нити ближе, нити тамо даље, 
но кудар је Султан Селим каз'о. 
Тā се емер преко хефте дана 
свршијо се и лигурао се. 
Султан Селим емер учинијо 
да се царски распињу шатори 
поврх њега јандал два сахата: 
„Нека цела похладује војска! 
Нек' се алај бије за алајом, 
а све редом један за другијем, 
да не крпам војску ципцијелу, 
даа тврђу бије у Кандију!“ 
То су царски емер послушали, 
па су вел'ке шатре разапели, 
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чадорове четири сахата, 
ђе је више брда и планине, 
да се царска не разболи војска 
од велике ватре ии од мора, 
од морскије' батије' ветрова. 
Па кад је папао чадоре, 
војску своју рахат учинијо. 
Сал некол'ко паша царевије' 
који суде деколик' алаја 
закопаше топе и војнике. 
Сајван царски четер'ес' дирека, 
а на њему алем камен сјаји, 
а на камен' злаћена јабука, 
бајрак Шериф Султана Селима. 
Кад је вакат бијо долазијо 
те се Селим закопао с војском, 
хабер краљу Кандијскоме дође: 
„Црн ти го кради од Кандије! 
Султан Селим с војском опколијо 
вас шехер, цијелу Кандију.“ 
Краљ се смије па се напрдује, 
па повика из Кандије војске, 
па заклопи све седмеро врата 
од челика -- у мермер сковата, 
а преко њих куке и челике --
и челичне прегоне мандале, 
па затвори на шехер ћемере, 
а почеше пити амберију. 
А краљ 'ваки емер изучијо: 
„Чул' сте ли, војске моје командари! 
Нек' Селима, нек' харчи топове, 
а нек' ђулад баца на бедене! 
Немојте се когод преварати, 
да гађате и њег' се браните! 
Нека њега Султан Селим бије 
док крдише и себе и војску 
и похарчии хазне ал-Отмана 
-- па ће после мандат полећети, 
а седам се краља наклечити. 
Ја хесабим да је дошло време 
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да нестане царства ал-Отмана, 
а да више царство њихно неће 
ни судити у Стамболу граду, 
ни се Турци по Јевропи вући; 
но нек' иде царство Отманово 
-- јЕ, ђе хим је прије царовало, 
у цареву Мећу и Медину!“ 
Кад су тако краља послушали, 
Султан Селим на командар' вика 
-- командаре зове пред сајване, 
топџијанске и пешадијанске --
који ће се пал'бом ударати; 
која ће се борба отварати; 
како ће се тврди шехер гађат, 
тврди беден од Кандије равне. 
Па је султан емер преучијо. 
Тā се емер тек не разуријо, 
па се карар даде по емеру. 
Кад је сутра јутро осамнуло, 
султанскије' три стотине топа 
ок' шехера са свакоје стране 
запуцаше од једне команде. 
Полећеше ђула од топова, 
погодише беден на Кандији. 
Што је фајда што га погодише? 
Од бедена ђулад одскочише 
-- котрљају у бару од мора. 
Не могле се бара затиснути 
што су топи пукли ал-Отмана. 
Би рекао па би се заклео, 
око Кандије на четири сахата 
да падоше брда у долине 
а долине у дубодолине, 
јä л' небеса и њихни облаци 
да по црној земљи попадоше, 
толик думан паде код Кандије. 
Али вара од дувара клета? 
Не обише вара од дувара 
ни камена колико кремена, 
а камоли да учину квара! 
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Султан Селим дофати дулбина. 
Гледа шехер и бедене клете 
-- а тā беден хабер не имаше, 
но се мермер камен сјаијаше 
-- а заливен тучом и тумбаком, 
преко тога мачке челичане. 
Мермер плоче -- а дебел' дувари! 
Ти дувари од два растегљаја 
закухани кречом и јацетом, 
а тучом жутим заливени 
-- да га свака сила бије царска 
и баш седам свије' краљевина, 
и све седам шахалука царско, 
не би вара од дувар' одбили, 
а камоли квара учинели! 
Султан цара сузе пропадоше. 
Па га ваздан бијо до акшама, 
па цијелу нојцу до сабаха, 
па ујутру ваздан до акшама 
-- све по триста топа у патари, 
у патари једнијем фитиљем 
под команду војске командара, 
командара царски' јаничара. 
Хал не да ви дане бројит нећу! 
Кандију је цијо месец бијо 
-- нити мог'о штогој учинети, 
нит' одбијо вара од дувара, 
нит' јој знаде ђе су њојзи врата. 
Па у други месец закрочијо, 
па га и дан бијо и по ноћи. 
Од Кандије не пуцаје би --, 
нити топи, нити пушка танка, 
но кандијска отурише војска 
у ћемеру у ледну дувару; 
нит' се брани, нити има страха, 
нит' јој Селим море штогој радит 
ни ударит, ни цуре одбранит. 
Тамам даном три месеца дана, 
па послије у четврти зађе. 
Па све месец, а хефта по хефта, 
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тамам равна годиница дана. 
И дан и ној Гази Султан Селима, 
све он топом бије у Кандију, 
а Кандија хабер не имаше. 
Што он више љутњу имаваше, 
а све вишу вику на тобџије: 
„Боље пунте и шехер гађите! 
Ја ћ' тобџије турат у топове 
па са вама гађат беденове!“ 
Почеше хим праха претурати, 
а топовске цеви раздирати, 
доклен царске паше упиташе: 
„Аман, сунце јарко нада нама, 
не додаји прековише праха! 
Хоћеш остат без бојније' топа, 
па ћеш друге чекат са Стамбола.“ 
Султан цара сузе пропадоше. 
Тамам равну годиницу дана, 
пр'о године у другу заљеже. 
Дан за даном двије годинице, 
преко двије у трећу заиђе. 
Све га султан бије топовима 
-- и дан и ној са триста топова --
а Кандија ни хабера нема. 
Па у трећу равну напунише. 
Оде борба у годин' четвртој, 
па га бијо четири године, 
па Кандија ни хабера нема. 
Султан Селим, аман, узљутијо! 
Нити паша има, ни везира, 
да султана пита за Кандију. 
Већ војске царске пропишташе: 
на коњима седла потрухоше, 
а на јунаке 'дела јаничарска. 
Султан хабер узе за хајване, 
па оправи своје чохадаре 
до Стамбола, свога пријестола, 
те донесе вапор и такуме 
-- у вапоре нове такумове, 
а нова 'дела јаничарска --
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ђе цијелу преобуче војску 
и такуме трухле на хајване. 
Па оваки емер истуријо, 
да се вртат од Кандије неће 
што ту курбан султан остат неће, 
јä л' се и жив у море стопити: 
„Војске врнут ниједнога нећу 
од овога што је дошло овђе!“ 
Па га бијо пет година дана, 
па уљеже у годину шесту. 
Све га султан бије топовима 
-- све га бије, а он хабер нема. 
Па све султан грозне сузе ваља, 
а Кандија ни хабера нема. 
Па га седам бијо годин' дана, 
па не оби вара ход дувара, 
а камоли да учини квара. 
Па га осам бијо годин' дана, 
па Кандија ни хабера нема. 
Па уљеже у љето девето, 
па девет је годиница равно 
-- све га бије Султане Селиме 
са три стотин' попа --, топа стамболскије' --
све га бије, Кандиј' ни хабера. 
Нит' Кандији учинијо квара, 
ни одбијо вара од дува--
нит' камена колико кремена. 
Па га десет бијо годиница. 
Он га бије, ама фајде није. 
Па дванајес' равно напунијо, 
па запишта кроз војску ордија: 
„Аман, аман, сунце нада нама! 
Унуци нам хашлук донијеше, 
аа на наша коња седла потрухоше, 
на нас 'дела и чамашир бела. 
Ал' нам дерман, ал' нас посијеци!“ 
Султан Селим на команде вика, 
па се царски емер преучијо. 
Ој, ђе л' бисмо, ђе ли остависмо? 
Поспавасмо, да л' заборависмо? 
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А кад дван'ес' напуни година 
под Кандију ратом са Султаном, 
поче пиштат Селимова војска: 
„Аман, аман, Султан падишаху, 
јä л' нам дерман, јä л' у море баци! 
На нама 'дела потрухоше, 
и на наше коње такумови.“ 
А кад Султан Селим разумијо, 
'ваке Султан пуштао телале: 
„Ко ће гој се сесом изјавити 
да се више не море држати 
на тој борби Султана Селима, 
мој ће њега џелат погубити. 
Море казат 'дела отрухнута 
и такуме на своје хајване, 
а за 'дела --, а за рату помињања нема! 
Ја сам Бога јемин учинијо, 
док ј' од мене и од целе војске 
-- докле траје једнога посљедњег --
да с Кандије одустати нећу. 
Ја сам рек'о, препорећи нећу!“ 
Па на паше и везире вика, 
на војнога Џихан Сараскера: 
„Сад на море окрени вапоре 
до Стамбола, пајтахта мојега. 
Робу одмах за цијелу војску, 
да војничка 'дела променимо 
и такуме на њихне хајване.“ 
Опет царски емер послушаше; 
натраг вапор до Стамбола креће. 
Из Стамбола, из царски' дебоја, 
велика су руха покупили 
за цијелу војску Селимову 
што се бије под град под Кандију, 
и на коње и на ц'јелу војску 
а цијело 'дело променише. 
Јопет борба без престанка клета 
дан за даном, тринеес' година, 
па четрнес', па петнаес' равно 
-- све га Султан Селим топом гађе. 
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Нити квара чини на дуваре, 
нити знаде ђе су њојзи врата. 
Ондар кад се шесн'ес' годин' дана, 
рате паде велики наравни. 
Од шеснаес' седамнијес' дрође 
-- све га Султан Селим бије Гази. 
Ништа не зна за тијем Кандија 
-- нит' се брани, нити има рашта. 
Кад тā беден около Кандије, 
нема топа у свијету целу 
да разбије Ђирит и Кандију. 
Краљ ужива, и цијела војска; 
а Султану дошло Селим Хану 
да му памет излети из главе 
јä л' да срце пукне у лубину. 
Па се опет Селим кунијаше: 
„Ја свој јемин прегорити нећу! 
Бићу њега доклен ми вијека 
и док целе траје царевине 
-- ја Кандију оставити нећу!“ 
Па све бије шехер топовима 
за равније' двадесет година. 
Кад се двадес' напунило равно, 
нема туна никак'а војника 
нии башибозук, па нити јан'чара, 
да ко рекне: „Ја се бити нећу!“ 
Па полако, двадесет и једна 
-- све га султан бије у шехеру 
са у ваздан и по ноћ цијелу 
с топовима три стотине равно, 
ал' Кандији квара не чинаше; 
нити о'би вара од дувара, 
ни камена колико кремена. 
Па двадесет и двије године, 
па двадесет и три годин' дана, 
па равне двадес' и четири, 
па Кандија ни хабера нема. 
Па равније' двадесет и пет 
годиница Султан Селим гађа 
топовима у Ђирит Кандију 
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-- нити чини квара, ни провали дувара, 
нити знаде ђе су њојзи врата. 
Султан, кад је двадес' и пет било 
годиница боја без промјена, 
султан и дан и ној сузе ваља 
низ образе кā и бисер бели, 
кад се бисер сипље преко платна 
бијелога, тек ђевојачкога. 
Аа кад двадес' и шес' напунијо, 
Султан Селим пуштао телале. 
А запишта телал кроз ордију: 
„Чујете ли, сви редом ордија 
-- командари и ви, јаничари, 
и цијела под Кандијом војска! 
Пређените име на Кандију: 
ово ни је Кандија била 
-- но досад је Кандија била --
а поселе Ђирит шехер тврди. 
Ко ће одсад рећи ‚Прифати се Ђирит,‛ 
или рећи ‚Не прифати се Ђирит,‛ 
и тако и тако, мој га џелат сече 
и нема му на два раме главе! 
Толико је мене усићијо 
и у срце крвцу натопијо 
да ми никад срце пјеват неће. 
О, кад царски викаше телали 
око Канд'је за четири дана, 
све ордије знале за телале. 
Свак прекиде, зборит не смијеше 
ни ‚Кандија‛ више помињати, 
но свак ‚Ђирит‛ виче ‚шехер тврди,‛ 
а од узима нема помињања. 
Почеше се шаптати јаничари 
и њихови војни командари: 
„Аман, Боже -- на свему Ти фала! --
грдна од нас и султана хала! 
Ев' 'е двадес' и седма година 
-- готово се свршит половина --
ђе дуњачке хазне похарчисмо, 
а и од њих ни топа не чусмо. 



   Авдо  Међедовић                                                             

773

Епске 
народне 
пјесме

Нит' се бране, нити хабер 'мају, 
нити знасмо ђе су граду врата!“ 
Кад је такав шапат одлетијо, 
други шапљу, и полако вичу: 
„А да кад би доишла судбина 
те ли би се примила Кандија, 
како бисмо смели потрчати 
и султану искат муштулуке? 
И тако и тако, пролази нас глава!“ 
Па се так'а ријеч одазвала. 
Султан вика своје све дворане 
у царски чадор и сајване. 
„Чусте ли ме, моје лале царске! 
Сад пуштајте кроз ордиј' телале: 
‚Би ли мајка родила јунака 
у цијелој царевини редом, 
у мојој ордији десила 
-- а такога мужа поднивила, 
сестра брата на бијело крило, 
а на чисте ђевојачке руке, 
а мајка га сисом задојила, 
мушкијем га пасом опасала, 
а добријем гласом одазвала --
да ли га је Бог јак приклонијо 
да он так'и биде код Селима 
и так'ога да јма ђулехана, 
који би главу субут учинијо 
да натера преко ноћи тавне 
-- да л' би дао сахибија драги 
так'ог мене ћирамета момка 
и под њиме коња виловита --
да прескочи бару од Кандије 
-- црно море што је наведено --
да пошета около бедена 
барем дана један месец раван, 
не би л' дао Сахибија драги 
да јој знадне ђе ли су јој врата, 
да ја врата бијем топовима 
-- да л' би јаки сāм Бог наредијо --
да на врата провалим дувара‛!“ 



   Авдо  Међедовић                                                             

774

Епске 
народне 
пјесме

Кад је девлет тако истакао, 
кад је телал кроз ордију вик'о 
-- шала није Селимово царство! 
Ту је војске што јој броја нема. 
Од сваке је стране заколила 
-- од истока тамам до запада, 
од шехера и тврдог бедена --
а бију је са свакоје стране. 
Кад цареви викаше телали, 
телал вика за недељу дана 
и дан и ној од цареву војску: 
„Е, 'ваки је емер султан дао: 
‚Да л' је мајка родила дечака 
-- а сестрица брата поднивила 
без бешике на бијеле руке, 
а на чисто девојачко крило --
а мушкијем опасала пасом, 
далекијем одазвала гласом 
-- а данас га сāм Бог придесијо 
да на момка биду ћирамети, 
да он коња имаа џиновита, 
да прескочи од мора отоку, 
да се с коњем под беден примакне, 
да обшета около Кандије, 
не би л' дао Сахибија драги 
да л' би њојзи изнашао врата, 
да ја врата топовима гађам, 
да л' би своју и жељу извршијо?‛“ 
Кад је хефта дана била равна, 
нема мајка да роди јунака 
-- Е, так'ога коња ни витеза, 
да би црно море прескочијо, 
које ли је наврнуто клето 
око Канд'је са свакоје стране. 
Докле осми данак заступијо, 
једно јутро султан поранијо. 
Плаче девлет и даном и ноћом; 
превезао своју русу главу. 
Толико је глава поцрњела 
и то лице Султана Селима, 
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баш к'о мрка на огништу главња 
кад чобани с ватре остављају; 
па га нико питат не смијаше 
ил' је болан, ил' се разболијо 
ил' од рата, ил' великог јада, 
што је царско лице поцрнело. 
Кад се осмо јутро напунило, 
Султан Селим Гази поранијо 
под сајваном међу везирима, 
па се цару даде погледати 
уз то поље између ордије 
једног дечка од двадес' година 
-- још му двадес' пуно љета нема. 
Браде нема, а нема мустача. 
Црн му перчин бијел врат прекријо 
кā да му је црн гавран засијо; 
вране очи баш к'о у сокола, 
зуби ситни баш к'о у ђавола. 
На образ му лице пребијело, 
би по њему пером писму пис'о. 
На образе двије руже цвате 
кā с пролећа на башчи зеленој, 
а с очи се свиле трепавице, 
па до полу пале јагодице 
-- би рекао, лете -- Е! -- ластавице, 
кад ластав'це раширају крила. 
На момчету чело хамајлија, 
а калпачка капа тек од злата. 
На њој седам пера царевије': 
три су факли, четири чекркли. 
Па се златна пера растурила: 
она што су факли пишту клета 
-- пишту клета кā и ластавице --
чекркли се на чекрк окрећу 
у сахату по четири пута 
те ко ј' носи, сахат му не треба 
да ратује, јä л' на даљном путу 
да се ниђе вакта не побрка 
-- да конаком знаде заноћити 
и у које место долазити. 
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На ђетету на прси ђечерма 
-- О, ни ковата ни чекићовата, 
но од сухог исплетена злата. 
Па на раме запучата пафта: 
у њој има пола литре злата. 
Златан колер, и нишани царски, 
'а грло му два каната златна. 
Двије куке златне држе токе, 
на прси му токе од леката --, 
-- од дуката и сухога злата, 
које вреде доброг једног града --
А на леђи с' тока јелечкије'. 
На плећи му пафта запучена. 
На ноге му црвене чакшире 
од најбоље чохе венедничке: 
-- кудгој швови, све шарате гране, 
а шеритне гује оплетене, 
а на бедре главе састављене; 
па сāм гајтан куда су шивате; 
не види се тог платна од злата. 
А на њему два траболос паса 
од сам саме свиле изаткате, 
поод њима араиш силаха 
од самога исплетен је злата, 
а ђе, ђе-ђе --, ђе пуљка од бисера, 
па је бисер жути и бијели 
-- бисер бијел, а жуто злаато --
па се двије сјаке отвориле 
те би рек'о даничке звијезде 
кад по ноћи на небеса сјају. 
На прси му гајтан и кајаса. 
Гајтан сабљу држи аџемачку, 
а кајаса покрај кука тврди. 
А как'а је сабља на детету? 
Цијо балчак од дуката жута, 
а потпис јој да је хаџи'мунка, 
коју султан спремље оџацима 
-- оџацима, под ферман безима --
а на њојзи три мухура царска, 
и четврти шеха Мећанскога. 
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Цијела јој крна од бисера, 
а костура од зехера љута 
-- кога шћедне сабља ударати, 
њему мехлем неће требовати. 
На ђетету и срма и злато, 
а на плећи мљетачка долама 
ни ковата ни иглом шивата, 
но цијела златом извезена. 
Кадифа је боје мавените, 
а по њојзи гране од венедничког злата; 
па те гране уз плећке додале, 
а за бијел вратак припануле. 
Преко грана попале челенке, 
а испод њих перчин куријачки 
-- би рекао па би се заклео, 
билах тешпих, кā да грије сунце 
од господског лица у делије 
и на њему златне ђеисије. 
А султана хошки уфатише, 
па он мисли на своје срдашце... 
Још за собом водаше зекана 
или четир' или пет година. 
Е, какав је зекан четвртане? 
Би рекао да је са крилима. 
На зекана кол'ка је дужина? 
Јä л' два копља, јä ли три имају, 
колик' беше дужи у дужину; 
а висок је кā планинска јела. 
Што је длака наоколо зечка, 
све је рахти златни притиснули. 
Нис прси му златни клобукови, 
а по њима силимбета златна, 
па испод њих четири билана 
за злаћени колан запучана 
-- сви билани од бисера сама, 
под чатале браде запучени. 
Златан дизгин, четири чампаре, 
а пр'о зуба два ђема челична, 
а на образ обадва каната 
по хајвану тек од суха злата. 
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Међу уши сјаји даничкиња, 
а на њојзи зверка нашарана. 
Да је решма коњу 'врх чела, 
а на њему седло од мерџана... 
а грива му кроз решму пуштана 
-- није решма од нешта плетена, 
но од сухог злата начињена, 
па је пала од уши зекану, 
од ушију таман до ункаша. 
Па и прси покрила силимбе. 
А на коња седло од мерџана, 
па по њему хаша опуљана 
-- Еј, која је у Дубровник' грађена, 
коју везле четири девојке 
и четири биле помагаче, 
везле је за јä --, чемдири године; 
каже, свије' --, свије' осам без очи остало 
док је хаши уурбек испочело 
и златном је жицом предуплело, 
и царевом паром поткитило. 
Би један босански град купила клета, 
толико је свита на --, на зекану. 
А зекану седло од мерџана, 
све хакици и седефи златни 
-- један вреди жуте маџарије, 
а тол'ко хима на стотину 
по том седлу тога зечка клетог, 
што га так'и води серхатлија. 
А на сапи араиш кускуни 
ципцијели у ибришим дати, 
па везени бисер бијелијем 
и послије златом попуљати 
-- на тима сјаји месечина --
а четири под коњом колана 
-- сва четири један по другоме --
аа иликли, а два ибришимли, 
аа петица ибришим каница 
што зечкаља ход колана брани 
јä л' у трку, јä л' великом скоку, 
једно коња, друго бињаџију. 
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Кад га Гази Султан осејријо, 
падишаха сузе пропадоше 
од великог ашка и мерака, 
па ховако царе беседијо: 
„Лале моје у моје сајване! 
Видите ли, ал' сам привидијо? 
Борбу зладим двадесет година 
-- ето седме још мало и мало, 
па да пуним двадесет и седам. 
Са млом четр'ес' има валилука; 
вођек имам војске башибоз'ка, 
и аглара, и бег --, и анадолски' бега 
-- анадолски' па арабијскије' --
па имамо бега босанскије' 
-- Сарајеве и ок' Сарајева --
и имамо бега херцегскије' 
-- Крајину ни звали нијесмо, 
но нек' ћенар од краљева брани. 
Ја, моје лале, или знадем, 
ил' сам бели памет изгубијо; 
ја оваког у мојему царству 
-- 'ваког момка -- ни чуо нијесам 
ни у диван, ни у Стамбол цијел, 
ни цијелу земљу царевину! 
А ви сте, лале, по свијету 
-- неки дате вама валилуци 
по Микари и Медини равној, 
око Меће и Шами Шерифа, 
по Јемену и тамо Багдату, 
па по Коњи --, по цијелом царству; 
јесте л' ђегој чули јä виђели 
'ваког момка од ово'г' година 
и овак'ог коња иза њега 
-- што је зечак од младости брзан, 
што је на њег' ђеисија златна, 
што је так'е ни у мене нема 
ни измишљен'је', ни љеевшије', 
ни да боље припше на хајвана?“ 
Ај машала Сул --, Гази Султан Селим Хана! 
Па се диже Селим на колена, 
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па од ашка момка и мерака 
гази цара сузе пропадоше, 
од велике силе од делије. 
Па ховако лале беседаху: 
„Падишаху, с'једок искочише! 
Падишаху, хлеба нам вашега, 
ми имамо у све царевине 
што си нама ферман поклонијо 
-- свако нама рудбе оделијо, 
свако рудбе и свако подруч'е --
у наше га подруч'има нема, 
ни' смо чули да га когој каже.“ 
Султан 'ваку дову и чинијо: 
„Е, да Бог да и Мухамед светац: 
која га је обродила мајка, 
оте куће име не пропало
док је света и цијелог века! 
Вазда овој кући спомен бијо, 
и -- Е, да Бог да! -- била џенеткиња 
која када родила делију!“ 
У то што је султан беседијо 
„Амин, царе!“ лале беседише; 
„Ти рекао, а Бог стекао!“ 
Доклен златан делибаша дође 
близу царског злаћена сајвана, 
па ту царске сједе нобеџије 
-- на три кола по три аркаџије 
што чувају сајван султан хана --
па сретоше момка позлаћена. 
Момак селам даде стражарима 
који страже под сајван султана, 
а момци му селам прифатише, 
но делији ријеч беседише: 
„Златан дечко, откале, соколе? 
Откале си и кога ли тражиш? 
Какав хабер хоћеш код Отмана, 
код Султана сјајнога Селима?“ 
А златан хим рече серхатлија: 
„Не питајте, страже Селимове! 
Следан виђет очи царевије. 
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Шта ћу к њему знати вами није 
-- шта ћу имат с њиме беседити.“ 
Не смедоше њега задржати, 
но султану хабер учинеше, 
а 'вако хим султан беседаше: 
„Одмах тамо пуштајте га амо!“ 
А зекана момци прифатише. 
Златан дечак под сајваном дође, 
чоху златну диже на сајвану. 
Царскоме се залетијо шану 
те цареве руке пољубијо 
и серџаду што цар седијаше, 
па пр'о срца превезао рууке 
-- преко срца и силаха златна, 
преко златне двије мерџанкиње, 
које једног доброг вриде града. 
Кајас с царске узе салашице, 
сабљу тури до ноге лијеве 
-- би рекао и би се заклео, 
цијел чадор сјаји од делије, 
од његове чехре и од злата, 
и његова лица господскога. 
Цар падишах селам прифатијо, 
па делији преко плача риче: 
„Моје златно долетело гнездо 
-- мијо сине! -- ђе ли си се лег'о, 
од којега соја и оџака? 
Која те је земља подхранила, 
чијега си баба мило дете? 
Која те је родила кадуна, 
од кога је рода доведена 
са твог баба у твога оџака?“ 
Мудар момак соко и паметан, 
па султану цару беседаше: 
„Падишаху, јарко сунце наше, 
ја сам од'уд, од далека нисам: 
саа бијела Гацка каменога 
-- оде Гацка, па са Невесиња. 
Ја сам паре --, падишаху царе, 
од оџака бега Љубовића, 
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ако с' чуо Бега Љубовића. 
Ђед ми ј' овђе с тобом у ордије; 
мој је ђеде -- Е! -- Љубовић Алија, 
с тобом о'ђе двадесет седам године. 
Ја сам ост'о од сина његова 
под појасом мојој милој мајци, 
па ме потље мајка обродила; 
па сам стиг'о и ја за војништва, 
па ми мајка казала кадуна: 
‚Мој сине, Љубовић Дауте, 
а ти ђеда имаш под Кандију 
у ордију Султана Селима.‛ 
Ја кад сам, царе, разумијо, 
ја сам мојој мајци беседијо: 
‚Ала хала, моја мила мајко! 
Кол'ко љета има и година 
ка војувје Гази Султан Селим 
под Кандију, и с киме ратује? 
Је ли, мајко, са све седам краља?‛ 
А мајка ми мила беседила: 
‚Није, сине, Љубовић Дауте, 
но је на тврд шехер на Канди--, 
који је цијел у једном дувару; 
око њега седам ћемерова, 
а на сваки по два растељаја 
-- све мермерска плоча запучена, 
а јајцетом кречом заливена, 
покривена тучом мејбијенем, 
а пр'о њих су мачке заковане. 
А на беден није познанито 
ђе су клета врата на Кандији, 
па јој квара учињет не море. 
А султан је јемин учинијо 
да се од ње повраћати неће 
јä л' док војске траје иједнога. 
Па мој сине Љубовић Дауде, 
давно ти је дедо отишао. 
Хо' ли, сине, опремит зекана 
и на себе златна одијела, 
да ти деду трошак један носиш, 
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да понесеш хашлук деду твоме 
-- деду твоме, зд --, дели Алибегу --
и понесеш --, и појашеш на зекана свога, 
да понесеш деду чамашире? 
Једном барем у двадесет и седам година 
да видимо, сине мој, Љубовић Даут, беже млади, 
је л' Алибег у Кандију тамо 
-- је л' у живот', ал' је шехит бијо, 
и шта ли је с Алибегом било!‛ 
И ја одмах, падишаху драги, 
послушао моју стару мајку, 
па ме мајка добро опремила. 
Имала је из свога двора 
-- прије у над Бога, по потље у твоје здравље, 
који су ваши на тој нашој кући 
берати и царски фермани 
давно, сјајно царство, учињени --
и тā ми мираз дофатијо 
те ме мајка у --, младог опремила, 
и деду ме премила овамо, 
и дошао сам и деда нашао, 
и свил'не му дао чамашире, 
и 'ашлука, мало брашњеника. 
Па сам тако чуо пр'о ордија 
ђе вичу цареви телали 
поврх борбе двадесет и седам година: 
‚Је ли мајка родила јунака 
ал' сестрица брата поднивила, 
мила сестра --, 
а так' сестрица брата поднивила 
без бешике, на бијеле руке, 
на чисто девојачко крило, 
па га таким опасала пасом 
а мушкијем одазвала гласом, 
у овој га борби придесила 
израд Бога и цара својега 
-- ради борбе двадес' и седам година, 
ради нама целог муслимана, 
рад' севапа цура заробљених 
и мојега дивног 'азнадара?‛ 
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А ја чуо, и срце ме носи, 
а довео мојега зекана 
-- до маа --, ата четвртака --
да за тебе курбан бидем, царе, 
да пређем, ако Бог да -- над имам у Бога --
да прелети зечак прек' отоке 
-- прек' отоке што је наврнута --
и да одем до под Кандију, 
да видим беден у Кандију 
и да знаднем ђе ли су јој врата, 
у над Бога да се к тебе врнем, 
па да кажем ђе су њојзи врата 
-- па да умрем не бих зажалијо.“ 
Ај, кад Султан Селим разумијо 
шта беглербег збори Љубовићу, 
-- тā сив' соко љета малечкије' --
падишаху сузе пролетеше, 
па беглеру Љубовићу каже: 
„Мијо сине љета малечкије', 
еве двадес' и седам година 
од како се бијем под Кандију. 
Твој је ђеде беже Алибеже 
са млом бијо и у рат слазијо. 
Зашто, сине, да је унук бољи 
него стари беглер Алибеже?“ 
Ондар Даут рече падишаху: 
„Падишаху -- сунце на небеса! --
нијес' бољи млади од стариије', 
но Алибег коња им'о није. 
У нашему од вијека двору 
нијесу се коњи подхранили 
без од једне витке бедевије, 
без сал овā зечак пода мене, 
а так' хајван којег кобила рађа. 
Та ј' кобила, наша бедевија, 
више није поднивила ждребца 
без зекана у тол'ко година. 
Мене се је зечак придесијо, 
а ја млади момак на године, 
па сам чуво паше и телале 
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ђе се федах иште једна душа 
да погине рад' Бога једнога 
-- порад шана цара падишаха, 
рад' севапа шћери царевије', 
у Кандију вијек протурени. 
Ја не жалим, царе, погинути 
израд Бога и рад' шана твога, 
рад' севапа твоје шћери двије. 
А на то сам субут учинијо 
да ја скочим на зечкаља мога; 
да сам надан у Бога једнога 
да ћу воду црну прескочити, 
под кандијски беден дотерати, 
а шетати около Кандије, 
ал' кол'ку к'о један месец дана. 
Ја се надам у Бога јакога 
да ћу отуд хабер донијети 
ђе су врата од Ђирит и Кандије, 
да се код ње крвца црна лије, 
да се прича докле је свијета!“ 
Падишаха сузе пропадоше, 
па и опет Даутбега пита: 
„Мили сине, Гази Даутбеже, 
ти си дечак ни двадес' година. 
Младос' твоја у царевјој моје --, 
у цијелој мојој царевини 
пред очи ми није долазила, 
так'а слика и так'а господа. 
Зар не жалиш, сине, погинути, 
а та младос' отист за султана?“ 
Н'ему вели Љубовић Дауде: 
„Падишаху, тако ми имана, 
ја не жалим погинути за те, 
па да ми је и петнејес' равно, 
но да живим стотину година. 
Сал дај Боже и сви божи свеци 
да за фајду биде погибија, 
па ја себе не бих ни жалијо.“ 
Падишаха мерак дофатијо, 
па од ашка на ноге скочијо 
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а загрли Љубовић Дауда. 
Пољуби га у --, међу очи двије 
ђе се сиви соколови љубе. 
Падишаху сузе пропадоше, 
млада момку лице поквасише. 
Аман, аман, бега Даудбега: 
падишачкој полетијо руци 
па га у скут и у руку љуби, 
падишачкој ногу и серџаду. 
Падишаху рече Селим Хану: 
„Падишаху, твоја хајир дова! 
Ти ћеш дову, а ја на пут крећем 
ноћас, барем сахат по акшаму. 
Доклен мрчна пане помрчина, 
да наженем зечка крилатога; 
ако л' дадне Сахибија драги 
те прескочим од мора отоку, 
све ће добро бити, ако Бог да. 
Падишаху, огријало сунце 
-- а сачувај Боже истинити! --
каде воду не бих прескочијо, 
сјутра, царе, каде сабах биде, 
оправићеш твоје ћевшиџије: 
нек' оћевшу стопе од зекана, 
откале је завро са чавлама 
-- куд је пош'о, откле је скочијо. 
У бари је, трчине не има, 
но је тиха у бари водица. 
Ту ће мене и зечка видети, 
да л' сам морску воду заплишијо 
-- виђет чисто и на мен' и на зечка, 
злато чисто и коња и мене --
па другога федахлију тражи. 
Ал' султане -- с небееса сунце! --
ако твоје ћевшиџије сиду 
на ту црну бару наврнуту 
па не виде у води зекана 
нии мене на зекану моме, 
ти се надај у Бога милога! 
Колико ће проћи, царе, дана, 
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то ти, царе, не умијем казат; 
а надај се кући Љубовићу 
да је здраво зечак прекинуо, 
прескочијо бару наведену 
и отиш'о у Кандију равну 
да потражим врата од Кандије.“ 
То му рече, из чадора клече. 
Падишахске очи остадоше 
гледајући сивога сокола, 
која сила оде и љепота. 
Цар је Богу дову учиниијо: 
„Драги Боже, дову кабул приими! 
Сачувај ми сивога сокола, 
да га црна вода не прождере, 
да не газим дворац мајци тој 
-- ха! тој мајци тако'ој кадуни, 
што ј' оваког родила сокола!“ 
Падишаха сузе пропадоше, 
па се врну султан невесијо 
под шатору и сајвану своме. 
То је време дуго не трајало 
-- штогој иде, вазда брзо дође. 
Кад је кара акшам завалијо, 
кад је сахат по акшаму било, 
та је срећа Љубовића била 
-- беглербега Даутбега млада --
беше месец није на небеса --, 
не гријаше месец са небеса, 
нит' је ведро, но је облачина. 
Беглербеже притеже зекана 
са четири ибришим колана, 
а стеже му жицу на каницу. 
Чатал диже и ђеме челичне, 
па зекану коњу беседаше: 
„Мој зекане, моје гриве златне 
-- Е, да нам Бог --, Бог биде од помоћи, 
драги Бог и божи аманети! 
Да се данас, зече, посулимо, 
да, зекане, спомен оставимо 
за та шана Селим Падишаха, 
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да црну бару прескочимо. 
О, зекане бега Љубовића, 
сад је тебе пет година равно. 
Ја сам тебе у подрум' хранијо, 
појијо те, зече, на ногама 
-- појијо те и тимаријо те --
дав'о тебе шта је тебе драго. 
Е, тако те не губала храна, 
дикат добар чини са султана 
-- да цареви образ отворимо 
и за себе спомен оставимо!“ 
То говори, а спрема зекана. 
Зекан хајван -- коњ је, зборит не зна --
не збораше, ама све знаваше 
што му дели беглер беседаше. 
Па делибег дофати зекана. 
Од својега зелена чадора 
преко поља неђе ходајући, 
неђе јаши, неђе га водући, 
а драгоме Богу молијући: 
„Драги Боже -- који ли си кадар! --
потури ми твоју помоћ јаку 
и велика крила под зекана, 
да прескочим воду наведену 
под Кандију ми рату велику, 
да поотворим образ падишаху, 
да му ријеч на биљегу дође! 
Ја не жалим што ћу погинути.“ 
Докле бари на обалу сиде, 
па да видиш бега Љубовића! 
Кад делија на обали дође 
до обале педесет метара, 
па зечкаља седе бисмилетом, 
па зекану рече дебеломе: 
„Зечко, моја гриво позлаћена, 
бели се води примакосмо! 
До воде је педесет метара. 
Дај, зекане, да се наљутимо, 
да видимо што сам те хранијо!“ 
Па му чатал диже у висину, 
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а стеже га тумбак узенгија. 
Кад је зекан шидет опазијо 
-- велик' нара бега беглербега --
зекан жвале диже на облаке, 
па му сврдле витка врховина 
-- са нождри му мавен пламен викну, 
а и за њим бију думанови. 
Фала Богу -- на свему Ти фала! --
би рекао, ко би га видијо, 
колико му бију думанови, 
да Бошњаци мечу кубурлије. 
Двије жвале штурен ражвалијо, 
па крваве пене избацијо 
-- чавле небу диже на облаке, 
па велико поље заграштијо. 
Пољем скаче по копла четири, 
ах, док води на обалу дође. 
Бели, кад је на води дошао, 
колико је дикат учинијо? 
Кā да су му у Кандију двори, 
да се тамо беше подхранијо. 
Чавле клете диже у облаке. 
У беглера ветри удариише 
-- би рекао па би се заклео 
да планином појах'о зекана. 
Једном кад је зекан полетијо, 
так'а божа помоћ ш њиме била, 
ту Јабланску воду прескочијо 
-- ни копиту чавле не откиде. 
Кад прескочи бару шировиту, 
ни на себе не трехну беглера, 
а камоли да га обалијо. 
Кад је беглер видијо зекана, 
ђе прегази од мора отоку 
која се је тврђом раширила, 
одмах скочи од зекана свога 
па га грли око грла бела 
кā и мајка сина једихника, 
а зекану рече дебеломе: 
„О зекане, моја гриво златна, 
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од'уд прође, и Бог јак поможе! 
Ако Бог да, кад се повратимо, 
па прескочиш кā и што си, зечко, 
ако би била од Бога судбина 
те ме не би смрца задесила, 
па би' тебе свео у Гацку велику, 
на широку селу Невесињу, 
на наше дворе за три годин' дана 
златне би ти плоче начинијо 
а не би' л' те никуд погонијо, 
но те држ'о у подруму своме. 
Не бих тебе зопцом ситном хранијо, 
но све, зечко, пиринчом лијепим 
куханијем и с слаткијем шекером 
и хлебом кā и на софру моме 
-- кā и моме и к мене бабу, 
а ли брата девет Љубовића! 
Ни троху те не би' одвијијо, 
кад си царски образ осветлијо!“ 
Па зекана узе преко лакта, 
па с обале и морске отоке. 
Сву ној беглер шета полагахго. 
Кад је зора лице помолила 
а даница роди с' иза брда, 
беглер дође крај бедена близу. 
Нити знаше, нит' га ко видаше, 
јер се томе краље пренадао, 
па већ своје страже помакао 
-- а тā беден на ћемере сведен --
нити пуца, нит' се цара брани, 
већ се гази скаље учинијо, 
а пред бригу царску предбринуо. 
А беглербег, кад је зора била 
-- нит' знаваше, нити што видаше --
прислони се уз дувар бедене, 
а привезе крај себе зекана 
да с' одмори један земан бедан. 
Па је беглер на срце мислијо: 
„Мој зекане, муке тврде на ме 
у земљи која не познада, 
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а затворен шехер у камену. 
Без Бога га нико сломит нема, 
нема силе да беден разбије. 
А како ћу чаре учинети 
и знати ђе ђе --, ђе су врата н'ена?“ 
Теке беглер у муци бијаше, 
доклен нешто сјака ударила. 
Бег 'наваше да сунце истече, 
а још сунце од истока нема; 
но крај бега вода ревијаше, 
једно врело из земље студено 
-- та је вода кā ј на килти разе, 
па би рекао, би мљела мљеница, 
толика је ледена водица. 
Бег је себе с зечком напојијо, 
па крај воде мисли шта ли хоће, 
док послуша чаку, и ту сјаку 
-- на дувар се очи полетеше, 
кад се једна сјака помолила. 
Кол'ко сјаји? Баш к'о јарко сунце 
јä ли месец кад се с брда рађе. 
А беглерске очи утекоше 
-- кад с' отвори капиџиче мало 
колико би мали инсан прош'о 
-- јä ли момак, јä л' лепа девојка --
кад се једно цуре помолило, 
цуре кā и да је белогорка. 
Коса на њој алем рашчешљана 
низ бијело опружена платно, 
а лице јој сјајијаше клето. 
Колико се бели лице њејно? 
Билах тешпих, кā и ведро небо 
јä ли груде од снијега беле. 
А на њојзи злаћена кошуља, 
јел је љето око полу љета, 
а ђевојка у згодноћи клета. 
На доброј је кући подигнута, 
па је так'а младос' бујна њејна 
-- прелева се кā и вареника. 
А њезино тело хамајлиско, 
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а те веђе кā и гајтан бели; 
а на њејне очи соколове 
кā да луче гору машалове, 
црне вране баш к'о змајогњеве. 
А девојци лице пребијело, 
а грло јој баш к'о месечина, 
ии четири на грло ђердана. 
Сврх косе јој кокор од биљура 
-- на 'ему вису маџарије, 
па се сјају баш к'о небом звезде --
а на уши четворе менђуши. 
А на цури харирли плаатно, 
т'и фистана од харирли платна 
-- три фистана боја раздвојена: 
један мави -- то старчеве мами --
други црвен до земљице црне, 
један зелен по бедрама клетим, 
па на њему зверке начинене, 
чајна гора и хомар велики; 
а хаџије хрте запушта--
те кроз хомар зверке потерале, 
и запели своје пафталије 
те чекају зверке на бедрама. 
А ђевојка ведро дофатила 
-- златно ведро од злата сковато --
а у десну руку огледало, 
филдиш чешаљ што ће бреновати 
-- што ће гарну косу расплетати --
и на врело лице разгладити. 
Кад девојка видела момка 
-- тога момка, так'ога витеза --
једном рече: „Авај до Бога милога! 
Шта је ово мене предвиђено? 
Ил' су виле, а ли су џиније?“ 
Па побаци ведро и огледало 
-- шћаше бјежат натраг у Кандију. 
Не бежаше вила од сокола 
-- беглер намах кā и белагорка 
па за руку дофати девојку, 
па јој 'вако соко беседијо: 
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„О девојко, од оџака ког си? 
Немој бежат ни кукати, млада! 
Неће тебе код мене лошо бити
-- ти си доброг нашла господара 
што ти образ одузети неће. 
Без тако ти Бога милоснога, 
да те питам неколико речи, 
јел сам, цуро, аџамија луда, 
а дош'о сам од земље далеке 
на рат бојни Султана Селима. 
За двадесет и седам година 
па му чаре ни дермана нема. 
Селим плаче, а царевина је 
-- то је један владар на свијету! 
Так'ог, цуро, више ниђе нема. 
Па пуштао у ордиј' телале, 
има л' как'е фидахлије царске, 
порад Бога и цара својега 
да учини курбан своју душу, 
-- да погине, јä л' да се удави --
јä л' да врата од Кандије тражи. 
Ја сам скоро дош'о од дал'ине 
-- од крајине, од Херцеговине --
па сам чуо цареве телале. 
Поврх борбе двадесет година 
за њега сам, цуро, курбан бијо 
да прескочим воду са зеканом. 
Бог ми јаки, цуро, помогао, 
зекан ми је воду прескочијо, 
но се и ја у муци нашао 
-- ђе ћу врата од Кандије наћи? 
Бог ми срећу и ту даде добру 
-- тебе уфатих, да те, цуро, питам. 
Израд Бога и рад' хајтара мога 
-- ради твога здравља честитога --
кажи мене од Кандије врата, 
да хим кажем Султан Селим Хану 
-- а, девојко, нашему владару --
неће л' султан жељу попунити.“ 
Кад ђевојка чула лакрдије, 
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так'е речи од так'ог газије, 
ни шће вриштат нити шће кукати, 
но овако Даутбегу каза: 
„Валах билах, момче позлаћено, 
гледајући твоје ведро лице, 
би' рекла да си од оџака, 
од доброга соја господскога. 
А ја сам од соја 'вакога, 
најбољега соја из Кандије. 
Мене вичу Капетан девоојка. 
Имала сам седам мило браата; 
сви су на рат нама' погинули, 
на мене је стало капетанство. 
Ја од добре куће и оџака, 
а видим те да си момак добар. 
Сал ми оџак и кабилу кажи, 
па ћу тебе вакисуна казат.“ 
Кад је беглер чуо госпу милу, 
па девојци тихо беседијо: 
„О Бога ми, Капетан девојко, 
не знам, млада, јел си земља даљна 
-- моја дал'ко земља и завича'ство 
и сви моји, цуро, навичаји --
ако с' турску чула царевину: 
трист' и шесет валилука царско, 
а босански' валилука царски', 
у Босни од Крајине даљне 
-- од Крајине, од Херцеговине --
виш' Мојстара, ниже Невесиња, 
виш' Мојстара и између Гацка, 
са широка поља Невесиња, 
ако с' чула кућу Љубовића. 
Ја сам главом Љубовић Дауте.“ 
Кад девојка ријеч разабрала, 
па бијеле руке раширила: 
„А ти ли си, оџакзадин сине? 
Зар ти так'а срећа долећела 
да се оџак спрем' оџака нађе? 
Ја сам за те чула у Кандију! 
За све имам а па преда нама 
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од свакога валилука царска 
ђе се бољи рађају јунаци, 
а ђе бољу биду соколови, 
ђе је срце боље у којега, 
који ј' оџак бољи од којега. 
Па смо заклет 'ваки учинели, 
у нашему престолу тврдили 
хем су бољи бези од свакојег 
ђе госпо'ство стоји Љубовића 
-- ђе су годни газалуци турски, 
газалуци и сви мејданлуци --
па сам добро севдах и имала. 
Да ти није преко земља даљна, 
ја би' тебе књигу пошиљала 
да ме сретнеш неђе на муману 
-- на думану, на мору зелену --
да те видим, бих ли твоја била 
-- тако ми је ефћар преко срца.“ 
Кад је тако рекла госпођица, 
Даудбег јој ријеч беседијо: 
„Капетанско цуро од оџака, 
ја те волим ако ти ме волиш!“ 
Обадвоје руке раширили; 
ђевојка је села код беглера, 
па овако руке раширила 
око момка и златнога враата, 
па Љубовић бегу беседила: 
„О, беглербег од куће оџачке, 
сад овако да се насулимо. 
Видим ђе си оџак од оџака, 
ђе у срцу твоме беса јака, 
ђе покваран ниси делибаша, 
ал' овако да се предверимо: 
да кад мене -- ако је судбина --
те пренесеш мене и зекана 
преко те отоке и јод мора 
под су --, по сајвана Султан Селим Хана, 
да ме не би цару поклонијо. 
Валах билах и мојега здравља, 
ја за цара ни везира нећу, 
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нити волим да сам султанија. 
Ја волим так'ога змаја Алибегога 
и так'ога великог сокола 
од так'ога честитог оџака, 
бити твоја метла покрај врата 
него царска бити султанија.“ 
„Вера ти је, Капетан ђевојко! 
Бог ти војра, која слагат неће: 
ако биде од Бога судбина 
те пређемо бару прек'широку 
-- и велику и широку и дубоку --
одвест ћу те код цара нашега 
и казати да с' ми заручоница, 
да си мене чаре учинела. 
Бог најприје, па ти потољ', ђевојко
-- а не бој се, преварити нећу.“ 
Ој, ђе л' бисмо, ђе ли остависмо? 
Поседесмо, па заборависмо. 
Но кад беглер бесјед учинијо 
са госпођом Капетан девојком 
-- Е, девојци беглер беседијо: 
„Златна звездо и златна челенко, 
а ђевојко соја господскога, 
а 'во мени шта не рекоосмо: 
ако земан и вријеме дође 
те, госпођо, мене смрца дође 
те погинем на кандијском граду 
-- а ти си се мене обећала 
да никоме љуба бити нећеш 
без ет' овој кући Љубовића --
ондар ако судбина чатише, 
шта ћу Султан Селиму казати? 
Да ли, кад би мене смрца била, 
би ли, цуро, вијерница била? 
Ја на двору имам брата мила, 
мила брата од мене млађега 
-- то ј' од једне оца и матери --
лудо дете Љбовић Мехмеде. 
Ако би ми смрца мене била, 
би' ли тако наручијо за те 
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кад б' отишла у пајтахту царском 
да те султан моме брату даде? 
Ела, брате, Бог сачув'о јаки, 
не било ти зла никак'ога, 
но те срећа стигла и сретала!“ 
У то кад су вјере претурили, 
а вели јој Љубовић Дауде: 
„Сад госпођо, Капетан девојко, 
како би ме, млада, научила? 
Ђе су, госпо, од Кандије врата? 
Би ли како могло бити, госпо, 
би ли султан мог'о провалити 
са топима од његове стране?“ 
Ђевојка је бегу беседила: 
„О Даудбег, злаћена челенко, 
казаћу ти ђе су граду врата. 
Хајде брже докле зора није, 
тур' ме за се на думана твога 
-- на думана, ата зеленога --
па да видим како ли ће проћи. 
Оотуд је бару прескочиијо 
и тебе је самога пренијо; 
јавај одуд и тебе и мене 
преко шир'не двадесет аршина!“ 
Ондар беглер скочи на ногама 
па зекану сједе на сриједу, 
а за руку дофати девојку, 
па крилашу тури у терћије 
-- аа опаса два пута појасом, 
па трећи пут од сабље кајасом, 
аа свиленом покријо доламом --
па завика Капетан девојци: 
„О девојко соја господскога,
држ' се, госпо, око срца мога! 
Сад је вакат -- неће млого проћи --
зекана ћу таћи зенгијама. 
Зекан ће се воде нафатити, 
јä л' се стопит, или прескочити, 
ил' удавит и тебе хи мене.“ 
Ђевојка је руке опружила 
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око срца Љубовић Даута, 
а делија потера зекана 
док је близу дош'о до Јаблана, 
до проклете воде наврнуте. 
Па зекана поче притезати, 
а навише чатал уздизати, 
па зекану своме беседити: 
„Мој зекане, моје гриво златна, 
мало прије добра помоћ јака, 
а пренесе господара свога 
-- господара Љубовић Дауда --
но сад, зече, велика невоља: 
сад Даутбег и госпо'ска цура 
-- и ђевојка од Кандије равне! 
Да нам више сад Бог помогне 
да прођемо до цара нашега 
и кажемо да је чаре било, 
да ће узет, ако Бог да, зечо 
-- Е, Кандију, и прифатит краља, 
и осветит јаде ципцијеле, 
шћери двије у кафез повести. 
Хазнадар је у животу Мујо 
-- бијела му до у силах брада, 
у Кандији тол'ко вијевања --
и дружина хазнадара Муја.“ 
Све то зечак зборит не знаваше 
-- теке знаше што ага збораше --
а двије нождри разврљијо, 
а из нождри думан истуријо, 
па на чело решму припалијо, 
а двије је жвале растворијо 
-- кол'ко бугар кабаницу баци, 
не бии ату жвале затиснуо. 
Кад је зечак дош'о на обалу, 
кол'ко чавле скупи на облаке, 
би рекао кад би га видијо 
да зечак крила носијаше, 
па да црни ждрале летијаше 
докле скочи преко баре црне. 
Таман црну бару прескочијо. 
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Тежак зечак, каква су бремена! 
Кад је клетан бару прелетијо, 
све четири ноге саломијо 
таман, клете, поо --, исподо колена! 
Од колена седе до копита; 
преврати се з десна на лијево, 
па претури бега и девојку, 
а бег врисну баш к'о кукавица: 
„Леле, моја гриво позлаћена! 
Зар остави беглербега свога, 
мој зекане, без крила златнога?“ 
Док се скиде, одријеши госпу, 
мртав зечак седи на обалу. 
Вај ме, видиш Љубовић Дауда! 
Вреле сузе рони за зеканом 
баш к'и да је брата укопао, 
Љубовић бега Мехмедбега. 
Па од коња такум остуријо 
-- такум, седло, и златно одело. 
Налџак скиде са зечкаља свога
те код воде гуру ископао, 
једну јаму. Затрпа зекана 
-- укопа га баш к'о но инсана. 
Па је сави' четири колана 
и петицу зечкову каницу; 
па такуме у колане свеза, 
а на раме туријо такуме, 
покрај себе госпо'ску девојку 
доклен пољем преко пуно прође, 
доклен зора помолила лице, 
аа послије огријало сунце. 
Та --, то Канд'ја ни хабер немаше 
-- нит' ко знаше нит' га ко гледаше, 
нити когој стражарице чува. 
Не боју се Султана Селима. 
Кад је било преко полу дана, 
каде гледа Селим од сајвана 
-- Султан Селим пољем зеленијем 
одкуд иде вода покрај града, 
кудар иде црна бара клета, 
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кудар ли је пош'о Љубовићу --
сутра бијо, па елчи спремијо. 
То је јутро вакат оправљати, 
да елчије бару прегледају, 
да л' је одуд беглер прескочијо. 
Кад султанске очи утекоше, 
кад угледа беглербега злаатна, 
тек под њиме крилаш коња нема! 
А султанске сузе провријеше. 
И кад бега виђе Љубовића 
-- и крај њега белогорску виилу --
ђе он такум носи на рамену, 
султан рече међу своје лале: 
„Видите ли Љубовића мога 
од онога рода високога 
-- од оџака незаборављенога! 
Да Бог да му златна свита била 
и то име златно до вијека, 
докле траје века и свијета! 
Ене крилаш обје преносијо, 
и отиде за двадес' четири сата, 
и доведе из Кандије роба. 
Зар је так'а спомен 'нака мала?“ 
Па кол'ко је ашак уфатијо, 
чак у сајван на ноге скочијо, 
па викао у сајван' дворане: 
„Сад истрч'те, истур'те команде, 
таман момка пет стотина равно! 
Прифатите селам Даутбегу, 
међу собом мене доведите
под сајвану, под мом крилу златну, 
тог сокола уз рамена моја, 
да ја жељу узмем од беглера!“ 
Шале нијес' емер ал-Отмана, 
а так'ога Селим Јауз Хана 
-- шидетли је кад се нешто каже. 
Полетеше млађи низ пољану, 
а сретоше бега Љубовића. 
З двије стране по двеста педесет 
на шешане и гаргије сташе. 
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Беглербешке селам њима даде. 
Сви на њему пред селам стадоше 
баш к' и отуд везир да идаше; 
па бијеле пушке превесеше, 
витке пушке на десна рамена. 
Беглеербегу такум са рамена, 
а међу се, међу ђеверима 
-- баш к'о оно снаху ђеверови, 
а девојка покрај мужа свога. 
Вај жалости, ако буде суђен! 
Право, право ка сајвану дошли, 
под злаћени сајван ал-Отмана. 
Ту дигоше чоху на чадору. 
Кад Љубовић код Селима дође 
-- код највишег светскога владара --
пови скуте, а сави рукаве, 
гази царуу десној руци пође. 
Не да султан своје руке љубит, 
но обије бирдем раширијо, 
а сокола међу очи љуби. 
Па му 'вако сузе полетеше: 
„Љубовићу, царско крило златно! 
-- Љубовићу, мој образу светли! 
Љубовићу, кā и јарко сунце! 
Љубовићу, пиле од сокола! 
Љубовићу, грано змајовита! --
да л' ти, сине, изгуби зекана, 
она твоја крила позлаћена? 
У над Бога а у царско здравље, 
скрај Мисира па до шехр Стамбола, 
ђегој тавле има ал-Отмана, 
ја ћу тебе --, преда те довести 
те хатове из Мисирског шаха 
што су сваку земљу затворили, 
да ако, сине, јаки Бог помогне, 
те как'ога спрем' зекана нађеш.“ 
А Љубовић паметан делија, 
па Султану рече Селим Хану: 
„Наше јарко на небеса сунце, 
здравља тебе, и мене крај тебе, 



   Авдо  Међедовић                                                             

802

Епске 
народне 
пјесме

и цијелој твојој царевини! 
Док је људи, биће доста коња. 
Има коња, царе, и бољије' 
-- и бољије' има, и горије'. 
Није мене што је зекан прош'о, 
кад је мене образ и светлијо, 
првог шана подигао твога. 
Да ти кажем ђе су граду врата.“ 
Крај себе га девлет посадијо, 
па крај њега Капетан девојку, 
па му адан ћурак пригрнуо, 
а шећерли шербет наточијо. 
Наргиљу му чибук запалијо, 
па беглера Љубовића пита: 
„Сив' соколе, златно перје доје, 
как'а ти је срећа искочила? 
Пренесе л' те крилат зекан, сине?“ 
„Пренесе ме, сјајан цар Селиме! 
Ни чукаљ му није одпануо. 
А отуд му так'а судба дође 
да раширна а скока велика, 
а тешко га бреме освојило. 
Прескочи је, није ни хабера. 
Кад је пао, ноге саломијо; 
с мртва сам се скинуо зекана. 
Курбан бијо и мене и себе.“ 
„А шта, сине Љубовић Дауде 
-- одкуд тебе, сине, срећа нађе --
ђе госпођу -- так'у вилу -- нађе? 
Ђе те срете, али си је стиг'о?“ 
Ондар беглер рече ал-Отману: 
„Ал-Отмане, наше сунце јарко, 
тешко ономе когој срећу стиже 
-- кога није срела, стић га неће. 
Ја сам прош'о и под беден стао, 
и на једнааше --, једно врело нагазијо. 
Та је вода врела престудена. 
Кључа горе, мљела би ријека 
и на њојзи ишла воденица 
кā и неђе да је у планини. 
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Бог кад хоће, свашто дати море. 
Ја помишљах шта ћу од Кандије 
-- ђе ћу њојзи капиџике наћи 
и знати ђе су њојзи врата --
кад је срећа моја чатисала: 
госпођа је капџик отвориила 
и пошла је врелу студеноме 
да омије прекобело лице. 
Носи филдиш у лијевој руци, 
а у десној ведро и огледало, 
да с'омије и косу рашчешља. 
Ја госпођу узех за десницу. 
Плакат шћаше и бежат хоћаше, 
јер је чудо нашло невиђено. 
Ја госпо'ској проговори' ђени: 
‚Е, ђевојко кā и срце моје, 
немој вриштат ни се препадати! 
Ово вила није ни џинија, 
но је један даљни намјерниче 
од далеке земље ал-Отмана, 
па сам дош'о скоро ху ордију. 
Па сам чуо цареве телале 
ђе с' све виче: „Има л' мајка сина, 
да ли га је о'ђек придесила, 
и да беле руке поднивила 
сестра брата без мајчина крила, 
а на мушки појас опасала, 
а јуначки на глас одазва--, 
да он себе курбан чини дуушу 
израд Бога и рад' цара свога, 
ради шана својег ал-Отмана, 
ради нама целог муслимана, 
рад' севапа шћери заробљени' 
за тридесет и пет а година 
што са борбом, што су беез борбе, 
и за моје тридес' делибаша, 
а најцрње Муја хазнадара?“ 
Кад сам чуо, цуро, за телала, 
ја сам федах душу учинијо 
и за цара повео зекана 
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-- појахао крилата зекана, 
прескочијо бару Јабланову, 
дош'о 'вамо цару тражит чаре, 
а ти дође и тебе ме нађе. 
Бог ти вера, госпо'ска девојко, 
ја нијесам 'нака газалија 
да од тебе 'накав неред градим. 
Сес' код мене, ништа тебе нећу. 
Рад' овога цара честитога, 
свије'скога највећег владара, 
поврх борбе двадесет година 
-- ево седма иде преко двадес' --
ради тога и рад' здравља твога, 
каж' ми, цуро, ђе су граду врата, 
да не иде султан без образа. 
Он се вратит погинути неће --, 
погинуће, вратити се неће.‛ 
Девојка се ослободи млада, 
па код мене седе покрај града, 
па ми так'а вере преложила. 
Питах цуру од соја којег' је 
-- којега је соја и племена, 
која ли је обродила мајка. 
Каза цура кā и што је 'се'на --, 
кā и што је цијела истина: 
да је цура од соја најбољег 
-- од најбољег соја из Кандије --
једна сестра међу седам брата. 
Па сви били капетани њихни; 
свије седам на рат погинуло, 
па остала безбраткиња млада, 
па на њојзи стоји капетаанство. 
Па је мене Богом закумила: 
‚Младо момче, сив-зелен соколе, 
ти откле си, од земље које си, 
од којега царског валилука?‛ 
А ја рекох госпо'ској девојци: 
‚Не знам како ћу ти казаат, 
јел си млада једна женска страна, 
а Кандија даље занешена. 
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Пространа је царска царевина! 
Мој валилук шехер Босна виичу, 
а иклим је шехер сарајевски. 
Ја, ђевојко, од Херцеговине 
међу Мојстар и међу Гацкама, 
а са села теке с Невесиња. 
Ако с' чула кућу Љубовића, 
ја сам главом од Љуубовића; 
мене Дауд Љубовић вичу. 
Ох, девојко, ђедо ми је амо 
-- ђед ми дош'о с царом на Кандију --
ја остао, не родиијо се 
-- по ђеду се обродијо -- млада 
и мајка ме добро поднивила, 
па ми овог коња подхранила; 
златна 'дела на ме и зекана. 
Ја сам мајку моју милу пит'о 
шта ј' од ђеда и мог баба било. 
Мајка ми је за баба казала, 
ђе је бабо Ахмет погинуо 
под Осеком код Шестокрил'ића, 
аа Алибег цару на Кандију. 
„Еве, сине, двадес' и седам година 
готово се, сине, напунити, 
ђедо ти је у царској ордији.“ 
Ја сам цара зол --, бл --, од баба замолијо --, 
мајку моју милосну молијо 
да ми свилен бошчалука спреми 
-- један златан, а један од свиле --
мало хашлук за баба --, за ђеда мојега. 
Па ми мајка изун поклониила, 
па сам дош'о од Херцеговине 
преко целе земље ал-Отмаанске 
до Стамбола и мора несита, 
па отуд дош'о преко мора, 
у царски се пајтахт придворијо 
под сајвана Гази Селтим Хана, 
па порад' њег' дош'о у Каину.‛ 
Ђевојка је мени беседила, 
цар честити: ‚Кад си Љубовићу 
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-- ми све знамо за Босну цијелу. 
Код нас има књига нашарана 
од свакога турског валилука: 
ђе који пада паша царски 
-- ђе су паше, а ђе су везири, 
ђе су царски велики мушири, 
ђе је сајван цара честитога; 
кудије му суди царевина, 
како тамо царске лале суду. 
А највише Босну пофаљују, 
у Босни ту Крајину и Унђуровину, 
а по томе и Херцеговину. 
А глашена је кућа Љубовића; 
најбољи сте оџак од свакога. 
Јä овако да се насулимо. 
Љубовићу, млад господичићу, 
ја сам мљела да те узмем млада. 
Ал' овако да се насулимо 
-- и жељена сам да те --, да те видим; 
да сам смјела и да сам умјела, 
на море бих тебе добавила, 
и доишла, и верна ти била. 
Да ти узмем турску веру бесу: 
да ми ником поклањати неећеш 
-- нити цару Селим Гази Хану, 
ни как'оме цареву муширу 
па цареву как'оме везиру, 
без за тебе да ти бидем љуба.‛ 
Ја сам цури бесу заложијо: 
‚Цару нећу тебе ти давати; 
Гази Султан тебе узет неће 
-- но ћу узет ако је судбина, 
ако мене смрца не чатише 
под Кандију међу царевине. 
Узећу те -- другог бити нећеш!‛ 
И оваку ријеч претурили. 
Падишаху, ако еџел дође 
те погинем и с ђедом мојијем, 
да је узмеш код пајтахта своога, 
да ј' оправиш брату моме милу, 
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моме брату Љубовић Мехмеду. 
Тако смо бесу претурили.“ 
Цар скочијо па га загрлијо, 
и ђевојку под скут потуријо, 
па је Богом шћером учинијо: 
„Хај аферим, моја Богом шћерко, 
и да си ми златна моја крила! 
Ако, шћери, утече судбина 
те Љубовић до Стамбола дође 
-- Даудбеже до пајтахта мога --
цар ће тебе венчат за беглера: 
царска ће те хазна опремати, 
царски ће те свати испратити, 
беглербегу мандат поклонити 
-- ферман царски да је везир даљни --
куд ђе хоће и ђе му је драго. 
Ал', ђевојко, пајтахта ми мога, 
сва је мријет, није се завријет: 
ако бегу смрца чатисаје 
-- ако дерман до султана дође 
те не бидем курбан у Кандију --
водићу те пајитахту моме, 
код мојега турити харема; 
а Мехмедпашу сасред Сарајева 
са ферманом из Стамбола спремит, 
да нек' твога доведе братића --, 
-- твога мужа, брата Даутова. 
И њему ћу свадбу начињети, 
јä л' те спремњу --, спремит у баљнану --, 
у херцегску земљу Љубовићу 
са мојијем Мехмедом везиром.“ 
Кад је цура еглен разумела, 
-- зна ђевојка, мудра и паметна --
па је цура на ноге скочила, 
сајван царски руке пољубила 
и серџаду под царом Отманом, 
па с' измаче, па га придворела. 
Бирдем цуру султан посадијо, 
па беглеру чибук запалијо, 
па беглера Љубовића пита: 
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„Мој беглербег, кā од срца сине, 
шта је тебе рекла госпођица?“ 
„Падишаху, питај госпођицу! 
Ми нијесмо ништа пресу'али, 
без бринули моремо ли проћи 
на Јаблану, воду превелику. 
Сад упитај господу девојку 
-- она ће ти о свачему казат.“ 
Кад је девлет ријеч разумијо, 
па јовако рече госпођици: 
„Шћери моја -- кā из срца мога --
би ли с боже стране нашла чаре, 
так'е чаре од Кандијске ра'не 
-- да ђе ли су од Кандије врата? 
Да л' су ледни --, ледени дувари 
код капије, шћери, понајтањи? 
Би ли могли топи проломити? 
Да не идем без образа, сине, 
и не врнем војску од Кандије 
-- ја ћу скочит и удавити се, 
а ту ријеч поткабулит нећу!“ 
Кад ђевојка чула ал-Отмана, 
па Султану рекла Селим Хану: 
„Сунце јарко од вашега царства, 
да ти кажем дерман, ако Бог да! 
Врата су од Кандије, царе, 
од те стране куд' истаче сунце. 
Приби с своје командате во'не 
што команде на топове дају 
око целе шехер и Кандије, 
па хи на једној тури топракали. 
Закопај хи од истока стране 
-- од истока хендек и кошеве --
а највише пробери топове 
што примају понајвише праха. 
Па чекаћеш зору кад осамне. 
А зорицом кад изгрије сунце, 
сал ћеш гледат са дулбиинима 
-- тии, царе, и твоји риџали --
засјајаће на Кандији врата 
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на дувару од истока сунца. 
К'о се наврх од бедена сама, 
ђе је ћемер на канату златну, 
ту је здрака вазда од истока. 
Кад ћеш здраку виђет на истоку, 
викни једном -- и дову преучи! --
на тобџије, нек' пуне топове! 
Кад ће твоји топи запуцати, 
кандијска ћеш врата оборити. 
Па послије, Султан Падишаху... 
не мореш је одмах оборити! 
Гађаћеш је цијел дан до акшама. 
Ако Бог да -- надна сам у Бога --
Кандији ћеш врата проломити, 
па с топима дувар осунути. 
Тек је мучно бару прегазити. 
Но везире и паш'ларе вичи; 
нек' са војске отуре оружје, 
а подај хим брадве и сјекире: 
нека гори иду луговима, 
луговима покрај мора црна. 
Нека гору брешљикову сечу, 
шуму сваку и разну и вишу; 
нек' повежу пруће на демете, 
преко ноћи до воде ледене. 
Тиха вода покрај од Кандије, 
пруће сведно понијети неће 
-- нек' трпају једно врх другога 
докле воду прућем засушите 
куда ће ти пешадија проћи 
-- па послије опали топове. 
Нек' је црна бара затиштена, 
да се у њојзи не подави војска. 
Припрем' војску кад проб'еш дуваре 
-- кад обориш бедем и капију --
не треба хим пушка у Кандију, 
без Бог јаки и острица ћорда. 
Падишаху, наше сунце јарко, 
осморна је у Кандији војска. 
Нека ваше трче газалије, 
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нек' дофату остре пламенкиње, 
па на беден што сте оборили, 
па у Канд'ји нек' се војска смеша. 
За даље те научит не умијем, 
без Бог јаки и острица ћорда. 
Ко ће добит, ко ће изгубити, 
не могу те, царе, научити.“ 
Фала Богу Султан Селим Хана, 
кол'ко женске бегениса речи, 
па загрли под скутом девојку, 
а ховако цури беседијо: 
„Благо 'номе ко те је родијо! 
Та би глава за султана била, 
а та памет за сваког везира!“ 
Па дозива своје пашалије 
и валије, па и командаре, 
па хим каза да дају ем'рове 
да с бедена покупу топове, 
'ве издаље са свак теопракале; 
нека топи хендек ископају 
од истока одкуд грије сунце; 
да накречу орде по ордама, 
а све табље турске за рабљама. 
Војске нек' се отуре оруужја, 
па нек' трчу низ морске ритове, 
нека гору сечу свакојаку; 
нека пруће на демете вежу, 
нек' бацају каде кар' акшам 'ђе: 
„Кад ће нојца мрка попушћити, 
нек' затисну бару Јабланову; 
да пресушим воду паврнуту 
како ће нам војска накрцати!“ 
Млађи, шетни и млого уморни, 
царев емер одмах послушали 
како беше султан наредијо: 
са свакоје стране од Кандије 
покупише на збору топове 
од истока, одкуд грије сунце. 
Наклечише под њима кошеве, 
а на коше топе наслонише, 
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грла њихна у кандијска врата 
куд је султан рек'о и девојка, 
па за топе селе топиџије. 
Султан 'вако њима беседаше: 
„Командири што сте на топове, 
каж'т' овако на ваше топи'је! 
Нека боље припуне топове, 
нека тврђе гађају Кандију 
-- јел тако ми свечеве серџаде, 
ја ћ' у топе турат топиџије, 
па хи бацат њима меште ђула 
-- меште топа и меште ђулета --
па цијелу крдисати војску. 
Двадес' седму годиницу ра'ну 
јаа нећу ишчекати о'ђе --
јä ли спомен ђе с' утрло цаарство, 
јä ли ђе сам Ђирит прифатијо!“ 
Па кад так'и закреч учинијо 
-- шале емер није ал-Отмана, 
а шидетли так'ога султана: 
све што рече, нико не пререче, 
но су таки емер начињели. 
Послушали, па се наредили. 
Па послије кара акшам дође, 
а ' војске се отури оружје, 
па подбише сабље и секире, 
па морскијем ритом залазише.  
Шала војска није Селимова, 
Султан цара највишега владара 
-- док је било за дваа сахата, 
па велику гору поломише 
по ритима и по отокама. 
На демета прућа донијеше, 
на црну га бару навалише. 
Вода тиха кā што је од мора, 
не носаше тамо ни овамо. 
Војска јака, бремена превеља 
-- намах води с'уду пресушили. 
Море војска с топовима проћи, 
а камоли на ногама пеше 
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и пронијет сабље у рукама. 
Кад су воду ноћом пресужили, 
војске пале по све топракале. 
Телали су царси завикали: 
„Што је војске на збор под Кандију, 
све велики ризик потегнуло 
и велику свађу учинело; 
мука била до данашнег дана! 
Приђ'те ноћом на море ледено, 
на ту бару што је наврнута. 
На се турски абдес ударите, 
у бела се лица ижљубите, 
један другом све што халалите! 
Та је боља помоћ од свакога. 
На Кандију хизрад Бога свога! 
Како божа помоћ биде веља 
те ће панут на Кандији врата, 
не гледајте један на другога, 
но удрите како који знаде 
израд Бога и за цара своога!“ 
А ордија сита и весела 
-- ниједноме мрзно не бијаше 
погинути него да живети, 
јер су рата дуго ратовали, 
за двадесет и седам година. 
Бољу мријет но тако живљети, 
већ су њима јади додијали. 
Па буљуке и команде војске
потрчаше ноћом пред сабаху. 
На ту бару авдес' ударише, 
па бијеле руке раширише, 
а све један другом халалише. 
Све што досле што су учинели, 
заа Алахом тевеџел примише, 
а сад дову сјајна Селим Хана. 
Кад је сјајна зора засјајала 
а даница искочила млада, 
па послије сунце ограштало 
врховима и ритоовима, 
обрнуше цареви дулбини 
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са од цара и свих командара 
-- погледаше од Кандије редом 
ђе сјајаше сунце од истока. 
Ту виђоше мала капиџика, 
на ћемере капије сведене, 
теке кад је ждрака ударила! 
А цареви вичу командари, 
а фитиљи топе запалише. 
Кад је пукло три стотине топа, 
они мали не чинаху квара, 
а што топа беше великије' 
-- није шала емер ал-Отмана, 
па тобџије нишан саставиле --
кад гранате ђулад полетеше, 
па на Канд'ји ћемер погодише 
ђе је халка челична капија, 
па су беден дувар провалили 
топа стотин' што је великије' 
колико би вола протерао --, 
колико би момак пролетијо 
не ходећи, него побаучке. 
Султан вика: „Шућур до вијека!“ 
Опет рече: „Ко ће рећи мене 
-- ко ће рећи, ‚Прифати се Ђирит!‛ --
моја ће га сабља погубити; 
ко ће рећи, ‚Не прифати се Ђирит,‛ 
моја ће га сабља погубити! 
Без ‚Аллах! Аллах!‛ и ‚Помози јаки!‛“ 
Кад су други топи запуцали, 
још су више дувар оборили, 
толико би момак пролетијо 
на кољенке, теке поседећке. 
Кад су трећи топи запуцали, 
још су више бедем обурвали, 
колико би прош'о на ногама; 
кад четврти топи запуцаше, 
колико би и бајрак пронијо. 
Каде пети топи запуцаше, 
колико би и коња пројах'о. 
Кад су шести топи запуцали, 
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састави се беден и капија, 
па се сурва са четири стране. 
А царева удари борија 
-- ‚Аллах, Аллах, израд Бога јака!‛ --
а ордија јуриш учинела 
ради Бога и цара својега, 
па на бару Јабланову клету. 
Фала Богу к'оо јединоме, 
ко најпрви на бедену дође 
-- на бедену на град на Кандију? 
Ђед с унуком, оба Љубовића. 
С једне стране, на коња галеша, 
дође дели Алибего стари, 
а с лијеве Даудбего млади 
на царева ата алатаста. 
Кад су оба дошли на стражама, 
у Кандији хабер полетијо 
цару тамо и њихноме краљу. 
Казаше му њихне нобеџије: 
„Е, чу л', краље од Кандије равне! 
Султан Селим беден погодијо 
ђе је врата и ђе су капија. 
Ујавише у Кандији Турци, 
а Султан је Селим беседијо.“ 
Краљ са тијем ништа не верује, 
но се чини --, не чуо се гради. 
Потрчаше војне струке клете, 
пред струкама војни џенерали, 
а пред њима тукли командари. 
На бедене ко најпрви дође 
да сачека турске трупе клете? 
А најпрва до два џенераља 
што уз раме сједе покрај краља. 
Сретоше хи оба Љубовића; 
витке своје аџемкиње приме, 
а на њима хамлет учинеше. 
Војска крца из Кандије клета, 
загрмело пушке без хесапа. 
А Љубовића, ђеде са унуком, 
посјекоше до два ђенерала, 
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а гроздови са свакије' страна 
обадва хи с коња оборише 
-- ту обадва шехит остадоше 
с двије стране кандијске капије. 
Оба коња пуста Љубовића 
двије главе --, бегне --, у рукама 
двије главе од два џенерала. 
Па то турска војска не гледаше; 
„Јалах“ рекли, напријед утекли 
-- фала Богу! -- кā и мрци вуци 
каде овце по планини нађу 
-- вел'к'е су се јада најадили, 
па у јаду хуџум учинели. 
Кад се двије силе смијешаше, 
вас дан цијел до кара акшама 
док с капије лигу помакоше 
па унутра крку уведоше. 
Ту ни топа има ни лубарде, 
нити пушка пуца од образа, 
без сал трчу ати и парипи. 
Сабље звечу, рањеници јечу 
-- мач сијева, крв се пролијева. 
Проћераше трупе Селимове. 
Сад несреће од Султан Селима: 
не зна ко ће хабер учинети 
ђе Кандију Турци прифатише! 
Но ахчије мудрог царевога 
који јела тури ал-Отману, 
он је једно јело начинио, 
па му тако име нађенуо: 
„Унутра -- падишаху драги! --
унутра ‚Ђирит.‛ Прифати се Ђирит!“ 
А падишах подиже капака 
па видијо шта је у капаку 
-- у сахану пише јело „Ђирит!“ 
„Ама, падишаху, прифати се Ђирит!“ 
А падишах 'вако беседијо: 
„Ко 'во вели, ‚Прифати се Ђирит!‛?“ 
А вели му ахчибаша млади: 
„Падишаху, други није рек'о. 
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Ако велиш, ти, царе, велиш!“ 
А падишах рече ахчибаши: 
„Мудар ли си, ахчибаша царски! 
Виш' ахчија цару бити нећеш. 
Чим одемо у столу Стамболу, 
првог ћу те силашора градит.“ 
А сад крка по Кандији клета 
за шес' дана и за шес' ноћију. 
Нити пушке има ни кумбаре, 
ни великог топа ни лубарде, 
без се двије силе смијешале, 
обадвије царевине јаке. 
А Турци се јада надојили 
у том рату двадес' седам год'ња, 
а не жале што ће погинути, 
а би ли образ отворили царски. 
Кад је шести данак осамнуо, 
кад погледа девлет са сајвана, 
ништа не зна са два Љубовића, 
но све гледа дулбин у капију. 
Крвца врви низ дувар ледени, 
замути се бара наврнута 
од шехера на четири стране. 
А девлета сузе пропадоше. 
Па кад бијо седми дан бијели, 
онда, ви' де, истица делије 
-- Е, спахије, јаничари царски --
само голи, без икак'ог 'дела 
-- све хим њихне сабље понијеле --
и на коње ни гриве ни репа. 
Неки носи по четири ране, 
неки носи по двије, три главе. 
Кад је било у дану осмоме, 
кад ево ти једног паше царског 
од бијела шехер Сарајева 
-- Е, газије Мехмедпаше царског 
са дванајес' хиљада Бошњака. 
Укрц'о је у Кандију бијо, 
саам' остали осамдесет људи; 
све је тамо шехит учинело. 
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А тā Мехмед, газалија царски, 
он бијаше од куће бошњачке 
са бијела шехер Невесиња, 
од газијске куће Фидахића; 
и он краља води Кандијскога 
свезаније' руку наопако. 
Од дванајес' хиљада Бошњака 
сал повео осамдесет људи 
-- неко рањен, неко и нерањен. 
Кад је султан видијо паш'лара 
-- Гази Пашу Фидахић Мехмеда --
ђе он краља води Кандијскога 
и с нишанима и са ордеенима 
-- и под свитом, и под чистом златом --
на то девлет шућур учинијо, 
па истури што је код султана 
остануло да причува цара 
на селаму својег пашалара, 
а паши сташе на селаму. 
Па је паша дош'о код сајвана, 
а доведе Кандијскога краља; 
па код цара копља пободоше, 
свезана га за копље турише. 
Цар падишах рече њихном краљу: 
„Шта је, Краље од Кандије равне? 
Знаш како си рек'о у мандату 
да с' не бојиш свије' седам краља, 
и осмога бечкога ћесара, 
па са тијем седам шахалука, 
па осмога Султан Селим Хана? 
Видиш, ђидо, педесет година 
-- ти си каз'о педесет година 
да те цела удара свјетина, 
осем Бога нема прифаћања --
како дође -- Е, краље! -- у земане. 
Шта си мене од шћери чинијо? 
Јеси ли си за сине женијо?“ 
А краљ шути, ништа не беседи. 
А султана дулбин полетијо, 
па кандијска врата погледао. 
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Опет један гази беже царски, 
један паша од Арабистаана, 
од Мисира Мехмеди Алија 
-- то најбољи Турчин ефендија --
и за њиме хиљадааа спахија 
Мисирлија, све на атима, 
и за њима шикали кочија, 
под кочије дван'ес' бедевија 
-- двије црне баш к'о гавранице, 
двије беле баш к'о лабудице; 
двије беху главе путакасте, 
двије сиве баш к'о голубице; 
а двије су, четири ноге њихне, 
и четири ноге путакасте; 
двије беху у црно шарене. 
Наа њима -- шикали кочије --
венедничком чохом покривене, 
и то беше шикали кочија 
што је царска заробљена била 
-- а на њојзи алеем камен сјаји, 
и на камен --, покрај њега бајрак Селим Хана, 
и на њему име Селимово --
коју краље онда заробијо. 
Извели су из кафаза краља 
цареве обје султаније. 
Младе биле од шес'нес' година, 
а сад -- вел'ка сула и зулума! --
остарале, косе замотале 
-- би рекао да су бабе старе. 
Изведоше цуре у кочије, 
па је султан шућур учинијо. 
Мало паши на селам стадоше, 
пред султана паде на дивана. 
Шћери двије скочу ис кочије, 
бабу своме по крилу падоше; 
а падишах двије шири руке, 
преко двије шћери претуријо, 
а врелом хи сузом попаријо, 
па хи крај себ' отур учинијо 
коод оне лијепе девојке 
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ис Кандије несуђене младе, 
несуђене Љубовића љубе. 
Па је на то шућур учинијо, 
па је опет дулбин опружијо 
-- ефендијци Мехмед Алијици 
афериме пашалучке даје, 
и рудбета да је везир царски, 
и добру му хајир дову дааје --
па је опет дулбин опружијо. 
Кандијска се отворише враата. 
Кад погледа царе са очима, 
кад ево ти и Микарског валије 
од цареве Меће и Микаре, 
ђе -- Е! -- иде на галеша своога; 
покрај њега хиљада Арапа, 
бијелије' царскије' газија 
на хиљаду њихни' бедевија. 
Гарачке хим гарге у шакама, 
а о куку остре аџемкиње, 
и ћерају Мујка хазнадара. 
У зинданаа тридесет година, 
бијела га обузела брада, 
и са ш њиме тридес' деелија 
-- није шала зиндан зиндановат 
за тридесет и пет годин' дана! 
А султана, виђе хазнадара 
момка млада, сад бијела брада; 
па султана сузе пропадоше, 
а у сајван кваси по се'џади 
-- мрну сузе кā и бисер сјајан 
кад но стоји по бијелој свили. 
А кад дође паша од Микаре, 
пред султанске устаде сајване, 
и султану честит' 'азнадараа 
и царскије' тридес' делибаша. 
Цар је његао итат учинијо: 
„Паша, златна моја газалијо! 
Ти си везир међу паше свије.“ 
Па подиже дулбин од Кандије. 
Накрцаше пашански валије, 
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пашалуци са свије' страна 
-- од Јемена, па и од Багдата, 
од Коња па и Шам Шерифа, 
па послије и од Меће и Медине, 
па цијеле и Мале Азије --
па од Босне све долазу Турци, 
јањичари са свакоје стране 
-- неки гладу --, води џенерала, 
неки главе носи на тојаге. 
Навалише коре и коморе. 
Љубовића ниједнога нема. 
Цар сваког пита командата: 
„Шта је, моје гази паше царске? 
Шта је мени од беглера било, 
што су крила цијелога царства?“ 
Казаше му: „Алах рахметиле! 
Ено ђеда, царе, и његова унука, 
обадва на раскарди --, капији. 
Обадва држу по једну главу, 
једну главу војног џенерала. 
Обадва су шехит останула, 
и ено хим главе у рукама!“ 
А цара сузе пропадоше: 
„Вај! Вај! Вај, моја десна крила 
-- Љубовићи, сви господичићи!“ 
Намах паше и везире вика: 
„Дај сад Сехислама вич'те 
и ђулбенд дову преучите! 
Оставите шта је тамо у Кандији; 
нека саде и мала и газилука 
и шићара и свега 
кад је, шућур, у нас Кандија. 
Рука оста ј' царски образ шахани, 
и оне дошле моје султаније! 
Сад узмите, војске ципцијеле, 
Љубовиће на Кандиј' капије. 
Да им саде мезар начинимо
и џеназе, цијела ордија! 
Преклањамо мојим шехицима, 
да хим до двест' па --, с' --, тулбета градимо 
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јä л' од сребра или од бисера!“ 
А тако рек'о, и то учинијо, 
па цијелу војску подигао. 
Под Кандију налџак дофати'е, 
карне веље мезар начинеше
Љубовићима оба, и ђеду и унуку. 
Рахмет ићрам и џеназе клања 
ципцијела Селимска ордија, 
па хим поче тулбетове градит. 
А рече му Шех-ул-лил-Исламе: 
„Немој, царе, тулбетове градит 
од бесера ил' од сребра как'а! 
Да је данас вазда твоја рука 
-- вазда твоја рука и султанство --
но остаје ил-боко Кандија. 
Данас наша, а сјутра чија је? 
Преко ње се трчу царевине. 
Море бити у арапске руке. 
Арапи су једни ђесеџије. 
Да не чину резил тулбетове, 
да не вучу срму јä л' бисере! 
Но, падишах -- овак'е бе'лере --
ту начини споменове тврде, 
споменове од мермер камена, 
а покри хи тучом и тумбаком. 
Док је века и докле је света, 
потури хим име Љубовића. 
А начини ајетђи ђурсију, 
и то име Цара Султан Хана, 
Гази Цара Јауз Селим Хана!“
То рекоше, карар начинеше; 
два тулбета бегска наградише 
и џеназе Селим исклањаше. 
Дибом чохом тулбе поткорише, 
а озго бише тучом и тумбаком. 
А султана сузе пропадоше, 
па оваки емер учинијо: 
„Сад кандијске узмите малове, 
и џебхану и веље оруж'е! 
Покидајте главе по Кандији, 



   Авдо  Међедовић                                                             

822

Епске 
народне 
пјесме

а кандијско што је од дрвета 
у шехеру ватром запалите! 
Наоколо, ако млого буде 
-- до године оставит је нећу 
што јој беден на три места нећу 
на три места бедем развалити, 
да ховака више не постоји!“ 
Ту начин'е --, емер учинијо, 
у дрвено ватру ударијо. 
Гази мале туре на пољане. 
Шала шехер није од Кандије, 
а ту престол Кандијскога краља 
-- ту је пара и хазна пууна. 
Султан што је хазне похарчијо, 
кандијска хи каса поврнула. 
А 'о је мро, и ко погинуо... 
цар је таки емер истуријо: 
валипашу тури у Кандију, 
да он суди с царскијем ферманом. 
Остави му пашу командара 
-- из Стамбола Мехмед Ефендију --
и табора царски' јаничара, 
таман војске педесет хиљада, 
и кандијске и њихне топове. 
Закитише табље на градове. 
Па валији дову учинеше, 
и тебеју на капији царској 
да је царска од данас до вазда, 
и трајала млого годин' дана. 
Кад су дрвено ватром изгорели, 
па је паши емер учинијо: 
„Сад те куле што су разрушене, 
поново ћеш по истекаре градит!“ 
Е, на беден --, на три места бед'а --, 
на три места беден проломише. 
Ете тога Ђирит и Кандије. 
Цар је паши рек'о командару: 
„Немој да си кога учинијо 
да ко рекне да је то ‚Кандија,‛ 
но то оста ћилер од земаља, 
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Ђирит велик што га так'ог нема.“ 
А отале карар начинеше, 
па на поље мевџуд оставише. 
Шта је султан 'вео војске туна 
-- тамам царско четр'ес' везирлука, 
код свакога по двадес' хиљада --
а од тога половине нема, 
што је ратна борба погубила, 
што је мрло за двадес' година. 
Мртвијем рахмет претурише, 
а бајрака царског оставише 
-- царски бајрак наа Кандијском граду, 
на бедену на морскоме 'стоку --, 
на истоку, на морску отоку. 
Па се султан врну с 'адијама 
на вапоре и на калаторе. 
А Капетан-цура распитива: 
„Падишаху -- сунце нада нама! --
шта ли знадеш за два Љубовића 
-- за Даута, ако ми је суђен, 
и за ђеда Даута мојега?“ 
А султан је загрлијо руком: 
„Моја шћери кā од срца мога, 
немој жалит оба Љубовића. 
За царски су шана погинули
-- израд Бога оба шехит били, 
и џенераље главе у рукама. 
А остало, како смо и рекли: 
да те бегу даднем Мехмедбегу, 
милом брату гази Даудбега.“ 
Сузу цуре --, сузу пропусташе, 
али опет сафар учинела 
кад јој каза да су од индатства. 
Тад падишах на море несито. 
Гресле купи, а тегли вапоре. 
Изгубијо половину воојске, 
а развијо крпе на бајраке; 
удрише му зиле и борије, 
закуцаше ситне мехтерије 
-- ђегој града у Арабистану, 
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све му шенлук беше учинело 
гредом с мора на свако станиште. 
Валипаше од којега краја 
растураше довом ка вичају, 
да газије држу навичаје. 
Оно што је војске од Стамбола 
-- з гази пашом сарајевске --
и ет' оно што ј' од Сарајева, 
ни једна отог нема половина. 
У пајтахту дође под Стамболу, 
а стамболска истрча ућела 
и кур'анима и са хатметима. 
Мумбарећ му хатме учинеше. 
Саде њихна цара прифатише 
и царево робље поробљено. 
Уведоше цуре у диване, 
у хареме и Капетан младу 
-- и Капетан кандијску девојку 
међу цуре Цара Сулејмана --
хазнадара у мусафирхану. 
Доведоше цареве бербере; 
једни мију, други косу брију, 
а трећи му нокте сарезују. 
На царски хи маде уторише, 
а царски хим рудбе поклонише 
-- Е, рачуне н' ахбабе издаше --
а на Стамбол' топи запуцаше 
ђе је Султан Селим Хане Гази 
учинијо рата на Кандији 
-- начинијо двадес' седам годин' дана --
и одбијо своје султаније; 
хазнадара уфатијо --, краља, 
да га пати кā и он девојке; 
и краљева оба мила сина 
у пајитахт у зиндану царском; 
и Краљица од Кандија света 
нека у дан --, у недељи дана 
пред кафаза нека гледа крааља 
што је њима млого дао јада. 
Па оваки емер учинијо: 
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да све топи бију са Стамбола, 
а ордије јаћа јаничари 
и стамболски аге и бегови 
-- ко је ост'о и газија бије --, 
ко је ост'о шехит и газија... 
Растуријо цареве фермане 
на свакога пашу и валију: 
„Ђе је војска која погинула, 
а как'а је кућа останула 
-- је ли жена има ли бреднова, 
је ли богат, а ли је сиромашна, 
ђе су ђеца, а ђе једаноћа --
траж'те мене, вали паше моје, 
да берате и спахилуке спремам 
и улефе из садата мога! 
Нек' се моја 'броди царевина. 
Нисам ништа до сад зијанијо. 
Ако сам хазне похарчијо, 
Кандија је хазне повратила; 
а ако сам војску изгубијо, 
Кандису сам шехер задобијо. 
Отā вијек колико стотина 
-- колико је стотина година, 
мнебо ће бити ал-Отмаанска.“ 
А послије емер паши даје: 
„Пашаа мијо од шехер Сарајева 
-- Фидахићу, беже ал-Отмана! 
Сад ћу тебе дати аманете. 
Ту ћеш сеђет један месец дана, 
да ми тура-ферман начинимо 
на газију Љубовић Мехмеда 
и његову остарелу мајку, 
и да њима хатарнаму дамо 
-- ђе су оба шехит бега била 
за блоб --, а за божи --, и за --, и за царски шанак, 
за имана цела муслимана, 
рад' севапа шћери царевије' --
златне дуге на беглерске дворе. 
Да се скупи пет стотин' момака 
из Херцегске земље ал-Отмана 
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-- момка нећу који нема тока, 
а нећ' ата који нема рахта --
да код мене у Стамболу дођу, 
да хим даднем вилу за сокола 
кā и што је Даут претуријо. 
Нека вила иде за сокола, 
нек' се пилад лежу од обоје 
-- прво шћери, потоње синове, 
да хим снахе не затечу за'ве.“ 
Кад је девлет емер учинијо 
а Шехислам ферман дофатијо, 
итат чину паше и везири, 
а цареви ферман начинели, 
хатарнаму сјајног Селим Хана 
на кадуну, а Љеубу --, Љубовића љубу 
и остарелу мајку од два сина, 
од Даута и Мехмедбега: 
„О ханумо, царева кадуно! 
Ето ферман од султана цара, 
и у њему моја хатарнама. 
Да је здраво, ханко, вама главо! 
Два су твоја, и мужа и ђеда --, 
твој синдраче и ђеде од мужа, 
обадва су добри мужи били, 
фидах своје душе учинели 
ради Бога нашег милоснога, 
па рад' мене цара честитога, 
рад' севапа мојих девојака, 
ради нама целог муслимана. 
Има аманет у моме садату 
оод газије, Капетан девојка, 
несуђена за Даута твога. 
Али ти је Даут преручијо 
-- преручијо и аманет дао --
за свог брата, твога Мехмедбега. 
Аманет ти, исмихан кадуна: 
кад ти ферман са хатаром дође 
-- кадрија си, а добре си куће --
немој плакат, да те боли глава 
-- ни кукати, нити и је диину --
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но оправи пестотин' момака, 
Херцеговца из вашега мена. 
Нећу момка који нема тока, 
нећу ата који нема рахта; 
да сватови дођу ш челенкама 
у пајитахт у Стамболу моме! 
'Вамо паша чека Сарајлије 
да ја удам вилу за сокола, 
да јој моју даднем нићахнаму, 
берат тежак и улефу царску, 
златне дуге на дворове ваше 
и на тебе, удовице млада, 
-- удовице, и на ђеда вашег; 
да атове из Мисира спремим, 
кā што сам хи рек'о Даутбегу.“ 
Кад је таки ферман начинијо, 
па га царског даде татарину. 
Татарину емер учинијо, 
секлет емер на аџелу живу: 
да не стоји ни даном ни ноћом, 
но да ферман носи Суле --, 'ирна 
од Селима Гази Султан Цара 
преко света кā 'чела пр'о цвета, 
„Доклен дођеш у Херцеговину 
међу Мојстар и међу Гацкоме 
на бијел --, на зелено село Невесиње, 
на злаћене Љубовића дворе.“ 
Млађи добро слуша старијега; 
а татар седе --, прифати фермана, 
па послије мензилхане царске, 
а пред њиме суруџија царски. 
Ферман тури татар по прсима. 
Татар врисну, суруџија пи'ну, 
сад с ‚ха'рола!‛ из Стамбола града. 
Земљом даном а земљом по ноћи 
док је преш'о преко бела света. 
Босну прође, у Херцеговину 
преходи тā и по пиитању; 
дообеже до Неевесиња, 
на бијеле Љубовића дворе. 
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Ту је кућа пуна од момака, 
теке луда деца из мејтефа. 
Стари били --, гази беги били 
Ахметбега шехит оставили 
под Осеку код Шестокриловића; 
а Алибега, старога беглера, 
и Даута, млади млелибашу, 
обе њихне главе под Кандију; 
а остали под Цетиње равно. 
Неђе тамо момци останули; 
сал Мехмеде и Умербег ш њиме, 
и газија Фетибеже млади 
-- то је троје ђеце од три баба --
све три њихне младе мајке биле, 
све три биле остал' удовице; 
све на спомен муже узгубиле 
не од своје смрти на двороме, 
но од сабље или од меејдана, 
'ве и за шан Али Сулејмана --, 
од Селима те до Сулејмана. 
Па од тадар до данашњег дана 
помен бијо добар Љубовића, 
и одсле се мора помињати; 
ђе је који, честита је душа. 
Кад је ферман стиг'о на Невесиње, 
кадуне су чуле суруџију, 
а цареве познале мензиле, 
јер су вазда тако научиле; 
на њих дворац, од како су живе, 
вазда су хим слазили татари, 
и преко њих цареви фермани. 
Та је кућа под дугом царскијем 
-- под дузима и под ферманима, 
под бератом и под доо'ама, 
под улефом и хајир довом цар'ком. 
Па кадуне вичу на ђечицу, 
на три сина од три нем'на баба: 
„Истрчите, на селаме прим'те, 
а сретите, канат отворите! 
Ете отуд царског суруџије 
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ђе татара, ђе носи фермана. 
Аманет ви, наша ђецо луда! 
Кад ће татар царев селам викат, 
прифатите цареве мензиле 
-- два мензиле, а један татара. 
Повед'е га уз бабанске дворе, 
уза стубе на најгорње боје. 
Повед'е га у ону одају 
-- кад је ваш баб' и ђед ви били --
на коју су паше долазили, 
која ли је за паша царскије' 
-- за пашлара и заа везира. 
У ту собу повед'е татара. 
Донес'е ми, ако ферман биде 
-- Е, хаануми Алибеговици! 
Она ће га дати Мехмедбеговици 
-- могах рећи Ахметбеговици --
да причита ферман од Отмана, 
да је штогој виђу за старога, 
за старога мужа, ђеда моога, 
и за мога сина једихника.“ 
Кад је ђеца мајке послушала, 
на авлији селам отворила. 
Татар дође, селам деци вика, 
па устаде, устави мензила, 
три деђића малешана пита: 
„Ђецо луда -- три јабуке златне! --
је ли га је ово шехер Невесиње? 
Је ли ово село Невесиње? 
Је ли истек и дворац Љубовића? 
Има л' когој старије од вама?“ 
А ђечица беглеровска млада 
то казаше цареву татару: 
„Невесиње село јесте 'в' овђе 
и дворови наши, Љубовића. 
Старијега осем Бога нема, 
и три мајке и њихна свекрва 
-- и ми, троје ђеце без бабова.“ 
Татар сједе, па опружи руке, 
са троје се ђеце загрлијо, 
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па хим ферман тура поклонијо. 
Ђеца не знају што је ферман царски, 
но хесапу да је књига шар'на, 
да је 'нак'а књига од мејдана, 
да се луде ђеци сечу главе. 
Понијеше, повели татара 
-- један тартара а два мензилхане --
на најгорње боје Љубовића; 
на најгорње боје посједоше, 
ђе је мајка рекла ђеци иће. 
Ту хи златан ћурак загрнуше, 
а татару хожђелдије дају. 
Од два бега хоздол чатисаше 
-- из оџака стигле хизмеџије 
и шећерли шербет донијеле, 
и татара ајћрам учинеше; 
и млађи хим коње проведоше. 
Татар троје ђеце лудо пита: 
„Милије ђецу, камо ви фермана? 
Има л' ико ферман преучити? 
То је ферман Султана Селима. 
На вашу је -- оправљен је -- мајку. 
Султан Селим примијо Кандију 
преко рата двадес' седам љета, 
ии вама спрем'јо хатарнаму.“ 
А узе га најмлађи Алија --, 
млад Мехмеде, што је пре аманет 
-- што је њему аманет ђевојка. 
Кад Мехмедбег ферман дофатијо 
па га својој преко носи ма'ци, 
а кад мајка ферман дофатила 
-- ханка мудра баш к'о мушка глава --
па пред ферман итат учинела, 
а на ферман печат разломила, 
па цареви ферман преучила. 
Кад видела шта но султан пише, 
а у њему хатарнаму нађе, 
ханка млада удовиц' остала, 
па није за мужа плакала 
-- а за так'ог гази Ахметбега --
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а не хоће ни за сина свога 
ни за мужа његовога баба, 
но овако рахмет претурила: 
„Благо дому нашег Љубовића 
каде гину за царске намусе, 
израд Бога, за цара својега, 
за дин турски, цела муслимана! 
Рахмет њима, а ђеца нек' жива 
-- нек' су здраво соколови њихни 
и кадуне на њихне дворове! 
Фала цару, нашем ал-Отману: 
ето, аманет преда Ах --, Мехмедбегу 
да ни цура дође Капетаанска. 
Нек' се вила роди за сокола!“
Па је бирдем хатарнаму била. 
Намах сину рече Мехмедбегу: 
„Мехмедбеже, мој милостан сине, 
Нај ти, сине, стотину дуката 
у ово чевре. Подај хи татару 
и кажи му, нека цару дође. 
Нека царске двије руке љуби 
и пармаке ђе цар тура руке, 
и серџаду хазрети Алину. 
Нека каже Цару Сулејману, 
ја не жалим свеког Љубовића 
кад су за царски шан погинули, 
израд Бога, за цара својега, 
ради нама целог мусломана, 
рад' севапа царски' ђевојака! 
Спомен добар умријети неће; 
ружно име тешко довијека. 
А фала га цару честитоме; 
сад ћу спремит пе'стотин' момака 
-- Херцегов'ца кā и ватре живе --
па пе'стотин' ата и парипа. 
Момка нећу тамо оправити 
-- -момка нећу који нема тока, 
ни ата који нема рахта. 
Па се цару молим падишаху, 
нек' ми брзо спреми амо снаху 
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са тим газијом пашом сарајевским, 
да му мајка добру свадбу гради!“ 
Па татару паре поклонише. 
Татар пита, „Шта су маџарије?“ 
Каза њојзи дели Мехмедбеже: 
„Ово ти је оправила мајка, 
што си дош'о од Стамбола града 
и донијо хатарнаму мајци, 
и каз'о спомен Љубовића 
-- ђе Љубовићи добри диндарбаше били, 
а за цара свога погинули --
па те зато даривала мајка, 
ђе су светли образ отворили.“ 
А татар јој аман учинијо, 
па се њојзи напрема преклони; 
па дофати паре и фермане, 
па се натраг до мензиле врну. 
Татар оде, а ханума клече, 
па отиђе шарне књиге писат 
на два бега около Мојстара 
и на свога Хасан бајрактара 
-- на онога бега Џеветића 
и Турчина бега Хасагића --
да покупу по двеста и педесет момака 
-- све момака кā и девојака --
за сватове свога Мехмедбега. 
Каза њима хатарнаму царску, 
„Ђе се с нама двије свадбе граду: 
једно што су били Љубовићи 
спомен добар за цара својега 
-- оставили ђовде пода --, пода Кандију, 
царски намус горе повишили --
друго, свадба Капетан девојка, 
бегенисата пр'о белога света, 
за нашу кућу севдисата. 
Падишаху да сватови пођу!“ 
Ој, ђе л' бисмо, ђе ли остал' бисмо? 
Преноћисмо и дан преданисмо 
-- да л' можемо саде погодити? 
Кад је ханка књиге растурила 
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на два бега од Херцеговине 
-- на беглера ов' од шехер не --, Требиња, 
на беглера бега Џеветића: 
„Џеветићу од града Требиња, 
јеси л' чуо за твоју хануму 
-- за хануму Ахметбеговицу --
ђе сам синаа ђеду оправила 
у Кандију на рат код султана? 
Тамо му је искочи' судбина: 
ђед и унук оба шехит били. 
За мог сина Мехмедбега луда 
од Дауда има препорука 
код нашега цара Султан Селима, 
да је отуд цура испрошена 
-- из Кандије Капетан девојка --
и за мога сина доведена 
у Стамболу у хареме царске. 
Па је ферман дош'о од Отмана 
ђе се мене сину свадба нада. 
Па ми девлет иште са ферманом 
да не жалим мојег мила сина 
ни његова ђедаа умрлога 
-- ни да плачем, ни да тугу дајем --
но да примим ђе су курбан били, 
а за свога цара честитога; 
па да спремим пе'стотина свата 
-- Е, у Стамбол нашем падишаху, 
да за сина венчамо девојку 
-- Е, доброга соја из Кандије 
-- Е, госпођу Капетан девојку --
за мојега луда Мехмедбега. 
Па те бего молим, Џеветићу! 
Штогој мореш и више и љепше 
наред' свате и окит' хајване 
са рахтовима и са калканима, 
з биланима и решни златнима, 
и што више мореш, беже, више 
наа момцима и свите и злата. 
Немој да си срушијо сватове, 
да помислиш да сам жалошљива 
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за мојега сина и ђеда његова! 
Ја ти свате невеселе нећу, 
но с пајтаком и са силом јаком, 
и са зилом и са мехтеријом, 
разв'јеније' крпа бајрачкије' 
-- и на ате рахте оћертате, 
златна седла према за Стамбола.“ 
Па кад так'у књигу оправила, 
ту оправи, другу шара ханка 
те је шехер Високоме спрема 
-- могах рећи, у града Коњица, 
на газију бега Коњичкога: 
„Алибеже, главо од Коњица, 
јеси л' чуо за наше весеље, 
ђе је султан узео Кандију 
и поврх борбе двадес' седам годин' дана 
-- и на себе образ доставијо, 
и двије је шћери избавијо, 
и својега хазнедара Муја? 
Кандија је данас у султана 
и у њојзи царски емер суди. 
Али мојег сина Ахметбега 
-- могах сина рећи Даутбега --
и његова ђеда Алибега, 
ради Бога и цара својега 
и оба су шехит останули. 
Има мога сина препорука 
и аманет код Султана Селима, 
из Кандије Капетан девојка, 
да је млађем брату препорука, 
да се ш њоме Мехмедбеже жени. 
А султан ми ферман оправијо, 
па ме честит моли Султан Хане: 
‚О ханумо, Љубовића љубо! 
За сам' Бог' и Његову помоћ вел'ку, 
и рад' мене иии ђеде и унук 
-- обадва су, ханко, мушко били, 
од душмана нису лице крили --
и обадва момка шехит били, 
два газије на бедем' Кандије 



   Авдо  Међедовић                                                             

835

Епске 
народне 
пјесме

-- и немој хи, ханко, зажалиити. 
Тā њихов спомен умрет неће 
док је века и бијелог света. 
Но те молим кā кадуну своју 
да покупиш за сина сватове, 
да аманет Даутбега свршим: 
ев' 'е тебе за сина млађега 
-- Е, л'јепа цура ииз Кандије; 
у мој се је харем допратила. 
Да ми свате од Херцега спремиш 
-- пе'стотина свата херцеговскије' --
и да сину привенчам девојку 
у мој мабјен из харема мога; 
да је пратим за сина твојега. 
А ханумо, љубо Љубовића, 
у над Бога а у царско здравље, 
ваша кућа никад плакат неће 
-- нит' ће плакат, нит' је заслужила!‛ 
Па те, беже, молим, од Коњица 
да ми купиш двеста педесет свата. 
Немој да си, беже, премислијо, 
да је рушно спремиш у гадзети --, 
у бијелу шехер Невесињу! 
Нећу тебе свата ниједнога 
-- момка нећу -- који нема тока 
ни на глави царски' челенака, 
ни под њиме ата јä л' парипа, 
ноа ки' нема рахта и калкана. 
Да понесеш крпе златне, беже 
-- златне крпе, но царске бајраке! --
да поведеш мехтерије трупне, 
да трупамо и да пеесме певамо, 
да се мојој свадби радујемо!“ 
Ондар, кад је књиге оправила, 
па су тога --, Мехмедбега зовну: 
„Мој Мехмеде, мој милос'ан сине 
-- Е, видиш ли спомен брата твога, 
брата твога Љубовић Даута, 
што је гнездо гнездо показало, 
како, сине, момак стиг'о тамо. 
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За царски шан и његово царство 
кандијску је бару прескочијо 
-- Бог навијо, а он учинијо --
и Кандију султан приузео. 
Данас царски у њој емер суди. 
Аманет ти, сине Мехмедбеже: 
немој кога укорети свога, 
но се радуј! Немо' брата жалит 
-- нити брата, ни ђеда својега --
но ти, сине, вичи на сејмене: 
‚Око двора пољем зеленијем 
разапин'те свилене чадоре!‛ 
Вакат кад ће од сватова доћи, 
да си добро устануо, сине! 
А два бега кад дођу са ш њима, 
и њихове, сине, бајретаре, 
да доведеш на двор код хануме 
-- код хануме и твојег баба ма --, љубе. 
Ондар, мијо сине Алибеже, 
да ти нико чехру не познадне 
ђе си брата и ђеда стопијо; 
но кад сиде хабер у девлета 
-- код нашега Султана Селима --
нек' ти више крила биду сјајна 
код тог нашег цара и џихана!“ 
А вели јој лудак Мехмедбего: 
„Мајко ћу ти аманете примит; 
веселит се и распињат шатре, 
и брата прегорети нећу 
ни старога ђеда мога, ма'ко. 
Нигда док сам у животу своме 
а плакати ни кукати нећу! 
Није нама заповијес', мајко, 
да плачемо и да лелечемо, 
без да знамо да хи помињемо.“ 
Па Мехмедбег из дворова крену, 
па он вика Хасан бајректара. 
Преплакат је Хасан бајректаре. 
Од како је кућа Љубовића, 
та све кућа с бајрактарст'ом суди 
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и на двору двори Љубовиће. 
Тā је дечак Хасан бајректаре. 
Још му тридес' годиница нема, 
а та личнос' што је так'е нема. 
Куд је клетан, туд је хрлосљиви; 
куд је снага, туд је сила јака. 
Туд на њега трче, преполеће 
-- и ту кућу 'илом не двораше, 
но све даном и ноћом стојаше 
да тој кући шира биду крила --
так'и момак што га так'ог нема. 
Бег Мехмедбег бајрактара вика: 
„Бајрактаре и ђеда и баба 
-- и још што си сад код мене малог! --
јеси л' чуо за Даута твога 
-- за Даута, мила брата мога? 
Он је сиш'о ђеду под Кандију 
и ђеду је хашлук поо'нијо 
-- свил' чамашир и бошчу злаћену --
и тамо му скочила судбина, 
и з ђедом се шехит учинијо. 
За себе је цуру зарочијо: 
кад би бијо у животу брато, 
за њега би привенчана била; 
ако не би бијо у живљењу, 
но кад умре, за мене пре'рук'о --, 
за мене је цару препоручи. 
Сад је вакат његова судбина, 
аа за ме моја женидбина. 
Да повичеш педесет сејмена 
што под мојом седу заповешћом, 
да истрчу из нашега двора, 
да изнесу свилене шаторе. 
Тако ти је наредила мајка, 
да попнете свилене шаторе 
по том пољу око нашег двора; 
да сватове срет'те од Требен'а 
-- од Требиња и од Кооњица --
и два бега с петстотина свата; 
да идете, Хасан бајрактаре, 
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у Стамболу за моју ђевојку, 
по емеру Султана Селима!“ 
А кад чуо Хасан бајректаре, 
'ћаше плакат за брата његова; 
но му гази рече Мехмедбеже: 
„О Хасане, сузе не пушћаји 
-- немој да те ђав'о преваријо! 
Да ли јекнеш, јä ли сузе пушташ, 
мајка би се наљутила на те, 
јел ј' аманет Султана Селима 
да се наше лице не укваси, 
да нам није на султана криво 
што смо ђеда и унук стопили 
за бору помој и за образ цаарски, 
ради нама целог муслимана. 
Но овако вели у фермана: 
све трчући и коњ' играјући, 
певајући и пушке мећући, 
и с Невесиња преко белог света 
док сидемо столу стамболскоме, 
на пајитахт Султана Селима. 
Да бидемо кā и наши стари: 
кад су гој ђе брата изгубили 
а свијетлом образ останули, 
вазда су се били веселили, 
а мртве нису зажалили.“ 
Кад Мехмеде каза бајректару, 
бајрактар је срце предолијо; 
нит' плакаше, нитии га жалаше, 
но педесет сејимене вика, 
и за дебоја Љубовића двора; 
и 'творише на дебоју врата, 
извадише халке и кенеке --, 
и етеке, свилене чадоре, 
а ху њима шикали диреке. 
По пољу хи око двора клетог, 
око двора с двије стран' попееше, 
по двије стране за два бега царска: 
једне беле, а друге црвене 
-- беле да су за бега Требињског 
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за требињско двеста педесет свата, 
а црвене за бега Коњичког --
на два реда, на оба канаата 
покрај врата гази Љубовића, 
ту два свил'на, и на њих јабуке 
за два бега од Херцеговине. 
Па кад њима драга воља биде 
да се одмору, нека на двор пођу, 
на дворове гази Љубовића. 
А кад момци с чадре сигураше, 
а ханума рече сину своме: 
„Сад Мехмеде, спремај ждралина! 
Зекан ти је ост'оо под Кандију 
-- он је махсуз бијо брата твога, 
брата твога Љубовић Даута; 
волим, сине, што ј' остао тамо 
но да ј' амо дош'о без Даута. 
Е, вичи, сине, Хасан бајректара, 
нека твога опреми галеша 
-- Е, што ти је у подруму, сине! 
Пет година -- сад хоће у шесту --
нит' видијо сунца ни месеца, 
нитии пијо вод' у авлију, 
но га тамо на ноге појили. 
Надала се за овога дана, 
јä ли, сине, за как'а мејдана. 
Сви ви стари не доживеше 
ни по шес'ет пуније' година. 
Кратка века, а другог спомена 
-- Богу фала, кад је спомен добар! --
по и тебе што Бог дадне јаки!“ 
А кад Мехмед чуо милу мајку, 
па Хасану рече бајректару: 
„Мој Хасане, нашег двора крила, 
чујеш шта ти моја виче мајка: 
да опремиш за мене ждралана 
-- Е, што га је мајка ухранила 
за овога дана, бајрактаре 
-- јä л' овога, јä ли за мегдана. 
Ти сад знадеш како ћеш га спремат.“ 
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А Хасан му ријеч беседаше: 
„'Ај Мехмеде, немој бригу градит! 
Ја сам ваше коње научијо 
опремати како ђегој треба 
-- неђе на мејдане, неђе на ратове, 
неђе ваља ићи по војскама,
неђее, мили брате, по четама. 
А кад с' иде пред цара Отмана, 
обашка су ждралу одијела, 
особито што ће у сватове. 
Кад дођем' о цареве беглуке, 
сам ће султан гледати сватове 
-- нешто што су свати од Крајине 
и честите Херцееговине, 
друго што су свати Љубовића, 
како су му добро потребали. 
Ама ћу га добро опремити!“ 
Кад је Хасан узео галеша, 
а кадуна зовну Мехмедбега: 
„Моој Мехмеде, мој образу светли, 
хооди, сине, мајци на кафазе, 
да хотворим варакли сепете, 
да те мајка за Стамбола спрема 
кā и што је брата за Кандију. 
Нии боље, нит' ћу горе, сиине... 
Нека светал биде образ тебе 
-- тебе, сине, и целим сватима, 
па цијелом силном муслиману!“ 
Па кад синак код матере дође, 
кад га стаде мајка пр'облачити, 
сив' сокола малехније' љета 
-- браде нема, а нема ни брка --
црн му перчин мајка рашчешљала, 
на четири туре раздвојила. 
Двије баци момку по прсима, 
у њих бисер ситан унизала; 
а двије му на плећи ставила, 
преко врата на хоба рамена 
-- у њих бисер није унизала, 
но на туре гране ал-Отмана, 
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гране златне тура низ перчине. 
Па кад мајка перчин рашчешљала, 
она варак сепет отворила, 
па му златног даде бошчалука 
-- Е, од злата свил'на чамашира, 
све по свили злато натикато. 
А на сина злаћена кошуља,
па послије плетена ђечерма 
-- ни шивата ни чекићовата, 
већ од златне жице исплетена, 
од чистога венедичког злаата. 
Па кад сину спучала ђечерму, 
па извади меневиш костуре 
-- све как'е су од мљет'ке кадифе, 
од мљетачке мавене кадифе. 
Нема шава што ту нема злаата. 
Све гајтани а шерити злаатни; 
златне гране на четири стране. 
Преко бедре гује исплетене; 
моомку срце главе запучене 
ђе ће стећи на траболос пааса, 
па по њега араиш силаха... 
ко није веш' а није видијо, 
би рекао да су живе клете, 
да тог младог момка изједоше. 
Па кад стеже с два мукадем паса, 
па притеже араиш силаха 
све оод жутог исплетени злата, 
а на њему кајиш од бисера, 
зађеде му двије мљетке мале, 
ни --, обадвије у злато сливене. 
Ћетови хим каменови драги, 
а карике од злата сведене, 
а камине међу њима клете. 
Међу пушке ханџаар од зехера 
-- ципцијели балчак од дуката, 
а крна му у бисер снизата, 
па засјаја баш к'о месечина. 
Па му златне токе навалила 
-- златне токе од сухог злата, 
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ципцијеле на пафте сковате. 
Па око врата лудоме детету 
златан колер и два каната злаатна 
до бијела грла ђетићова 
-- на сокола грло пребијело, 
а госпо'ско лице Љубовића, 
кад је злато отворило злаато, 
би рекао, сјаји месечина. 
Па му обуче 'арирну доламу 
од венедничке меке чохе клете 
-- сва црвена, а златом свезена, 
а на плећке гране наведене; 
уз руке му саме пафте сјају, 
све на њима главе од сокола, 
а на раме гује преплетене, 
па с' обадва обешене главе 
са рамена делибаши младу, 
под канате главе наслоњене. 
Па кад свита освита сокола, 
па му даде четири гајтана 
од бијелога грла преко тока, 
па пр'о прси до левога кука; 
на њих алем тури аџемкињу, 
а цијела ход дуката клета 
-- сал костура од зехера љуута. 
Па пр'о срца и пр'о саделија 
златан кајас припучала ласу, 
а на гајтан привеза кајасу. 
Па га мајка капом загрлила, 
капом клетом са седам челенки 
ни ковате ни чекићовате, 
без све бисер и жежено злато. 
Тетрајике вису по делији 
-- би рекао, змајске отресине 
на момку се лице наклечиле. 
Лице бело, а жућено злато, 
а низ врат му перчин црни клети, 
па се златне туре смијешале 
-- да је коме с даље погледати, 
баш би гладан глед'о, а не јео. 
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Па кад пера на момка турила, 
шес' су --, три су факли, четири чекркли. 
А шта факли пишту? Баш к'о гује љууте. 
Чекркли се на чекрк окрећу 
у сахату по четири пуута; 
кад ко иде ратом јä мејданом, 
да он знаде куда ли ходаше 
-- ђе ноћаше, доклен ли могаше. 
Па кад сина вером осјајала, 
мајка сина међу очи љуби, 
па Мехмеду луду беседила: 
„Сине, ето спремила те мајка 
за сретњога за Стамбола пута, 
заа клета, сину, ал-Отмана. 
Аманет ти, мој милос'ан сине: 
немој бити срамећ пред султана, 
но све биди кā што ти је баабо. 
Добар ви је спомен досад, сиине; 
одселе ће боље, ако Бог да.“ 
Па је сина међу очи љуби, 
а он мајку у десницу рууку. 
Па је потље мајки беседијо: 
„Мајко моја, сал ми хајир дову, 
а за мене ништа стати неће!“ 
„Сине мили, честити ти пути; 
душмани ти под ногама били 
кā ждралове чавле и поткови! 
Мајка, сине, у Бога чекала 
те за тебе видела девојку. 
Нека вила код сокола двори, 
па ће плода бити, ако Боог да. 
Неће ваша кућа завал нати 
кад је на њој сва божа помоћи 
а и дова сјајног Сулејмана 
-- сјајног цара Султана Селима.“ 
Па се момак хазур учинијо. 
А да видиш Хасан бајректара. 
Кад бегова дофати ждралина, 
па га беглер тимар учинијо 
млаком водом и ракли сапуном, 
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па на чаршаф длаку наместијо, 
а у сунђер воду покупијо. 
Па му седло шегетину баци 
-- нит' је вуна нит' је как'о сукно, 
но мљетачка у меко кадиифа, 
па на свил'ни конац запучена 
да т' ха'вана не тишти одела. 
Па претури седло османлиско 
ни ковато -- нит' је сахтијанско --
но од жице златне исплетено; 
двије тахте што су меште трате 
ђе се сједа и момак одсједа, 
обадвије на пуљку спучене 
и од златне штице начињене, 
златне штице што ће у гуштице. 
Па аркашлук у бисер снизани, 
а са ункаш' на јабуци златној. 
Па кад њега златом премотао, 
па претури четири колана 
-- два иликли, а два ибришимли, 
све по њима бисер понизани, 
па приморске на њему седефе --
а једеке протури билане 
бисерскијем пуљком понизане, 
па запучи коњу под чампаре; 
па му решму преко врата баци, 
а запучи од међу ушију 
-- од ушију преко ждралског враата 
тамам пала коњу до ункаша. 
Златна клета решма, а црна грива ждралу, 
па се двије боје обојиле, 
па би рек'о, свиткају свећице 
јä л' од змаја паду отресине. 
Па претури два рахта од злата, 
а преко њих калкан од бисера, 
па низ прси клобукове златне, 
а по њима сјајне силимбете. 
Запучила халке за ошаке; 
за ункаше привела шерите, 
а на сапи араиш кускуне. 
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Наа образе два каната златна. 
Поврх ока ждрала великога 
решма златна, и на њој јабука; 
у њој алем камен драги сјаји. 
На камену слика даничкиње; 
даничкиња међу уши сјаји, 
а на сапи грије месечина. 
Кад се златан ждрале озлатијо, 
а код њега беглер момак бијо. 
Таман бега беху опремили, 
а кадуна гледа Ахметбега 
-- Е, кадуна, Ахметбега љуба, 
бегениса коња беговога 
и крај њега сина опремљена --
па завика Хасан бајректару: 
„Бајрактаре из нашега двора, 
води сина на кахве оџак тоога! 
Опремај својега зекана 
и злаћена на бедем бајрака, 
а сејмене тури пред капију! 
Сад ће доћи свати Херцеговске 
-- ја се данас сватовима надам. 
Да с мојијем Мехмедбегом, сине 
-- он на ждрала, а ти на зекана, 
и са вама педесет сејмена --
да два бега са сватима, сине, 
сусретете и да устимате, 
јел не ваља сретати сватоове 
тамам, сине, кад пред двором дођу, 
но барем, барем полу од сахата.“ 
А Хасана, родила га мајка, 
он оделом опреми зекана. 
А как' Хасан себе сигурао 
и зекана из подрума клета? 
Сал кад би бијо па кад би видијо, 
нит' би мог'о штогој раздвојити 
да је бољи беглер од Хасана, 
ни да је бољи ждрале од зекана. 
Једна свита, а добра облика. 
Сал по чему би познао Хасана? 
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На глави му пера бајректарска 
и мало је љета повишије', 
а на момка брци заведени 
-- црни, клети, кā и гаљак мрки; 
а то лице кā и мухур карта, 
кā мухурли књига пребијела 
јä ли зими груда од снијега 
-- тā је момак как'а горска вила! 
Бајрак златан прими са бедена, 
па га пред град поби Љубовића. 
И на бајрак алем камен сјаје 
и јабука име Љубовића, 
најстаријег бега Алибега; 
а од цара ферман потпис пише 
да је бајрак вазда Љубовића, 
да так'ога бега царе нема 
ни у Босни, па Херцеговини. 
Кад је бајрак Хасан приобијо 
и педесет спремијо сејмена, 
таман беху коње опремили 
доклен пољем пушке запуцаше, 
а трупнуше мехтерије клете, 
запеваше чифтом Херцегоовци. 
А погледа гази Мехмедбеже 
и Хасане, њихан бајрактаре 
-- кад еве ти бега Џеветића 
са бијела града са Требиња 
на његова висока дорина. 
Е, какав је гази беглер царски? 
Би рекао и би се заклео --, 
-- Е, на његова хата клеетога, 
на дората ни гриве ни репа, 
но све златни рахти притиснули --
па се сјаји баш к'о месечина, 
а и беглер кā и јарко сунце 
-- Е, на њега чехра кā и вилска, 
а добра му 'дела ии 'дела 
и на њега и коња дорина. 
Уз раме му џида прислоњена, 
а цијела чохом опшивена 
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кā и да ће на рат на мејдану. 
А за њиме бајрактар Мехмеде 
на његова коња шаренога, 
би ли рек'о и би л' се заклео 
да ј' опремниј' танак бајрактаре 
од својега бега господара, 
и бољи му шаран у опреми. 
Тадар срећа беше у Турака, 
тее све стари дичи по млађега, 
с њим се дичи и бајрак му виши 
-- бајрак златан и крпа од злата, 
а на бајрак крпа --, од злата јабука, 
и за њима двеста педесет свата, 
све на ате и парипе клете. 
Момка нема који нема тока, 
а нема коња који нема рахта, 
и на глави момак челенака. 
Све једнаке токе на јунаке, 
а једнаке на глави челенке; 
једнаке хим о кукове ћорде, 
а једнака 'дела и тибани. 
Кад то виђе Хасан са Мехмедом 
и ханума Ахметбеговица, 
на то шућур обе учинеле. 
Па Хасане сједе на зекана, 
а беглерче пред њим на ждралана, 
па из поља с педесет сејмена. 
Сусретоше бега Џеветића 
пō сахата од двора далеко. 
Па да видиш бега мудра млада: 
оон не шће јашући ждралина 
да сусрете Џеветбеговиића, 
но се скиде од ждралина свога 
да га пешке срете на пољану, 
да се оџак срема њему снижи. 
Но мудрога бега Џеветића 
-- ни он не шће дојахат дората 
да беглера момка Љубовића, 
но се и он скиде са дорина. 
Па се до два сретоше оџака. 
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Саад Мехмедбег пође старијему, 
рад' ићрама да му к руци пође. 
А не даде беже Џеветићу, 
но сокола међу очи љуби 
и честидбу даје за женидбу. 
А не шће му наздрављати главу, 
без му рече: „Честитам ти, сине, 
газалуке и спомене јааке!“ 
„Фала, беже! И вама, и нама!“ 
Па беглери сели на хајване, 
па све трком и са џумбушењем 
доо бегова двора долећеше. 
Јафте одмах сусреле сватове. 
Млади момци џиде побоцоше, 
а за џиде свезаше атове; 
па послије момке у шаторе, 
а пред, пре --, чадор по петири момка; 
у руке хим чаше мајаличке, 
и медено шербе и ракија. 
Мекам кахва иде са такума. 
А бег бега за бијеле руке 
за Хасаном на двор Љубовића 
код хануме Ахметбеговице. 
Селам дали, и сват' одморили, 
а бег ханки селам уторијо. 
Ханка скочи пред њим на ногама 
па му ситне хожђелдије даје. 
А вели јој беже Џеветићу: 
„Честитам ти, оџакзадо млада 
-- Е, кадуно, си --, за сина девојку 
из оџака од спомена јака!“ 
И „Фала тебе, беже Џеветићу!“ 
„А фали Ви! Честитам ти, ханко, 
газалуке од првије' мужиј' --, 
од твог сина и његова деда!“ 
„Фала, беже, велико и млого!“ 
Па одсјели те се одморили. 
Сад ханума оста са беглером, 
а слушкиње ићрам учинеше. 
А да видиш дела Мехмедбега: 
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са Хасаном сиђе, сејменима 
-- опет вране коње поседоше, 
па с чалије на поље зелено. 
Таман гледају од града Коњица... 
Кад погледа Хасан са Мехмедом, 
кад еве ти бега Коњичкога 
на његова висока зеленка. 
Фала Богу -- на свему Ти фаала! --
а какав је беже од Коњица? 
Јадан паша, а јадан везире; 
салтанет му бољи од везира, 
а личнос' му боља но пашанска. 
Под њим зекан кā и танка вила. 
Ђе је гриве и ђе је и длаака, 
све га жута рушпа окитила. 
Хаше златне, а калкани сјајни, 
а низ прси клобукови златни. 
А за њиме Мехмед бајректаре. 
Е, какав је? Кā и свита златна 
на његова велика кулаша, 
и злаћене токе на делији, 
капа златна ни на њој челенке. 
Златна крпа момку на бајраку, 
а златно му темре у рукама, 
а ките му пале на јамака 
-- би рекао, кā да грије сунце 
јä да ноћом месечина сјаји. 
Па двест' педесет свата коњичкије', 
све на ате и на парипове. 
Нема ата који нема рахта, 
а ни момка који нема тока 
и на главу златни' челенака; 
и на куку једнаки гадарки. 
Једнако се ћорде цвактијаху, 
а једнако на глави челенке 
-- би рекао да облачно беше, 
па с облако свиткаше свећица 
а од њихни' сабљи са кукова, 
а рахтова са коња дебил'је', 
и са главе златни' челенака. 
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Сад је Хасан пош'о с Мехмедбегом, 
па сретоше на полу сахата 
-- Е, газију бега Коњичкога, 
Хусејинбега, царскога већила. 
Па Ме --, мудра бега Љубовића: 
напремасе скочи од ждралина, 
а да пешке срете беглербега. 
Но мудрији беже од Коњица! 
Па се скиде са свога зеленка, 
на он виде на ногама ниже. 
Па кад дође до бега младога, 
бег Мехмедбег бегу руци пође, 
а не даде беже од Коњица, 
но Мехмеда међу очи љуби, 
па му 'ваке честидбине даје: 
„Честитам ти женидбину, сиине, 
и газалук и ђеда и баба“ --, 
-- могах рећи, „и ђеда и брата!“ 
„Беглербеже, Алах разијола; 
Бог од тебе -- и од нас свије'! --
рази бијо, па нам помогао.“ 
Па бегови коње поседоше, 
па хи ето на двор Љубовића. 
Сватове су момци прифатили, 
пред чадоре џиде полопили, 
па за џиде свезали хајване. 
А закуца ситне мехтерија. 
Пред свакијем теховим чадором 
све двораху по три момка млада. 
Неки вино држи замеђено 
-- неки вино, а неки ракију --
неки држи кахву агрлију. 
А бег бега код бега на дворе, 
код бега од града Требевиња --, 
од Требиња, и код своје мајке. 
Кад је беглер дош'о Хусејине 
код хануме Ахметбеговице, 
селам даде, а скочи ханума, 
па беглеру ситне хожђелдије; 
а бег ханки даје честидбину: 
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„Честитам ти снаху за синдрака, 
и весеље -- да Бог да! -- ти било 
сретњо, ханко, дуго и големо!“ 
„Амин, беже -- и теб' ако Бог да!“ 
„Честитам ти газалуке, ханко, 
оод сина и од ђеда њема!“ 
„Фала, беже, и вама свијема!“ 
Паа те беглер са Хасаном врну, 
а два бега код ханке осташе. 
Ту је ваздан коло окретало, 
и атове њихне одморише; 
и сву нојцу вечер вечераше, 
па сву нојцу кола преиграше. 
А ујутру телали викаше 
да се хазур учину хајвани 
-- да се стежу на токе колани, 
да се спремљу коморе једеке. 
А ханума Ахметбеговица 
па синдрака вика, и Хасана: 
„Сад, Хасане, кā од моје мајке, 
узми, брате, злаћене кљууче; 
'ај' у ризницу бега бившег мога 
-- мојег мужа, а баба Мехмедова. 
Отвор' врата од ризнице, сине 
-- а узећеш коња хазненога, 
који носи големе товаре --
те хурч један накуп' маџарија, 
јер је, сине, пе'стотина свата. 
Нијесу ми свати, сине, криви 
-- а д' ако су, пођу до Стамбола --
да све њихне харче маџарије. 
Узми, Хасане, кā од моје маајке, 
један цијел хурч дуката жута. 
Натовари, тури ђеверове, 
нек' се паре у свијет' чувају. 
Паре харчи, немој хи жалити, 
а помињи пред душом пред кога, 
а за здравље Мехмедбега мога. 
Немој си --, брате, свате напатити 
до Стамбола и пајтахта царског! 
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Ако здравља биде и 'џеела, 
кад у Стамбол падишаху сидеш, 
падишах ће свате дочекати 
и отуд вас добро испратити, 
а ханка вас боље дочекати.“ 
Та је Хасан послушао ханку, 
па отвори бегову ризницу, 
а накупи хурч дуката жута 
-- све жутије', ни грош бијелије' --
на мећару бега Љубовића. 
Па једека држу у себека 
што ће јахат Капетан девојка 
од Стамбола и дивана царског. 
Тā је једек у злато самотан 
саврх главе до копите клете 
-- ни' се знаше ђе грива стојаше, 
ни' ђе седло и калкан бијаше, 
но све клета чоха на катове, 
па у златне гране пренешена. 
Њега воду четири делије 
са четири краја од чатала. 
Па отален дрмну мехтерија, 
а покрену комора бегова 
-- вЕ, беглербег на коња галеша, 
а пред њиме два бега царева, 
па за њима до два бајректара, 
па петстотин' свата херцеговскије'. 
Ко би свате издалека глед'о, 
би рекао за три бега царска 
-- за два бега и за Љубовића --
да су до два паше из мабејна 
-- из мабејна два царска мушира --
а Мехмедбег царски пашалија, 
бајрактари царски санџактари, 
а сватови силашори царски. 
Так'а свита са шехр Невесиња 
дан за даном, лако по колаку --,

-- даном, а конак на конак, 
па све иду преко света бела. 
Све на конак на добрије' места 
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-- неђ' у шехер, неђе по пољима; 
ђе су поља, распињи шатора; 
ђе ј' у шехер, иду на дворове. 
То се чудо чуло по свијету, 
ђе су свати пошли Љубовића 
до сајвана Султана Селима, 
ђе се жени -- ха! -- Мехмед Љубовићу 
са шенлуком из мабејна цаарског, 
са девојком из Кандије равно, 
поврх рата толико година. 
Па та ријеч вел'ка ходилица 
-- оде ријеч, а отиде време. 
Кад су свати преко мора прешли 
-- преко мосна дошли до Стамбола --
то је хабер дош'о до султана, 
аа султанске чекају елчије 
на лиману и на мору црну, 
кад ће свати хабер уфатити. 
Полетеше цару муштегџије: 
„Дај муштулук, Султан Цар Селиме! 
Еве свата од Херцеговине 
-- еве бега до два Херцеговца, 
Џеветића и Хасанагића, 
и са ш њима петстотина свата, 
ђувеглије Капетан девојке, 
Љубовића сина Ахметова, 
мила брата Љубовић Даута!“ 
Кад је султан еглен разумијо, 
ко то први на муштулук дође 
цар даваше паре небројене; 
а другијем чоху нерезану; 
а трећијем коње нејахане. 
Па својега вика министера, 
на везира Џихан сараскера, 
који војском јањичарском суди: 
„Сад на бедем топе изметните, 
беглербегу шенлук учините; 
и хиљаду од бој јаничара 
да изиду на селам сватима 
надно пљаце и сокока мога!“ 
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А у риџале вика, и у лале: 
Ти, Шех'сламе -- и ти, садризадзаме --
изидите на моје селаме! 
Цијо селам чохом предзастрите, 
а велике момке истурите 
пред седату и селаму моме! 
Нек' прифату босанске сватове, 
млађи коње, а људби 'ајване --, 
млађи коње, а други сватове. 
Повед'те хи мојој мусафирхани, 
на добру хи стиму навалите: 
све пред свата пред једнога момак, 
а понуд'те пићем свакојијем! 
А довед'те два бега херцегска 
-- Џеветића и бег Хашагића, 
и газију бега Љубовића, 
и њихова оба бајректара --
са пусатом и са ооружијем! 
Немојте хим отурат оружја, 
ни чизама нити калчина 
-- нек' хи свитом пред султана дођу, 
јер је свита за мог двора била. 
Мој се дворац ш њима начинијо, 
а царство се с Босном запођело, 
одржано и преуслужено.“ 
Ондар млађи цара послушаше, 
па на беден топе истурише, 
и хиљаду војске одадоше 
на беглуке пред бегске сватове; 
а риџали стали на диване. 
Млађи селам царски престријели 
мљет'ком чохом и дибом зеленом, 
да пр'о дибе до султана дођу 
да мабјена и садата царског. 
Па риџали стали на селаме, 
Стамболије из царске капије. 
Сватовске су коње разјагмиле 
-- једни коње; а други сватове 
повеедоше мусафирхани царској 
на велику стиму код Отмана. 
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А бегове од Херцеговине 
-- Џеветића и бег Хашагића, 
и газију бега Љубовића, 
и њихова оба бајрактара --
пр'о селама пред цара султана 
на сајвану у пајтахту царском. 
Кад бегови код цара унишли 
под пушкама и под сабљијама 
-- под салтанет и под калчинама --
па код цара дошли на диване, 
па се мудри бези поклонише. 
Царском шану и сајвану пришли 
и цареве руке пољубили, 
и пармаке ђе цар тура руке; 
па се макли те га предворели. 
Цар честити раширијо руке 
те пољуби гази Љубовића. 
Покваси га сузом са очију, 
па ховако бегу беседијо: 
„Младо бегче, Љубовић Мехмеде, 
је л' ти, сине, останула мајка 
жалући Даутбега твога 
и његова мила ђеда Алибега, 
што су, сине, оба шехит били, 
за мој шан погинули?“ 
„Не, султану, мојега ми дина! 
Но је 'вако мајка наручила: 
‚Вазда били, вазда се плодили; 
рад' Бога и рад' цара свога 
шехит бивали, спомен остављали 
-- то је свадба и наша женидба.‛“ 
А султан је раширијо руке, 
па овако рече Мехмедбегу: 
„Љубовићи, док је бела света 
-- Е, да Бог да и сви божи свеци --
ваше, сине, уме --, име не умрло, 
но ви спомен бијо до вијека!“ 
А Дамедбег цару љуби руку, 
па хи честит девлет посадијо. 
Пашалије пред бегове двору, 
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а цар оком на хазнадара миче 
те хи златним огрну ћурцима 
хаџинскијем и ћабеничкијем; 
па прикити још до два пера златна: 
бајрактаре са бајрактарскијем, 
а бегове са ферман бегскијем; 
Алибегу још четири златна 
-- куд је седам, нек' је једанајес' --
и на њима потпис ал-Отмана, 
ђе је турска прва диндарбаша 
његов ко је и данас и досад, 
и што ће га Бог да бити ии по сада. 
Па се џумбус по Стамболу гради 
од сватова бега Љубовића 
у дворове Султана Селима 
сјајног цара, највишег владара, 
па цијели ваздан до акшама. 
Стамболска се отворила врата, 
цар честити пуштао телале: 
„Нек' играју свати по башчама, 
и те моје Стамболије младе! 
Што ће ко ће когој потрошити 
докле свати оду херцеговски, 
све ће султан хазном потплатити.“ 
Кад се таки емер преучијо, 
стамболска се затвори чаршија, 
а све момци у хазбахче клете 
и девојке на своје мердеве. 
Игра стоји и кола играју, 
а ђевојке џумбус себе дају. 
Што је цуре пашаларске било 
и хануме у лала царскије', 
све долеће у мабејин царски 
-- хоџа-каде и мудерис-ханке --
те хануму име претурише. 
У царски је пајтахт уведоше, 
Шехислам јој име пређенуо: 
дотле била Капетан девојка, 
а послије исмихан кадуна 
-- Е, из двора бега Љубовића, 
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Е, Мејруша за доброга сина. 
Та се царска дова изучила, 
а ђевојка цару приступила 
и цареву свакојему шану. 
Мужа свога итат учинела, 
па с' у дворац бојом обојила. 
Царе емер даде Шехисламу: 
седмог дана, а јутра осмога 
да се сватске све дају коморе, 
да се спреми цури за дарове. 
Из маб'јена цара Султана Селима 
да девојку четрдес' комора: 
све коморе и све харе сјајне 
-- све и сама свила и све злато --
да се чохе туре на коморе; 
на бајраке кадифе донлучке; 
на мехтере и сад ситне зиле; 
на једеке венедничка чоха; 
а на ове алајли јузбаше 
и два бега по донлук окала, 
по донлуке чохе и кадифе. 
Кад је судбе емер искочијо, 
а царев се харем отворијо; 
накрцаше раме и сехаре, 
тамам четр'ес' кадифли комора 
-- све коморе из царскога двора, 
све коморе попуљате саре 
а са златном чохом замотане. 
Натовари ђеиз ђевојачки 
-- свака беше чохом покривена, 
све под довом цара Саалима 
за дворац и жењен'е сина. 
Па из двора паше излећеше, 
а сад кола свате испратише. 
Биневси је цар ижљег'о главом 
с пајитахта до доњега спрата, 
па у Бога иште рахметове 
да се Босна дичи до вијека, 
да на Босне газалуке спрема. 
Па извели пашу Сарајевског 
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-- Е, газију Мехмедпашу гази --
и Фидахића од Босне херцегске 
са његово осам стотин' друга 
-- и под њима пера и челенке; 
на атове све нове рахтове; 
а на пашу големе нишане; 
на његово друштво сарајевско 
спахилуке и улефе царске; 
а највише дова ал-Отмана; 
с четер'ес' хи топа испратијо. 
За сокола дову учинијо: 
„Е, Мехмеде, из оџака твога 
селам твојој Ахмет --, Махмедбеговици! 
Фала њојзи кā и шћери мојој, 
кад је ханка родила јунака 
те за мене није заплакала 
ни жалила ни сина ни ђеда. 
Да Бог да јој соколови легли, 
од тебе се оплодили, сине 
-- прве шћери, потоњи синови, 
да ти снахе не затечу за'ве, 
да по кући не биде таланџе.“ 
Дворац царски, а дова од цара. 
Па му даде два хурча дуката, 
што је један отуд потрошијо, 
други одвуд што ће потрошити. 
Под бератом оправи фермана 
на цијелу кућу Љубовића 
да се хајлук од султана спрема; 
и тā берат тијем удовицама. 
А отиде шенлук од султана, 
а сватови са Стамбола крећу 
са ханумом Капетан девојком 
и са царском довом превеликом 
са Стамбола преко сињег мора, 
па послије свати пр'о свијета. 
А одоше данак за данима. 
Од'уд вило петстотина свата, 
а отуд сад хиљада и триста 
и командар гази Мехмедпаша, 
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Сарајевски и Босански вал'ја; 
пред сватима два бега царева. 
Дан за даном, конак за конаком, 
све сватови од града до града. 
Од --, а иде, вазда брзо дође. 
Преко Сарај'ва свати пријеђоше, 
па послије преко Романије 
-- могах рећи, преко Херцеговине 
до бијела двора Љубовића. 
Кад ханума Ахметбеговица,
што је знала та ханума млада 
-- што је знала по Херцеговини 
све бегова и ага царскије' 
и у њихне дворе хизмеџија --
све за свадбу припремила хаанка; 
а у дворе чеиз растворила, 
и пред свате јафте истурила 
кā да хоће свати за девојку. 
Па је срес --, па и срела учинела 
и на дворац ките закитила 
-- а велике свите на дворове 
кā и да су пашке јä везирске. 
Па сватове среле елчибаше 
на велико поље Невесин'ско 
пашу царског и те командаре, 
и два бега и девојке саме 
-- Е, девојку Капетану л'јепу, 
Умихану, Мејрушавић љубу 
-- Е, ‚Мејрушу‛ под именом царском. 
На прси јој цареви нишани 
заа њезина сина привенчани, 
а на сина пера принешена; 
на бегове велике улефе, 
а на њојну кућу бератове. 
Ханка дову цару учине-ла. 
Па те ханкине црље елчиџије 
с комора су чеиз прифатиле, 
а кадуну на ханумске дворе 
-- на ханумске дворе међу цуре 
и хануме од Херцеговине. 
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А два бега и тā паша царски 
код хануме Ахметбеговице, 
а сватови пољем зеленијем. 
Па велики џумбус отворили, 
а велика трка од мехтера. 
А млађи су коње одморили, 
за џиде хим арпу натакнули. 
Па је свадба за три дана била. 
Играју се кола од јунака 
-- једна јуначка, друга девојачка --
докле петак и хаџине дође. 
Ђерђек момку дали и девојку, 
па послије трку претрчали. 
Дван'ес' коња под капију дали, 
дван'ес' коња узело кошију 
-- шес' требињско, а шес' је коњичко --
те за ријепџије прије криво 
-- на свакога чоха око врата, 
и задњијем кā оним првијем. 
Па кад деви--, четврти данак долазијо, 
дова ви била Мехмедпашинина, 
и сватови свадбарице дају. 
Отале се свати растурају, 
а беглеру хајир дову дају. 
Рахмет бијо на бегове прве, 
а честидба бегу женидбина 
-- честита му ханка за сокола, 
да са ш њоме соколове леже 
-- прве шћери, потолње синове, 
да му снахе не затечу за'ве --
да он шћери даје за зајииме, 
а синове жени од зајима! 
То је било каде се чинело. 
Сад, господо, што све слуша редом, 
вама здравље, и мене са вама! 
А да Бог да и све веесеље, 
да с' у добро веселимо здраавље 
-- и ви, господо, и ваше 'ољено! 
Цавтале ви на образе руже 
кā с пролећа на зелене башче! 
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Од мене ви мало разговора, 
а од Бога и дуго и млого.
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БОЛОВАЊЕ ЦАРА ДУШАНА У ПРИЗРЕНУ

О, ријеч прва: „Боже ни помози!“ 
Ево друга: „Хоће ако Бог да.“ 
А сал да га помињемо често, 
па ће нама свуј Бог помоћ јаки. 
Да се с Богом не кунемо криво 
-- когој лаже, Бог му не помаже --
а послије, скуплена господо, 
ја би' шћијо да ви песму причам 
од старине и старостојине. 
Разбоље се силан шћар Шћепане 
на својему пријестолу златну 
у бијелу граду Призреному, 
те болова силан цар Шћепане 
од Митрова до светог Ђорђија. 
Код Душана ниђе нико нема, 
сал што беше протопоп Недељко, 
сја и са ш њим Краљевићу Марко. 
Кад се близу Ђурђевдан примак'о, 
виђе Душан ђе ће умирати, 
па бесједи протопоп Недељку: 
„О, чу ли ме, протопоп Недељко, 
-- и ти, сине Краљевићу Марко! 
Ја сад видим ђе ћу умријети, 
но коме ћу сина преедати? 
-- мојег сина, лудога Уроша, 
што му нема без четири љета --
а да кад ће Душан умријети, 
на сина ће навалит партије 
од цијеле земље Шумадије, 
Појводине и Шћепановине, 
и цијеле земље Арбаније, 
и од Грчке њихове партије, 
да ми царство узму од Уроша. 
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Да ми сина под аманет чува, 
да му други не удозму царство 
-- јер је и Бог рек'о и видијо 
ђе са оца остаје на сина, 
а наша је стара задужбина --
но да Бога да остављам сиина 
на старога протопоп Недељка 
-- ето твоје књиге старостојне --
благодаран' и богослована, 
а море ми сина одбранити. 
На њега ће парт'је навалити, 
а у попа одузети царство. 
Но, мој сине Краљевићу Марко 
-- ја те молим кā и сина свога --
да ј' ти, сине, на аманет сиина 
-- на аманет лудога Уроша --
да га чуваш за седам година, 
да на њега не навале, сине 
-- Е, партије са свакоје стране --
да не узму сиротињи царство, 
од кога је припада на сина.“ 
Но га моли Краљевићу Марко: 
„Аман, златни силан цар Шћепане, 
немој мене на аманет дават 
твога сина лудога Уроша, 
јел сам од зле куће и проклете, 
од зле куће од Мрњавчевића. 
Имам баба -- зла га срећа нашла! --
Вукашина од зле куће црне; 
менее, царе, роди Вукашине. 
Намах кад ћу тебе сахранити, 
навалиће краље ии ордиије 
и подићи целу Арбанију 
да одузме твоме сину царство, 
а ја кад га на аманет примим, 
ја га, царе, упуштати нећу. 
Како ћу се бити с родитељем? 
А имам до два стрица мила 
-- Е, Деспота и Угљеша ш њиме --
то су оба -- да хи Бог убије! --
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и они ће дићи њихну војску 
и свести је у Косово бојно, 
искат царство на силу Урошу. 
А ја кад га на аманет примим, 
док ми глава траје на рамена, 
ја ти царство упуштати нећу.“ 
То му силан Шћепан говораше: 
„Марко сине, ја сам на умору. 
Аманет ти предајем Уроша!“ 
То велики силан Душан рече, 
судбина се немилосна стече 
-- престави се, Богу душу даде, 
Ондар кад је преставијо душу, 
Марка вреле сузе пропадоше, 
па отиде Марко на одају. 
З двора вика на цијеле стране 
-- на црквама и задужбинама 
закуцаше звона жалосљива --
и казаше смрцу од Шћепана, 
од Шћепана, силнога Душана. 
Ту се хабер даде низа царство. 
По царини силнога Душана, 
ту се скупи млого протомана, 
попова, па и калуђера, 
велик народ у Призрену граду, 
и кољиво пред цара дадоше, 
уу гроб силна схранише Душана. 
Чим Душана у гроб сахранише 
и држаше неколико дана, 
почеше се сазиват партије. 
Ко је ост'о да му чува царство? 
Ал' протопоп, ал' Краљевић Марко. 
Кад су знали за Краљевић Марка, 
нико нема да подиже војску 
а да дође у Призрену граду 
да отимље сиротињи царство. 
Док је време прошло за временом, 
но силовна Краљевића Марка 
и дан и ној за седам година 
све на крило и на дворе златне 
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-- на дворове силнога Душана --
све што чува лудога Уроша 
од партија са свакијех страна, 
а највише од својега баба 
-- од његова Вукашина краља, 
од проклете куће и од Скадра --
и два стрица од двије војводе, 
проклетога Гојка и Угљеше. 
Ондар кад се дани напунише 
те је Урош стиг'о за царевства 
-- Марко судал у тога Уроша 
из дан у дан седам годин' дана, 
ка што му је Шћепан наручијо --
па кад дане Марко извршијо, 
он шће узет лудога Уроша 
са дворова силнога Душана; 
одведе га ђе је верна љуба 
-- Е, царица Шћепанеевица. 
На њене га дворе поводаше, 
па јој десној руци полазијо: 
„Госпођице свега крста нашег, 
да ти предам Уроша лудога 
којег ми је твој мужак престао, 
наше царство, мене сина твога 
-- Е, Бог јаки и божа помоћа, 
и аманет твога мужа сврши, 
а ево ти на аманет сина, 
и сретња му, круно, царевина!“ 
Кад то чула Душанева љуба, 
а царица руке раширила, 
Краљевића међу очи љуби, 
па силноме Марку беседила: 
Марко, мене кā по Богу сине 
-- Е, мој сине Краљевићу Марко, 
мај ти, сине, златног бошчалука 
-- од цијела изаткат је злата --
и еве ти хељбе з дукатима 
што си, сине, дане погубијо. 
'Ај' у Прилип, Краљевићу Марко, 
те се види с твојом старом мајком. 
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Аманет ти, мој срдачни сине, 
немој, сине, главу окретати 
а од моје сиротиње љуте! 
Знаш душмане наше царевине 
ђе -- ха! -- чују ђе с' отиш'о, сине, 
на мога ће сина навалити 
и узети од Уроша царство, 
остат доље кућа Неманића.“ 
Марко 'вако беседи царици: 
„Е, царице, наша госпођице 
-- Е, тако ми Бога милоснога, 
ја нећу окретати главе, 
без побрзо до Прилипа поћи 
те ја мајку видет моју стару 
шта ми мајка чини у Прилипу, 
а опет ћу брже к тебе доћи. 
Ал' ако ти до невоље дође, 
спремај за ме до то --, код т'бе дођем.“ 
Па на томе опреми шарина, 
а бисаге узе маџарија 
и злаћену бошчу бошчалука, 
па се Марко на шарана прими, 
па с Призрена преко Косовскога. 
Дан по дану, конак за конаком, 
док је дош'о граду Прилипскоме, 
а код старе Јевросине мајке. 
Мајка већ 'е заб'равила сина, 
сал што његаа знаше по писмама 
-- по писмама и дописницама. 
Кад је Марка видела мајка, 
шућур рече, скочи са дворова 
-- нис скалине, дворе Краљевића --
Марку до два отвори каната. 
Марко стиже па се с коња скида, 
мајци својој паде к десној руци, 
и дојке мајки двије пољубијо. 
Мајка сина з двије руке грли 
и љуби га међу очи вране, 
и свог сина у оба образа, 
па му рече, „Ђе си, мијо сине? 
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-- Ех, ђе с' наћи седам годин' дана? 
Е, како ме мога прегорети?“ 
А Марко јој опет руци пође: 
„Аман, моја милошљива мајко, 
опрости ме; теке тешко било. 
Аманет не на ме од Душана 
-- од нашега великога цара. 
Кад је умр'о, аманет предао 
да му сина чувам од партија, 
од онога смрти и од дана. 
Данас равно седам годин' дана, 
ја сам сада теслимијо сина 
круни златној цар Шћепановици, 
па сан к тебе дош'о у Прилипу. 
Опет млого чамат ођек нећу, 
сал да видим шта се с тобом ради. 
Сад ће наљећ велике партије 
у Косово покрај Грачанице 
да одузму сиротињи царство.“ 
С Јевросимом оде на дворове. 
Млађи момци шарца прифатише, 
у подруме коња ухранише 
и на коња колан попушташе 
-- чатал макли, а јулар притакли --
у мермерске јасли напојили 
мало с вином, мало с водом хладном, 
па послије јечма и сијена. 
Марко себе икмир учинијо, 
код мајке се силно одморијо. 
А сад да ви за партије причам. 
Разабра се одма' на све стране 
-- Војводина и Шћепановина, 
Скендерија и Грчка цијела, 
и цијела земља Шумадија, 
Арбанија и двије војводе, 
и силован краље Вукашине --
па се о' свујкуд дигоше партије; 
почеше се искупљат табори 
у Косову пољу широкоме, 
ко л' ће с киме, ко ли ће за киме, 
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ко л' ћ' отети царство Неманиића, 
да га узму од Уроша луда. 
Кад је било те се искупило, 
почеше се силе раздвајати 
даа се силе међу себе бију, 
и да црну крвцу просипају 
око царства силног Неманића 
и лудога сина Шћепанева. 
Ондар нашли на карар међу се 
да оправе своје чаушеве 
на крилате коње криловите, 
да хим спрему до Призрена града, 
да доведу протопоп Недељка, 
да питају попа стара грдна 
на кога се оставијо Урош 
-- море л' другог запанути царство, 
или с оца нико без на сина, 
ил' се море други царства примит --
да га љутом силом наћерају 
из Призрена да у Косово дође. 
Чауши су коње посједнули, 
на ту селу --, ду Призрена дошли 
на дворове протопоп Недељка. 
Кад зовнуше на двор попа стара, 
кад с' одазва неко са дворова. 
Ани вичу: „Ђе је попо стари?“ 
А говори протопоповица, 
„Око тражите попа прота стара, 
еве дана четири године 
он се своме двору не повраће, 
но и дан и ној śеди код олтара 
те се Богу моли милосноме 
и за себе и за вјеру своју.“ 
Кад то чуше чаушеви клети, 
на шидетли коње посједоше, 
а ето хи у шарену цркву. 
На црквена врата чатисаше, 
пред врата коње осједоше, 
па силовни у цркву уљегли. 
Старог попа нашли код олтара, 
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па му не шћеше ни добро јутро викат, 
но убише канџијама попа, 
а поп вришти старије' година, 
па овако ријеч беседаше: 
„Не удри се, силовни чауши!
сила ли сте -- сила вас убила! --
што бијете стараа протомана 
од двеста педесет и више година? 
Шта тражите? -- од Бога наашли, 
који ће вас јади налазити!“ 
Веле њему њихови чауши, 
„Протопопе, зову те партије 
у Косово поред Грачанице, 
да хим којем усуђујеш царство, 
ил' другоме, или на Уроша, 
ил' те стара раминује глава!“ 
Поп и сташе, њима беседаше: 
„Аман! Силом врните хајване, 
коње ваше, каж'те у Косово, 
нее кад је силан умр'о Душан 
-- умро силни царе у Призрену --
од њега су записници били, 
остали су код Краљевић Марка. 
Појашите коње до Прилипа, 
доведите Краљевића Марка; 
он је ост'о те му чув'о сина. 
Не водите мене -- стара, грдна 
сиромаха -- међу партијама. 
Ако ћете питат Бога милоснога 
и све боже књиге ванђелије, 
другом неће припанути царство 
без са оца падати на сина. 
Ако ћете силом сиротињу 
-- кад би силом сиротињу луду --
сила ће вас стићи и убити!“ 
У томе се врнуше чауши 
од Призрена града бијелога 
до Косова међу партијама. 
Партијски хи питају главари, 
„Камо вама протопоп Недељко?“ 
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Све казаше шта је попо рек'о. 
Намах опет њих повраатише: 
„Хај'те брже преко Косовскога 
док Прилипу на дворове дођ'те, 
на дворове Краљевића Марка; 
зов'те њега међу партијама!“ 
А млађи'и поговора нема, 
полећеше преко Косовскога 
из дан у дан на коње крилате 
док Прилипу и код двора дошли, 
код дворова силног Краљевића 
-- кад Краљевић на своме двору. 
Саа мајком вино рујно харчи 
-- пије Марко, ни бриге му није. 
Кад видијо косовске чауше,
познаде хи ђе су од партија, 
ђе се бутум дигла цареви 
из друге земље инустране 
-- грчки чауши ии арбанишки, 
позна ђе су сишли партијаши 
да одузму царство Душаново 
и да смрту ситнога Уроша --
па заплака, рече својој мајци: 
„Видиш моја Јевросимо мајко 
-- Е, партије -- да хи Бог убије! --
ђе су земљу дигли царевину 
и повукли за благо јунаке 
да одузму сиротињско царство, 
да не дају што је мираз дао 
-- да од оца остане на сина --
но да узме неко од партија. 
За ме ето њихније' чауша. 
Мајко, на ме велика тешкоћа 
-- Е, ту имам баба и стричеве --
мај ми дао хаманет Душане, 
силни царе на његове дворе, 
божа тежа и аманет тежак 
него што ме обродијо бабо --
видиш време како ли се нађе 
да ја кавгу градим са родитељом, 
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и са моја два стрица проклета!“ 
А мајка му рече Јевросима: 
„Краљевићу -- немала те мајка! --
ако нешто за хатар судијо, 
немој другчије без како Бог хоће 
и како ти је златна круна рекла; 
аманет је тежи од свакога. 
Не ти краља гледај ни стричеве, 
но не пушти љуту сиротињу 
-- и та круна, и кућа оџачка --
да то царство пада на другога.“ 
Па се Марко диже са дворова, 
па ето га до авлије сиде, 
па авлијска отворијо врата 
-- Е, млађијем закреч учинијо, 
дебела му шарца опремише. 
У то стигли њихови чауши. 
У авлију коње осједоше, 
‚Добро јутро‛ рекли Краљевићу, 
а Краљевић њима ‚Добро дошли.‛ 
„Добро дошли, и како сте дошли? 
Ко је вас к мене оправијо? 
Ко од --, одкуд сте, из земље које сте? 
Ђе су вама старешине клете?“ 
Казаше му њихови чауши 
ђе се цила збила Шумадија, 
Грчка земља па сва Арбанија 
-- Војводина и Шћепановина --
да одузмуу од Уроша царство, 
јä л' да коме другом запанути. 
„Не дају га си--, од оца са сина 
да остане на Уроша царство, 
па те зову у реду главари 
код бијеле цркве Грачанице. 
Код тебе су, Марко, записници; 
кад се силан Душан преставијо, 
ти си њега у гроб сахранијо 
и чув'о му сина седам годиница 
-- да ти донек на Косово кажеш 
коме море припанути царство, 



   Авдо  Међедовић                                                             

872

Епске 
народне 
пјесме

море л' другом о--, л' без свога сина, 
је л' управо, је ли рекла књига...“ 
Марко 'вако силом беседаше: 
„Вај партија -- да хи Бог убије! --
а знају ли -- да хи јади знааду! --
ђе је сāм Бог усудијо царство? 
Није силни Душан без порода 
па да иде гласом и предама, 
но он оставијо гнездо од девлета 
да не ћеши оџак Неманића. 
Ја ћу за то лако пресудити!“ 
Шарцу Марко сједе на сриједу, 
па га ето од бијела двора. 
Мајка сину 'вако беседаше: 
„Марко, сине -- мој образу свеетли! --
мајка нема само тебе Марка. 
Ако криво, сине, пресудијо, 
немала ни Марка мајка, 
но т' у мртав образ пољубила.“ 
Па за њиме демир затворила. 
Краљевића ето ш чаушима 
од Прилипа низ Уруменлију, 
од Прилипа низ Уруменлију 
док у пољу сиш'о Косовскоме. 
Преко бојна поља Косовскога 
кад је дош'о у --, код Грачанице, 
кад погледа пољем Косовскијем, 
кад цијело војске притиснуле 
-- нешто грчке, нешто арбанашке 
нешто то --, шумадијске редом 
-- шумадијске цијеле партије --
Војводина и Шћепановина. 
Кад је Марко видијо логоре, 
грдно се је Марко наљутијо, 
па на своме срцу помислијо: 
„Грдно и се дигли партијари 
да обломе гнездо Душаново, 
да одузму сиротињи царство!“ 
Чији ће Марка срести чадорови? 
Кад погледа са шарина Марко, 
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кад угледа чадор мавен свиле 
-- од мавене свиле разапети --
и пред њиме копље побијено, 
добар вранац Марковога баба, 
а од Скадра Вукашина краља, 
а пред њиме дворе нобеџије. 
Кад казаше краљу Вукашину, 
„Ето тебе сина Краљевића 
-- кад Вукашин чуо за синдрака --
па искочи из шатора свога, 
а посједе на свога вранина, 
па завика из грла бијела: 
„Благош мене и дану овоме, 
еве мене сина у Косово 
да присуди он ме, оцу, царство, 
на свог оца Вукашина краља!“ 
Кад је Марко чуо Вукашина, 
па овако с шарца беседијо: 
„Бог т' убијо, краље Вукашине! 
Зар је мало тебе Арбаније 
краљевине, твоје госпоштиње, 
но си војску свео у Косово 
да одломиш од Душана царство, 
а да узмеш царство сиротиње? 
Ја ти царство присудити нећу!“ 
Оста краље љуто и прељуто, 
Марко шарца гони пода себе. 
Кад га стриче виђе Угљеш стари 
-- Е, Угљеша, деспот и војвода --
па појаха коња доратаста, 
па завика из грла својега: 
„Благош мене, еве ми синовца 
да присуди Урошево цаарство 
на свог стрица деспоту војводу!“ 
Марко 'вако рече лакрдију: 
„Бог т убијо, деспоте војвода! 
Зар је мало тебе војиводства, 
но узимљеш сиротињско царство? 
Ја ти царство присудити нећу.“ 
Па остави невесела стрица. 
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Марко прође, проћера шарина, 
кад еве ти другог стрица Марко, 
еве отуд деспота војводе, 
па --, п' ако појаха зеленка. 
Марку 'вако коњом беседаше: 
„Благош мене, еве ми синовца 
да прикључи од Уроша царство 
на својега деспота војводу!“ 
Марко 'вако рече своме стрицу: 
„Бог т' убијо, деспоте војвода! 
Зар је мало тебе војиводства 
и питоме земље Арбаније, 
но си дош'о прштит сиротињу, 
да одузмеш од Уроша царство? 
Ја ти царство присудити нећу, 
без што је сāм Бог наредијо 
и цијела књига ванђелија 
да је с оца остаје на сина!“ 
Оставијо стрица невесело 
па доћера коња шаренога 
пред крила --, цркву Грачанице, 
кад ту нађе партијске главаре 
ђе велики сукоб чинијаху 
око царства силнога Душана. 
Марко дође, ‚Добро вече‛ вика, 
они пред њим на ноге скочили 
-- сви им тако добродошле дају 
да би ли хим пресудијо царство --
Марка сваки напоредом пита, 
златне чаше дају пред Маркешу. 
Ту су рекли па се одморили. 
Марко 'вако рече главарима: 
„О главари од све царевине, 
јесте л' дошли на жалбу Шћепана 
и његова сина прелудога, 
да жалите и насул турите? 
Ал' сте дошли да узмете царство 
-- да узмете сиротињско царство?“ 
Они кажу рашта ли су дошли, 
Марко рече, „Док је мене глава, 
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ја аманет божи љумит неећу 
-- сломит нећу аманете боже --
што је мене Шћепан наручијо, 
без кā што је сāм Бог наредијо 
и цијела књига ванђелија, 
да са оца остаје на сина.“ 
Опет на њег' не притеегоше 
нити на то с тврђу утврдише, 
но међу се књиге растурише 
-- књиге стојне и благостојне --
нег' могу одузети царство 
без на хилу ни на как'у силу. 
Па на томе карар учинеше 
-- Е, да туру од злата јабуку; 
да покупу све редом главаре 
на злаћену шарену халију, 
и међу њих њихова Уроша, 
па одкуда на кога јабука 
-- из хаваја на кога паане --
да на оног цело царство стане. 
Преволеше и претегли Марка. 
Марко Богу диже двије руке: 
„Право суди кā и што си кадар! 
Види шта се у Косово гради.“ 
Па јабуку у хава бацише, 
а јабука озго из хаваја 
те на Уроша паде Шћепанева, 
на његова обадва рамена. 
О, рекоше ни то није право, 
па је опет у хава бачише 
-- из хаваја долеће јабука 
на Уроша силнога Душана. 
Опет трећом повтор учинеше, 
па је трећом у хава бацише; 
опет паде на Уроша луда. 
Марко бирдем седе на шарина 
па потеже мачу гребештаку, 
а завика међу партијама: 
„Видите ли -- да вас Бог убије! 
Сāм је Бог учинијо судство 
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да остане са оца на сина!“ 
Рашћерао све целе партије. 
А да видиш краља Вукашина, 
намах седе ја --, вранца великог 
а потеже сабљу зулфикачу 
која лиме сече и челике, 
јä л' на сину да осече главу. 
Марко беше божан и побожан, 
ни се ко јусвадит с родитељом 
-- нит' се бити, нити му стајати --
па окрете под собом шарина, 
стаде бежат преко Косовскога. 
Так'а срећа при шарану била, 
беше бржи вранац Вукашина 
него шарац сина Краљевића, 
па га шћаше стићи и посећи. 
Марко неће да се бије з бабом 
док долеће пред црквена врата, 
па не знаде куд ће бијегати, 
па топузом по мермеру гађе 
-- црквена се врата отворише. 
Марко с коњем у ћелију дође, 
па је унутра мермер затворијо 
и челична на тој цркви врата, 
а Вукашин на вранчићу дође. 
Како сабљом беше замахнуо 
да удари сина Краљевића, 
па удари дирек више врата 
-- а кад дирек мермер ударијо, 
из дирека крвца полетела 
те се мермер у цркву црнаше. 
А завика краље Вукашине 
-- бирдем се је пишман учинијо --
па завика, „Кукуј до вијека! 
Шта учиње', што сагуби' сина?“ 
А нешто му вика из хаваја, 
„Грдан бијо, краље Вукашине! 
Ти нијеси сина погубијо, 
но погуби светога анђела. 
Али ће ти руке осушити, 
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црквена те врата не примити.“ 
А Вукашин препаде се силво, 
па Краљевић Марку беседијо: 
„Е, мој сине, Бог ти наредијо 
-- Бог ти дао и сви божи свеци! --
нити знао ђе ћеш умријети, 
а од тебе не остало трага 
не никак'а споменика, сине, 
нити знао ђе си ти судбине 
или мрао, ил' те ко копао; 
гроба ти се ниђе не познало, 
ни од тебе трага никаквога!“ 
Кад је Марко чуо родитеља, 
овако је љуто беседијо: 
„Зашто тако, Вукашине краље? 
Што ти тако збориш лакрдије 
што на криво не пресудих цаарство? 
Е, да Бог да и сви божи свеци, 
ти отиш'о на Једрену, бабо, 
и с Турцима рата затуријо, 
Марици ти Турци обранили, 
Марица те вода удавила 
-- Е, Турци ти погубили главу!“ 
Вукашин се з Грачанице врну 
па повика хоба брата своја 
-- оба брата с бојнога Косова --
с партијамаа клекли варџаја, 
навичају ходе сваки своме. 
А Краљевић узео Уроша, 
посади га на престолу своме, 
још га чува три године дана. 
До четрнес' на Уроша дође, 
и Бог јаки нави Краљевића 
те сачува царство Неманића 
од тог дана за млого година. 
А так'а се сусрела судбина. 
То је било још тога времена, 
а како је саде у земану 
-- то је било а то се чинело, 
нама стало мираз уз гуслама 
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-- са гуслама и историјама --
да ми так'е преповетке клете 
помињемо па и још дајемо. 
Мили Боже -- на свему Ти фала! --
чујте мене, цијела господо, 
од мене ви мало разговора, 
а од Бога дуго и млого, 
да с' у добро здравље веселимо; 
ви, господо, цијела и редом, 
цавтале ви на образе руже 
кā и оно на зелене башче! 
Амин Боже -- хоће ако Бог да! --
да с' у добро здравље веселимо!
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РОБОВАЊЕ КАРА ОМЕР-АГЕ

Ој, ведро јутро, помози нам Боже, 
ии на здравље сунце огрануло, 
мирну нама срећу донијело! 
Мир је слога и здравље најбоље. 
Да хајемо један за другога, 
па ће Божа на нас помој доћи. 
А послије, скупљена господо, 
ја бих хтијо, када бих умијо, 
да ви песму старистиву причам, 
стару песму али истиниту, 
што је вакту земаниле било, 
што су стари радили јунаци, 
а нама је мираз остануо, 
да ми так'е људе помињемо 
са песмама и са приветкама, 
са гуслама и историјама. 
Један сужањ турски процмилијо 
у зиндану бану задарскоме. 
Цмиље дван'ес' дана бијелије' 
и дванајес' ноћи тавновије, 
док уцмиље дрво и камење, 
а препаде ђецу у бешиику, 
аа утуже баневој баници. 
Препаде јој двоје ђеце лудо; 
је, до бане ни хабера нема. 
Док је једно јутро поранијо 
бан задарски са два џенерала 
и четири жадарска сердара, 
и дванајес' војније војвода, 
а на јутро на баневе дворе. 
Пију ладну амберију љуту, 
а пођекад припијевљу с вином. 
А двори хи дван'ес' офинцира, 
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нааслужу бана и главаре. 
Добар ћеиф беху наместили, 
док одајска поклекоше врата, 
а погледа бане Задранине, 
кад еве ти баневе банице. 
Е, госпођа у одаји дође 
и доведе двоје ђеце лудо, 
двоје ђеце, двоје близначади, 
Сина Тада и шћеру вАницу. 
Кад је бане виђе у дворове, 
ђе је кн'егиња међу њима дође, 
бане се је млого наљутијо, 
па је бану млого тешко било. 
Па овако госпођа викаше, 
срдито је добро јутро дала, 
још срдније прифатијо бане, 
Па баници ријеч говоријо: 
„О госпођо, моја вијернице, 
што су тебе гране дотерале? 
Што --, еве дана дванајес' година 
од како си верна љуба за ме; 
ти нијеси кафаз оставила, 
а да бану дођеш међу људе. 
Ођекан се двори од људи, 
а нијесу двори од госпођа.“ 
А кад цула банева баница, 
па је бану вако беседила: 
„Ахаман, бане, од твоје невоље! 
Па ме питаш шта је мене било. 
Види, бане, по у зо час главе 
-- тек за твоју никога другога --
у зо час си остануо, бане, 
и та круна паде те на кога 
Да л' си махнит, али си и азгин, 
ал' си Бога заб'равијо свога? 
За у зо час нацинијо кулу, 
а око ње з два боја авлију, 
а најцрње зиндан у авлији, 
у земљици двадес' мердивена, 
ђе окле је вода изаврела. 
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Та је кућа виђет необицна, 
а камоли лежат у тамници. 
Ту на води љеса оплетена, 
на тој љеси трава промолела, 
па се љуте змије укотиле, 
А акрепи из дувара пиште. 
Знаш ли, бане, један душманине, 
Еве, бане, осам годин' дана 
откако си Турка затворијо, 
Е, газију Кара Омерагу. 
Тужан лежи у зиндану клету, 
тек на Турке Божа помоћ сама. 
Ја сам мљела ни недељу дана 
да он живет у зиндану неће; 
еве данас осам годин' дана, 
не црна га земља не опази, 
нити рече „Леле мене, мајко!“ 
ни завика:“Што ћу од живота?“ 
А ту, бане, дванејес' данова 
како Кара Омер вришти тужан 
у тамници, и невоља му је. 
Ех, уцвиље дрвље и камење, 
а препаде ђецу у бесику 
-- препаде ми двоје ђеце лудо, 
сина Тада и шћеру Аницу. 
Јä чујеш ли, бане од Зада--, 
Бог ти вера, која слагат нееће, 
јä л' изведи Кара Омерагу 
те посеци, ка' и што се ради, 
јä л' м' остави халку око врата, 
а узи му до три јемца турска: 
првог јемца Бога милоснога, 
а другога шехри Рамазана, 
трећег јемца пет вакти намаза. 
Нека сирак иде Омерага 
од суланства до свакога царства, 
нека проси пресечено благо, 
нека проси, нек' тебе доноси, 
јä л' посеци од Омера главу, 
јä л' му какав дерман други тражи, 
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јä л' тако ми Бога милоснога, 
ја ћу бјежат на оџаке бабу, 
а двоје ти ђеце оставити. 
Ти ћеш млого јада виђет црна. 
Ја под ово трпљет више нећу!“ 
Кад је бане чуо госпођицу, 
стар банина, млада му књегиња, 
не смеде јој хатар иштетити, 
но баници рече госпођици: 
„О банице, моја госпођице, 
сабур млада, хајте у кафаза! 
Неће Омер млого пиштет, љубо. 
Ја ћу њега на колац набити, 
јä л' га мојом ћордом погубити, 
а за паре пуштавања нема. 
Знаш ли, моја мила госпођице, 
Е, како сам њега уфатијо, 
и у зиндан туријо Омера, 
нит' сметају Турци границама, 
нит' се чете дижу од Удбине, 
љубо моја, ни од Крајине, 
нити квара чину у држава, 
но су рахат граничка поселца, 
села мала и паланке редом, 
за шехере ни говора нема. 
Ондар врну у дворе Аницу.“ 
Госпођа се у кафазе врну, 
бан растури цијелу господу, 
па хон Рада тамничара вика: 
„Раде, чуо, моја послушнице! 
Узми, Раде, кључе од тамнице. 
Ето мене на тамничка врата, 
да ја Кара Омерагу питам, 
што је Омер цвиску учинијо.“ 
Па млађи кључе дофатијо. 
Бан отале са својега двора, 
док је дош'о пред тамничка врата. 
Па је девет врата отворијо, 
девет врата з девет катанаца, 
па десету браву дубровачку. 



   Авдо  Међедовић                                                             

883

Епске 
народне 
пјесме

Па послије код Омера сиде, 
код Омера, турскога јесира. 
Омер црњан седи на камену. 
Синџир гвожђе носи око врата, 
а халка му месо преглодала, 
на голе се кости дочекала. 
Косом би се ага опасао, 
а нокти му баш ко раоници. 
Бан му туна добро јутро вика. 
Прифати му Кара Омерага. 
Бан Кара Омерагу пита: 
„Е, газијо, Кара хОмерага! 
Шта је тебе десет, дван'ес' дана? 
Ти си мене леж'о у зиндана 
през промена осам годиница. 
Није тебе жива ухо чуло, 
ни те земља чула нити трава. 
Шта је тебе ово некол'ко дана, 
Те ти и дан цмилиш, Омерага? 
Или ти је нестануло пива, 
Е, црвена вина прекозлатна 
и ракије трипут препечене, 
ил' бијела хлеба са чаршије, 
ил' дебела овнујега меса? 
Што си так'у писку учинијо?“ 
А Кара му рече Омерага: 
„Ха, ха, ха, бане, за синовско здравље, 
как'а кажеш меса дебелога, 
как'а вина кажеш руменога, 
как' рекије, на ране ти лила! 
Ја те вино ни ракије, бане, 
не видим је ни у години дана, 
без кад имаш накав годет тврди, 
те ми чашу јä ли мајал спремис, 
а другчије никад до вијека! 
А дебела овнујега меса, 
у години јä л' полу године, 
кад је тебе Божић или светац,
или како крсно име служис. 
А тог хлеба с чаршије бијела 
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-- у три дана кора хлеба сува! 
Све би' на то опростијо, бане, 
а то је мене од Бога судбина. 
Нијесам ти бијо ни украо, 
ни нечију кулу похарао, 
но на мушки мејдан заробијо, 
сијечући у Далмане главе 
и крчући ваше чете бојне. 
Судбина ми за зиндан панула. 
Но чу ли ме, бане од Задара: 
кад сам бијо на нашој Крајини 
-- тек сам се бијо оженијо; 
није било сем три годин' дана, 
љуба ми је на двор останула 
само сама и са ш њоме мајка, 
ама вам е --, у друго је стање --
а сам диг'о чету од Удбине 
-- чету малу, тридес' Удбињана. 
Сви погинули од рата вашега. 
Ја сам тебе пао у робију, 
а нијесам зажалијо, бане, 
што ја падо' поврх доста главе 
-- и доста сам квара учинијо --
но што оста моја љуба млада, 
а остаде код ње стара мајка. 
Па чу л', бане од Задара града: 
кад је прошла годиница дана, 
књига ми је од матере стигла. 
‚Мој Омере, мој е --, образу светли, 
јеси л' чуо, Кара Омерага, 
на двор ти се дете мушко нашло, 
дете мушко и лијепо в'ома. 
Даји гајрет у зиндану гради!‛ 
Кад ми, бане, так'а књига дође, 
в'ома сам се обрадов'о, бане, 
па бих рек'о да сам се пуштао. 
Па зачамах, књига не долази, 
па су прошле три године дана, 
па ми, бане, хопет књига дође, 
Е, ход моје остареле мајке: 
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‚Мој Омере; мој образу светли, 
јеси л', сине, чуо и раз'мијо? 
Сину смо ти име нађенули 
од хасрета и од жеље твоје, 
мој Омере, Кара Мујо мали.‛ 
А ја вишу радос' уфатијо. 
Још ми мајку у шарену каже, 
у шарену карту нацртату: 
‚Почели смо спремати хОм --, Мујагу 
по мејтефу у нашу медресу. 
Добро учи дете без хесапа.‛ 
Ја сам вишу вољу наместијо, 
па кад хабер из зиндана пош'о 
да се пуштим, идем навичају. 
Па кад, бане, осам љета прође, 
-- могах рећи, четири године, 
па се пета хемен напуњаје, 
опет мене ситна књига дође 
од моје из дворова мајке: 
‚Мој Омере, мој образу светли, 
сина су ти красте погодиле, 
и цијелу сву Унђуровину. 
Ђе ј' у којем двору по четворо 
-- по четворо и петоро, сине --
не диже се ко је пребољети, 
но је сваког красте уморише. 
Сад су твоје дете погодиле. 
Бог зна један хоће л' се дигнути.‛ 
Кад ми, бане, так'а књига дође, 
ондар мене муке дофатише. 
Па бих рек'о и бих се заклео, 
ова тавна кућа необична, 
да се цела поврх мене стришта. 
О, ја немах шта ћу радит амо, 
без завиках Богу драгом своме: 
‚Боже драги, тебе добро фала, 
сачувај ми дете од белаја!‛ 
Па то стаде дуго и за млого, 
па ми, бане, јопет књига дође: 
‚О Омере, мој образу светли, 
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Муја су ти красте преболеле. 
Мало ост'о шарен по образу,  
ал' није ни хабера, сине. 
Поч'о ти је из мејтефа питат: 
„Мајко моја, шта ј' од баба мога?“ 
И ако биде жив'о, сине, дете 
неће млого бити лоше од баба, сине, 
Е, од баба Кара Омераге.‛ 
Опет мене кад ми књига дође, 
а јä, бане, чинаше се мене, 
да полетем из зиндана твога, 
кад ми сина красте преболеше. 
па, мој бане, да ти јаде кажем. 
Кад је прошло двије годин' дана, 
кад ми стигла књига шаровита: 
‚О мој сине, Кара Омерага, 
јеси л' чуо, јеси л' разумијо? 
Твоја љуба, моја снаха мила, 
она неће да ти чува сина, 
но је пошла да с' удаје млада. 
А Крајина, што је пријателства, 
све доходи на наше дворове 
те је моли да двор не остави, 
а да твога једихника чува, 
лудо дете без малих година. 
Она никог питат, сине, неће. 
Цела се је Босна смијенила. 
Нико нема љубу запросити, 
нит' је узет иза тебе, сине, 
без се један нафатијо ђидо, 
од Придворца Шарац Махмутага, 
те се ш њоме ашикује, сине, 
и нала му алем јаглук златан, 
а он њојзи златан прстен с руке.‛ 
То је, бане, јоштер лани било. 
Ја сам мајци џеваб оправијо: 
‚Мајко моја, немој бранит љуби, 
но ти виђи кад ће се удати 
и кад ће јој свати чатисати, 
па ми онда књигом пиши, мајко. 
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Немој моју љубу разбијати. 
Нека мога код тебе Мујенка, 
мога сина код бијаче старе, 
па ће Бог њему 'нако дати чаре.‛ 
Е, мој бане, застаде вријеме, 
па ми саде књигаа чатисала, 
Е, од моје остареле мајке, 
да се моја љуба препросила, 
Аа за истога Шарац Махмутагу. 
Па овā месец што ће доћи, 
на овога другог половина, 
свати иду из Придворца равна 
на Долове на сехер Удбину, 
да ми воде љубу пред нићахом. 
Па то, бане, хајде, просто тавна', 
што тавновах осам годин' дана, 
што прегрцах кућу необичну 
и на себе синџир гвожђе љуто. 
А ова ме мука оборила. 
Пиштим саде и невоља му је. 
Но чу л', бане од Задара града: 
Е, за Бога и за твоје здравље, 
за синовско и за девојачко, 
дај ме, бане, пуштај из зиндана. 
Да ја тебе тврде јемце дадем, 
тврде јемце који превар'т неће: 
Бога првог, потолњег намаза, 
па послије сехри Рамазана. 
Јä л' ме посјеци да не живим, бане, 
јä л' на млого осијеци благо, 
да све просим а тебе доносим. 
Остави ми халку око врата. 
Да не просим од врата до врата: 
имам доста и своје имавине 
-- имовине и своје бабовине --
продаћу луке и лафове, 
па продати хане и дучане. 
Продаћу све лаф' и тимаре, 
беле дворе и цијелу кулу, 
око куле, што је и у кулу. 
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Све ћу дати за главу откупити. 
Бог ти вера, од Задара бане, 
све ћу тебе благо донијети. 
Ако опет недостане блага, 
ја ћу поћи цар' у Стамболу, 
па царевој мајци и харему, 
па просити, тебе доносити. 
А, бане, те преварити нећу.“ 
Бан овако рече Омераги: 
„Е, хОмере од града Удбине, 
тешко ти је што карара нема 
иза тебе да се другом даје, 
љуба твоја за тога Махмута. 
Да ти рекнем двије лакрдије. 
Да ми даднеш хазне ал-Отмана, 
-- Е, видиш ли моју кулу, бане, 
паа кулу од седам бојева, 
да избијеш све седам тавана, 
да напуниш пуну маџарија --
закл'о сам се и преклео, ђидо, 
док је бане у Задару граду 
да се твоја глава пуштат неће. 
Нема хазне ни царске ни краљске, 
па ни нашег од Беча ћесара, 
да откупи тебе за дукате! 
јел Омере, наша крвопијо, 
знаш шта си нам учинијо, ђидо, 
док си бијо шта си и чинијо: 
похар'о си села и паланке, 
а посјек'о млађане јунаке, 
а китијо ваа --, бедене османске, 
а бедене цара ал-Отмана; 
робље робијо, женијо Бошњаке, 
а све сјек'о, звао на мејдане, 
затворијо крајевима цркве: 
нит' идаше док ти бег бијаше, 
не идаше народ по црквама, 
ни луда ђеца по школама. 
Од како сам тебе затворијо, 
Сад је рахат око хуудута. 
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Крај худута у наше крајеве 
нове су се куће нацинеле, 
а стаде се брава напуниле, 
удаје се когој кога хоће; 
прирасли су момци на жењење, 
а девојке стигле за удаје. 
Нема паре да откупис главе! 
Ал' овако, Кара Омерага. 
Пуштаћу те на ове беседе, 
да ми даднеш до три јемца тврда: 
првог Бога, потље и намааза, 
па трећега шехри Рамазана; 
да т' оставим халку око врата, 
да отидеш из Задара равна, 
из Задара у Удбину равну, 
да ти видиш шта с' од љубе гради, 
да јој неко учињаје чаре. 
Ти учинис, али не погинеш, 
те ти Турци не удузму главу 
и сватови Шарац Махмутаге, 
да ли Бога преварити нећес, 
да ми јопет у зиндану дођеш?“ 
А завика Кара Омерага: 
„Е, чу л' бане, за синовско здравље, 
валах билах и Бога милога 
и пет вакти нашије' намаза 
и честитог шехри Рамазана, 
нит' постијо, нит' се с тијем клео, 
ако Бог да те ти доћи неећу!“ 
А бане га узе из синџира, 
па завика тамничару Раду: 
„Раде, узми кључе од катанца; 
откин' синџир, а остави халку!“ 
Халку остави Умеру на врату. 
Па се опет предомисли бане, 
па завика ускок Радовану 
-- могах Раду рећи тамничару: 
„Смакни халку око врат Омеру! 
Не пушћајем њега да откупе, 
но га пуштам од невоље љуте.“ 
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А кад Раде синџир отворијо, 
у авлију сведоше Омера. 
Бан уведе Кара Омерагу, 
на студен га камен повалијо. 
Вај, грехоте од так'ог газије! 
Руса коса пала до појаса; 
надвладали нокти на Омера 
баш кā оно пољни раоници. 
Па бану се мучно догодило, 
па завика Кара Омераги: 
„Еј Омере, царева газијо, 
да л' ћеш тако исти у Удбину? 
Ја ћу довес' четири бербера 
да т' омију и косу обрију, 
да ти с рука нокте макну, ђидо. 
Е, да ти дам једну ђеисију, 
једно 'дело ни добро ни мало, 
нити добро ни млого хрђаво. 
Узми штапа, а ћехра' ти,“ каже, 
„па хотиди у шехер Удбину. 
Види тамо шта се тебе ради, 
да л' ће ти се љуба преудала, 
да ли ће се преудати брзо!“ 
Омер рече бану задарскоме: 
„Бане, ове земље господаре, 
бас како ти и тако и тако; 
бане, чини како ти је драго!“ 
Банова је --, упишће баница: 
„Бане, узми четири бербера, 
те нек' косу макну Омерову, 
нека косу макну и од нокте, 
и подај му једну ђеисију, 
ни тако добру ни хрђаву; 
нек' се халом до Удбине брани. 
Млого њему требовати неће 
међу свате Шарац Махмутаге. 
Ја знам, бане, Кара Омерагу; 
чим ће систи међу сватовима, 
он ће тијем затурити кавгу, 
и њега ће свати оборити. 



   Авдо  Међедовић                                                             

891

Епске 
народне 
пјесме

Млого њему неће требовати, 
ни одела ни лежат зиндана.“ 
А бан послуша своју госпођицу, 
Па на Омера 'дела преобуче, 
А бербери косу обријаше, 
И са руку нокти одрезаше. 
Кад Омера у 'дело турише 
-- све у здравље банске госпдице, 
крила га је, и 'ранила га је, 
а за здравље ђеце своје луде --
на Омера ћехра не тавјела 
нити млого беше опанула, 
па га мало свитка дофатила. 
Би рекао да је боловао 
јä ли кугу, јä л' грозницу тешку, 
тако мало чехре промењене. 
Бан г' одведе код Радоја свога. 
Раду рече: „Поведи Омера, 
поведи га у гостинску лану; 
нек' с' напије у п'јану механу, 
нек' с' напије и хљеба поједе.“ 
Па се руком у чпагове маши, 
Е, Омеру даде маџарије, 
таман дван'ес' жутије' дуката: 
„Нај, Омере, похарчићеш паре 
све путима и распутицама, 
докле, Омо, до Удбине сидеш.“ 
Добро хОмер зафаљује бану, 
па отале с Радом у механу, 
а жежена напоијо вина. 
Ту се добро момак напојијо. 
А гад дренов штапак дофатијо, 
па с механе низ чали сокаке 
док на поље од Задара сиде, 
па пр'о поља на поље и ноге; 
ал' га клете ноге оставиле. 
Па заплака Омер преко поља: 
„Еј, Омере, је ли то истина, 
како те је тавна прекинула? 
Кад сам бијо на нашој Крајини, 
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ја сам млијо да млогије' нема 
коња са млом да би потрчало. 
Данас би ме претекнуло равно 
јä ли крава или биволица! 
Па то свашто у земана дође.“ 
Па Кара ете Омераге 
преко поља до махнатог луга, 
па пр'о луга акшам кара црни. 
А хОмера ашка дофатила, 
па сво хита и даном и ноћом. 
Луг пријеђе до пō пола ноћи, 
па се прими Вучара планине. 
О, сабах зора а он на Кановце. 
Кад вазда са Кановца шета, 
с Кановаца до наврх Каланаца. 
Опет други кара акшам дође, 
ал' Омера не одмара себе 
нит' му пада н' ом да хлеба једе, 
нити воде планинама тражи, 
па и сву ној иде са Вучара 
док на Брешљен гору искрцао. 
Ту га зора сјајна затакнула, 
на Шедечко брдо и Брешљен'ко, 
код студене воде Гребештице. 
Ту је гази Омер ошеднуо, 
а са плећи скиде обравницу, 
па одреши хлеба и једива. 
У обравку хлеба бијелога 
и дебела од Задара меса. 
Па ту јео и воде напијо, 
и добро се Омер одморијо. 
Па с Брешљена јалах на ногама, 
па га ето преко Буковице. 
Па з Бук'вице на Кунар изиде, 
па с Кунара преко Ораховца 
док је сишо брду Ашанскоме. 
На худбинске накривијо стране, 
па не иде и гледаше куле. 
Как'е куле беху у хУдбини? 
Бијеле се кā груде снијега; 
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а његова пребијела кула, 
па ни троху није опанула, 
но је стара табирила мајка. 
Има доста на сарају свашта, 
и на сарај и око сараја. 
Па Омера ете преко поља. 
Кад је дош'о на авлинска врата, 
а авлинска врата отворена. 
Омер дође, седе пред капију, 
па у руке дренова тојага. 
А па 'вако Омер беседијо: 
„Има л' когој на ове дворове 
да нахрани једног сирома'а?“ 
Кад то мајка чула {Умерова, 
па погледа на авлинска врата. 
Кад угледа Кара Омерагу, 
а на њега 'дела далматинска, 
Е, далматска ђеисија клета, 
А на момка цехра потавњела, 
не познаје, нити би га знала 
док је жива, па кад би умрла. 
Па истрча на авлинска врата, 
па за канат главу затворила, 
а својега Омерагу пита: 
„Мијо сине, од земље које си? 
Чије дворе тражис у Удбину? 
Овā дворац сахибије нема. 
Један бијо, па је угубијо. 
Ова кућа нема и никога 
без једнога лудога дечака. 
У деветој уљег'о години, 
а ја стара од осамдесет љета. 
Што ти дворе овог мужа тражис?“ 
А Кара јој рече Омерага: 
„Јä, кадуно, {хОмераге мајко, 
ја сан гладан из далека пута, 
би л' ме мало хлебом нахранила, 
јä л' на авли, јä ли на капији, 
јä ли горе неђе у одаји?“ 
А мајка му Омерова каже: 
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„Мијо сине, од које си стране? 
Што си так'е чехре потавњеле? 
Јеси л' болан, ал' си боловао, 
јä л' си негђе бијо у зиндану?“ 
А вели јој Кара Омерага: 
„Мајко мила Кара Омераге, 
ја сам бијо ху зиндану бану, 
у зиндану бану задарскоме, 
из дан у дан за десет година.“ 
Кад је мајка за зиндан разнала, 
ђе је бијо у Задар зиндану 
па дофати за руку Омера, 
па поведе њега до мутвака 
ђено стара брашњенике гради 
за оброке и за јестивице. 
Па му тури стола дрвенога, 
А агрли кахву наточила. 
Па је бел-е сузе пропустала, 
па ховако сину беседила: 
„А мој сине, јабанџија даљни, 
која је вера према тебе? 
Ил' си Немац, или си Маџарац? 
А куд с' пош'о? Како си се пушт'о?“ 
А Кара јој Омер беседаше: 
„Мајко мила Кара Омерова, 
ја сам јунак ускок Малишане, 
Малишићу из Аде крваве. 
О'скочијо од нашега бана, 
и млого хим јада учинијо. 
Па ме њихне страже уфатише 
и у Задар бану поклонише. 
Ту сам бијо за двије године. 
Кад твој Омер паде у зиндану, 
Ш њим сам Богом свез'о братимиство, 
па се ш њиме држ'о кā и з братом, 
и све чит'о оне ваше карте, 
све од тебе за сина његова, 
кад се наш'о, и кад је пошао 
по мејтефу, и кад болан бијо, 
и кад ли је красте преболијо. 
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Све Омеру и мене, старица, 
чињаше се да не тавнујемо, 
но да смо се на двору састали, 
ја л' његову јä ли моме, мајко. 
Па кад нам је лани књига дошла, 
још Омера беше опануло. 
Беше љуто момак поболијо. 
Кад је лани твоја књига дошла 
За Омера и његову љубу, 
ђе се љуба хоће преудати, 
нико јој се нафатити нејм'о 
сем с Придворца Шарац Махмутага, 
па ј' Омера у срце додало. 
Од тог дана до девет месеца 
оболијо, па свет мијенијо, 
на моје је крило преумрао. 
Ја сам њега кā брата изнијо 
на поље га под обалу мерску, 
крај обале под задарско поље 
укопао кости побратима.
Па сам тако откуп навалијо: 
на ме откуп хиљада дуката, 
да све просим низ наше крајеве, 
а да бану носим задарскоме. 
Па сам обијо неколико града; 
нико мене нешће поплатити. 
У нас, мајко, мерхамета нема. 
Па сам пош'о од жеље велике 
да ја просим по турској Крајини, 
јер су Турци на добру исафли; 
у Турака има мерхамета 
и њихније' када оџачкије'; 
ко је кадар паром јä л' динаром, 
јä ли каком маџаријом жутом. 
Турци ће ми -- у над Бога, мајко --
откупити главу у зиндану.“ 
Кад је мајка чула Омерова, 
па ховако сузе пропанула, 
па завикаа Кара Омераги: 
„Фала, сине, добро тебе фала, 
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кад ми каза за мојега сина. 
Кад с' овако чудо учинело, 
Не жалим га што је умро, сине, 
да не слуса јаде учин'ене.“ 
Па је вреле сузе пропадоше, 
па Омеру даде појелице, 
-- јел и пива и амберије љуте, 
и мендела хлеба чаршинскога --
те је мајка сина нахранила. 
Па завика Кара хОмерага: 
„Јадна мајко Кара Омерова, 
а је л' ви се снаха преодвела? 
Је л' отишла, ал' ће поћи брзо?“ 
А вели му Омерова мајка: 
„Мој сине, није отишла снаша, 
теке саде хоће до неђеље.“ 
„А кол'ко ће за њу свата доћи?“ 
„Мијо сине, пе'стотина свата.“ 
„Хоће л', мајко, Махмут у сватове?' 
„Хоће, сине, а да рашта неће?“ 
„Е сад, мајко Умерааге гази, 
ја сад идем на двор код бали, не --, 
по дворова преколо хУдбине, 
да л' би' ђегој откуп потражијо. 
Кад сватови дођу Махмутови, 
ја ћу доћи те те о'ђе наћи, 
уза свате попит амберију 
и виђети шта се с кулом гради.“ 
Мајка Кара Омераге стара 
Руке тури у своје џепове 
те му даде четири дуката, 
те Омера сина даровала. 
Омер паре тури у доламе, 
У далманско шавно одијело, 
па Омера ете низ авлију, 
па овако беседијо мајци: 
„Мајко моја -- кā и моја, кā и рођенице, 
знаш ли, мајко мога милог побратима, 
ја желим да ти подрум видим. 
Прич'о ми је Кара Омерага; 



   Авдо  Међедовић                                                             

897

Епске 
народне 
пјесме

је л' му алем дорат у животу, 
је л' дорат добро остаријо, 
је л' се аге свога ужелијо?“ 
А стара је сузе прогрохтала, 
па подрумска врата отворила. 
Кад ту виђе Кара Омерага 
дора свога гриве откривене, 
а дугога врата из рамена, 
колико је олук начинијо, 
велику длаку поскратијо 
-- са себе би муву обалијо --
на дората чули натрпати, 
а на златне токе запучати, 
ухом стриже, а ногама чепља, 
а све зубом јасли дофаташе. 
Когој подрум врата отвараше, 
а дорат се сахибији нада, 
јер се дорат чета зажелијо 
-- и четовања и војске вођења, 
и великог рата преведења. 
Па кад Кара Омер дору дође, 
па отале рече старој мајци: 
„Стара мајко, хајде до мутвака! 
Ја хоћу стат мало код дората, 
да дората гледам побратима, 
је л' му никшан кā и што је бијо, 
кā што ми га Кара Омер каз'о.“ 
Мајка с плачом оде у мутваке, 
а хОмере сиде до дората. 
Па му диже чуле повезене, 
па дората плесну по сапима. 
„Гриво златна, агу познајеш ли? 
Јеси л' агу заб'равијо свога?“ 
Кад је дорат збора опазијо, 
кā и да ј' данас изгубијо: 
кад завришта у подруме клетан, 
па се кула са скалина љуља. 
Па удари чавлом по плочама; 
све из плоча жива ватра скаче. 
Но делије Кара хОмераге, 
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па прилеће, дора покривена, 
загрли га Омер око врата, 
пољуби га баш к'о брата свога. 
„Хај' аферим, моје добро златно, 
кад си добро хагу утувијо, 
кад ме није заб'равијо доро 
кā што ме је у хареме љуба!“ 
Кад то чулааа љуба Омерова, 
сетила се и пресетила се, 
па закука на одају млада: 
„Куку мене горској кукавици, 
еве Кара Омераге мога, 
а ја сам чула да је умро давно! 
Алах мене, шта ћу од Омера?“ 
А Омер јој рече са авлије, 
„Добро, добро, исмихан кадуно, 
ти нијеси могла причекати 
ни нивити моју сиротињу, 
но ти агу и беглера тражиш. 
Агу нећеш -- није ага за те, 
но ти хоћеш за Шарца Махмута, 
ал' те други запанути неће!“ 
Па Омера ете уз скалине. 
Кад је дош'о на своје дворове, 
он уљеже код своје хануме, 
па овако рече селам ханки: 
„А јеси л' се опремила, ханко, 
за удаје за Шарца Махмута, 
да оставиш мога сиромаха? 
Ђе је мене Кара Мујо мали?“ 
А кучки се уста скаменила. 
Нит' збораше, нити говораше, 
а Омеру очи утекоше, 
па погледа Омер на чивију, 
кад му сједи хаџи аџемкиња 
кā и што је ондар поробљена 
те се з дором врн'ла из Далманце, 
из ћесарске земље у Будиму. 
А тазе је сабља обришана, 
обришана и нааређена. 
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Сабљу гази узе Омерага, 
па удари 'воју вијерницу. 
Сабља писну, двије поле скачу; 
пресече је кā и змију црну, 
па прозоре на двор отворијо, 
па јој двије поле пребацијо. 
А то мајка чула у мутваке, 
шта је онā некак учинијо, 
па полеће, а закука стара: 
„Шта се горе снахи урадило?“ 
Кад је дошла до синдрака свога, 
па Омера Богом закумила: 
„Зашто, сине од Аде крваве? 
Шта учиње кавгу у дворове? 
Како ћеш се одазват Махмуту?“ 
А Кара јој рече Омерага: 
„Зар ме стара не познајеш мајко? 
Ја сам им'о Бога милоснога, 
а и вјерна бана задарскога; 
пуштао ме да удајем љубу, 
да је моју ђецу оставила.“ 
Кад то виђе Омерова мајка, 
па „Ах, Ах, Ах!“ завикала стара, 
па рашири руке обадвије, 
па загрли жељезника свога. 
Од јада и од хасретлука 
па с' у старој пренеможе душа, 
а Омер је разговара мртву. 
Не, од мора нема разговора; 
он је знао док је омивао 
и старици даху повар'уво. 
Па је тури код колена свога, 
а у авлији сиде на капији 
те дофати двије полавине, 
па разгрну ђубре доратово, 
закопа је у ђубре дорово. 
Још мајку старостицу пита: 
„Мајко моја, не пуштаји гласа, 
јä ли мене моме сину луду 
немој ништа да си казивала; 
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немој сину казати мојему 
ни ђе с' бијо, ни ђе му је мајка, 
ни ђе му је долазијо бабо, 
без се чини да то не знаш, млада [сиц]. 
Ја ход' саде опремит дората, 
узет на се своја одијела, 
па отисти до Предворца града, 
да не харчи Махмут маџарије, 
не пореже рухо за верницу, 
да Махмута зовем Махмутагу, 
да јуначки сенет дијелимо, 
да изведе мене по мејдану, 
ђе га гледа цијела Придвора.“ 
Мајка сина око грла љуби: 
„Не, Омере, за турскога дина!“ 
„Шути мајко, џехенемко стара! 
По одашта сам одпуштао главу, 
јä л' да чиним што сам наумијо? 
Платијо сам што сам учинијо.“ 
Па газија опреми дората, 
а мало га пусат ударијо: 
сал на дора руха мејданџијска. 
Па се дечак у одаји врну. 
Газија се добро опремијо, 
салтанете кā што је научијо: 
мејданиска чоха венедничка, 
а узео џиду костоломну, 
а на куку остру гадаркињу. 
Па Омера ете у авлију. 
Кад је дош'о на дишер авлију, 
па код дора у подруме дође, 
па му ђеме тури око врата, 
а натури ћебетину шарну, 
па на себе диван кабаницу. 
Па дорату дизђин повратијо, 
доведе га до бињек камена, 
па с камена дору на рамена. 
‚Јалах‛ рече, оде на капију. 
А кад дорат виђе сахибију, 
фала Богу, на свему Ти фала, 
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преко поља клетог Удбинскога, 
та дорчићу скаче на хаваје. 
Ко би коња вид'јо издалека, 
би рекао ногу не имаше, 
но кā 'тица крилима леташе, 
док преигра пољем Удбинскијем. 
Па се села Оришова спреме. 
Прек' Оришћа до Горица дође, 
до бијеле у Придворце куле, 
Доо куле Шарац Махмутаге. 
Кад погледа око њихног двора, 
кад се туна хабера шарају, 
а књиге се растурају редом 
на главаре и на сватовима, 
и ђе ко се од главара скупља 
на дворове Шарац Махмутаге 
-- кад код њега бега неколика. 
Туна Козлић беше Хуремага 
и газија Арап Мехмедага; 
то беху ајани, колеги. 
Све на њима једнака рудбета. 
Неком мило, а некоме мрзно, 
сваком тешко млого без карара. 
Када ево љи бези погледаше, 
кад угледаше Кара Омерагу 
на његова пехливан дората, 
како дорат на колаче скаче, 
па све три аге зачудише. 
Један другом на двор беседише: 
„Фала Богу -- на свему Ти фала! --
ко је онā јунак преко поља 
на онога дебела дората? 
Дорат доста припше на онога, 
на онога дора Умерова, 
тек од тога нема разговора. 
Много ли га јаше бињаџија 
срдан, мрдан, тек је млого грдан.“ 
А кад виђе Шарац Махмутага, 
па с' удари руком по кољену, 
па Козлићу и Хуремовићу 
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па закука, вика беговима: 
„Видите ли, оба коле'ине, 
ма --, аге моје и оба колеге! 
Оно дорат Кара Омераге, 
оно Омер јаше на дорину! 
Сад ће на ме јади начинети. 
Шта хоћемо и како хоћемо?“ 
Па учиње да затвара кулу, 
а завика ајан Омерага -- , 
завика му Козлић и Хуреемић: 
„Срамота је, Шарац Махмутага, 
мусафиру затварати врата! 
Не знас, даго, шта ће Омер тражит.“ 
Преварише Шарац Махмутагу, 
не затвори халкали капију. 
А и да је бијо затворијо, 
дорат би му дувар прескочијо. 
Кад је Омер дош'о пред капију, 
па се дере грлом соколскијем: 
„Е, газијо, Шарац Махмутага, 
зар се ниђе оженити нема 
од све Босне или Херцеговине, 
ни, Махмуте, од Унђуровине 
-- па, Махмуте, од наше Крајине --
без са љубом Кара Омеровом? 
А ти си чуо, разумијо, 
па да сам умро у зиндане, ђидо! 
Зар нијеси мог'о себе тражит, 
да с' ожениш ђевојкама, ђидо, 
ђевојкама и с удовицама, 
но да моју газиш сиротињу, 
да цвијељаш моју стару мајку 
и Муја од девет година? 
Мада си се ашик учинијо, 
Изиђ', ага, коња зекатаста; 
ћерај коња, хајде на мејдана, 
да је барем сабљом дијелимо! 
Ја сам шћијо чекатиии, Махмуте, 
твоје свате да код мене дођу, 
но сам бану рек'о и --, Задарскоме: 
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‚Божа ти је вера, бане, 
нећу трајат ни за петн'ес' дана.‛ 
А ево се десет врши давно. 
Брзај коња, јä ме ето тамо 
на дворове, да ти бојим дворе; 
но изиђи да се посечемо!“ 
Кад та чуо Шарац Махмутага, 
он кумаше Козлић Хуремагу 
и Турчина Арап Мехмедагу: 
„Аман аге, истрчите, аман дајте, 
па имање све му поклон дајте!“ 
„Омер,“ овако му Козлић беседаше, 
и Арап виче Шарцу Махмутаги: 
„Ми немамо хрза ни образа, 
нити с' моремо главе помолити 
пред овога царевога зата!“ 
Не би чаре Шарчићу Махмуту, 
но истрча на авлинска врата, 
па преклони пред дора Омера, 
па закуми и земљу пољуби: 
„Аман ага, наше газалинство! 
Ја сам чуо и казали људи, 
да си умро има годиница, 
има пуно пет година дана.“ 
„Лажеш, Шарче, тако ми имана! 
Јел ми лани књига чатисала, 
и старе ти све казала мајка. 
Но ти ашик на моја имања, 
да ти шириш твоје Шаревине 
на имаће Кара Омерово, 
да уцвелиш моју стару мајку 
и дечића од девет година.“ 
Сабљом махну, посече му главу, 
па обрну на озад дорина, 
па га ето у шехер Удбину. 
То су обе аге разабрале. 
Кад је Омер дош'о у Удбину 
а до мајке, у подрум дорина; 
дора свеза и раскалканијо, 
па му такум тури ђе и бијо, 
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А чулом је замот'о дората, 
па отале на ходају дође. 
Сабљу стави ђе је и нашао, 
па је --, објеси сабљу и оруже, 
а обуче руха далматинска, 
па у руку дренову тојагу, 
па Омера на хавлинска врата. 
Мајци својој десној руци пође, 
па матери ријеч беседијо: 
„Мајко моја, џенета ти твога, 
сад нећеш плакат за Омера. 
Ја отидо' бану у зиндану. 
За мене су до три јемца хавса: 
први Алах, па пошледњи намаз, 
па послије наш шехри Рамазан. 
Немогу хи, отежало хим је. 
Добро мене држи сина, мајко! 
Ако Мујо биде у вијеку, 
он ће баба свећат из Задара. 
Немој казат сину моме, стара, 
ђе сам стиз'о ни шта сам радијо, 
но му кажи за његову мајку 
ђбе је мајка памет побркала, 
горе се је без памети нашла; 
а овако за мене не кажи!“ 
Мајка паде кā да душе нема, 
а за сина кад га виђет неће. 
Омер отлен уз Удбињско поље. 
Па дан и ноћ планинама креће, 
и дан и ној иде планинама. 
За три дана до Задара дође, 
четрн'ести данак до у двора, 
до пред двора банаа задарскога. 
Бан бијаше јако поранијо 
и на двору држи џенерале. 
Па Омеру вијећ заузели 
да ће турски Омер преварити 
Бога свога и намаза свога. 
Бан вељаше, џенераљ не даше, 
Но рекоше да су вјерни Турци, 
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да ћ' острухнут, преварити неће. 
А кад Омер на авлију дође, 
па с авлије зове господара: 
„Господаре, од Задара бане, 
Бог ти дао твојој ђеци здравље, 
који си ми жељу испунијо, 
те испрати' за Шарчића љубу 
и ожени' Шарац Махмутагу! 
Хајде, Рада тавничара зовни!“ 
А кад бане чуо Омерагу, 
бан на томе рече, па изрече; 
удари се руком по колену, 
прскоше му мљетачке чакшире. 
Па га зове да попије вино. 
Омер дође до љу'скога бана 
па му десној полетијо руци, 
а не да се бане пољубити, 
но му Кара Омер приступијо 
до кољена међу џенерале. 
Ту седоше, добродошле дају, 
а бан Кара Омерагу пита: 
„Шта учиње чаре, кахримане?“ 
„Ниста, бане, не од тебе стане. 
То не беше ни истина била, 
но се свијет шали и Крајина. 
Ја сам млогоо чудо уфатијо 
Да је љуба моја так'а била, 
осам љета сине изнивила, 
па поврх тог да се уда млада, 
но потура шехер и Крајина.“ 
А кад бану нешће казат Омер 
да се слади бане од Задара 
ђе је Турчин изгубијо главу, 
а так'ога агу погубијо, 
ђе се так'и неред претворијо. 
Јел је тада добар земан бијо, 
Па је хаје једно за другога. 
Не низаше, но се све висаше 
сведан другог, а Бог свакојега. 
Па отолен вина напојише, 
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па му леден зиндан отворише. 
Синџир момку на врат објесише, 
од зиндана врата затворише. 
Дан за даном, а конак за конак, 
Све из дан у дан три године дана. 
А сад да ви једне хале причам. 
Па кад било три године дана, 
Мују његову шес'наес' година, 
а кад Мујко стиже за жењење, 
а да једно јутро уранило, 
нешто Омер снијо преко ноћи: 
сан уснијо ђе је думан бијо. 
Думан пао у Удбину равну, 
на кулу његовога сина, 
па из н'ега пуцали громови. 
Нијесу му кућу погодиили, 
но на дувар наму обалили, 
на дувару врата и канате. 
Син скочијо с коњем ис капије, 
те кроз црну маглу пролетијо, 
па изиш'о, пољем полетијо. 
То Омера у зиндану сина. 
Тā га санак љуто препануо; 
за сина се препануо љуто, 
па запишт'о за четири дана. 
Пишти Омер и даном и ноћом. 
Опет бану одлеће баница, 
те га спреми до Омера млада. 
Рече бану: „Види Омерагу, 
јопет му је нешто чатисало, 
јä л' од сина, јä л' од старе мајке. 
Курталиши, јä л' га посијеци! 
Хоће момак памет иштетити.“ 
Бан дозива тавничара Рада: 
„Хајде, Раде, кључе прими златне!“ 
Па ето га код Омера дође, 
па Омеру добро јутро вика, 
а Кара му Омер прифатијо. 
Бан овако рече Омераги: 
„Шта ј' Омере, царева газијо? 
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Опет тебе 'нака хуја дође, 
те ти пиштиш, при камену стављаш.“ 
„Аман бане, за синовље здравље! 
Ја никога од рођаства немам: 
немам брата, немам братучеда; 
немам, бане, по крви рођака, 
без сал Бога и сина једнога. 
Прије бијо и он сеедијо, 
а лудачка нисам ни видијо. 
Па сам скоро санак љута снијо 
ђе му кућу пучке --, громи погодише, 
на авлији врата оборише, 
Велик думан пред мојој капији. 
Из капије мој син излетијо 
на дората гриве до копита, 
и пролеће, оде преко поља. 
Па се бојим да је у животу. 
Да л' би мене пушто из зиндана, 
јä л' пуштао да се опет врнем, 
јä ли иштем да ме пушташ, бане, 
све што имам да ти даднем, бане!“ 
А бан рече: „Знаш ли, Омерага, 
да сам тебе Божу вјеру дао, 
да ми кулу напуниш дуката, 
да те никад одпуштати нећу? 
А сад нема више пуштовања. 
Није љуба, но је мушко дете. 
Сад је оо --, веће Мујо стиг'о за жењења. 
Нек' се жени! То је женидбина. 
За то думан бије пред капије, 
за то ти се момче жени брзо.“ 
Па затвори на Омера врата. 
Омер кад је видијо бана, 
па он спаде певат у механу, 
у зиндану певат гласаачки. 
За четири дана и четири ноћи 
све певао, никад не плакао, 
но све пева из аваза свога. 
То је бану млого чудо било, 
а баници више и превише, 
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па се чуди банева капија 
што оно Омер три дана плакаше, 
па сад четири пева у тавници. 
Бан једно јутро поранијо 
па на дворе на високој кули, 
и код њега до два џенерала. 
Па банове очи полетеше 
преко поља од горе планине, 
кад је прамен магле замаглијо, 
а из магле ниче коњаниче 
на једноме дору великоме. 
Али нешто момче невесело. 
На глави --, на врат му је глава пофркнула, 
поврнула по прсима клета 
кā и да је посечена давно; 
десну руку носи у лијеву. 
Кад је бане виђе џенераље 
оног млада момка бајрактара 
откуд иде и како идаше 
-- што је мрчно, иде невесело --
а бан пита до два џенераља: 
„Познајете л' оног бајрактара?“ 
Рекоше му оба џенераља: 
„Ене твога Јова са Козара. 
Неђе су хим ударили Турци 
и азаду јаде починели.“ 
А кад чуво бане од Задара, 
па завика међу џенерале: 
„Трч'те тамо на капију бану, 
сретите га и не дајте њему 
да глас даје, да Омер не чује, 
у зиндану Кара хОмерага! 
Да видимо шта је било тамо.“ 
Па овако млади потрчаше. 
Чак на сокак срели барактара, 
тишкају га љута рањенога, 
па увели потајачке бану. 
А бан пита Јова бајрактара: 
„Јово сине, шта је с тобом било? 
Шта је с тобом, Бог бијо са тобом!“ 
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„Ето бане, види, од Задара! 
На нас јуче Турци ударише, 
на Козару и на Вучар брдо. 
Седам наше чардакова, бане, 
попалише; наше главадаре, 
са њиха су главе погубили; 
ни ја не бих остануо, бане, 
но ме так'а судба донијела 
и по тебе дошла препорука.“ 
„А да, сине, чија беше војска, 
и ко ти је осекао руку?“ 
„Не знам, бане. Војска од Крајине.“ 
„А ко војсци беше буљукбаса, 
јä л' командар, јä л' капетан, сине 
-- јä ли почем Хрњица сердаре, 
јä л' Мустајбег од Лике крваве? 
„Од оба бр --, није ниједнога, 
но тој војсци беше војсковођа 
једно мало момче и премладо 
на једнога косната дората. 
Мало су га красте измориле. 
Сал кога је стиг'о стражарбашу, 
посек'о је чардачке главаре. 
И мене је стиг'о на Вучарје, 
и десну ми откинуо руку, 
и шћијо је мене посећ главу. 
Но је тебе поздрав оправијо: 
‚Поздрав ћеш ми бану у Задару. 
Ја не могу сад овога реда, 
за себе сам цуру испросијо 
у Градашца, сестру капетана, 
па ми свати иду за девојку. 
Док с' оженим неће хевта проћи. 
Кажи бану, тамо ћу му доћи 
да ја баба поиштем у бана; 
има л' мене жути' маџарија 
да откупим баб' Омера мога.‛ 
Зоваху га Кара Мујо мали.“ 
А кад бане зачу лакрдију, 
па закука, и невоља му је; 
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а завика међу џенерале: 
„Авај, 'вај, јада од ненада, 
па ј' од врага остануло трага! 
Ну потрч'те, оба џенерала, 
извед'те ми Кара Омерагу!“ 
А крај себе посадијо Јова. 
То му Јово збори бајрактаре, 
то говори, а душом се бори; 
то изусти, а душу испусти. 
А бан га преставијо бијо, 
и мртва га са вином залијо. 
Па потрче цијели дворани; 
на Омера отварају врата 
Да Омеру вичу Орамеја: 
„А чу ли нас, гази Омерага! 
Бана је госпа умолила 
да т', Омере, пушта из зиндана.“ 
Омер Кара ријеч беседаше: 
„Јää каж'те бану задарскоме, 
ја никад из зиндана нећу. 
Тавница ми није необична. 
Ја сад добре сане снивам за ме. 
За мене ће скоро добро бити, 
а бану зло бити до вијека.“ 
Ама бана муке уфатише, 
па баницу за Омера спрема, 
Е, баница куми Омерагу: 
„А Омерага, царева газија, 
хајде брате, рад' хајтара мога! 
Да те пуштамо, не зна ни бане. 
Ја сам тебе кā брата држала.“ 
Она знала док га умолила, 
па на банске дворе хизводила, 
а из двора хазну отворила, 
у крстата 'дела преобукла. 
Врх злата је златна капа шапка, 
па му даде ата четвртака 
-- тога бане у подруме храни --
златно седло и златне калкане. 
Бисаге му руспи напунила, 
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а златна му мача поклонила. 
Па га тури банева баница, 
и побратими баш к'о брата свога: 
„Ја те Богом братимим, Омере. 
Хајд' за здравље, те ожени сина! 
Аман брате кā од моје мајке, 
немо' нашог да одправљаш сина 
да ми бана чини а острада, 
а ми никад на вас не удримо.“ 
Ондар Омер сестри беседијо: 
„Посестримо, рад' хатара твога 
ја ћу сина молит Муја мога 
да на вас не обрће војску. 
Нек' остане бану балов'го 'на 
глава твоме бану господару.“ 
Ондар га је отпратила госпа. 
Кара Омер из Задара крену 
са парама и с атом четврт'ом, 
и златнијем 'делим у парина. 
Оде ага навичају своме 
да ожени Кара Муја свога. 
Ово чуо и ово казао. 
Од мене ви мало разговора, 
а од Бога и дуго и млого, 
да с' у добро здравље веселимо, 
и ми о'ђе и други кад дође; 
сва господа здраво међу нама, 
њихне главе кā из башће руже, 
а да расту кā врба из воде!
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БЕЋИРАГИЋ МЕХО

О, ријеч прва, „Боже ни помози!“ 
Ево друга: „Амин, ако Бог да.“ 
А сал да га помињемо често, 
па ће нама свуј Бог помагати, 
а од сваке муке заклањати 
-- сваке муке и руке душманске --
и свакога хала и белаја, 
и биједе горе од белаја 
-- што је гора од седам белаја --
и у кући лоше домаћице. 
Горе од те нема кукавице 
но на кући лоше домаћице. 
Није с миром мужу кући доћи 
ни са собом повес' мусафира. 
Нуштра се ш њом јутром и вечером; 
црнше му је срце од гаврана. 
А послије, моји соколови, 
ја би' стијо једну пјесму причат 
што сам је чуо јуче, данас 
од једнога мојега колеге 
-- грађанина Муминаге мога --
да је и ја певам. Да погрешим, 
ђе погрешим, да је не осмемо! 
Да почнемо, па доклен могнемо, 
ако би ме грло послушало. 
Чини ми се, послушат ме неће; 
гусли танке а длака парипска, 
моје грло у гостиње веље, 
па га пар'ска длака попретеже. 
Ал' почети, па доклен могнемо! 
У царсто сјајног Сулејмана, 
кад је добро земља раширена, 
у тā земан трист' и шес'ет царско 
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валилука у царско Отманство, 
на то сјајан суди Сулејмане. 
Боже мијо -- на свему Ти фала! --
ко л' је царству кључаница била 
-- чи' је ћилер, чи' ли златни кључи, 
чим се тол'ко проширило царство? 
З газијама од Босне поносне, 
од босанско седамдесет града 
и сто чет'рес' и шес' паланака. 
О свакоме граду по беглери 
-- неђе беглер, неђе ага царски, 
под берате и улефе царске. 
Врховна је Босни златна крила 
Унђуров'на и земља Крајина, 
кудар ли се соколови лежу, 
ђе се мехал од јунаштва скупља 
у Лику и Отоку доњу, 
у Каниџу и шехер Удбину. 
Лонџа се је турска покупила 
у Каниџи на каменој лонџи, 
лонџе турске тридес' и шес' ага. 
Аге седе редом и беседе. 
Ко л' је колу --, беше у ичелу? 
Бег Мустајбег, турско огледало; 
код беглера остали беглери. 
Бега царска пера заклипила, 
златна пера и то под ферманом. 
Бега седам бајректара двори; 
на витке се сабље подупрли 
баш к' и лале цара ху диване. 
До беглера з десне стран' колена 
а газија Босне војсковођа, 
Хрња Мујо од цијеле војске. 
Мујо бегу седи крај колена, 
и четир' га дворе бајректара. 
На сердара пера хал-отманска. 
На глави му капа хоковата, 
на њој седам пера царевије, 
да је први газалија царски. 
Златна 'дела и златна још пера, 



   Авдо  Међедовић                                                             

914

Епске 
народне 
пјесме

мрка брка а чела широка, 
намуштене веђе више чела. 
А с лијеве седи беглербега 
-- Е, газија Дурут Ахметага, 
који бише други за сердаром. 
Њега четир' дворе бајректара. 
И тā газ'ја Дурутаг' Ахмете 
-- газије га ху далеко нема 
виђенијег ни срдачнијега, 
ни бољега лица ни поноса. 
И добре те и газије наше, 
па остале аге посједале 
-- крај сердара Каниџки ајане, 
до ајана Козлићу Хуреме; 
крај Хурема Арап Мехмедага, 
крај Арапа Каниџки диздаре; 
па газија од Гламоча Рамо --
па сви Турци један крај другога. 
Све посијо акран до акрана, 
а све ајан сијо до ајана, 
а нефери један до другога. 
Усред кола дијете Халиле. 
Златна на њем беше ђеисија 
од бијеле мљетачке кадифе 
-- све куд швови, све златни гајтани. 
Златна пера момку наврх чела, 
а бијело у сокола лице 
баш кā да је белогорске виле. 
Црн се перчин по врату развијо 
кā и да му је црн гавран засијо. 
Боже мијо делије царева, 
како коме чаше додаваше, 
како ли се смерно поклањаше 
да му хаге слађе пију пиво! 
Слађе пију, и ићрам чинаше. 
Доклен аге вино похарчише 
те хим винце улило у лице, 
виновске су чаше потурили 
а ракијске дофатили тазе. 
Кад се вино и ракија смеша, 
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одоше се фалит Крајешници 
шта је који боље учинијо, 
шта л' је боље који зарадијо, 
ко л' је више добијо мејдана, 
ко л' је више роба поробијо 
из држава из страније' страна 
-- из Маџарске јä л' земље ћесарске, 
јä л' посједне земље Италијске --
ко л' је више худут рашири--, 
ко л' је бољег коња подхранијо 
-- ко ли коња, ко ли је оружје; 
чија ли је боља гадаркиња; 
ко л' је бољу шћерку одгојијо 
-- ко ли шћерку, ко ли милу секу. 
Неко шћерку, неко секу фали, 
неко фали од брата девојку. 
Аге шенли, а богате клете, 
а судства хим од султана нема 
да мишљаху ручку јä вечери, 
јä цареву данку јä харачу, 
ноо о томе сохбет узимаху 
ђе би царски беден окитили. 
Св' егленише шта ко бегенише; 
све те аге шенли и весело. 
До механе и механск' врата 
један дечак седи невесијо, 
мало главе по чаре --, -тајнеле 
кā и да је головао кугу 
јää л' грозницу теке трољетницу. 
Куд је момку чехра потавњела, 
ту делија 'дела опанута. 
Нема тока, а нема јелека, 
нема момак ни свите ни злата 
ни на глави калпак челенака, 
без бијеле гаће и кошуља 
од свилена бурунџучког платна, 
око срца три траболоз паса 
и по њима свилена силаха, 
плетен силах з двије мљетчке мале 
ципцијеле у зинет турене, 
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у чистоме злату оковане 
-- сјајаху се баш к'о месечине --
које вреде хиљаду дуката, 
а ни мање нијесу коштале. 
Ћетови хим каменови драги, 
а карике у дукат сковате 
-- па се сјају баш к'о месечина. 
Момак нема ни сме лакрдије, 
нити има паре ни сохбета 
ни 'ге --, аге итибара клета, 
но је дечак поспуштијо главу 
те седаше те аге гледаше, 
а нико га чашом не нудаше 
-- нит' му даше, ни ш њим беседаше. 
Момак вехне из срца својега 
баш кā оно рука --, ружа у рукама, 
у рукама код азгин бећара. 
Тако момак сједи невесијо. 
Мало сохбет иде по механи, 
док бегове очи утекоше 
зеленијем пољем Каниџкијем. 
Ал' се бегу даде погледати: 
магла пољем изби на сврдлове, 
па из магле ниче коњаниче 
-- Латин један на једну вранчићу, 
гологлаво на босом коњчићу. 
У руци му јасенова грана, 
а на грани књига нашарана 
-- познаје се ђе је књигоноша, 
ђе је неком пон'јо посланицу. 
Бого ми га видоше беглере, 
па ниједном мило не бијаше, 
но се боју од даљног мејдана 
-- ко ли кога по мејдану тражи 
јä л' за шћерку јä л' за милу секу, 
јä л' некога за братску девојку, 
јä л' некоме да потражи љубу, 
што му дину поднијет не море --
јел су аге унђурске газије, 
том се тешку јаду научиле. 
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Бег завика на Деснића свога, 
на Деснића и Мемића ш њиме: 
„Мој Деснићу и Мемићу сине, 
изидете пред скален' механу 
те сретите њемску књигоношу, 
да видимо ко л' нас с књигом тражи!“ 
Кад су бегски чули бајректари, 
полетише два змаја огњена 
од 'калина и мевлинске чонџе; 
лонџју па су врата отворили, 
пред механу стали на посједу 
доклен њемска књигоноша дође. 
Носи књигу, добро јутро вика, 
добро му момци прифатише. 
Момче паде од враноте свога, 
па пред њима у мехалу дође. 
Кад је дош'о у мехалу лонџу 
ђе су аге чизме оставиле, 
ту стаде, добро јутро даде. 
Пред аге се и бегове царске 
преклонијо до земљице црне, 
па овако ријеч беседијо: 
„О господо из Унђуровине, 
ја сам отуд јабанџија даљни, 
књигоноша од века до века, 
па сам вашој земљи непознат. 
По питању и каживању 
упућен сам у шехер Каниџу. 
Да л' је ово Унђуровина, 
поносите Босне цела крила, 
или није, ил' је не познајем?“ 
Аа све аге беху -- у земану 
добро беше штима и одреда; 
све што причаху, 
један другог в'ома величаху --
све шуташе, бег Лички беседи: 
„Болан бијо, њемска књигоноша, 
ако ли си јабанџија даљни, 
нијес' млого погрешијо, сине! 
Кајниџа је ђе је свијет каже; 
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баш је крила од Босне цијеле.“ 
Кад је Н'јемац чуо Мустајбега, 
познаде му ријеч по говору 
ђе је мудра глава изабрана 
-- на глави му најбоље челенке, 
најбољи му на прси нишани, 
а више га двори бајрактара 
него другог агу свакојега. 
Књигоноша ријеч беседаше: 
„Мудра главо, турска огледаљко, 
кажи ми се по вашем имену: 
која ти је мандат од султана 
-- је л' агарска, или је беглерска? 
Чи' си свијет, од кога си града, 
колико ли иклимова чуваш, 
је л' за тобом Лика и Каниџа?“ 
Кад је Латин тако беседијо, 
бег Мустајбег кā и везир царски, 
'вако беглер њему беседаше: 
„Латинине од земље далеке, 
ако чуо Унђуровину 
и честиту босанску Крајину, 
у Унђурској Лику и Грбаву, 
ја сам плички Мустајбего царски 
под ферманом сјајног Сулејмана. 
Са четири сва иклима судим 
од Кајниџе до Бишћа крвава: 
са Чекрком и са равном Отоком, 
са Удбином и са горњом Ликом, 
и с Врљиком и градом Плочником, 
са Цетињом до Лијевна Доњег.“ 
А кад чуо Латинине млади, 
сави скуте а пови рукаве, 
па се гига до земљице црне, 
па прилеће змајогњеној глави 
и господи личког Мустајбега. 
Газијску му пољубијо руку, 
па послије у скут Мустајбега. 
Измаче се ђе и прије бијо, 
па Личкоме бегу беседијо: 
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„Лички беже оглашене главе 
што си се чуо у државе, 
у нашије' неколико краљства 
и до Беча и Брауна града, 
до Берлина и до Рим' ок'лина, 
до велике пољу Отаџовске 
-- на свакоме граду великоме 
свуђ ти слика има на мермере, 
твој је понос тако у краљеве --
зафтијо ти више него што је!“ 
„Вами, сине, и ти здраво бијо!“ 
Па му текар Латин беседијо; 
„Мустајбеже, турско огледало, 
зазор ми је у те погледати, 
а камоли да те нешто питам! 
Али чаре не остаје друге: 
ја те молим кā и везира царског, 
да л' је о'ђе мехал и Каниџа? 
Видим златне аге на бесједе 
кā цареве лале у диване 
јä л' дворане у белуме Бечу 
до кољена светлога цесара, 
највишега њемачкога цара. 
Толико вас, јарко сунце, признам. 
Ја сам отуд од даљне државе, 
поштоноша толико година. 
Књиге носим сваком од свакога 
одвуд тамо и отуд овамо. 
Једне сам се књиге нафатијо 
под аманет и заклетву тврду, 
па те лички молим Мустајбего, 
немој бити, беже, увријеђен 
да те ситан јабанџија пита 
-- кад сте, аге, мене непознате --
је л' ви хо'ђе један момак млади, 
малих љета а чувеног гласа: 
ко је о'ђе Бећирагић Мехо? 
Момак има нама у краљеве; 
јä л' га нема, јä л' га не познајем? 
Јä ли не знам, хоћеш ли га казат: 
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ђе ли му је кућа и конаци, 
ђе ли з двором седи у Каниџи 
-- јä л' у шехер, јä л' у село 'нако? 
Молим тебе, лички Мустајбеже!“ 
Вид' беглера мудре главе в'ома, 
а ту се је мало излудијо: 
сам је себе вишег начинијо 
но једнога сиромаха млада 
који рода ни рођаштва нема 
-- брата нема, нема ни братића, 
нити има амиџе ни стрица --
и што му је 'дело опануто 
и на куће имовине нема. 
Па Мустајбег рече Латинину: 
„Што ти момче хоће Мехимеде? 
Бећирагић о'ђека га нема. 
Но ти нешто треба преко в'ома; 
дај ти мене књигу Мешинову 
-- ти је мене, а ја Мехимеду. 
Штогој буде, џеваб ће ти доћи.“ 
Но кад Латин чуо беглербега, 
Латин 'вако па се поклонијо 
Мустајбегу кā везиру царском: 
„Вај беглербег, царски уштуглија, 
ја ти прије, огледало, прича' 
ђе сам књигу под аманет прим'о 
и узео њојзи поштарину 
да се другом књига дати неће 
без моја рука у руке Мехмеду. 
А ти си власан кā и везир царски 
-- ете сабље, еве моје главе! 
А мо'ш чињет шта је тебе драго; 
главу дајем, а књигу не дајем, 
јер сам так'и јемин учинијо.“ 
Кад Мустајбег чуо Латинина, 
а то Мехмед чуо пармацима 
-- код пармака близу доста врата --
па кад соко трехну отарима 
-- трехнуше мy на образ ружице, 
а граштише учи соколове, 
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бекнуше му зуби бисерови --
па прилеће Лици Мустајбегу,
па овако домак беседаше: 
„Лички беже, црн ти образ бијо, 
што се тол'ко, беже, повеличаш? 
Сам си себе ћибур учинијо. 
Ако с' згодан те имаш лафова 
-- имаш лафе, а имаш тимаре, 
имаш ферман сјајног Сулејмана 
и на њему беглербегство прво, 
ти с Крајином и Унђурском судиш, 
царска ти је хазна у шакама --
немој, беже! Свашто бити море; 
свашто, беже, у земану дође. 
Земан куле по ћенару гради 
-- земан гради, земан разваљује. 
И ја сам некад бијо, бего, 
некад бијо бабово дијете, 
од оџака Бећирагић Меха, 
најбољега у нама племена. 
А судбина до земана дође, 
па и опет што Бог даде јаки. 
Но, беглербег, не кри књигоноши 
-- нећ' с' од моје књиге засрамити!“ 
Кад дијете чуло Латинине 
-- Латин чуо што рече Мешине --
обрну се -- пси га оглодоли! --
па погледа Бећигагић Меха 
-- кад делија кā и танка јела, 
па га Латин не бегенисаше. 
На њега калпак капе нема 
-- калпак нема, нема челенака --
нема тока а нема силаха, 
нема так'е сабље гадарачке 
ни на њојзи царскије' мухура, 
па с' учини даљном Лаћинину, 
па овако ријеч беседијо 
сам у себе -- Мехимеду приђе 
па му десној руци полетијо --
а на своје срце помислијо: 
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„Јадна Ано Јаночкога бана, 
грдно ли се худе среће била, 
грдно ли те утопила младос', 
твоја младос' да пропаде бујна! 
Јä л' ко ти је себет бијо, Ано, 
те је твоју срећу умотао? 
А тако ми, непомишљенога! 
У свој Босни седамдесет града 
-- Унђуров'не и Крајине царске 
и питоме Лике и Отоке --
хуђег момка не би погодила, 
а да си га увијек тражила. 
Е, Анице -- кукала ти мајка! --
за чем твоја оде младос' грдна, 
што уступи са свакоје стране 
просце твоје, и здубеске главе: 
три-четири просише те краља, 
а пет-шес' те проси баневина, 
а толико војних џенерала, 
па толико наших капетана,
а сердара са свакоје стране, 
па так'ије' мајданџи' златније', 
па нашије' у Приму главара 
-- па ти, Анка, нешће ни за кога, 
но с' обећа за худа делију! 
Какав ти је сихир напануо? 
Јä л' си луда, јä л' те неком худа, 
худом срећом даде за Мешина?“ 
Па му књигу даде шаровиту. 
Мехмед књигу шарну дофатијо 
па је шарно' печат разломијо, 
па пречита шта но књига каже. 
А Мустајбег Мехимеда пита: 
„О Мехмеде, Бећирово дете, 
откале је књига твоја шарна?“ 
Мехмед књигу тури у недрима, 
па Мешину руже запламћеше 
уз образе -- без паре и гроша! 
Нема паре да обрије главе 
ни динара да купи духана, 
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а камол' да има маџарија 
да дарује даљног Латинина 
од далеке земље непознате! 
Вај, велике муке на Мехмеда, 
и да овог тешког дана и сахата 
-- би рекао, падоше небеса 
на тог момка међ' толико лица, 
међ' толико ага унђурскије' 
и тол'ко бега великије', 
и силнога личког Мустајбега 
и даиџе Дурутагић Ахма, 
тога првог аге царевога. 
Па дијете мисли на срдашће: 
„Чим ћу ово дете даровати?“ 
А Латинин рече лакрдије: 
„О Мехмеде Бећирагићу, 
ја сам отуд од земље далеке. 
Да ли ћеш ми чиме потплатити 
да се врнем од ваше Крајине, 
да одем до дома мојега, 
да прекујем вранца великога 
и неђе-неђе да попијем пива?“ 
А Мешина царског газалије, 
овако му пламен ударијо 
па на образ руже разбијаше, 
а ш чела му вода полетела 
кад га Латин срете с лакрдијама 
-- а видијо шта га чека амо, 
како ли га бег Мустајбег гира. 
Мехо ништа нема ни одкуда. 
Па потеже руке на силаху, 
па извади двије мљетке мале 
које златом беху оковане, 
па хи црном даде Латинину, 
па овако смјерно беседијо: 
„Фала тебе даљни јабанџијо, 
кад си мени књигу и донијо! 
Вјеран бијо, другом је не дао, 
но је мене под аманет даде. 
Ако тебе когођ шћене питат, 
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младо момче, низ наше крајеве, 
свакоме се немој покудити, 
јер сам једном бијо оџакзада 
-- им'о дворе, па им'о имање, 
им'о кућу а им'о читлуке, 
им'о рода и добру кабилу. 
Па се так'а судба догодила, 
робовао у земље њемачке. 
Свашто прешло преко врата мога. 
Данас ост'о без ничега ђидо, 
без сал Бога и својему здрављу. 
Нај ти ове двије мерџанкиње, 
које вреде хиљаде дуката; 
подај пушке а напи се пива, 
и прекујћеш дебела вранина. 
Немој се ђегој покудити; 
није ми се паре придесило, 
јел сам сада баш к'о јабанџија. 
Ниђе ватан усијо нијесам, 
без овако идем по агама 
-- по хагама и нашим безима --
док се њихна срца газалијска 
преуболе те ме неђе склоне.“ 
А мал' га гледа Латинине 
па на своме срцу помислијо: 
„Ала хала -- д'агом Богу фала! --
еве тол'ко дванеес' година 
како писме носим поштарашке 
-- мејданијске па и зазваничке, 
па и славе и годета тешка, 
па и свадбе и просидбе свете --
па ми дара од свакуда дошло! 
Носијо сам књиге краљевима 
и у Бечу Максимилијану, 
највишему цару латинскоме 
-- ни он мене 'вако не дарова 
но јä л' дукат јä л' десет дуката 
-- више двије него ли четири --
ђе је десет, то је спомињање! 
Вај делије Бећирагић Меха, 
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све што имаде, све то мене даде. 
Да оставим 'ваког газалију 
без његове ведре пушке двије, 
које вреде кутије дуката? 
Вај! Бога ми, пушке узет нећу!“ 
Па хи натраг врну Мехимеду, 
а јопет му полетијо руци: 
„Мехмедага, сив-зелен соколе, 
фала, змајче, извисоко тебе; 
ја пушака за дарове нећу, 
но те кушам који на образу 
што га књига Аничина тражи, 
једног првог дуке ћесарева. 
А Мешине, газино дијете, 
мене госпа, банска Ангелија, 
дала ми је путнину Ана 
-- дала ми је стотину дуката. 
'Вако ми је рекла госпођица: 
‚Латинине, Бог ти вјера тврда 
-- Бог ти вјера, која лагат неће --
понес' књигу и нађи Каниџу, 
подај карту у руке Мешину! 
Донес' један џеваб од Мешина 
да л' ј' у живот' --, да л' је у животу, 
да л' је момче свијет мијенијо, 
да не држим наду у Мехмеду; 
даћу тебе још толико блага 
-- двије ћу ти позлатити руке 
да се фалиш док ти је вијека!‛“ 
„Фала, момче, велико-велико! 
поздрав ћеш ми госпођи Аници. 
На ме су туге напануле, 
зид велики и преноси тешки, 
мој дечићу, оз града до града; 
са млом се је брзина градила. 
Тешко, момче, студену камену 
којег ноге преко бара чепљу, 
а камоли једноме Мехмеду, 
биволица па на међу биволима. 
Ако Бог да, све ће добро бити.“ 
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Каде момче окренуло с врата, 
до капије сједе на вранина, 
па „Остајте з Богом, аге цар'ке!“ 
А њему дали уборице: 
„Добро пош'о, и сретњи ти пути!“ 
Сад Мешина пита Мустајбеже --, 
Мехмед чита књигу пред беглера 
-- чита књигу, а поклече глава. 
Кад прегледа одкуд ли је карта, 
Мустајбеже рече Мехимеду: 
„Мехимеде, Бећирагин сине, 
откале је карта чатисала 
-- откале је те си невесео, 
што је тужно учиш, па у недра тураш?“ 
„Бег Мустајбег, уштуглија цар'ки, 
ова књига из Јанока града, 
од моје прве зарочница, 
де ми је главу успасила 
-- учувала у животу моме 
што сам пад'о у великој страни 
и у тавни, кући необично' --
ђе се не би хефта преживела. 
Све у здравље баневе Анице, 
ту сам бијо кā и господијо, 
сал што се је тавна презивала. 
Па је Ана севдах уфатила, 
са млом онда велике беседе: 
рекла ми је да ме узме млада; 
ако дерман биде од пуштива 
јä л' отидем икад у Крајину, 
и ја њојзи да је узмем младу. 
Аница је просце одаврела 
-- бане њихне и њихне краљеве, 
џенерале па и капетане, 
па њихове мајданџије златне. 
Бег Мустајбег, остала девојка, 
а једна је у њејнога баба; 
нема бане ни мушка ни жен'ка 
без Аницу адиђар ђевојку, 
што је так'е у краљеве нема 
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-- ни висине ни стаса њејнога, 
ни бијелог лица господскога, 
ни њејнога грла алемнога, 
ни тог ока, ни чела њејнога, 
ни ибришим косе кā Анине. 
На девет је тура оплетена; 
[з] двије се је Ана опасала, 
а четири низ прси пуштала 
те се црне косе мијешају 
међу њејне огрлице златне 
-- би' рекао слике, Мустајбеже, 
да се сјајне мијешају звезде 
с месечином кроз облаке црне. 
А тебе би стара помамила. 
Теке, беже -- личка узданице --
то је сама божа помоћ била, 
а ја сам се себе зачудијо 
да госпо'ска струка, горска вила, 
како за ме севдах уфатила, 
тол'ко ме је држала девојка. 
То сам бијо у зиндану тамо, 
па је бабо њејзин, мијо бане, 
дао саде напротив девојку 
у Радане, ђе су тарафхане, 
за некак'ог мајданџију Ђура, 
па на два месец', другог половина. 
Аница се сватовима нада, 
па заклетву оправила на ме: 
‚О Мехмеде, злаћена звијездо 
-- О, невјеро прва и потоња! --
зашто тако учине, делија? 
Знаш Мешине -- није било давно --
какав сам ти хизмет учинела, 
како сам те пригалила к души 
и кријући и главом бринући, 
да се моја не осужњи глава! 
Држала те у зиндану моме, 
држала те и хизмет чинела, 
а све за те турско научила 
-- клањала, рамазан постила, 
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све за тебе Бога премолила --
да те узмем да ти бидем љуба 
-- а ти вараш, турска варалице! 
Отиш'о си из ропства твојега 
по Крајини и Унђуровини, 
наш'о ханке у Удбини јаке, 
у Удбини и Унђуровини. 
Од сваке си а главу окренуо, 
заборави заручницу Ану 
-- а ја тебе заборавит нећу 
док је мене не запале свећу!‛ 
Ма кад тако беседила Ана, 
‚Па Мешина, Бећирово дете, 
требаш барем доћи у Јаноку 
кад ће други месец на полице 
-- овā проћи, другог половина --
кад ће доћи хиљаду сватова 
за ме, неђе да ме тамо воде 
-- да ме воде у на'ну крајину --
да се барем халалимо, Мехо, 
халалимо и да опростимо.‛ 
Знаш, Мустајбег, кад је ово било, 
да л' би мене рухо поклонијо 
-- једно рухо израд здравља твога 
и рад' твога бегова Бећира, 
које ти је име добро в'ома --
једно рухо и једну гадарку? 
А пушке ти ни искати нећу 
-- имам пушке добре за силаху --
сал да ми даш коњичко оружје 
и једнога коња из подрума. 
Имаш доста, Богу једном фала, 
а тебе се ни познати неће. 
Да још једном у Јаноку сидем, 
да ту сретем свате мајданове, 
да ја видим шта је са девојком 
и кудар се срећа њејна вода, 
да испуним жељу од девојке 
једном, беже, за вијека мога!“ 
А Мустајбег облачину нађе, 
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па му ш чела киша ударила 
а на нождре југовина пухну, 
па Мехмеду Бећирову каза: 
„Кучко једна Бећирагић Мехо, 
коња више за одмета немам; 
руха так'ог немам не одвише 
-- одвише нико не уздише --
да га тебе дајем, пропалице! 
Еве данас -- ово четврто је --
кад сам тебе три хајвана да--; 
ти хајване ниси о'ди јах'о 
-- нити јах'о, нити товаријо --
но ја тебе, ти неком другоме! 
Дав'о сам ти одијела златна 
-- нијес' руха подерао, Мехо, 
но ја тебе, а ти неком тамо. 
Дав'о сам ти сабље и оружје. 
јä ти ниси ш њима сврштавао, 
но ја тебе, ти неком другоме! 
Више коња од отурка немам 
-- а ни сабљи, ни добра одела, 
Бећирићу, ни доброг оружја --
но ит мучи и добро поткучи! 
Што ће тебе Ана Јаноклића? 
Но она неће ни краља каквога, 
а камоли ће тебе сиромаха? 
Сал натичеш образ мрки нама 
и цијелој свој нашој Крајини! 
Зашт' од мене иштеш одијела?“ 
А кад соко зачу беглербега, 
па ховако бегу беседаше: 
„О беглербег, турска биволице, 
зар вичеш и под ферманом царским 
‚Бег Мустајбег, Везир на Везире,‛ 
зар толику држиш величину? 
Штао се фалиш да си коње дав'о, 
да си коње дав'о хи оружје? 
Знаш Мустајбег -- није било давно --
како сам ти вазда требовао, 
некад главом, некад са мејданом 
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-- некад, беже, од катала царског 
кад ти једном сıклет царски дође, 
тура-ферман од Али Отмана, 
а с Будима ситна бујрунтија 
на те, беже, да главе немаде; 
да добавиш једног разбојника 
штоно худут ал-Отмана квари, 
нашу једну турску крвопију, 
а Николу Водогазовића 
од Јанока града бијелога, 
а ти, беже, да главе нема'неш: 
јä л' Николу, јä л' његову главу, 
јä л' пред ферман иди пред султану 
да те царски џелат посијече. 
А тако ти Будим-везир каже. 
Гази-беже ситну књигу шар'о; 
царски ферман пред се преучијо. 
Од те си се туре замучијо, 
па ти глава неста са рамена! 
Одбијо си на Лику крваву 
-- целу Лику и Отоку равну, 
сву Удбин' и Унђуровину --
у двадесет града и четири 
спремао си своје бајрактаре 
-- је л' истина ал' није, беглере? --
те пуштао на сваке градове: 
‚Је ли мајка родила јунака 
да ни чаре чини од фермана, 
од катала сјајног Сулејмана, 
да потера коња у тевдиле, 
у тевдиле у Јаноку граду? 
Да л' ко коња нема за Јанока, 
да му даднем коња биранога 
-- мисирскога, јä л' шам-шерифскога, 
јä л' микарског, јä л' арабинскога --
нека бира којега му драго 
-- јä л' херцегског, јä ли босанскога, 
да л' лабуда Лике Мустајбега! 
Ако трошка нема до Јанока, 
рука његова, добра хазна моја, 
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нека пара узме са гомиле, 
небројене турат у џепове. 
Ако дадне Сахибија драги, 
ако 'дела тевдилскога нема, 
простран дебој личког Мустајбега; 
има 'дела разни' свакојије' 
-- баневскије' па капетанскије', 
џенералскије' и бајрактарскије', 
мајданскије' па Водогазније' --
која хоће, нек' пробере 'дела. 
Ако такум са крстима нема 
-- са крстима и са калканима 
под' 'ниформом кā и у Н'јемаца, 
златне крсте а белне алуке, 
араишли у сребро кускуне 
а злаћену решму преко врата, 
златну звезду и пера ћесарска --
све ће личк' Мустајбего наћи. 
Ни на то га оставити нећу! 
Ако дадне Сахибија драги 
те душману како чаре нађе 
-- јä л' доведе, јä л' посече главу --
да му даднем поло бабовине! 
Имам, браћо, пе' хиљаду читлука 
-- пола њему, а пола Бећиру. 
Имам хане, па имам дућане,
и у њима своје базрђане 
-- не продају сукна ни галашања, 
но мљетачку чоху и кадифу --
пр'о године и преко трошка свега 
хиљада ме маџарија дође. 
Даћу хане, а даћу дућане! 
Ако земље нема од ирада 
по својему у близини двору, 
имаћу му кућу начинети 
крај мојега понаблизу двора, 
мало бољу него што је моја, 
и под њоме њиву поткутницу 
коју оре деведесет рала. 
Ако поља нема за кошење, 
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покрај њиве у зелено поље 
даћу њему ваду --, ливад'-подвадницу 
и на њојзи ваду наврнуту 
-- хранит море пе'стотина брава, 
да не купи у другога сена --
љети, зими, вазда добро бити! 
Да му даднем полу жутог блага! 
Да му даднем пера од султана 
и мојом га Златком --, Бегом оженити!‛ 
Знаш ли, беже -- кје ли то истина? --
кад пуштива у двадесет града, 
чаре тражи: ‚Је да жива кога 
да л' је мајка родила јунака, 
да л' сестрица брата поднивила 
без бешике на бијеле руке, 
на чистоме девојачком крило, 
да л' га так'ом срећом одазвала, 
да л' га мајка мене придесила?‛ 
Знаш Мустајбег -- није било давно! --
нема брата да га роди мајка --, 
нема сина да га роди мајка, 
а да дадне главу за дукате. 
За благо се не даје јуна'тво, 
но све хаге рекле и бећари 
па унђурски, беже, бајрактари: 
‚Фала бегу личком Мустајбегу 
кад нам полу бабовине даје 
-- луке своје а тимаре своје, 
ваљалице што ваљају дибу, 
воденице што мељу 'шеницу --
ђе је бегу дошло до невоље. 
Да му није у невољи љутој 
не би нама мар'јаш поклонијо, 
но би од нас главу заклонијо!‛ 
Баш су, беже, они погодили, 
кā што данас окрећете главу 
од једнога Бећибаћит Меха, 
љутог момка без ниђе ничега. 
Тако онда кад је невооља. 
Па Мустајбег, знаш ли кад је било, 
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кад рекоше аге и бегови: 
‚Нека пара личком Мустајбегу, 
нека хана, а нека дућана; 
нека њему мараз бабовине, 
пет стотина на поклон читлука, 
нека њему тихе Беге миле; 
нека ступа, нека воденица 
-- за благо се не даје јунаштво! 
Што ће нама бегске маџарије 
кад ће и наше останути пусте!‛ 
Тебе, беже, чаре ни одкуда 
док је прошло доба премлоого. 
Мустајбеже -- натера те грана! --
ми баш овђе бесмо у механи, 
у механи и меленој лонџи 
међ' ајане кā и ово саде. 
Ми пијасмо па се весељасмо, 
аа нешто пољем погледасмо, 
па смо црну маглу умотрили 
ђе, Мустајбег, лети на сврдлове. 
Магла тама, но не беше сама, 
но из магле ниче беглербеже 
-- баш ти, беже, на голуба твога! 
Тек на тебе рушна одијела 
-- нема свите а нема облаке, 
без сал поша око финофеса, 
за њу пера царска покиснута. 
А глава ти пала по прсима; 
токе ти клепћу на канате, 
а ћорда ти виси низ голуба 
-- нит' се скаче, нит' се обомаче 
баш к'о гуја око сухог трна. 
Не дизаше чатал на голуба, 
но му чатал туријо на умкаше; 
он ти хади баш к'о кобилчина, 
а ти јашеш како женска страна. 
Ми смо за те бесуб учинели: 
‚Шта л' је ово Личком бегу било 
-- Личком бегу, нашему везиру? 
Јä л' је болан, јä л' се поболијо, 
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јä л' му нешто Бећир у болести, 
а беглера оџакзаде наше? 
Јä л' му ос некуд књига чатисала 
од мејдана, да га бега тражу 
'нака дука -- зла његова мука! --
јä л' његово, јä л' Бећирибега 
-- јä л' његова Бећирбега луда --
јä л' му закреч пао на Бегзаду?‛ 
Па баш Ајан овā наш стари 
вика мене и једнога друга 
-- Е, Хасана, нашег бајректара --
да сретемо тебе пред механу. 
Ми стар'јега одма' преслушасмо, 
пред механу преда те стадосмо. 
Ти си дош'о, селам натуријо, 
па се с коња скиде голуба'та. 
Ми ти један коња прифатисмо, 
а један те међу Турке дамо. 
Ти си њима селам турски вик'о; 
рад' ићрама и божег селама 
сви су Турци на ноге скочили, 
па се један стесни до другога, 
па ти добро место начинеше, 
бег Мустајбег, до нашег Ајана, 
крај његова деснога колена. 
Па Мустајбег, наше огледало, 
па ти ситне хожђелдије даше, 
и пита те тридес' Каниџана: 
‚О Мустајбег, наше огледало, 
хајирола, царска газалијо! 
Што си тако, беже, невесијо, 
те ти тешто чехра потавњела 
кā и да си се, беже, поболијо? 
Нијеси нас тако научијо; 
шта је тебе ход Бога невоља? 
А беглере, да ти није ка'та, 
карта как'а дошла од мејдана 
јä л' за тебе, јä л' Бећира твога, 
јä л' затечство на Бегзаду твоју? 
Да ти когој у образ не дира: 
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да те није Њемска нијеснила, 
јä л' те катал царски попаријо 
-- Е, везирска ситна бујрунтија?‛ 
Знаш Мустајбег -- грђа те убила! --
кад се склони, оде престављати 
да ти болес' није на образу 
-- ни на тебе, ни на сина твога --
ни на Бегу пало затечинство... 
‚Но је ферман од Али-Отмана 
-- од нашега цара Сулејмана --
катал ферман да ме прође глава. 
И везир је, с Будим' уштуглија, 
царски ферман имзом потврдијо, 
катал-намех спрем'јо бујрунтију 
да добавим главом разбојника, 
једну тешку нашу крвопију, 
од Јанока Водогазовића, 
што је, да је сила мимо силе 
-- јä л' Николу, јä л' његову главу: 
„јä се, лички, спремај Мустајбеже 
код Отмана, под црна џелата!“ 
Па ме, браћо, мука уфатила, 
па сам двадес' и четири града 
-- спремао сам седам бајрактара 
у свакоме граду унђурскоме 
од Чекрка до дуњег Иклима, 
до Цазинског дван'ес' шехерова 
одно Бишћа до Лијевна горња, 
од Лијевна до шехер Цетиња, 
па послије Врлике, Плочника, 
па цијеле шехер од Удбине, 
оточкије дванаес' градова. 
Сваку граду бијо на телале. 
Дав'о полу моје имовине, 
дав'о полу пара готовије', 
дав'о Бегзу да му биде љуба, 
дав'о да му начинимо кулу 
покрај моје, а бољу од моје, 
јос вишију, и још шаренију. 
Ако земље мухтач буде бијо, 
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покрај куле да му добро буде, 
дав'о сам му њиву поткутницу 
коју оре деведесет рала. 
Ако нема 'л' има мерак тежак 
да покоси и овце да храни, 
дав'о сам му лелену ливаду; 
на њој спепру велику ваду, 
на њој девет меље воденица 
и ваљају двије ваљалице. 
Воденице не мељу бегове 
-- нити јечма мељу ни крупника --
но све мељу белију пшеницу; 
пр'о године, преко трошка свега, 
по триста ми маџарија дају. 
Да што има двије ваљалице, 
нит' ваљају сукна ни клашања, 
но ваљају мљетачку кадифу; 
пр'о године преко трошка свега 
хиљада ми маџарија дође. 
Све то ћу му за то поклонити 
ако дерман биде и суђено 
те ми чаре душманину нађе 
-- ихја ћу га свачим учинети. 
Па, браћо, редом Каниџани, 
у цијелој земљи унђуровској 
-- у двадесет града и четири --
нема мајка да роди јунака, 
сестра брата да подниви млада, 
да ми пође за жуте дукате, 
ради Бога и фермана царског, 
ради моје свиједене главе. 
Да не шкрбим цвијет од Крајине, 
ником не би, нит' без мене било 
боље ништа, ако не би горе! 
Па се мене муке натерале, 
па сам, браћо, дош'о у Каниџу 
ђе се турски соколови лежу, 
да л' је вођек обродила мајка 
-- данас џума ви сте при џамији --
јä л' у Каниџу, јä л' око Каниџе 
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-- ту се вазда соколови лежу --
ради Бога и цара нашега, 
ради севапа бега Личанскога, 
ради нама целог мусломана, 
рад' спомена босанскије' ага 
и нашије' ага и бегова, 
рад' рашири земље ал-Отмана 
да скинемо так'ога душмана!‛ 
Кад си так'у рек'о лакрдију 
-- знаш ли, беже, није било давно --
нико вођек нема у механу 
ни з деснога ни са лијевога 
-- ни з џамије, нити пред џамије --
нема нико, ти си тако вик'о. 
Кад видијо ђе никога нема, 
бег Мустајбег, кад ти клече глава 
кā и да је давно посечена, 
па се фати руком за силахом 
да с' убијеш и сагориш душу, 
да пред Бога одеш без имана, 
а да одеш без чара --, без нама 
-- а през чара, без честита нама --
да ти рекне царство ал-Отман'ко, 
ко је душман да ко --, срце напуни, 
а достовске да поломиш гране. 
Није боље; ја с срца жалијо, 
па т' овако рекох лакрдију: 
‚Бег Мустајбег, немо' пушке тражит, 
немо' своју горет душу милу, 
твоје срце, ни твоју лубину! 
Нећу тебе пара ни ирада, 
нит' ћу твоје лијепе Бегзаде, 
нит' ћу нешта да ми даром дариш; 
мајка хево родила јунака 
а сестрица брата поднивила 
од добре куће и племена. 
Ја баш ништа ни зажалит немам. 
Баба немам, старе мајке немам; 
немам брата, немам братучеда, 
а никак'а по крви рођака, 



   Авдо  Међедовић                                                             

938

Епске 
народне 
пјесме

без сал Бога и дората мога, 
добру десну из рамена руку, 
добра коња теке крилатога, 
добро 'дело што га так'ог нема 
-- добро 'дело, ха добро оружје. 
Имам сабљу која сече лиме 
и челикне на људе кошуље, 
која вел'ку муку препознаје, 
па на беден или на ђемије 
која танке пресеца синџире. 
Ја ћу поћи, у над Бога јака. 
Нека тебе лафа и читлука, 
нека тебе мала и тимара, 
а нека ти готовије' пара; 
нека куле, нека поткутнице, 
нека хана, а нека дућана; 
нека њиве, нека ти ливаде; 
нек' Бећирбег проживљаје, бего! 
А за мене, ако среће буде, 
Бог ће дати, ја ћу набавити.‛ 
Па кад так'у рекох ладкрдију 
-- знаш, Мустајбег, је л' ово истина?“ 
А беглеру поклекаше глава. 
„А чусте л' ме, аге и бегови, 
чујете ли бега Личанскога? 
Жали 'нако двоје-троје коња 
што нијесу ваљали ничега, 
'нако рухо ни турско ни бегско 
-- ни беговско, нит' ђе бајракта'ко. 
Неђе рухо цијепа делија! 
Но газије Унђуроовци, 
Бог ће дати, па ћемо на тахти. 
Па Мустајбег од Лике крваве, 
ја ти так'у бреку на се нађох, 
па отален потурих мешину, 
а агама рекох и теебе: 
‚Нада --, плог' се, лички Мустајбеже, 
бриге немај! Ако Бог да, бего, 
јä ће доћи Водогазовића 
жив на плећи свезаније' рука, 
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јä л' његова у рамена глава, 
а ли моја остат у Јаноку 
-- од те треће друга бити неће.‛“ 
Ој, ђе л' бисмо, ђе ли остависмо? 
Поседесмо, па заборависмо. 
Но кад рече Бећирагић Мехо: 
„Знаш Мустајбег, црн ти образ бијо 
-- црн ти образ на божем дивану 
кā што ти је данас на мејдану --
кад ја тебе рек'о, Мустајбеже: 
‚Е, беглербег, нека пара тебе 
-- нек' ти пара, нека ти ирада, 
а нека ти, беже, метрућата! 
Ја над имам у Бога једнога; 
ја ћу мога опремит дорина 
с и за Бога и цара нашега, 
ради шана нашега султана, 
па, Мустајбег, рад' образа твога 
и твојега катали фермана, 
па рад' нама целог муслимана, 
па послије нашег поменика 
-- доброг нашег босанског спомена, 
да се прича од данас до вазда.‛ 
Па Мустајбег, црн ти образ бијо, 
ја оставих чашу и мешину, 
па ја одох у твојему двору 
-- ђе ја немам без дворе бијеле, 
дворе добре шиком шикосане, 
а на њима ћошки окићени 
са чохама, теке з донлуцима. 
Па Мустајбег -- знаш ли је л' истина --
кад сам дош'о у моју авлију 
-- двори моји без ниђе никога: 
немам брата, а немам ни секе, 
немам баба, па немам ни мајке 
ко ће мене по дворима шетат --
па с авлије у подруме дођох. 
Ту честита нагази' дората. 
Наа јаслима арпу тучијаше. 
Па Мустајбег -- је л' ово истина? --
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па дората нађох под чулима, 
па му дигох чуле са сапина, 
па дорату пљесну' по сапима, 
дору 'вако рекох лакрдију: 
‚Мој дорате, моје гриве зла'не, 
добар нам је хизмет искочијо; 
да идемо рад' Бога, дорате 
-- ради Бога и царскога шана, 
раад' образа личког Мустајбега, 
ради шан --, нама цела муслимана, 
раад' доброга спомен-остављања, 
ради Босне и Крајине, доро. 
Далеко је на нас путовање, 
до Јанока на дин-душмани--. 
Бегу дошло до невоље, доро, 
па је вел'ку преоб'јо Крајину; 
даје паре а даје ираде, 
даје бего куле и сараје, 
и том момку, даје му девојку 
ко се има бегу нафатити 
да бегову курталише главу 
од фермана цара ал-Отмана 
и везирске, доро, бујрунтије. 
Па никога, мили доро, нема 
у двадесет града и четири 
да за бега и дукате пође 
ради Бога и цара насега, 
рад' доброга нашег спомињаја 
да се прича доклен је вијека.‛ 
Па знаш, беже -- црн ти образ бијо! --
дору смакох чуле и калоне, 
па га преда воде донијело 
-- казан воде код дората мога 
кā што сам, беже, научијо; 
дора с водом и 'ракли сапуном, 
беглербеже, тимар учинијо. 
На сунђер му воду покупијо, 
а на чарсаф длаку наместијо, 
па му ђебе шегетину баци', 
које једном турам на дората 
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не крстату нити тевдиљену, 
но што једном опремам дората 
-- или једном или двапут, беже, 
у години -- на два бајрама наша. 
Па дорату шегетину бацих, 
ципцијела од меке кадифе, 
па послије седло од дуката, 
а у бисер тахте саковате. 
Умкаш му је на златној јабуци, 
а аршалук од бисера клети'. 
Па кад седло турих на дората 
-- доратова длака изрављена, 
а велика свита наоседлана, 
и злаћене пуљке поковате --
па претурих четири колана, 
два иликли, а два ибришимли. 
Протурих хи кроз дору билане 
-- а колане турих кроз билане --
ципцијели пуљком понизани, 
бег Мустајбег, од бисера сама, 
што хи једном турам у години, 
О бајраму једном и другоме. 
Па кад стегох колан на дорину, 
па претурих дорову каницу 
-- Е, петицу, ибришим каницу, 
ципцијела ' бисер снизана, 
што дорату од колана брани 
јä л' у трки, јä л' великој хуки. 
Мој беглере -- црн ти образ бијо! --
па кад мога оседлах дората, 
претурих му коњичко оружје, 
све по двије пушке з двије стране 
напуњене и приипремљене; 
златном беху целе повезене. 
Па Мустајбег, кад турих оружје 
-- јä калкане и рахтове златне --
поткитијо з двије стране дора 
одно седла близу до копита, 
па му турих клобукове златне 
-- а нијесу у тевдиле њихне, 
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но баш оно што овамо носа. 
Претурих му решму око врата 
са два уха тамам до умкаша, 
а протурих гре --, гриву доратову; 
бег Мустајбег, кроз решму злаћену 
мрка грива на дорату моме 
-- златна решма боју отворила, 
па би рек'о, пада отресина 
од небеса од змаја огњена 
јä л' с облака кад шатру звије'де, 
преко неба кад меће свећица. 
Па га прекрих хашом дубровачком 
која нит' је тката ни иглом шивата, 
но од суха изплетена злата. 
Ако саде ниг'е ништа немам 
-- знаш, Мустајбег, је л' ово истина --
везле су је четири девојке 
у Дубровник четири године; 
она ваља једног доброг града 
за јунака ко има дамара 
јуначкога и газалискога. 
Па послије притегох кускуне, 
а рахтове шћепах за билане, 
а натурих силимбете златне; 
па на дору на оба образа 
два каната од цара послата 
-- Е, обадва од жутога злата --
а на главу међу уши дору 
решму златну и даначку звезду: 
кадгој ноћом месечине нема, 
вазда ми се види пред доратом 
јä кланцима или хомарима 
и, беглербег, неђе пољанама. 
Па кад дора спремих на вишине, 
наа чело му сјаји даничкиња, 
а на сапи грије месечина. 
Зачаталих ђемом њемачкијем, 
па свилене дигох ибришиме 
и дорове 'земаах и дизгине, 
а крилана водих на авлију. 
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Па га умкаш врнух на дилбагу, 
а дизине дору на умкаше, 
а прекрих га суром међедином, 
да ђегој у далеком путу 
-- која би ми 'дела сачувала 
хал' од јарка сунца превел'ч'ога 
да ми дору злато не окипи, 
јä ли неђе од дажде големе 
да ми коњско не покваси 'дело 
и не кваси дорово оружје. 
Па дората звизнух по образу 
једном шаком мојијем шамаром 
-- у бећара нема хизмећра, 
О, код мене нико млађи нема --
без ноб'џије и без бињаџије 
доро оде па се провадати, 
сахибију чекат на дворова. 
Јä Мустајбег -- је л' ово истина? --
ја отидох на моје дворове. 
На варакли сепет нагазијо; 
ту му златне кључе ударијо, 
варак-сепет, беже, отворијо. 
Ту злаћена 'дела за Мешина, 
што су за ме за бајрам грађена, 
која једном носим у години 
-- јä ли једном, јä л' на два бајрама. 
Па се свлачим, стадох да с' обучем. 
Ја обукох свилену кошуљу 
од свилена бијелога платна, 
али на њој трећа жица златна; 
па послије алукли девше'му 
ципцијелу од злата плетену, 
на грло јој пуце запучено; 
у то пуце литра и по злата. 
Коме нужда у путове дође, 
ту у пуце литра и пō стаје 
или воде или хладна вина, 
да се ' ђегој момак одморити 
нужда кад би водна наћерала, 
да му пуце стоји под грöце. 
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Па претурих на ноге потуре 
од мљетачке зелене кадифе; 
кудгој швови, све гајтани златни. 
Па послије ковче еждеглиске 
ни биришме, ни' су тумбачене, 
но од суха злата саливене; 
уз листове пуљке накићене, 
а уз бедре гује изведене, 
под срце ми главе заплетене, 
па на срце главе састављене 
-- кудгој мичем, гује зијевају. 
Ко није вешт па би то видијо, 
би рекао да су гује живе. 
Па знаш, беже -- црн ти образ бијо! --
ја опасах два свилена паса, 
па послије плетена силаха 
-- на силаху сахтијана нема, 
без венедичка златна жица била 
оплетена, на току сведена --
па у силах двије мерџанкиње 
које обље без кремена пале, 
које града вреде босанскога 
-- што је дрвно и што је челично 
ципцијело у злато сковато; 
ћето би хим каменови драги. 
Па зађедох у силаху златну, 
паа турих ханџар-каму љуту 
која срца пори из јунака 
на тескоби међу логорима, 
јä л' на мејдан међу јунацима. 
Па знаш, беже -- црн ти образ бијо! --
ја послије обукох доламу 
ни ковату ни иглом шивату, 
но вен'дичка чоха пребијела, 
па по чохи и свила и злато 
-- све злаћене гране начин'ене, 
на рамена гује оплетене, 
преко врата главе претурене 
-- па би рек'о да су гује живе --
а уз руке гране од дуката, 
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па на њојзи пуца по прсима 
-- четр'ес' пуца по дванајес' драма, 
свако пуце п' од сухога злата, 
а водње пуце под гроцем 
врх ђечерме и мојије' тока, 
у то пуце пола литре злата. 
Па послије, лички Мустајбеже, 
узех чешаљ филдиш од алема 
па рашчешљах тура косу моју. 
Перчин што је кā и у другога 
моја коса, беже, не припсаше 
мене перчин на другога мужа, 
но сумрка коса Мешинова, 
мрка коса кā и курија'ка. 
Па натакох калпак ш челенкама; 
на калпаку седам челенака 
-- три су факли, четири чекркли --
свије седам од дуката жута. 
На њима пера ал-Отманска; 
факли пишту баш к'о гује љуте, 
а чекркли се на чекрк обрћу 
у сахату по четири пута. 
Кā и ова џада предалека 
-- или ближа, или је без рата, 
ил' у рату кад се побијемо, 
за те челенке сахат не требује --
обрћу се три-четири пута 
те се гледа које ли је доба 
да ђе ли не би јунак омркао 
-- ђе ће доћи, ђе ће коначити --
све ће знати кудије ће исти. 
Па знаш, беже -- црн ти образ бијо! --
ја сам, кад се себе опремијо, 
па на перчин филдиш ударијо, 
а девет тура начинијо; 
па натурих колијер од злата, 
па гајтане поврх колијера, 
три гајтана један врх другога 
по прсима, па турих до кука; 
на њих виси хаџи-аџемунка 
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која сече на логор' Далмане 
и не гледа ко је каабалу. 
На мејдану што сам иш'о ш њоме, 
свуђ сам бијо и свуђ сам добијо. 
Ја хесапим да сам го --, ахх --, газалија, 
а ти кажеш ‚голи серхатлија.‛ 
Па беглере, знаш ли Мустајбеже 
-- вазда тебе, бего, црн образ бијо! --
с твоје си ме кљусади двоје прекоријо, 
а знаш ли ја шта сам им'о, бего! 
Па послије обаштах кајасу 
преко паса и силаха мога, 
па закучих ласу на кајасу. 
Притегох је покрај левог кука 
-- нек' се сјаји хаџи-аџемунка! 
Па Мустајбег, сабља моја клета 
-- од алема балчак, и дуката --
на тој сабљи имају мухури, 
два царева и трећи од Ћабе, 
од ћабенског шеха Мединскога; 
на тој сабљи Хаџи-име пише 
ђе је сабља у Аџем' грађена, 
а на Ћабу тавах учин'ена. 
Ко је носи, лоше бити неће; 
кога сече, куку њему ма'ци! 
Па кад себе сигур учинијо 
ја сам чизме уз'о и калчине. 
У џеп нешто турих маџарија, 
па ја узех лунтру дубровачку 
и налџак што је за дората, 
па се сиграх нис скалине кули 
до дората гриве до копита. 
Па Мустајбег, заведох дорина 
до нашег бињектеш камена; 
‚Јалах‛ рек'о, седох на дорина, 
па овако бесједих дорину: 
‚Доро, давар', моје добро драго, 
наша кула сам' остала, доро, 
више Бога и божијег свеца; 
немам брата, немам братучеда, 
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мајке немам, стара баба немам. 
Да ко ми ће запанути кула 
ако мене суђен данак дође? 
Ако коме шћела западати, 
не запала ни аги ни бегу, 
но запала цареву бекрији, 
а са краја што је газалија, 
што би моју свиту издирао, 
а што би ми јео бабовину 
-- барем би ме уз пиће привео 
и души ми рахмет претуријо.‛ 
Па кад тако зборих на дорину, 
чатал дигох, стегох узенгију. 
Дорат хајван зборит не умије, 
тек знаваше шта ага хоташе. 
Авлија је од десет лаката, 
бег Мустајбег, виша у висину. 
Дорат чавле диже на дуваре; 
прве ноге тури под колане 
па се вије небу у хаваје, 
па с авлије паде пр'о капије 
на бедему и сокак-чалије. 
Ни чавла му дувар не закучи; 
па, Мустајбег, нити доро паде 
ни на себе агу не препаде. 
Ја дората ударијо 'јега 
миловати испод решме златне: 
‚Ај дорате моје гриве златне, 
вазда сам те, доро, похранијо 
-- похранијо и добро држао!‛ 
Па кад кренух пр'о зелен' сокаке 
-- низ сокаке вама пред механу --
покрај вас сам прош'о за Јанока, 
па ви рекох: ‚Остајте, бегови 
-- остајите, а мене угуре; 
вама здравље, а мене хајирли!‛ 
Ви ме хајир-довом испратисте, 
ја сам, беже, крену' на дората. 
Знаш, Мустајбег -- је л' ово истина? --
па пријеђох пољем зеленијем. 
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Дорат ми се поља ужелијо, 
а држ'о га добро без карара. 
Тā је дорат, дрогог --, другог нема 
-- кажују му под колане крила. 
Дорове се чавле рашараше, 
а на чатал виле развилише. 
Жвале двије у дората мога, 
па да бугар-кабаницу баци, 
не би дору жвале затиснула; 
па --, па с нождри мавен пламен лиже, 
све му решму наврх чела пали 
-- би рекао, ватра горијаше. 
Доро жвале преко мене баца 
-- вел'ке жвале и пене крваве --
преко мене на олукли сапи, 
да са сапи по зеленој трави 
-- ко би негде 'далека видијо 
би рекао, рађају се овце. 
Па прегази поље Каниџкоме, 
па се вучки ус планину прими. 
Од Каниџе брда и долине, 
па наљегох на Брешљен планину. 
Тā је Брешљен више Буковице. 
Кунар прођох и Буковој дођох. 
Ни се дору скидох честитоме, 
нит' одморих себе ни дората. 
Кад сам дош'о Брешљен-гори клетој 
-- тā је Брешљен голема планина, 
тесни кланци, карамани тесни --
мало ми је данак оставијо, 
а тамна ме нојца прифатила. 
Јеле што су покрај богазова 
високе су под облаке клете 
на овзину гране предуплела; 
горе с јела виле горске лете. 
Грошћу --, вију вуци, гроште гавранови, 
подлајкују китасте лисице, 
а велика стоји трупн'евина 
-- мој беглер'же, тако ми имана, 
чета друга да уфати туга, 
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а камоли мене на дората! 
Теке беже -- знаш ли ји л' истина --
нити дорат стреца ни Мешине, 
но сам 'вако дору беседијо: 
‚Мој дорате, моје гриве зла'не,
Брешљен није прво путоване; 
још смо, доро, овдан' путовали. 
Виле су нам, доро, посестриме, 
а вуци су наши помоћници; 
гавранови 'тице планинкиње 
грохту, доро, те нас разговарају, 
а у Бришљин зверке свакојаке: 
међеди су игбалију наши, 
а лисице добре госпођице.‛ 
У то доба на Брешљен изидох, 
па с Брешљена на Звијезду клету. 
Ту је, беже, вода Крештељица. 
Та Звијезда голема планина. 
Ту су џаде на четири стране: 
једне Задру, друге Шибенику; 
једне иду у Жупно Приморје; 
једне, беже, ка Пожуру ра'ну; 
једне Шапцу иду маџарскоме; 
пете џаде у Јаночке стране. 
Кад сам дош'о на границу суху 
-- суха међа царска и ћеса'ска --
ја дората осједох мојега 
код студене воде Крепештице 
на Звијезду високу планину. 
Раздријеших хеђбе за дората, 
извадијо пива и једива 
што сам њега за брашњеник дао. 
Знаш Мустајбег -- је л' ово истина? --
па сам себе и јео и пијо, 
дору мало чатал поскинуо. 
Почуп'о му пандурачке траве 
те з дората травом нахранијо 
-- вакат му је, то је данак трећи! --
па га фрешке воде напојијо. 
Сам и себе з дором одморијо, 
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па звездана чатал ударијо. 
Дорату се сидних на рамена, 
па са Звезде нис Караман Кла'це 
до велике Карамане клете, 
да јä цијел данак до акшама. 
На ме, беже, духа маослиманска, 
а туна сам бијо аџамија: 
нити тевдил ударијо на се 
-- ни на себе ни дората мога --
но на мене бајрамска одела; 
па сам бијо аџамија луда. 
Теке, беже, божа помоћ јака. 
Кад сам кланце сиш'о Карамане, 
ту ме таман нојца оставила 
а бијел данак прифатијо. 
Зора јако истекла даница, 
а сабаха нема за клањање. 
Ја сам лугу сиш'о Махнатоме. 
Луга тога четири сахата. 
Ја звездану рекох крилатоме: 
‚Мој дорате, моје гриво златна, 
луга 'вога четири сахата. 
Да л' га за два мореш пребродити?‛ 
То ми дорат зборит не знаваше, 
тек знаваше шта ага хоташе. 
Једном ђеме на зуб уграбијо, 
главу једном тури код копита, 
па је горе диже на хаваје 
-- па кад ломи пољем луговима, 
на очи ми љути ветар пухну 
баш к'и зими да сам у планини! 
Вране ми се очи затворише 
од велике трке доратове 
без канџије и без узенгије. 
Махната сам луга преобијо, 
па за два непуна сахаата 
пр'о Махната прелетијо луга. 
Дао је Бог и срећа од Бога, 
нит' ме когој срете ни испрати, 
нит' ме когој видео ни чуо.
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Ја сам луги Махнат' пребродијо, 
па се поља Јаночкога примих. 
Тога поља четири сахата, 
све равнина, трава ђетелина, 
џаде меке и тесте њемачке. 
Ја дората гаркати не шћедох, 
ни га сметат ни га притезати 
-- доро нару уз'о од рахвана, 
па би рек'о ногу не имаше, 
но клетан на крила летааше. 
То је вакат прије подне било; 
на јаночку улећех капију. 
Па Мустајбег -- црн ти образ бијо! --
ја не гледам што ћу погинути 
ради Бога и цара нашега 
-- ради цела нама муслимана, 
рад' севапа тебе беглербега --
да не оде глава под џелата 
за једнога динског душманина; 
па, беглере, не заклоних лица, 
такав сам бијо газалија. 
Сад ме вичеш ‚голи серхатлија!‛ 
Па, беглере, на капију дођох, 
са капије у сокак чалије. 
Тијесни су у Јанок сокаци, 
а грађевине све једна врх друге. 
Ту дворови свитом засвићени, 
начињени хани и дућани, 
по у њима цуре базрђани, 
амо дају на кангаре злато. 
А нара ми дошла на дората, 
па диг'о чиље --, на висине 
чавле; скаче, баца на дуваре, 
па с дувара пада на мермере, 
а мермерске плоче издизаше 
па у сокак и дућане гађа, 
а с мермером бије у дућане, 
па све срче ломи и бардаке. 
Ал' девојке б' 'една другу звала: 
‚Види, коно, јеси л' чудо једно 
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-- јеси л' ово и досад видела --
једне силе, једног момка млада, 
и на њега 'дела муслима'ка? 
Јä л' је Турчин, јä л' је предметица 
некуд тамо бијо у тевдиле. 
Ама како је зијан учинијо! 
Јä л' је махнит, јä л' је пропеит бијо 
-- препијо се вина и ракије --
јä л' је азгин царска 'азалија, 
јä л' некак'а дринска баталина 
-- а он мене љути зијан гради! 
Шта је мене зијан починијо, 
он да прода себе и дората, 
не би мог'о зијан потплатит.‛ 
Мехо чује, чини се не чуо; 
гарка клето крилата дората. 
Друга кона кони беседила: 
‚Мучи коно -- замукнула муком! --
да он продаје себе и дората! 
Но овако реци господићу, 
младом момку змајогњене главе: 
„благо мајци која га родила, 
а и љуби --, сестри што се куне ш њиме, 
а најбоље оној верној љуби 
која ли ће змајогњића љубит 
-- да л' да љуби, али ће га љубит! 
Да л' ме дечак море запанути, 
ја бих моје из дућана дала 
па за њега била господа'ка, 
па би' знала што би' се удала.‛“ 
Мехмед чује, и чин' не чуо, 
па крилаша тера сокацима 
покрај двора бана њиховога. 
Он знаваше куд дора тераше: 
једне стране од четири сокака, 
десне стране крстата механа, 
а свакојом бојом обојена 
-- покривена тенећетом жутом, 
а најгорње боје наварата, 
све варакли злато венедничко. 



   Авдо  Међедовић                                                             

953

Епске 
народне 
пјесме

Ћошкови јој у седеф сковани, 
а капија прса од 'унака 
-- ребра мушка, прса девојачка. 
Велика је сумбул на кафазу. 
Виш' механе кафаз од билана; 
на кафазу сиви соко спава 
златног кљуна и златније' крила. 
Кад је Мешин' дош'о пред механу 
па видијо и познаваше је 
-- то је механа Меху посестрима, 
у Јаноку крчмарица Јела, 
што је згодн'ја од једнога бана. 
Око башче --, ок' механе башча насађена, 
а на башчи турени хастали. 
Пред механом под једној неранџи 
шедрван јој вода тецијаше, 
би на води пе'-шес'ет чесама 
-- све фискије од дуката жуте, 
а великом бисерином низаан --, 
а диреци у бисер снизани. 
Пред шедрван седи крчмарица 
' п'ед'е стране до механски' врата, 
па погледа Мешиина млада, 
па 'е вреле сузе пропадоше 
-- би рекао, брата укопала, 
јä ли баба, јä ли своју ма'ку --
па плачљива скочи на ногама; 
поче десном руком подизати, 
а са главе косу сачупават 
-- једном руком брава по образу, 
па на образ кожу подерала, 
поче цури лиштат црна крвца. 
Мехмед стиже, добро јутро вика: 
„Помози Бог, моја сестро мила!“ 
„Бог ти дао и добро дошао! 
Ђе си црњо, љута аџамијо! 
Да ли су те насоколил' Турци, 
на несрећу дош'о у Јаноку 
а да вашу крвопију тражиш, 
љуту змију Водогазовића 
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-- што је љуће међу нама нема! 
Па црњане -- црњи од црњега! --
камо на те тевдил одијела?
Но си дош'о четири-пет дана 
од Каниџе до Јанока града 
у тевдиле бајрамске хаљине, 
и врази те к мене донијеше! 
Грдан бијо и грдан дошао, 
грдно си се 'ђела нафатијо! 
Еве 'вамо Водогазовића 
у механу са тридес' главара 
-- са тридесет јаначно главара! 
Ту су, грдан, до два џенерала 
и четири јаночка сердара, 
и дванаес' наше капетана, 
и дванаес' јаночко војвода, 
и те седам има офинцира 
-- п'јани ђиди, и наоружани. 
Грдно ли ће те пожељети ма'ка 
-- теке немаш, кукала те мртва, 
што те так'ог махнита родила!“ 
Но Мешина Бећираагића, 
па је осла --, госпи беседијо: 
„Посестрима, зар си срца так'ог 
те ти так'е добродошле дајеш? 
Завриједаш срце из њедара! 
Завелиће, божа несретниче 
-- зар ће бити кā што мислиш млада, 
зар није кā што Бог да јаки?“ 
Па се дечак ошед' од дората. 
Татал не да 'а га вода сека --, 
да га води у подруме мра'не 
јä ли да га по авлији вода, 
но му дизгин на ункаше врну 
па му силе удри по образу. 
Дорат хајван зна шта хоће Мехо 
-- у бећара нема хизмећара --
па се оде дорат провадати; 
дечак право на механска врата. 
У'зо грчку Хаџи-аџемунку, 
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па јој гајтан језик помолијо; 
из сабље му мавен пламен лиже, 
а трепте му очи соколове 
-- Затрепташе јагодице клете 
од велике --, ашка и Далмана. 
Није шала тридесет главара, 
а Мешин је без ниђе никога, 
јер му натраг повраћања нема. 
„Па знаш, беже,“ дее --, з де оставеше, 
„Мустајбеже -- црн ти образ бијо! --
ја не спрегох ни' се натраг врнух, 
но вударих чизмом у капију, 
па овако добар данак виках. 
Главари су мене угледали. 
Сви познали, и о мене причу 
-- о мене се држу разговори, 
беже Лички, о мене и тебе, 
како ће нам војска ударити, 
мен' и тебе с главом раздвојити. 
Знаш, Муста'бег -- црн ти образ бијо! --
све је ово истина, беглере!“ 
Ае, све шути тридесет главара, 
а Мустајбег обесијо главу. 
„Кад сам њима добар данак вик'о, 
Мустајбеже, на ноге скочише; 
сви скочише па се преклонише 
и ситне ми добродошле даје. 
Почеше се збијат у крајеве 
да ме сједну у коло њихово, 
таман горе међу пенџерима; 
а сам душман Водогазовићу 
нит' устаде, ни на ноге клече 
-- нит' помаче, нит' ми прифатијо --
нит' ми ‚добро дош'о‛ рече он -- не! --
но он руке тури на силаху, 
а потеже двије даничкиње 
које литру тученика примљу, 
па хи' куке диже на тетике, 
па овако мене беседијо: 
‚Зар ти дош'о, Бећирагић Мехо! 
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Јä л' те добро беглер потплатијо, 
а је л' ти до Бегзаду девојку? 
Је л' ти полу дао бабовине, 
је л' ти дао кулу покред њега 
-- поред њига, бољу од његове? 
Је л' ти хане дао и дућане, 
је л' ти њиву дао поткутницу 
и ливаду да овцама шеташ, 
да се беглер градиш у Крбаву, 
а да љубиш бегову Бегзаду, 
да понесеш од Николе главу? 
Досле што си учинијо, ђиидо, 
све о тебе и грлу твојему, 
а поселе о врату мојему!‛ 
Па кад, беже -- црн ти образ бијо! --
кад Никола двије пушке прими, 
принесе хи у срце Мехмеду. 
Једна фали, а друга упали 
-- дао је Бог и срећа од Бога, 
није ђовду пушка погодила, 
но мишицу на лијеву руку; 
не сломи ми кости у рукама. 
Ја кад планух кā з весна муња 
--нешто 'д страха, нешто од јуна'тва --
и поменух Бога милоснога, 
па гршницу дофатих 'џемунку, 
па ударих, беже, међу њима. 
Док би мајка подојила сина 
а сестрица брата опасала 
ја посјек'ох неколико глава 
-- оно друго бјежи на капију. 
Сал остаде Водогазовићу, 
јä за срећу и несрећу љуту. 
Могах њега раздвојити главом, 
но за грдно дјело твој' и моје 
-- да је више нама, Мустајбего --, 
а да нисам бијо аџамија 
за тā нам те не бих послушао, 
тек не могу ђе сам газалија --
но Николи скочих на рамена 
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па му сврдах на плећима руке, 
а свезах хи с два свилена паса. 
Па излећех пред механска врата, 
па Николу турих на дората, 
на ункашу кā мало дијете, 
а дору се на сриједу примих 
па га виках, чатал у висине. 
Крвава ми до у раме руке 
и аџемка до балчака ћорда, 
па дората крилатога виках: 
‚Хај' дорате, моје гриве златне! 
Видиш, доро, ђе смо запанули 
у Јаноку у ћесаревину! 
Бог зна више изић, ал' не изић.‛ 
Па с Николом на механска врата, 
па сокаком од Јанока града. 
Хабер оде у њихне солдате, 
па с бедена топи загрмеше, 
а из краја лунтре и кумбаре 
-- и велике њихне кумбарине, 
које су хим пушке на прангије--
ха, з дувара са свакога краја 
лунтра клета кā од неба клета --, 
ситна пушка кā и мрка клека 
кад чобани горе клеку 'рану, 
так'а праска паде по сокаку. 
Думан паде од бојније' топа 
и велике силе од пушака, 
а њемачка војска на команде 
па излеће на град на капију. 
Та капија беден и чалија, 
а на њему табља с топовима, 
па пукоше топи на команде. 
Челична се врата затворише, 
а пр'о њих се синџир претуријо 
-- синџир тежак и мандали тешки --
ко није веш' а није делија, 
да хи чета не би отворила. 
Па ја виђох низ сокаке клете, 
па подигох чатал на дората. 
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На лунтру се не окрећем тешку, 
но ми пушка виси о умкашу. 
Па кад ођох се ти низ сокаке, 
куда з дором јахах, аџемкињом 
махах сабљом на дората мога; 
сечем главе, а бежу Маџари 
-- с крвав сокак у Јанок' оставих, 
би се двоја кола раздвојило. 
Знаш, Мустајбег -- црн ти образ бијо! --
све рад' Бога и хајтара твога, 
а од цара браним твоју главу, 
и катала сјајног Сулејмана. 
Па кад даођох, раскрчих Маџаре. 
Кад сам дош'о на бедем капију, 
кад погледах хата заломљена 
-- претурени илични мандали, 
а велике куке на синџире --
ја завиках дору моме зла'но: 
‚хО дорате, моје гриве златне, 
данас мене дошло претије'но --, 
тешки су нам дани доходили. 
Знаш дорате, дад се наљути'мо 
-- кад смо с војском под Озију били, 
а с нашијем царом честитијем --
кад мухасера паде међу нама, 
ока брашна седамсто параца, 
а зоби ниђе, ни сијена 
-- ние паше га коњ'ма на даваху. 
Овца ниде, а ниђе ни јечма 
-- кора хлеба четирии плете, 
ја на хлебом не окренух главе --
пет паше харпу узтакоше 
-- узмакоше паше на хајване; 
нити 'арпе дају ни узтичу --
ја сам тебе двије харпе дав'о 
-- више, бртље, него прије, доро. 
За ет' ону под Озију 'рану 
помози нам, Боже, на мејдану! 
Тежак дувар а висок' авлија; 
дај дорате да се замучимо, 
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з божом, доро, великом помоћом 
нећемо ли бедем прескочити!‛ 
Па му дигох, беже, на чатале, 
а притегох дора зинђијама; 
још га бичом ударијо нисам. 
Дорат знаше шта ага хоташе, 
па кад чавле фати на хаваје, 
прве ноге бачи под колане. 
Та авлија од двадес' лаката. 
Дората је срећа понијела 
-- божа помоћ а белагоркиње, 
на дора се џини догодили --
па прескочи беден на Јаноку 
и искочи на беден капију, 
на ледину и зелену траву 
-- ни чавла му дувар не закучи. 
Такла срећа и мене и дору, 
нити падо', нити се препадо', 
па звезданаа грлах хоко врата: 
‚Мој витеже, добро ли претеже!‛ 
Па га дадох пољем Јаночкијем 
и на ункаш понијех душмана. 
Па Мустајбег -- црн ти образ бијо! --
Јаночко сам поље прелетијо. 
Кад то виде њемачка команда, 
јаночка се отворише врата, 
а навали њихна Њемадија 
-- брдом пешци а долом коњици --
терати ме кā њихне атлије, 
све атлије и данкрлачлије. 
До пō поља и тако и тако, 
од пō поља ређе у помање; 
док сам лугу дош'о Махнатоме, 
нико за млом више не имаше. 
Ја дората ћерам луговима, 
па с лугова у Патлене кланце 
-- уз велике кланце Звезданачке --
па уз богаз до акшама црног, 
па га сву ној терах до сабаха. 
Кад је сабах зора ударила, 
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ја, Мустајбег, исћерах дората 
на Звездану и на међу суху, 
ђе је међа суха ал-Отмана 
и ћесара Максимилијана, 
па осједох од дората мога. 
Ту је, беже, вода Клештеница, 
вода ледна кā и у планини. 
Ја дората осједох од мене, 
а дусмана скидох са ункаша, 
па ја сједох код воде ледене. 
Чатал макох на крилану моме, 
начупах му траве у планини. 
Док одмори' и себе и дора 
па се воде хладне напојисмо, 
и свезана похрани' душмана. 
Па ми ђав'о не да сиђет с миром 
да душману посијечем главу 
-- за несрећу и твоју и моју --
но онда рекох капетану: 
‚О Никола Водогазовићу, 
досле тебе мој дорине носи; 
пренесе те дуго и далеко. 
Данас да се смијенимо, ђидо, 
дора водит а тебе јахати; 
са Звездана високе планине 
да ме носиш, ђидо, до Крајине. 
Ти си вредан, сила на силама 
-- добро си се чуо крајевима, 
па те наша чула царевина!‛ 
Паа, беже -- црн ти образ бијо! --
ја посједох Њемцу на рамена, 
а дората преко љевог лакта. 
Бели мене ђидо не опаза! 
Носаше ме кā да оке нема. 
Па сад снеје те преко Брешљенова, 
са Брешљена на Буковој страни, 
па с Бук'вице на --, на Кунар планини, 
а с Кунара падох у равнине, 
доведох га тебе на Крбаву. 
Тебе хабер дош'о од некога: 
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‚Дај муштулук, сЛички Муста'беже! 
Еве од'уд Бећирагић Меха 
ђе он јаше косната дората --, 
ђе он води косната дората, 
а појах'о Водогазовића, 
највишу њемачку војводу, 
а турску вишу крвопију 
којег девлет у Стамболу знаде!‛ 
Знаш, Мустајбег -- црн ти образ бијо! --
ко је први дош'о до беглера, 
дао си му коње нејахане, 
а другијем паре небројене, 
а трећијем чоху нерезану. 
Па преда ме спреми бајрактаре, 
твоје седам крила злаћеније', 
и Личани, аге и бегови, 
с твога двора надно зел'на поља. 
Преда мене на селам стадоте. 
Ја ви, беже, турски селам виках, 
ти биневси пош'о преда мене
и бијеле раширијо руке, 
пољуби ме кā и сина свога. 
Поведе ме ха твоје механе, 
аа бана Николу велика 
-- а Николу Водогазовића --
бацисмо га у ледне зиндане. 
Дадосмо му и похранисмо га 
-- јел је и'саф у Турака --, тврди 
није тако --, Турци мерхаметли --
дадосмо га и напојисмо га, 
па у зиндан врата притворисмо, 
и ту тавну нојћу преноћисмо. 
Добро си ме, беже, дочекао; 
добро било, и добро дошао, 
и добро ме добро устимао. 
Кад у јутру јутро осамнуло 
те, беглербег, јутро настануло, 
вина доста мене донијесте 
ии мене и сваком крај мене, 
амберије трипут препечене. 
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Почесмо се у сохбете градит. 
Знаш, Мустајбег -- црн ти образ бијо! --
ти си онда рек'о на Врцића: 
‚Мој Врцићу, свилена кошуљо, 
хајде зовни Омера телала! 
Нека Омер преко Лике виче: 
„Је ли мајка родила дечака 
а сестрица брата поднивила 
без бешике на бијеле руке, 
а данас га у Лику прибрала 
код мојега да допадне двора 
-- и са ш њиме друга неколико --
да поведе Водогазовића, 
а свезана преко Босне равне 
до Будима уштугли везира, 
да га дадне пашии царевоме, 
под цареви ферман уштуглији?“‛ 
А знаш, беже -- црн ти образ бијо! --
ти не смеде наћи ни пове'ти 
ни отправит а свезана ђида --, 
ни свезана свести до Будима, 
но хиљаду маџарија дадеш. 
Знаш, Мустајбег -- црн ти образ бијо! --
кад се Мехмед сирак зашалијо, 
па т' оваку рек'о лакрдију: 
‚Беже Лички -- немала те маајка! --
што те девлет мумбарећи руком 
дао на те ферман и беглер'тво? 
Да је дао Сахибија драги 
да је пала круна ал-Отмана 
-- ти нишани -- на другога кога 
но на так'ог ништавчин' чарева, 
кад ти ниси рођен, Мустајбеже, 
да поведеш јä л' одправиш ђида 
свезанога Водогазовића 
до Будима уштугли везира, 
но дуката хиљадама дајес!‛ 
Знаш, Мустајбег, 'ди рече Мехо: 
‚Де Мустајбег, не харчи дукате! 
Ја сам њега свео и свидијо, 
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Бог помог'о па га савезао, 
донијо га четири-пет дана на дората 
-- неђе он мене, неђе доро њега --
донијо га, тебе теслимијо. 
па сад опет свезана ђидију, 
не смијеш га повес' до Будима 
-- јä л' га повести, јä л' га оправити --
но хиљаду маџарија дајеш. 
Нека паре, пусте ти кукале!‛“ 
Ој, ђе л' бисмо, ђе но остависмо? 
Поседесмо, па заборависмо. 
„Па знаш, беже -- црн ти образ бијо! --
кад ти рече Бећирагић Мехо: 
‚А што, беже, маџарије дајеш 
-- нека паре, остале ти пусте! --
а да водиш свезана душмана 
до Будима егре и везира, 
даа дајеш паре на хиљаде? 
Ја ћу повес' Водогазовића, 
везир-паши царском теслимити; 
Бог ће помоћ', натраг се врнути.‛ 
Знаш, Мустајбег -- црн ти образ бијо, 
је л' истина што 'во Мехмед прича? --
па опремих сигурна дорина, 
уморнога ход града Јанока. 
Из зиндана примијо душмана, 
а Николу Водогазовића, 
па пр'о Босне поносите клете 
док пријеђох преко Босне равне. 
Па га сведох егри на Будиму 
пред беглуке царевом везиру, 
а цареву казаш' уштуглији: 
‚Еве отуд Бећирагић Меха 
ђе он води Водогазовића, 
на кога је ферман полетијо 
од Стамбола на бега Личкога; 
поо Бећировић Мехо 
уфатијо у Јанок' душмана, 
довео га ху Лику беглеру, 
па из Лике преко Босне равне 
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довехо га паши царевоме 
-- Е, на Будим' уштуглији царском.‛ 
Кад је царски везир разумијо 
ђе Бећирчић води душманина, 
а так'а је Османлије царска, 
цијо селам испред двора свога. 
Простр'о га је чохом и кадифом, 
а цареве тур'јо јаничаре 
на сокаке на селам-капије, 
да пред Меха стану на селама. 
Сам је везир из двора пошао 
на дно стуба од садата свога 
те сусријо Бећирагић Меха. 
Знаш ли, беже -- црн ти образ бијо! --
па кад дођох, доведох душмана 
-- а Николу Водогазовића --
на садата уштуглије царског 
-- од Будима царскога везира --
везирске ме стегле хезбегџије, 
а дворани паше будимскога 
преда ме су на селам станули. 
Ја хим селам са дората виках 
и дадох хим динског душманина. 
Кад сам дош'о паши у авлију, 
кад цел' селам Будимског везира, 
све вен'дичка чоха прострвена. 
Не дадоше мене елчибаше 
скинут чизми ни калчина мој'е', 
но ш чизмама преко чохе царске 
на везирске уведоше дворе, 
а Николу, нашег душманина, 
бег Мустајбег, у ледну тавницу; 
дора мога у тавлу везирску 
ђе ту царски ћулехани клече. 
Примакоше јечма и сијена, 
а на јасли везиреве; 
а на дора макоше чатале, 
а под њиме пушташе колане. 
Мене једни -- а други дората --
на везирске дворе доведоше. 
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Кад сам дош'о на пашанске дворе 
-- шала паша није уштуглија, 
везир царски на будимске дворе --
кол'ко ме је везир дочекао! 
Ја везирском шану полетијо 
ради шама цара ал-Отмана 
и фермана, што је под ферманом, 
што га је девлет тајин учинијо
да са Босном и са Будимом суди, 
док је људи да је уштуглија. 
Не даде се везир пољубити, 
но ме з двије загрлијо руке, 
па м' овако с нугу беседијо: 
‚Хај' хожђелдан, газалијо царска, 
дирек царски и крила везирска, 
а цијеле понос муслимана, 
шанска главо, и мејданска страно! 
Штоо си се, момче, уморијо, 
на мој садат добро си дошао!‛ 
Па ме з двије руке дофатијо, 
јел, Мустајбег -- црн ти образ бијо! --
везири су Османлије царске. 
На своје ме шилте посадијо, 
а дворане из садата вика;
на ме златан ћурак навалише, 
наргиљу ми чибук запалише, 
сребрен чибук и имамче златно 
-- пала ми је лула до за врата! 
Наљегоше везирски дворани: 
једни табље држу од биљура, 
а на њима кахва агрлија; 
једни носу злаћене тевсије, 
на њих шчаше од биљура златне 
-- једне вина, а друге ракије --
па ме нуду чим је мене драго. 
Везир-паша превезао руке 
преко мога грла и рамена 
па ме љуби кā и милог сина, 
а овако везир беседаше: 
‚О газијо, Бећирагић Мехо! 
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Како, сине, са доратом прође?
Јеси л' на се тевдил ударао, 
али, сине, иста одијела 
што хи једном носиш о бајраму?‛ 
Знаш ли, беже -- је л' ово истина? --
ја честиту бесједих везиру: 
‚Везир паша, дирек од султанства 
-- наше сунце јä л' даничка звездо! --
тако срећа и од Бога помоћ, 
па сам сиш'о у ова одела 
што хи једном носим у години, 
ил' на један бајрам или на два. 
До Јанока пет конака равно; 
ни дан ни ној нико ме не сретне, 
нит' ме когој срета ни испрати. 
Бог поможе те у Јанок сидох 
баш у крчму моје посестриме, 
крчмарице у Јаноку Јеле. 
Јела ме је с плачом дочекала 
и казала: „Што си дош'о, брале? 
За л' да с' сечеш, болно срце параш? 
Баш си дош'о; ко те научијо? 
Зар те, срећо, Турци продадоше 
спаси' своја агства и беглерства, 
а ти дође да изгубиш главу? 
Еве о'ђек' Водогазовића 
и са ш њиме тридесет ја' гл'ара 
-- а главара од Јанока града --
њемачкије' под ордене бечке, 
под злаћеном круном ћесаревом. 
Код Николе два војна џенерала 
и четири јаночка сердара, 
и дванајес' војно капетана, 
и дванајес' њихови' војвода, 
а седам хи поји офинцира. 
Дође л', срећо, да изгубиш главу?“ 
Ја сам рек'о мојој посестрими, 
везир-паша, кā и тебе о'ђе: 
„Зар, милосна моја посестримо, 
зар ме с так'ом срете добродошлом? 
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Неће бити, моја посестримо, 
кā што мислиш, ве' кā што Бог хоће. 
Бог што даје, то све не остаје; 
кад је мријет, није се завријет, 
ни од смрти има завирања. 
Сал се Богу молим милосноме 
да му остане спомен поносита, 
да се прича док ј' овога света.“ 
Па ш дорату сједох са сриједе, 
везир-паша, диз'ин' и му врну --, 
два дизђина на ункаш дорину. 
Не дадох га мојој посестрими 
да г' у подрум јä л' у авл'и вада, 
но га худри' дланом по вилици. 
Мој је дорат талум учинијо 
-- јел бећара нема хизмећара --
без кочије и без бињеџије 
дорат ми се оде провадати. 
Ја сам брогом у врата удријо 
у механу посестриме Јеле, 
кад сам чудно чудо нагазијо 
-- ту главари од Јанока сели, 
и Никола Водогазовићу. 
Он седаше међу пенџерима, 
а златна га свита обуздала 
баш, везире, овā што је сада. 
До Николе до два џенерала, 
па четири јаночка сердара, 
па дванајес' њихно капетана, 
па дванајес' јаночко војвода, 
а седам хи поји офинцира. 
Ја сам дош'о око полу дана, 
па њемачки божи данак викну': 
„Добар данак, јаночка господо!“ 
Није фајда хулити Маџаре; 
сви главари на ноге скочише, 
па се мене смерно поклонише 
и чисте ми добродошле даше. 
А Никола Водогазовићу 
нит' помери ни ноге ни руке 
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нити рече „Добро дош'о, ђидо!“ 
но му руке двије полетеше 
до силаха, до двије кубуре 
које обље без кремена пале, 
па хим куке диже на тетике. 
Мене об'је у прси сручијо 
па ми 'ваку рече лакрдију: 
„Добро дош'о, Бећировић Мехо! 
Је л' те беглер прод'о Мустајбеже 
јä л' за Бегу, јä ли за баба'ство, 
јä л' за жуте паре Мустајбега? 
Дослен што си, ђидо, учинијо, 
О тебе и грлу твојему; 
а поселе о врату мојему!“ 
Па принесе двије мерџанкиње, 
закреса хи у те прси моје. 
При 'не је добра срећа била 
-- једна сквари, а друга опали. 
Пуче клета кā небеска муња, 
тек ми ђовде, пашо, не закучи, 
без ми мишку у лијеву руку, 
па ни кос' ми у руку не сломи. 
Ја не чуо пушку Водогаза --, 
а Николе Водогазовића, 
но кад виђох ђе сам у тескоби, 
„Јалах!“ рекох, „Боже ни помози!“ 
па аџемку са левога кука. 
Трехнух у њих кā небеска муња, 
нешт' од страха, нешто од јунаштва. 
Док би мајка подојила сина, 
мила сестра брата опасала, 
неколико посјекох главара. 
Ђовђе пале, главе зијевнуле 
-- оно што је, утече на врата, 
Бог зна један, тек све без памети. 
Везир-паша, кад ја одос' тамо --, 
кад остадох с Водогазовићом, 
не даде ми Бог и срећа јака 
да посечем Водогазовића, 
но му, пашо, скочих на плећима 
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те му руке свезах на раме--
сврх лаката до надно ноката. 
Из лаката жута вода писну, 
из лаката врка крвца врисну. 
Па покренух Водогазовића 
код мојега на авлији дората. 
Бацих њега кā и мајка сина 
од године јä л' непуне дана, 
па дорату рекох и сестрици: 
„Моја Јело, мила посестримо, 
овā спомен нит' је у Јаноку: 
један Турчин без нигдје никога 
осем Бога и дората свога 
у Њемачку у турска одела 
сидо' --, уфати јојиводу --, 
нашу вел'ку крвопију, госпо, 
крвопију Водогазовића.“ 
Одније' га на ункаш дорату, 
па дорату виках крилатоме: 
„Мој дорате гриве позлаћене, 
у даљн'ој смо земљи застављени 
-- Бог зна један мореш излећети.“ 
Па га кренух са пјане механе.‛ 
Знаш, Мустајбег -- то везиру причам --
везир мене гледа код колена, 
све ме љуби кā милосног сина, 
па кад њему вакисуна казах: 
‚Кад сам бијо низ Јаночке стране --, 
низ јаночке пљаце и сокаке, 
Н'јемци беху хабер уфатили. 
Неко з града палаше топове, 
неко з дувара меташе кумбаре. 
А солдати Нијемачке стране 
војне струке под команде јаке: 
на ме пукла пушка кā и крупа, 
а велика лунтра кā небеска муња. 
А ја рекох да помена нема 
ни се с мојом лунтром бедром браннит, 
но „Јалах!“ рекох на дорина: 
„Мој крилане крила злаћеније', 
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сāм ђидии --, сāм делија а млого ђидија. 
Драги Боже помози ни, до'ро!“ 
Па кад трехну моја аџемкиња 
кроз Јаноке и њихне Далмане, 
главе зевљу а лубине скачу, 
леши пали по мермер-камену. 
Крвав сам хим сокак оставијо 
-- питај, пашо, Водогазовића 
или лажем или право кажем! 
Док на беден на капију дођох 
-- с капији сам дош'о под бедене --
кад душмани бедем затворили 
и челична обадва каната, 
па синџире преко њих турили, 
мачке теске, челичне мандале. 
А са табље топи угус'ише; 
јаночка се сокак затамнијо 
те с' друг друга видет не могаше. 
Ја дорату крилатоме вика': 
„Мој дорате, моје гриве златне, 
знаш, дорате, није било давно, 
кад бијасмо са царем сјајнијем 
под Озију на рат на Русију, 
кад нас руска мухасер' изила 
те се била на нас опсадила 
за годину и за месец дана, 
кад хоташе да полипше војска, 
ока брашна седамсто параца, 
жита ока маџарија жута 
-- а шес' гроша кила од сијена, 
кора хлеба маџарије пола --
но стругасмо пексимета тврда. 
Паше, доро, храну узмакоше 
а на своје ате и парипе; 
јä мене је Бог помог'о, доро, 
те ти онда двије арпе дадох! 
Прије зоб'о по ока четири, 
а тада ти по осам дадох 
за ет' ону мухасеру, доро, 
под Озију у земљу Русију. 
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Да ми данас помож' у Јаноку! 
Скупи чавле а дигни чатале, 
па пренеси сахибију свога, 
мој дорате, у над Бога свога, 
пр'о бедена у Јаноку граду! 
Висок беден од двадес' лаката; 
дај пренеси мене и душмана!“ 
Дорат, пашо, зборит не умије, 
тек знаваше што ага хоташе. 
Чавле диже преко облакова, 
потуријо ноге под колане, 
па прескочи беден на Јаноку 
-- ниједна му чавла не закучи. 
Пр'о капије паде на полану;
нит' се стаче, нити се потаче 
-- ни ја ш њега, ни доро пода ме. 
Ја дората грлих око врата 
па му оваку рекох лакрдију: 
„Мој витеже, добро ли истеже!“ 
Па га гарнух тумбак-узенгијом, 
па се пољем Јаночкијем прими. 
Уштуглија, отвори се кап'ја 
-- Е, капија од града Јанока, 
а команда њиховога бана 
да се са млом поћер отискује. 
Велика је војска под команду 
и атлија бечкога ћесара, 
а добар је војски командара; 
велике хим стеге даде тврде 
да ћерају, да ме не оставу. 
А мој крилан баш к'о са крилима, 
не мохгах га пристићи атлија.‛ 
Бег Мустајбег -- црн ти образ бијо! --
‚ја побјего' пољем Јаночкијем.‛ 
Тако паши у Будиму казах. 
‚Не по поља и тако и тако; 
од по поља никог и никако. 
Ја побјежах преко Махнатога 
луга тешка до под облакове, 
па се Звезде подпримих планине, 
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па побјежах на турску границу 
-- О везире, на суху границу --
на Звезду високу планину 
ђе је међа царска и ћесарска; 
ту су џаде на четири стране, 
ту имаде вода Крепештица. 
Љедна вода никад није сама 
-- зии --, љети вуци --, 
зими вуци, а љети хајдуци --
ту се сваке чете одмарају. 
Ја са дором уморнијем дођох 
па одсједох од мога дората, 
везир-пашо, на Звезду планину. 
Ту с' одморих и воде напојих, 
и поједох хлеба м --, из бисага, 
и мојега похраних дората 
са планинском пандуриком травом. 
Па дорату припремих чатале. 
Заложих га ђемом немачкијем, 
а рекох 'вако Водогазовићу: 
„Дослен добар, Водогазовићу, 
дослен хода и све тебе носа. 
Сад, Никола, да се смијенимо. 
Одале је до Лике крваве 
тамам двадес' пуније' сахата. 
Ја дората водим преко лакта, 
а ти да ме носиш на рамена.“ 
Па свезана појахах душмана. 
Донесе ме до Лике крваве, 
до дворова личког Мустајбега. 
Нити рече „леле“ ни одлеле; 
кā и дорат, кā и ђидибаша,
так'е плећи Водогазовића. 
Доведох га и вама у Будиму.‛ 
Везир-паша, лички Мустајбеже, 
мене з двије загрлијо руке, 
а опет ме међу очи љуби. 
На младије сıклет учинијо: 
‚Одају ми махсуз распремите, 
све прусари-душек простирите!‛ 
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Не беш' вуном нити са јарином, 
но приморским пуњен перушином. 
‚Нараспартајте мојега газију; 
скин'те 'дела и скин'те оружје, 
на добро га место оставите! 
Мехмеда ми на душек турите, 
кумашли га шил'том поокрите, 
на златне га бошче успавајте!‛ 
Ја хесапах, лички Мустајбеже, 
да ј' истина шта но везир прича, 
па ја легох уморан и јадан 
-- из далеке земље допутов'о --
на тā душек уштугли везира, 
а ху њему 'тичја перушина. 
Бир сам лег'о, бир сам сан заспао 
-- би рекао кā да сам с' заклао. 
Кад је нојца дуга и предуга, 
једном ми је санак искочијо, 
па погледах на калпак челе'ку 
на хасталу Будимског везира, 
кад се пера пуно обрнула! 
То спавање цијел осам сата 
-- осам сата санак боравијо --
па ми на ум паде за дората, 
како ми је дорат у подруму; 
уморнага и не виђох клетна. 
Да полећех из пашанског двора 
-- низ скалине Будимског везира --
док сам дош'о доље до подрума, 
ђе је тавља Будимског везира. 
Кад у подрум дођох међу коње, 
кад дората код јасала нађох: 
калкани му стоју кā и били; 
притегути срмали билани, 
на дората араиш колани. 
Златна сјаји на коњу даница, 
месец сјајан коњу на сапима; 
дору доста јечма и сијена, 
и зобаше и шта волијаше. 
Крај дората текне воде клето; 
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пијо воде, па се одморијо, 
а доста се дорат нахранијо. 
Ја сам на то шућур учинијо: 
‚Мој дорате, моја срећо драга, 
баш га фала Будимском везиру! 
Добро ли те удржао, доро; 
ни код мене није ти боље било 
кад смо тамо под Озијом били.‛ 
Па се врнух ситан и приматан, 
па опет уз пашалске дворе. 
Кад сам бијо на треће бојеве, 
кад нешто око полу ноћи, 
послушах у 'едној одаји, 
кад сјајаше мума виђелица 
и у соби џугор стојијаше. 
Ја помислих на срцу својему: 
‚Па је ноћи прошла половина; 
шта је овā жагор у одаји 
у дворове Будимског везира?‛ 
Па прилећех ухом на ослуху 
те послушах, беже, у одају. 
Кад погледах и ошкринух врата, 
кад ту виђох Будимског везира 
и будимске његове дворане, 
ђе су њихне фесе поскидали 
и са главе ахмедије царске, 
и челенке сјајног Сулејмана. 
На глави хим косе зачешљате, 
а међу њих хастал од седефа. 
Крај везира код нашег Будима 
-- и хаћима имам-ефендије, 
и недаћна Будимског муфтије --
међ' њих седи Водогазовићу. 
Шапка му је на хасталу златна, 
а на њега калпак и челенке 
-- калпак с мене и челенке моје! 
На глави му калпак моје капа, 
а на прси токе Мехмедове; 
на плећи му моја свиленица, 
а долама Бећировић Меха; 
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на бедре му Мехове чакшире, 
а око њег' паса освилена; 
на појасу силах Мехимеда, 
моје двије пушке у силаху, 
и међу њих ханџар оковани 
-- отровани што срца параје 
и добија на мејдан јунаке. 
Моја ћорда хаџи-аџемачка 
с левог кука стоји Водо'з'ића 
-- а Николе Водогазовића! 
Везир-паша ш њиме сохбет чини. 
Амберију тропечену лије, 
рујно вино од седам година, 
а овако Ники беседаше: 
‚О Никола Водогазовићу, 
кад ћеш, Ника, сјести на дорина? 
Сад ћу мучит -- и домучићу се --
скинут главу с Бећировић Меха, 
па је тебе дати у бисаге, 
те је носи братучеду моме 
-- братучеду, млад Јаночком бану --
нека главу спреми и дорина 
у Беч-Бечи бечкоме ћесару, 
а највишем њемачком владару, 
нека поздрав бечки ћесар прими! 
Неће проћи млого ни времена, 
Будим ће се вам уручити 
и у њему Маџарија судит. 
Море, млого ни трајати неће, 
цареви ће исти хазнадари, 
командари ииз земље наше 
из Јевропе Турке истерати.‛ 
Ја кад, лички, чуо, Мустајбеже, 
виђох јаде што су учинени, 
шта од мене урадише Турци 
-- једно беглер, друго ферман царски, 
трећи јади бујрунтија бечка, 
муртатина Будимског везира. 
Голе руке -- а добар газија --
тек од кола нема селамета: 
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немам ћорде, а немам ханџара, 
немам пушки што се могу бранит, 
ал' ме срце забољело живо, 
па завикох с одајскије' врата: 
‚А зар тако, уштуглија царски? 
Циганска те сабља погубила! 
Поврх плате и поврх садата, 
поврх фермана и берата царског 
од Отмана сјајног Сулејмана, 
зар ти так'е муртатлуке градиш 
те фермане хизвадиш цареве 
да харчиш царске кахримане 
за душмана Водогазовића? 
Ми шпарамо и главе дајемо, 
а доводимо, вама поклањамо 
за царски намус, по ферману 
да се турски дирек отпушири 
-- а царево раширује царство, 
нам велики сјајног Сулејмана --
а ти, пашо -- харам тебе било 
царски хљеб и улефа царска! --
зар ти тако б'ењеш душманина, 
моје токе и моје оружје, 
сабљу моју дајеш душманину, 
а остављаш газалију празна, 
без ничега, обљешене руке!‛ 
Па сам хамлет на њих учинијо. 
Мустајбеже -- црн ти образ бијо! --
ту је било калабалук људи 
-- калабалук: имало је тридес' 
Будимлија, момка и ефендија --
код везира, издајника царског. 
На ме хуџум 'ваки учинеше, 
један момак а тридес' делија; 
њихна ме је сила савладала, 
на плећи ми руке савезала. 
Потераше боса са дворова 
без чизама и без од оружја 
-- и без тока и царски' челе'ка 
гола роба кā никад никога --
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на везирску сагнаше авлију. 
За мном везир сиде и дворани, 
и доведоше нашег душманина. 
Знаш, Мустајбег -- црн ти образ бијо! --
на авлију подрум отворише, 
честитога дора истераше, 
па дорату стегоше колане. 
А везир је 'вако беседијо: 
‚Сад Никола Водогазовићу, 
Узми, Никша, душманина свога; 
дора узми преко лакта свога, 
а појаши Бећировић Меха! 
Од Будима до села Елчина 
тамам равно дванаес' сахата. 
Ниђе му се не скин' са хрбата; 
нек' те носи те ти јаде врни 
кā што ти је Мехмед дојахао 
саа Звезде до Лике крваве, 
па отале до града Грабеша, 
па з Грабеша до Јанока града. 
Села --, поздрав ћеш ми братучеду моме; 
нека зулум тури на душмана, 
нек' не пушти жива Мехимеда, 
нек' посече јä л' на колац бачи; 
јä ли камен Меху око врата, 
па нек' њега баци у денизу 
-- да не пушти душманина амо! 
Јел и кажи братучеду моме, 
ако б' дош'о Мехимеде амо, 
ни за мене добро било не би, 
но би мене разминула глава; 
никад 'вамо засудит нећете 
ни у Будим ни у Босну ца'ску.‛ 
Па доли ме, беже Мустајбеже 
-- везир так'и, а душман још та'ки --
па дората узе преко ла'та 
за његове сребрене дизгине. 
Мене душман седе на рамена, 
па з Будима. ‚Остај з Богом, пашо!‛ 
А хон њему: ‚У добар час пош'о!‛ 
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А јахну ме ђидибаша бечки, 
а з Будима преко поља равна 
до пр'о Климе што је крај Будима, 
па са Климе уз поља Мухачка 
таман цијел данак од сабаха, 
а Мустајбег, до кара акшама, 
до бијела села Велештина. 
Ту се онā конак учинијо 
код кнеза од села Велеша. 
У леден ме зиндан упушташе, 
ђе је зиндан од двадес' лаката. 
Нит' ми хлеба ни воде дадоше, 
а Никола код њиховога кнеза 
вино пијо и мезе мезијо, 
овнујскога придирао меса. 
Па ујутру рано поранијо; 
дора мога хузе преко ла'та, 
а на мене сједе на рамена, 
па с Велешцаа ваздан до акшама, 
док ме догна до града Грабеша. 
У Грабеш' ме баци у зиндану. 
Не рекох ‚Јаох мене, ма'ко!‛ 
Нит' се шћедех јечат од душмана, 
но га носих кā виловна страна. 
У Грабеш' сам --, у Грабеш' ноћијо 
у зиндану без ниђе ничега, 
нити хлеба нити воде клете. 
Ту је зиндан од двадес' лаката, 
синџир гвожђе од стотине ока. 
Сву ној драгу до сабаха рано; 
сутра Ни'ша скочи из Грабеша, 
па дората хузе преко лакта, 
а опет ми сједе на рамена. 
Од Грабешца до Јанока града, 
бег Мустајбег, петнејес' сахата, 
те ме ћера баш к'о душманина, 
а ја рекох ‚Божа помоћ так'а; 
нећу јечат од дин-душманина.‛ 
Кад ме догна душман у Јаноку, 
па у Јанок' хабер учинијо 
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младој дуки Јаночкоме бану: 
‚Ђе д' ид --, ев' Водогазовићу, 
и он ћера Бећирова дора, 
а појах'о Бећирагић Меха, 
а под пусат и његова 'дела! 
Носи књигу од твог братучеда, 
са Будима уштугли везира, 
да се њихна дјуши каревина, 
да ће Будим брзо потпанути 
под светога краља Маџарскога,
Османлија из Будима кретат; 
па се царство млого држат неће.‛ 
Кад је бану так'и хабер дош'о, 
когој први на муштулук дође, 
бан му даде коње нејахане, 
а другијем паре небројене, 
а трећијем чоху нерезану. 
Знаш, Мустајбег -- црн ти образ бијо! --
кад су мене у Јанок савели, 
на судију пред бана турили. 
Ту баневска латинска судија; 
судија је -- није преко суда, 
но пр'о попа и пр'о игумана --
преко њихни' духовније' књига. 
Ту се њихна скупила 'ванђела 
од римскога цијела дијела, 
ружумани из свакоје цркве. 
Туна четр'ес' калуђера суди, 
и међу њих четири пат'рар'а 
и велика оба ружумана. 
Па ме бану на диван данули 
и казали шта сам учинијо, 
па ми зле смрти отказаше: 
јä ли ће ме на колац набити, 
јä ли ће ме у море бачити, 
јä ли ће ме турит у зиндану, 
јä л' на љуту муку натерати. 
Па духовна осуди судија: 
нит' сам јунак на ватру горети, 
нит' сам курва на колац станути; 
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нисам момак да се посијечем, 
но на вечит зиндан у робију. 
На ме љути синџир навалише, 
Мустајбеже -- црн ти образ бијо! --
синџир љути од стотине ока, 
а на ноге тешке букагије, 
а на б'јеле руке билензуке. 
Па ми леден зиндан отворише 
-- зиндан лида --, од четр'ëс аршина --
ђе је доље вода изаврела, 
па кроз воду проникнула трава, 
а на травии љеса оплетена. 
Ту столица од дувета буква 
-- од букове штице отесана --
крај мермера уз плочу скована. 
Оту су се змије укотиле 
-- змијее иду кроз зелену траву, 
а кидају од јунака месо. 
По дувару и зиндан мермеру 
акрепи се вију по камењу; 
змије вришту, а акрепи вришту, 
а јуначку откидају месо. 
Зиндан кућа необична клета 
да на мене синџир гвожђе нема, 
без дубљине четрдес' лаката. 
Боже мили -- на свему Ти фала! --
когој ноћи једну нојцу прву, 
другу моли Бога да не ноћи, 
кā и што је ни ноћити неће! 
Кад су мене у зиндан спуштили 
-- а на лаке стубе на чекрке 
кроз мазгалу и пенџере горње --
па на зиндан капак притворише, 
а од мене рахат остадоше. 
На Јаноку стража помакоше; 
са свакоје топракале банске 
топи деру, викају телали: 
‚Ђегој има баше и балана 
-- командара Јаночкога бана --
нек' се стража ослободи свака! 
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Вино пијте све у част баневу 
за муштулук Бећирагић Меха 
и његовог крилата дорина 
-- сад ће Босна отист у Њемаца!‛ 
Так'а кад се судба учињела, 
мој беглере -- црн ти образ бијо! --
кад је ноћи три сахата било, 
ја све мишљах шта ћу од живота, 
па овако у себе мислијо: 
‚Зиндан кућо и божа судбино, 
кад сам пао за свијет'о образ 
-- а за моје аџамијство прво --
дај ми, Боже, смрцу премилосну! 
Спомен ће ми остат у Крајину: 
рад' Бога сам, и бешког севапа, 
изгубијо главу и младину.‛ 
Таман бијах у мисли великој 
-- мазгала се смаче са зиндана, 
Мустајбеже -- црн ти образ бијо! --
па засјаја мума виђелица. 
Ја погледах шта су чуда тешка, 
кад еве ти банске једихнице 
-- Е, Анице белогорске виле, 
што је так'е у свијету нема 
ни у цара, па ни седам шаха, 
па ни седам наже краљевина, 
ни осмога, бечкога ћесара --
так'у беше обродила мајка; 
јä л' је вила, хали је обродила, 
ал' јој вила на бабине била 
-- мулћим није, што јој своје није, 
да јој јеша до Букреша нема 
ни јапије до Стамбол-капије, 
ни љепоте додно Бање Луке! 
Сал да види, биле би га муке 
од њејнога лица господскога 
и њејнога грла дугачкога,
беле прси, а белог харира, 
а нис прси жути' маџарија 
-- један дукат по хиљаде вреди, 
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па се џиде на два ред' снизале, 
а дукати пали по дојкама. 
Коса руса пала преко па'на, 
па плетене гује наведене --
би рек'оо, обрнуле главе, 
изедоше грло девоја'ко. 
То јој лице билах тешпих беше, 
гријаше јој баш к'о месечина. 
На глави јој кокор од бехрера, 
на њем старе теке маџарије; 
паре клете --, по хиљаде жуте 
навиле се маџарије клете. 
Поврх тога чела хамајлије; 
очи црне баш к'о у јастреба, 
под очи јој пребијело лице; 
веђе су јој баш к'о пијавице. 
На образ јој расцавтале руже 
кā с пролећа на башћанске црне, 
па би рек'о трепавице клете 
да беху крило ластавице 
-- кад подигне око трепавице, 
пресече те кā и машалице. 
На њој ћемер од сухога злата, 
наа срце јој пафта запучата; 
на њој соко крила злаћеније', 
па је главу на суџао туријо --, 
-- на јелике и на биделеке, 
на њезине крмзи чифтијане --
те јој уз'о у кљун маџарије 
што јој леже међу дојке двије. 
На ђевојци себе и фистани, 
све а'ишли један по другоме 
-- неки мави, а неки зелени, 
неки црни до земљице црне --
па на њима гране наведене 
а приморске зверке накићене; 
па планинске четине хомари, 
а за њима хрти заћерали, 
па ћерају срне и кошуте. 
За хртима и за загарима 
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све узеле ху руке халџије 
те нишане зверке низ димије 
пред керов'ма и пред хртовима, 
те чекају срне и кошуте 
и јелена рога повијена. 
Тебе, беже, јä ли баба мога, 
стара би памет занијела. 
Ја заб'равих синџир гвожђе љуто
и тā зиндан од четр'ес' лаката, 
и та кућа --, на ног' букагије. 
Та госпођа дође на авлину --, 
на зиндану на ледну кревету; 
за њом иду четири девојке, 
а носају демирли тевсију, 
на тевсију овнујега меса. 
Једна пљоску носи осмоокну 
-- која осам фата ока вина --
и четири амберије љуте 
-- и ну руке блеба бијелога, 
и дебела меса овнујега; 
једна кључе носи букагијске; 
једна харир-душек у рукама, 
кумаш-јорган од мљетачке свиле, 
па ху њему 'тичја перушина. 
Ка и мене је дошла госпођица. 
Бијел како мори виђелица 
мума сјаји у госпође руке, 
јадна мума, јадна сјака ње'на 
према лица банске госпођице 
-- билах тешпих, кā да грије сунце! 
Ја задивих и памет иштетих. 
Кад ми цура ‚добро вече‛ вика, 
ја хаћах скочит на ногама, 
но ми клета ђовда закована 
за мермера од ледна зиндана 
са мачкама и с букагијама, 
па се склоних: ‚Добро дошла, госпо! 
Која те је обродила ма'ка 
да си так'ог срца болећл'ива, 
да ти јадног видиш јабанџију, 
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откален сам дош'о и како сам? 
Какав ли је исаф у Јаноку? 
Што од мене учинесте, госпо, 
а чија си, соја којега си?‛ 
А дилбер ми рече Анђелија: 
‚Мехимеде Бећирагин сине, 
знаш ли ко је ова госпођица? 
Ја сам шћерка бана Јаночкога, 
једихница без нигде никога. 
Нити брата имам нити секе; 
једна у вијеку баба мојега. 
Виђела сам тебе ономадне, 
прије кад си дош'о усред од Јанока 
у оделу турских муслимана 
-- ни одела как'ог њемачкога, 
ни тевдила на дората твога --
ударијо међу тридес' нашије' главара, вел'кије јавара, 
и њихније' љутих панцијера; 
уфатијо Водогазовића 
и четири-пет или десет посјекао глава, 
и побјег'о, пренијо ђидију 
пр'о дувара мојег баба бана 
између му'орфо --, лига и ћесара. 
Отиш'о си у турску Крајину 
и одвод'јо вашег душманина. 
Виђела сам ђе си газалија, 
нити гледам рода ни порода. 
Овако сам јемин учињела: 
моје лице другом панут неће 
без Мехмеду Безирбеговићу.‛ 
Ој, ђе л' бисмо, ђе ли остависмо? 
Поспавасмо; да л' заборависмо, 
да л' моремо саде погодити? 
Но девојка рече Мехимеду:
‚О газијо Бећирагић Мехо, 
кад сам тебе, срце, сагледала, 
шта учине у Јанока града, 
ја сам Богу јемин учинела: 
моје лице други љубит неће 
без јä л' Мехо јä ли земља црна. 
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Па сад судба, луда аџамијо, 
то се пушћи -- и бега послуша --
на зле муке муртата везира? 
Видиш шта ти грдан учинеше! 
Немаш брата, немаш братучеда, 
ни, Мехмеде, по крви рођака 
да кога срце боли болно, 
да те, луда аџамијо, тражи; 
вођек ће ти кости окапати. 
А чујеш ли, Бећирагић Мехо! 
Док је живаа лијепа Аница 
ти без хлеба доста бити нећеш, 
ни без вина ни ракије горке, 
ни дебела овнујега меса. 
Ја сам једна у мојега баба 
-- немам брата, немам више секе --
ноо све чинит могу штагој хоћу. 
Држаћу те у зиндане, сине; 
сал дермана од избава немам, 
јел је банска кула у авлији. 
На авлији голем високле --, не; 
висок дувар од двадес' аршина; 
дебљина је, и тумбачина је. 
На њему је халкали капија; 
на њој чува стотин' мартолоза 
и дан и ној д'оре баба мога. 
Избавка ти од дермана нема, 
а хранит те могу у зиндану. 
На меко ћеш и лежат и сеђет; 
ти ћеш јести шта је тебе драго. 
Тек, Мехмеде, да се останемо! 
Ако дерман биде од избава 
те ти жива кад претекне глава, 
да ме, Мехче, оставити нећеш.‛ 
И ја њој, лички Мустајбеже, 
рекох да је оставити нећу. 
Од тог дана три год --, сахата равна 
јä кад ме је цура нахранила, 
гвожђе љуто са мен' повалила, 
на брусали душек повалила, 



   Авдо  Међедовић                                                             

986

Епске 
народне 
пјесме

да к --; од тог дана до године равне 
сваку ми је нојћу тако било, 
све како која боље него прва. 
Све код мене долази девојка, 
доноси ми шта ми душа тражи, 
и са млом муфабете гради. 
Кад је, беже, годиница била, 
ја не познах што сам у зиндану, 
но на зевку и рахатлуку, 
па сал што се бројим у тавници. 
Она мене ђовда преотесла 
и на мене здравље поступило. 
Да сам пуштин па да имам оружје, 
ја бих свашто мог'о учинети, 
све у над Бога великога. 
Мустајбеже -- црн ти образ бијо!--
па кад год'на дана била равна, 
душманина гледат не могоше, 
но казаше бану Јаночкоме: 
‚Бане, наше земље господаре, 
ти евлада никакога немаш 
без Аницу, нашу госпођицу, 
так'у вилу и так'у господу. 
Али ти се вила поништала! 
Све по ноћи иде поткријући 
код Мешина, момка Бећирића. 
У зиндан' га са свачиме храни, 
а даје му јела и свег' пива 
-- љутог вина од седам година, 
а ракије трипут препечене --
јä, мој бане, велике душем --, не; 
на он лежи на 'тичеје перје; 
на њега је јорган оф кумаша 
-- од кумаша и чистога злата!‛ 
А мој беже, кад је бане чуо, 
бан је им'о сал једну девојку; 
да је руши, порушит је неће, 
да ј' убије, убити је неће; 
нит' јој мог'о хатар иштетити. 
Но је бане себе домислијо; 
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отиш'о је на своје хареме. 
На двор' перо бело дофатијо 
и хартије 'то нема јазије. 
Отишао шарен мандат писат 
да га круни на бијел Беч спреми 
-- њихној круни, бечкоме ћесару. 
Овако му Јаноклићу пише: 
‚Нашеја круно и звијездо зла'на, 
боримо се у наше крајеве 
лавовима турскини земљима 
те фатамо, ш њима се боримо. 
Једнога смо лава уфатили; 
нити момак припше на инсана, 
но кā и да је од змајева 
јä ли дивљи, од дивљије' људи. 
У мој смо га зиндан затворили. 
Круно златна, еве годин' дана, 
па се њему зиндан не познаја 
ђе је, круно, од двадес' лаката, 
у којем је вода изаврела, 
а на води трава шевер никла 
-- у трави се змије укотиле, 
а у дувар акрепови црни. 
Ја сам мишљ'о, наша дуко злаатна, 
каде Мешин ноћи нојцу је'ну 
да другу ноћити не море, 
но ће њега змије и акрепи 
више јада дати, оглодати, 
да не море живет ни мријети. 
А том диву и горскоме лаву, 
наш му зиндан ништа не помете, 
но се аси Турчин учинијо! 
Шта би мене рек'о, круно златна? 
Али ћу га повес' на судију 
код бијеле цркве Јанковића, 
код зеленог луга Поповића 
-- тридес' попа, двадес' калуђера, 
и тридесет наших девојака, 
два товара вина и ракије --
да Мехмеду срце опевамо 
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смрт велику на смрчеву коцу, 
ал' ћу турит њега под џелата? 
Шта ми велиш, круно наша златна?‛ 
Знаш, Мустајбег -- црн ти образ бијо! --
кад је бане мандат оправијо, 
мандат оде до бијела Беча 
на колено бечкога ћесара. 
Кад је ћесар мандат преучијо, 
намах други мандат начинијо: 
‚Круно златна, од Јанока бане, 
наша дуко од нашега краја! 
Немој сећи ни вешат Мехмеда 
ни га, бане, турати на коље, 
но га свежи и руке утегни 
па га мене у бијел Беч спреми; 
нека виду од Беча Бечани 
-- сва господа од бијелог Беча 
и у моме сви дворани двору --
како ми се дуке складне бору 
спрем Турцима око граничарства, 
које лаве фаћу и арслане! 
Нека виде цијела господа 
у бијел Беч и около Беча!‛ 
Па знаш, беже -- црн ти образ бијо! --
кад је бану мандат долетијо, 
ја за тијем ни хабера немам. 
Теке кад је вакат од времена 
-- кад се надам да ми доође Ана --
кад се надам да ми Ана дође, 
док мазгала фаће од долафа 
аа погледах са мека душека,
кад еве ти баневе Анице. 
Нит' свијетла, нити је весела, 
но плачљива и у јаде грдна; 
њезина се чехра поштетила 
кā и да је, беже, боловала. 
Чуј, Мустајбег, наше беглербегство, 
који коње жалиш за Мешина 
-- изнад мене твоје помишљење 
те све видиш од Бога газије --
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а Мустајбег -- црн ти образ бијо! --
кад је мене дошла госпођица, 
ја Аници рекох Јаноклића: 
‚Ано, што је с тобом, госпођице? 
-- што је с тобом, Бог бијо са тобом! 
Еве, Анка, годиница дана, 
а ти шенли к мене и весела 
све долазиш кā да грије сунце; 
а ноћас ти ш чела киша лије 
кā и кад је црна облачина. 
Што си б'јело лице уплакала; 
хо' л' певати за чим ли плачете?‛ 
Ана руке своје раширила 
па крај мене седе на душеку, 
па овако преко плача виче: 
‚Мој Мехмеде, срце из недара, 
ја не плачем што је воља драга, 
на ја плачем од вел'ке невоље. 
Знаш ли, сине, љута аџамијо, 
ђе душмани гледат не могоше 
да ја тебе у зиндане храним 
без бабоваа је зна' поткријући 
-- сваке ноћи с тобом поткријући --
но бабу моме казиваше 
-- бабу моме, бану Јаночкоме. 
Бан ми хајтар не шће иште'ти, 
јер сам бабу једна без никога. 
Нит' ми кара, нит' ме отурава, 
нити се је наљутијо на ме, 
но се мудар тата придесијо, 
а ћесару мандат оправијо. 
Пит'о амо за тебе делију: 
или ће те сећи, или 'бјесит 
-- ил' вешати, ил' колцом морити? 
Па му ћесар ништа не одобри, 
но је отуд емер оправијо: 
ноћас ноћи у Јаноку моме, 
сутра води тебе стража вел'ка 
преко света до бијела Беча. 
Па ја плачем, и невоља ми је; 
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ко ће твоју жељу претрпети, 
ком ће остат господа девојка, 
шта ће с тобом бити по свијету? 
Теке опет, у Бога драгога, 
кад вијека има, смрти нема 
-- живи не мре, а мртви не живи. 
Аманет ти, сијаче Мешине! 
Мехимеде, срце из недара, 
Шта ћеш парат, а како се владат? 
Ако биде дерман од пуштања, 
да ти бидеш серхат и Крајину, 
немој твоју заборавит Ану 
-- а Аницу, ову годиницу, 
што сам свашто од теб' научила: 
и клањати и рамазан постити, 
турску веру кā што раде Турци! 
Немо' потље да си варалица 
-- ако одеш у турску Крајину, 
па да потље заборавиш Ану, 
да ти була иде за Маџара! 
Ја сам сваког просца о'ступила, 
сваког просца од сваке господе, 
а за тебе ријешила лице!‛ 
А ја сам је, беже, загрлијо, 
па ховако Ани беседијо: 
‚Еј, Анице бана Јаночкога, 
данас су ми кости занешене, 
па се свезан скићем по свијету 
-- а то је, Ано, сам Бог наредијо, 
а Мустајбег, и Будим-везире, 
а највише Мехмед аџамија 
што кад узех, уфатих Николу, 
што ја њему не погубих главу, 
но га жива сведох до везира. 
То је на ме пао по успану. 
'ад би опет што Бог даде јаки. 
Беса ти је, која слагат неће: 
ако дерман биде од еџела, 
Аница, те оставити нећу 
-- да м' од цара царев ферман дође 
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па да ми цар дадне султанију 
и уштугли паш'ство јä вези'ство, 
ја се другом женит, Ано, нећу, 
ни твој хизмет заборавит, госпо.‛ 
У то Ана скочи на ногама 
те ми гвожђе тури са синџиром, 
и на ноге љуте букагије. 
Бруса-душек и кумашли јорган 
узе Ана, оде на албама 
уза стубе двадесет лаката; 
ја остадох и, беже, познадох 
ђе је тавна кућа и како је. 
Па је -- тебе кунем, Мустајбеже, 
и ви, аге, не кунем се криво --
теже ми је ото ноћи било 
него с Аном цијела година. 
Кад је сјутра зора ударила, 
мандал маче, одлеће капија, 
кад еве ти тавничара Ђура, 
и он седам носи конопаца 
на врат, а у рукеме кључе 
-- кључе клете од синџира мога --
па ми витке савезаше руке, 
а с ногу ми макли букагије. 
Кол'ко су ме, беже, завезали, 
из лактова жута вода пишти, 
из ноката црна крвца вришти. 
Ма ј' хала у дин-душманина, 
у латинској земљи у Јаноку 
шта с' од мене учинели тужна, 
па ни јекну', ни рекох ‚Мјајко‛ --, 
‚Јао мајко!‛ или ‚Бабајко!‛ 
-- нека чине шта је њима драго! 
Па кад мене на пљац изведоше 
пред баневе на авлију дворе, 
намах стража стиже од Јанока, 
Нијемаца седам и још седам 
-- то је, беже, четрнаес' равно --
па пред њима једног капетана, 
да се смиња на Мехмеда стража. 
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Поведоше за шес' краја копца 
-- од конопа седам накрајица; 
седам мене води Нијемаца. 
Ја с Јанока преко бела света, 
-- пр'о ћесарске земље душманеве --
доклен време за временом дође. 
Чуј Мустајбег, турска огледаљко 
-- а ти једно кљуце жалиш мртво 
за Мехмеда Бећирбеговића! --
кад сам сиш'о под бијелим Бечом, 
кад што поља беше око града --, 
све је хабер стиг'о у бијелу --, 
на дворове Максимилијана, 
њемачкога великога цара: 
‚Ете отуд страже од Јанока! 
Воду оног великога лава 
од зиндана Јаночкога бана.‛ 
Кад је ћесар хабер разумијо, 
он пуштао по Бечу телале: 
‚Што је мушко у бијелу Бечу, 
нека пољу иде на ледину; 
женско што је, на дувар на бахче 
-- на бедеме и моје градове --
да се сејри Турчин од Турака 
којии је јаде починијо, 
љута змија Бећировић Мехо, 
што је бољи но полу Крајине!‛ 
То су њихни викали телали. 
Чуј Мустајбег -- црн ти образ бијо! --
кад је ћесар емер учинијо 
па су тако емер исправили, 
а скочило и мало и вел'ко: 
што је мушко на поље зелено, 
а госпође на дувар на бедем, 
на дуваре пред зелене бахче. 
На сам дош'о до у бијелом Бечу, 
кад ми вране очи утекоше, 
кад погледах на бедене клете 
-- на дуваре пред њихне хазбахче --
кад на дувар' сједе госпођице 
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-- ха на њима жуте маџарије; 
на главе се с'ају перишани, 
а низ грло шарени ђердани; 
на бедре хим мавени фистани; 
на срце хим алем и ћемери --
па би рек'о и би се заклео 
да месечина са бел' Беча сјаји, 
а ђе-ђе кроз б'јелове башче 
де би зекао, сјају дамичкиње. 
Мене ашак, беже, дофатијо, 
па погледах шта је на дуваре, 
па ми срце трехну у лубини, 
па ми очи вране полетеше. 
Кад сам други сејир умотријо 
насред поља код бедена града, 
ту је ћесар и господа цела, 
и госпођа мајка Нијемачка, 
верна љуба бечкога ћесара. 
Пред њом седеф-хастал од биљура, 
на хасталу чоха венедичка; 
на --, сиш'о --, љуба са ћесаром 
и цијели ћесарски дворани. 
Кад су наске близу попривели, 
једна ми је нара чатисала, 
из зиндана да се даље дана; 
кад сам једном наогло скочијо 
-- срце махнух, а свезан узмахнух --
скочих гори метра три-четири 
-- два аршина или више ма'нух. 
Тако ми је Бог помог'о јаки 
те подигох седам Нијемаца 
што ми краје држу од коно'ча, 
па са ш њима падох по ледини 
ја на ноге, а они без ногу. 
У то се је госпа препанула 
-- госпа мила бечкога ћесара, 
која се је била наклечила --
шта учиње' свезан од солдата, 
па се у њој бајалдиса душа. 
Па је отише те је оомише, 
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па је ћесар бела Беча пита: 
‚Госпо моја, тако ти очију, 
шта је с тобом, Бог бијо са тобом? 
Ал' те, госпо, увилише виле, 
ал' те 'наке муке погодише?‛ 
А госпа му срдно беседаше 
-- знаш, Мустајбег, све ј' ово истина, 
а ти кљусе жалиш за Мехмеда, 
шогавога коња ис подрума 
-- Е, шогаво ти у дворове било 
сем Бећира и шћери Бегзаде! --
па, Мустајбег, чуј сад шта ти каже Мехо! --
а госпођа беседи ћесару: 
‚За у зо= час начинијо дворе 
и сејир оправијо у Јаноку бану! 
Не рек'ох си ни полет --, ни дозволу дао; 
нека сече људе дивље тамо, 
нек' хи амо не доводи нама! 
Преп'о ме је и страху ми дадо; 
до вијека док сам вазда жива 
у срце ми уљећ страва хоће, 
ни пребољет од те ране нећу!‛ 
А ћесар још виђет беседијо: 
‚Шут', госпођа, не биди срамотна! 
Немо' да ти когој, госпо, снаде; 
ти си једна љуба владарева! 
Кад се --, спр'адаш од свезани' људи 
поврх ропства годиницу дана, 
а шта велиш 'нијем госпођама 
што су близу до њихна худута?‛ 
Па кад бане начу лакрдију --, 
па кад ћесар сабра, оделише, 
примише ме бечанске стражице 
и дворани из ћесарског двора. 
Џеваб даше, мандат оправише, 
ђе је Мехмед сиш'о до ћесара. 
Ћесар се је на ме наљутијо, 
Лички беже -- једна биволице! --
па ме не шће турат у зиндану, 
но ми тури гвожђе отровано, 
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синџир тежак од педесет ока. 
Око врата халка замотата, 
па по мене жуку смотаније', 
смотаније' на плећима рука. 
По цијелу нојцу на мермеру, 
на мермеру пред бедену бечком, 
а по седам воду свезанога. 
На ме дрво и камен трпају, 
а галију под бијелом Бечом 
-- дрва носи, преноси камење. 
Сва та сила преко мене прође 
из дан у дан четири године. 
Знаш ли, беже -- црн ти образ бијо; 
црн ти образ бијо на дивану 
кā што је је данас на мејдану! --
па кад мене муке утужише 
-- јадан зиндан, па нека је зиндан, 
а камоли кā код Ане госпе --
но је мучно мријет а не живет; 
нити смрти има ни живота, 
нит' ме шћеде, беже, преобући, 
ни на мене 'дела променити, 
но све клета 'дела окапаше 
-- подера се чоха венедичка 
на плећима Мехимеда тужна. 
На раме ми ране начинеше 
од велике теже товарући; 
што је кише и снијега било, 
све је мене на плећи пануло, 
па се љуте ране отворише. 
Ђовде неста, а неста тијела, 
но је љута тежа понијела; 
сал се синџир халка гвожђе држи, 
све ет' на врат ми месо поглодала. 
Нокти пали баш к'о раоници, 
коса клета пала испод паса 
-- свака хала, али смрти нема! 
Алах даје смрти кā живота. 
Док виђох ђе умора нема, 
а ја једну молбеницу градих, 
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једну жалбу подадох ћесару: 
‚Златна круно, од Беча ћесаре, 
и ако си роба уфатијо 
па ме отуд с Јанок' 'абавијо, 
није тако шану твоме јаку 
-- величанству, твоме пријестолу --
ова тежа на једног Турчина 
без промена веша ни одела, 
чамашира ни одела златна 
-- алка тешка од четрдес' ока, 
а поред тог мермерско камење, 
дрва тешка на морске галије; 
еве шале четири године 
мене уши тело раскапаше, 
мермер ране руте начинеше, 
на ме меса драма не остаде; 
халка стоји око врата мога, 
златна круно, на кости шчекана --
грехота је од Бога милога, 
зазор ти је, круно, од свијета! 
Јä л' посеци, јä л' ме пресијеци, 
јä л' ме баци у ледну тавницу. 
Још неколико дана до дермана,
да л' ћу Богу душу моју дати!‛ 
Кад је, беже, тако мољба била 
пред ћесара, њихнога владара, 
ћесар намах хемер учинијо 
те ми синџир гвожђе одвалише. 
Свезаније' руку наопако, 
па ми једни косу одбријаше, 
а други ми нокте посјекоше, 
па ми даде одијела тазе. 
Е, кад виђе шта ј' од мене било, 
ђе претека од Мехмеда нема, 
ондар ћесар мандат начинијо, 
па га спреми бану Јаночкоме: 
‚Златна дуко, од Јанока бане, 
ето тебе Бећировић Меха! 
Сад се не бој, дошао је амо; 
сад нит' ј' азгин, нити је азгинијо 
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-- неће живет ни недељу дана --
ето ти га спремам у Јаноку.‛ 
Па чу л', беже, делибеже царски, 
та кад мука преко мене прође, 
-- то, беглере, није порад' мене, 
но рад' тебе и рад' нама твога, 
да те царска сабља не посече, 
да не бидеш сургун од Крајине --
па, Мустајбег, мене саактише, 
а з бијела Беча потераше, 
а ја одох по свијету грдан. 
На ме хала нема ни дермана; 
вођек, нонђек, до Јанока дођох, 
на шикели баневу авлију. 
Кад сам дош'о бану на авлију, 
кад палеће јаночка господа. 
Кад видоше шта ј' од мене било, 
како ми је чехра потавњела 
-- 'дела нема, без гола колена, 
кости голе оглодане клете, 
ране љуте по плећама жу'не --, 
по плећкама и лопатицама, 
а велика тежа оглодала --
бан је на то шућур учинијо, 
па је леден зиндан отворијо, 
па дугачке стубе извадијо, 
па ме, беже, тури у зиндану, 
у дубљину од двадес' лаката, 
ђе бијаше опет врела вода изаврела. 
Змиј' и акрепи једу меса, 
тек на мене меса не имаше. 
Ондар сам шућур учинијо, 
да ак' о'ђе млого живјет нећу, 
вољ' умријет него 'вако живет. 
Па на мене синџир навалише, 
-- исти онā од педесет ока --
пода ме букову столицу 
у мермеру и у коситеру. 
Лички беже, биволице царска, 
па опет мене жалиш дати кљусе 
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за свијетли образ муслимана! 
Па кад легох, јекнух у тавницу, 
па причеках -- Е! да ли оног времена 
што је прије долазила Ана. 
Кад је било три сахата равна 
по акшаму, кад је вакат бијо, 
док тавничка врата полетеше. 
Ја погледах тужан и невољан, 
кад еве ти белогорске виле 
ђе носаше брусали душека 
који 'тичом пером наложени, 
а на њему кумашли јоргана, 
златне бошче по свилену платну; 
па пред њоме четири девојке 
-- једне пиво, ха друге једиво --
па преда ме у тавницу дође. 
‚Добро вече!‛ преко плача виках; 
па је двије руке раширила, 
па рањена мене загрлила 
-- а мене, лички Мустајбеже, 
љуте ране по тијелу моме, 
тавничка хи вода покапала, 
па ме бо'не ране позледила --
чини ми се да су мачеванске 
-- јä л' шешанске, јä ли мачеванске. 
Так'а бољба не би на ме била, 
а девојка мене загрлила, 
па ховако рече лакрдију: 
‚Мој Мешине, мој образу светли, 
љута змијо без ниђе никога, 
грдно ли си хала допануо, 
грдног хала у Бечког ћесара 
-- његов дворац тако дочекаво!‛ 
‚Аамин Боже, банева девојко!‛ 
Па пода ме душек простријела, 
а по њему златнене чаршафе, 
па кумашли поред њега јорган, 
па ми маче влиге и синџиире, 
а болна ме тури на душеку, 
па донесе свил'не чамашире, 
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на мехлему на крпама платну. 
Па код мене додаде вечеру, 
а самом је сузом окапала; 
све ме гледа и прежали Ана. 
Па хотиде невесела Ана 
-- оде Ана ход њејнога лава --
а ја остах те превијах ране 
з белог платна, кутије мехлема, 
те се моло ране заблажише. 
Бег Мустајбег -- црн ти образ бијо! --
на те сам хале долазијо 
док је божа велика помоћи. 
Кад је било пола годинице, 
ране моје прошле по тијелу. 
Млада ђовда, а добра девојка, 
па с' учињех кā и што сам бијо. 
Тā сам зиндан плећом потпунијо; 
на хобраз ми цавтијаху руже 
блого боље него сада о'ђе, 
све у здравље госпође девојке! 
Да Бог да и сви божи свеци, 
ђегој била, плода обродила; 
од ње тражи пали соколови 
и змајеви са 'латним крилима! 
-- тол'ко ме је добро одржала. 
Па Мустајбег од Лике крваве, 
кад је била годиница дана, 
опет душман не могоше гледат, 
но казаше бану Јаночкоме: 
‚Бане грдан, а шта чиниш главом? 
Ете хАне шта учиње млада! 
Одби сваког просца свакојега, 
са свог двора сваког пријатеља 
-- и баневе, па и краљеве, 
па џенерале, па и капетане, 
мајданџије, па све сердаре, 
па на хове све редом главаре --
све је проси, Ана никог неће, 
без видиш ли -- очи ти испале! --
ђе хоће Бећирагиц Меха! 
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Учин' нешто! Питај код ћесара, 
нећеш ли му изгубити главу, 
па да удаш на кафаз ђевојку!‛ 
А кад тако мумтати казаше 
-- на да видиш, лички Мустајбеже, 
а кад за то ни хабера немам --
бане не шће опет дират Ану 
ни девојци хатар иштетити, 
ни јој рећи, ‚Шта с' чинела, цуро?‛ 
но начиње мандат код ћесара, 
па овако ус мандату каже: 
‚Круно бечка Максимилијане, 
наше земље велики владаре, 
ја држати немогу Мехмеда! 
У зиндану похасијао је 
и почео је зиндан проваљиват, 
и отет се и отист у Крајину, 
и наша се земља загубити!‛ 
Од ћесара један мандат дош'о 
-- а ја ништа у зиндан' не знам. 
Мустајбеже -- турска биволице! --
ћесар му је дозволијо амо: 
‚Нит' га сеци, нит' га посијечи, 
но изведи до шес' сахата 
те му посет' пред четири џелата главу; 
па кад који џелат први дође, 
ђе посечу од Мехмеда главу, 
а је од мене му дара сто дуката.‛ 
А ја за то ништа не знам, беже. 
Та се моја смрца осудила 
по мандату бечкога ћесара. 
Кад је било около времена, 
кад долази банева бани --, Аница, 
маа с оне четири дево'ке, 
све плачући, лица уплакана, 
а јä мене срце заиграло 
што 'во хАна плакајући дође, 
па јој 'вако рекох лакрдију: 
‚А што плачеш, хо' л' икад певати? 
Шта је с тобом, Бог бијо са тобом?‛ 
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А Аница руке раширила 
па запуча око грла мога, 
а ховако преко плаца каза: 
‚Прва жељо, несуђени јој --, не; 
еве мртне смрћене осуде! 
Прије кад је тебе била судба 
да те бане у бијел Беч спреми, 
жалила сам -- али половину; 
а сад, срце моје извађено, 
бан је опет тужбом оптужијо 
преко речи нашије' душмана, 
и казао бечкоме ћесару: 
„Шта ћу саде Бећирагић Меху?“ 
Ћесар му је емер учинијо: 
„Да Мехмеду посијечеш главу! 
У јутру око полу дана 
-- нЕ, приведи четири џелата; 
ко ће први ујагмити главу 
да посече Бећировић Меха, 
награда је пје'тотина дуката.“ 
Па сад, моје срце извађено, 
ко ће тужну твоју смрцу гледат 
-- ја кукала, ком ћу остат млада? 
Удават се ни за кога нећу 
без за твоју младу смртну срећу 
-- смртну срећу и твоју младину --
како ћу је сутра прегледати?‛ 
У Ани се бајалдиса душа. 
Знаш, Мустајбег, турско огледало, 
кад ми тако каза хабер Ана, 
па вечерат хи не мог'о тужан 
-- сал што попих кондир осам ока 
од велике смрти и од ашка. 
Смрт је грка па на коме била 
-- нек' је љуто хала у зиндана! 
Кад сам бијо те сам се напијо, 
Ана скочи, кључе дофатила, 
на ме синџир и букаг'је тура, 
па себ' ниже душек и јоргана. 
Оде Ана уз скалине 'лете 
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и ба --, лица свога уплакана. 
Вај до Бога, лички Мустајбеже, 
знаш како је та ној несретнана? 
Што ј' вој'вања шес' година дана 
-- робовања, Мустајбеже, било --
та је нојца и црња и грдша; 
а пресуда сутра смртна суда! 
Није ласно сабљу дочекати, 
није Богу ласно душу дати 
-- и то од шта? Од злог душманина, 
од џелата бана Јаночкога 
поврх правде и ништа од крив'е, 
све рад' тебе и фермана царског 
-- а ти жалиш кљусе за Мешина, 
жао тебе на двор западало! 
Па чу л' беже од Лике крваве, 
и сви редом браћо Удбињани! 
Кад ј' у јутру зора чатисала, 
мандал пуче, полеће капија. 
Ја погледах преко смрти моје, 
кад еве ти тавничара Ђура; 
кључе носи у десници руци. 
Мене јадно жилно учинијо: 
јадне синџир гвожђе одвалијо 
и са ногу вел'ке букагије, 
па ми витке превезаше руке, 
па на муке међу лопатице. 
Изведоше из ледна зиндана, 
па ме горе, беже, поведоше. 
Ту цијела ћесарска авлија --, 
цијела је дворана капија, 
сви дворани ис краљева двора, 
и сāм ћесар седи код прозора 
-- могах ‚бане‛ рећи код прозора --
и све шишло и мало и веље 
у Јаноку и око Јанока, 
а да смрцу моју прегледају. 
Толико се џумбус њихан гради, 
кā и да су Босну прифатили 
или цара нашег у Стамболу. 
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Знаш, Мустајбег -- црн ти образ бијо! --
каде мене на авл'и с'једоше 
код студене воде шедрвана, 
на ледени камен код капије, 
а крај мене седам Нијемаца 
држу мене на седам крајева 
-- Мустајбеже, од седам коноп'ца --
а чекају четири џелата 
на шедрван-воду, на фискију. 
Ту је сахат од смрти чекање, 
кад ће шести сахат ударати, 
да ми русу посијечу главу. 
Знас, Мустајбег -- црн ти образ бијо! --
како ли је чекат шес' сахата 
смрцу грку од ћрна џелата? 
Па ти чу ли, лички Мустајбеже! 
Штогој иде, вазда брзо дође, 
а ја чекам и Бога помињем. 
Питах бана да ми пушта руке, 
да на себе турски авдест примим, 
да се Богу молим за амену, 
за дин турски и за вјеру нашу. 
Не даше ми руке здријешити 
-- ни смедоше, нити ли дадоше. 
сахат-сахат, пет сахата равно. 
Кад се пет напуни сахата 
-- знаш, Мустајбег, црн ти образ бијо! --
ондар ми се поче примицати 
-- Е, џелати један пр'о другога, 
који ће ми прије хузет главу, 
а да узме стотину дуката. 
Па Мустајбег, како ли је било 
чекат мене смрцу сахат равни? 
Чини ми се, стотина година 
-- а, Мустајбег, ти биволице стара, 
тии жалиш кљусе за Мехмеда! 
Па чусте л' ме, браћо сви Удбијани 
-- Удбињани и Горњаличани --
кад се сахат до минуте дође 
-- нема пуно ни десет минута 
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да се моја посијече глава --
та је веља скочила господа, 
од Јанока на дувар изишла, 
па на сјеначке дворе наоколо, 
а авлије па на сваке боје; 
све женско и мушко гледаше 
кад ће моја разминути глава. 
Како ли је то чекати било, 
как'а ли је голи серхатлија? 
-- ал' је, беже, цареви газија, 
па ја тебе ништа не прекорех, 
а ти мене кориш са кљусима 
-- са кљусима и са магарцима! 
Па чусте л' ме, аге Крајишници, 
так'а 'нака срећа бад'ва дође 
и велика удри тутњевина 
-- би рекао, небом грмљевина, 
ал' је неђе земаљског потреса. 
Потрес иде уз нове сокаке, 
а ја рекох, ‚Избише Маџари 
и атлије од Беча бијела, 
све атлије и далкрлачлије, 
да и они сејир о--, очињају, 
да гледају смрцу Мехмедову‛ 
-- кад авлијска поклече капија 
и уљеже један серхатлија, 
и на њега крстата одела: 
-- шапка бечка, дван'ес' челенека, 
чехра добра и одлична в'ома; 
мрког ока, а чела широка, 
а веђе му пале на бркове, 
а бркови доље по оружју, 
па обадва прекрили рамена; 
сјају му се токе кроз бркове 
кā оно сунце кроз јелово грање. 
На веђама баџе начинијо, 
а катилско око изврљијо. 
На њему крстата одела, 
мача остра крај левога кука 
-- два ј' од прста језик помолијо. 
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На галеша рахте и калкани, 
а билани од бисера сами, 
силимбета у клобуке сјајне 
-- клобуци му, рахти и калкани, 
би рекао, сјају месечине. 
Кад је силан дош'о газ --, серхатлија, 
‚Добро јутро!‛ свој господи вика --, 
‚Добро јутро‛ не, но ‚Добар данак, цијела господо! 
Шта ово се у Јаноку гради? 
Чија ли се ово судба врши?‛ 
А рекоше цијела господа: 
‚Господаре, од које си стране? 
Јеси л' бандат од Беча бијела?‛ 
Он се каза од бијела Беча, 
‚Па сам дош'о... .‛ ‚Хоћес седут амо?‛ 
‚Нећу седат, то ви свијем кажем; 
има емер од Бечкога ћесара 
да се не сече Бе --, Бећирићу глава, 
но да се опет тури у зиндана!‛ 
Па примаче крај мене у --, галеша, 
па му алем-аџемкиња сину, 
а с бана пољетела глава, 
па с оније' свије редом главара; 
па посече седам Нијемаца 
-- и оније што ми држу руке --
па на мене опростијо руке, 
па овако пружи десну руку, 
а рече ми ову лакрдију: 
‚О, чу ли ме, Бећирагић Мехо, 
бој' се 'вамо, ако ти је драго!‛ 
Наже пут ми, перчин навалијо, 
па м' обујси о ункаш галешу, 
а са меном бежи нис капију. 
О -- чу л', беже! -- кад ми узе руку, 
а ја не знам ко је ни како је, 
док ми 'ваку рече лакрдију: 
‚Мој сестрићу, моја змијо љута, 
је ли дерман да се избавимо?‛ 
Ондар знадох ђе је мене дајо 
-- мијо дајо Дурутагић Ахмо. 
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Еве ти га, беже, ус колено,
па упитај Дурутагић Ахма 
је л' истина или није, беже!“ 
А кад беглер чуво Мехимеда, 
„Па Мустајбег -- црн ти образ бијо! --
дајиџа ме са Јаночка двора 
па на гала низ п'јане сокаке. 
А душмани хабер уфатише, 
па на беден врата затворише, 
а велике куке претурише 
-- куке клете и синџире тешке --
а велике челичне мандале, 
војске њихне лигурате клете. 
Паа ме даја --, пушка навалила 
-- топ з бедена, пушка са сокака, 
би рекао па би се заклео 
да се небо сруши на земљици. 
Думан паде усред полу дана, 
па би рек'о да је пола ноћи. 
А мој дајо Дурут Ахметага, 
мога даја рука десна јака, 
а остра му гадарачка клета 
-- главе сече, а тера галеша, 
би рекао па би се заклео, 
куда дајо прогони галеша 
би се троја кола разминула, 
колик сокак беше кроз дајиџу --, 
пред дајиџу Дурутагић Ахма. 
Сејевају главе на сокаке, 
црна крвца врије пр'о галеша. 
Кад је дајо дош'о до капије, 
кад га црна прека запријечи: 
на бедене врата затворена, 
па велике халке претурене 
-- тешке куке и синџири клети 
и на врата велики мандали 
од челика и од гвожђа љута. 
А дајиџа на галеша вика: 
‚Мој галане, моје гриве златне 
-- Е, м'ого ли теске дочекасмо --, 
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тешки ли се дани догодише 
-- Е, дувар нам Н'јемци запречише. 
Дај, галане у подруму моме, 
видим ђе си добар без карара, 
али не знам данас овог дана 
јеси л' кадер кудијер те фале. 
Ваља мене и тебе, галине, 
на Јаноку беден прескочити, 
пренијети нашу змију љуту 
-- Е, недатна Бећирагић Меха, 
без никак'а ход невоље друга.‛ 
Па тог гала стеже зенгијама 
мој дајиџа, а коњу чатале --, 
чатал диже, беже, уђенђије. 
Гале виђе ђе је мука тешка, 
па полеће кā и белогорка. 
Ноге прве баци под трбухе 
а задњијем до колана дође, 
па полеће кā и гавран црни 
-- а ту божа помоћ била јака, 
прескочи му беден од Јанока 
и пренесе мене и дајиџу! 
Галеш паде на поље зелено 
и ни копиту не одбијо ш чавле, 
паа на њему дајо нити паде 
нити мене из руку испаде. 
Па с галешом преко поља клета, 
а Нијемци беден отворише, 
за дајом се пољем натурише 
-- Е, немачке све атлије редом, 
све атлије и данкрлачлије. 
Брдом пешци а долом коњици, 
до пō поља лиге за дајканом; 
од пō поља теке пе --, помање 
-- све помање, на крај поља ништа. 
Кад је дајо лугом зафатијо, 
онда рече мене на галешу, 
‚Сад Мешине, моја змијо љута 
-- мој Мешине, мој образу светли --
изљегосмо селамет на ђо --, о.‛ 
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Па ме тури од галеша свога. 
Ја пред њиме кā и танка вила 
уз богазе од Звезде планине, 
лако, лако на границу суху, 
Мустајбеже, код воде Студе'е. 
Ту дајиџа о'седе галина 
те с' одмори, и себе и њега, 
а и мене код њих, поред њега. 
Ту се хладне воде напојисмо 
и велико хлеба поједосмо, 
па отале лако низ грани'ма, 
пре Брешљена и пр'о Буковице, 
док смо дошли на Кунар планину; 
па с Кунара намах на Крајину. 
хУ Каниџу дошли наа лонџу. 
Сад ево вакат бијо бујни. 
Ја кад дођох на мојој Каниџи, 
кад ми двора ни дворишта нема, 
но се наш'о сваки мираџија; 
остао ми ирад-бабовина. 
Ја сам свака добра пријешао, 
и обедијо, ост'о без дората 
-- без дората и оружја мога. 
Немачки ми зиди додијали, 
а у Бечу кости окапале. 
Данас гроша немам никак'ога 
-- немам 'дела, ха немам оружја 
без сал ове двије мљетке мале; 
немам сабље, а немам парипа, 
а Аницу, па се препросила 
-- испросијо незнан мајданџија, 
са Радана црна Латинчина, 
па Аници срце сагорело. 
Она ми је књигу оправила 
да се са млом види завијека, 
и жеља је жива не од злана. 
Бабо цуру дао без питања, 
јä мене је Ана беседила: 
‚Зашто, вјеро -- убила те сама! --
што превари Ану Јаноклића, 
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те сад була иде за другога? 
Как'и ли сте, Удбињани Турци?‛ 
Па Мустајбег -- црн ти образ бијо! --
ти си данас наше огледало. 
Да је срећи кā и што је нема, 
ти би Лику диг'о и Врљику, 
а подиг'о твоје и Личане 
-- твоју струку и све бајрактаре, 
па подиг'о и ти --, и сердаре --
за једнога љутог сиромаха, 
а за намус цара ал-Отмана, 
ради шана цара девлетлије, 
ради нама Босне ципцијеле, 
рад' севапа мене сиромашна, 
што ја немам рода никакога. 
Хајде, не бих никога тражијо, 
но сад коња колета ста немам 
-- ја бих сиш'о под Јаноку грааду 
кā што ми је Ана наредила: 
‚Не велим ти, Бећирагић Мехо, 
да ти дођеш, да ни избавиш младу 
међу свата дванаес' хиљаада 
-- и тол'ко ће имат пратиоца. 
О, Мехмеде, дођи до Јанока 
да те млада видим ис кочија, 
па да умрем не бих ни жалила; 
јä л' погини, ја ми стопи главу!‛ 
А ја саде чаре не имадем.“ 
Кад је Мехо све то изборијо, 
а вели му лички Мустајбеже --, 
Мустајбеже гледа по прсима, 
па му мука -- не зна шта ће чињет. 
Но с' окрену Дурут Ахметага 
-- то дајиџа сирак-Мешиина --
па Мехмеду рече младом сину: 
„О Мехмеде, сиротно дијете, 
што то луде причаш лакрдије, 
што се бегу молиш Личанскоме? 
Знаш ли нашег бега Личанскога, 
ђе он данас подигао главу, 
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ђе је на се ферман дофатијо, 
па беглери сиромаха, сине, 
нит' гледају нит' га спомагају. 
Нај ти, сине, алем-јаглук златан; 
хајде гојре низ Удбињско поље --, 
низ Каниџко поље превелико 
до дајнице Ахметагинице. 
Подај њојзи 'итаана јаглука; 
кажи селам твојој дајиници, 
ђе је Дурут тебе оправијо; 
нек' ти гала спреми ис подрума 
-- ја ћу за ме другог коња наћи. 
Опреми га, теке у тевдиле; 
немој кā и што си научијо, 
да ти ш њиме идеш у одела 
-- турска 'дела кā и прине што си, 
да поприје поизгубиш главу! 
Опрем' себе; нек' ти дā дајница 
златне 'деле, теке крстатасто, 
и на тебе и на гала мога. 
Нек' ти у џеп дадне маџарија 
што ти море бити до Јанока 
-- отуд тамо, хи отуд до 'вамо. 
Ако судба ход враћања дође, 
пр'обуци се у најбоља 'дела; 
ако тамо бидеш од гињења, 
нека Ану Немци не засраму 
за кога се Ана обећала 
те је одби' просца свакојега 
за једнога љутог сиромаха, 
најгорега од Унђуровине.“ 
Кад то чуо Бећирагић Мехо, 
дајиџиној полетијо руци, 
па га вреле сузе пропадоше. 
Халил мехче тури на механу 
па рашири руке обадвије, 
па Мехмеду Бећирићу каже: 
„О свијетло дете Мехимеде, 
што то так'е збориш лакрдије 
те ти бега молиш Личанскога 
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да ти дадне коње баш как'ога? 
Ене куће Хрње обадвије 
и под њоме подрум на хајване, 
ене ђога -- и малина мога! 
Хајде саде са наше механе; 
отрч' тамо кā код свога дома, 
на авлију Хрње обадвије. 
Па ти зовни по имену мајку, 
Мехимеде, баш к'о своју секу. 
Ајка ће те -- моја сестра -- питат; 
подај Ајци јаглук из Халила. 
Кажи мојој сестри Ајкунији 
ђе те Халил оправијо тамо; 
нек' те узме на чардак Ајкуна 
кā и брата својега Халила; 
нек' ти дадне варакли сепете, 
а у њима свакоја одела. 
Опреми се како ти је драаго! 
И казаћеш сестри Хрњичића, 
нек' ти Ајка опреми малина 
кā и што је мене научила. 
И селам ћеш од мене Ајкуни: 
нек' ти паре дадне за трошкове 
-- па хај', узми како ти је драго; 
хај', Мехмеде, сретни тибе пути!“ 
Кад је Халил Меху беседијо, 
Мехо двије руке раширијо 
па Хрњицу међу очи љуби, 
он Мехмеду у оба образа. 
Па делија скочи од механе. 
Оде Мехо низ поље зелено 
право кући гази Хрн'ичића. 
А Бећира, сина беговога, 
па Личкоме бегу беседијо: 
„А мој бабо личко Мустајбеже, 
што учиње -- јазук тебе било! --
од овак'ог царева газије, 
што основа дуго мухамеле, 
причу дугу и бруку велику! 
Видиш овог сивога сокола 



   Авдо  Међедовић                                                             

1012

Епске 
народне 
пјесме

шта је носијо израд тебе, бабо, 
сал да твоју сачуваје глааву, 
да ти није под џелата пуста! 
А да, бабо, тако ми имана, 
међер ништа од хада не имаш 
-- нити хада имаш ни јунааштва, 
нит' си рази коме помагати. 
Јä л' да би ме не родила мајка, 
јä да ми је кā и тебе, бабо, 
ти би саде вик'о бајректаре, 
аа наше соколове сиве, 
нака нашег опреме голуба, 
а з бедена топе истуријо 
те скупијо Лику и Грбаву, 
мене коња поклонијо твога 
-- а голуба коња високога --
а за меном седам бајректара, 
војске ваше дванајес' хиљада, 
па би' пош'о уз Гоздез планину 
-- уз проклету Кунар и Брешљену --
пр'оо Звезде и пр'о Буковице 
до Јаночког луга ма'натога, 
па причек'о мајданџијске злат'е. 
Ја бих тамо кавгу учинијо, 
да не иде була бадихава, 
за нашега брата испрошена, 
која му је дикат учинела. 
Но Мустајбег, тако ти имана, 
немој так'а бити ђотибаша 
ни пуштати газијскога сина! 
Образ иде цијела Турчина.“ 
Кад је бего Бећир беседијо, 
бег подиже главу на рамена 
па Бећиру сину милу рече: 
„Е, Бећире, лудахно дијете, 
кад је тебе мерак уфатијо, 
ето тебе, ето ти голуба, 
а ете ти седам бајректара 
-- ене Лике, а ене топова --
па учин'те шта је вама драго! 
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Ни ријеч то проговорит нећу.“ 
Кад је беглер изум попуштијо, 
а Мехмеда ете Бећирева 
-- могах рећи Бећирегић Меха --
проко поља до Кладуше дође 
на дворове Хрње обадвије, 
па закуца халком на капију. 
Халка тешка, а голема врата, 
поче кућа ис темеља струпат, 
а Ајкуна, адиђар дево'ка, 
она беше на кафазу своме 
до прозора код најгорњег боја. 
Ајка алем-ђерђеф дофатила 
-- на ђерђефу сарајевско плаатно, 
а у игли венедичко злато --
а ђевојка пева ашиклије; 
везак везе код пенџора млада. 
Кад је чула халку над капију, 
ђе се кула на чалаку љуља, 
ђевојка је прозор отворила, 
а алту'ли чело наслонила, 
а бијеле руке на јабуке; 
алем-косу баци нис кафазе. 
Вране очи цури утекоше,
па госпо'ским грелом беседаше: 
„Ко ли данас трупа на капију? 
Ако когој двије Хрње тражи, 
а они су тамо у Кладуши --, 
у Удбини на п'јаној механи.“ 
Но јој рече Бећирагић Мехо: 
„О Ајкуно, сестро кā и моја, 
-- сестро мене кā и Халку твоме --
ња знам ђе су Хрње остануле! 
Но Ајкуна, сиди на авлију, 
да ти даднем селам од Халила! 
Ја сам, Ајко, Бећирагић Мехо, 
који скоро дош'о из робије; 
к тебе ме је Халил оправијо.“ 
Кад то чула белогорска вила, 
од те куће нема издавања, 
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па је алем-ђерђеф отурила, 
а палахну са кафаза клета 
кā и вила са зелена борја. 
Па стрчала на дишер-авлију, 
а халкали отвори капију. 
Мехмед стиже, па јој селам вика: 
„Селам алећ, сестро кā од мајке!“ 
„Алећ селам, мили брате д'аги!“ 
„О Ајкуно, сестро моја мила, 
мене к тебе Халил оправијо. 
На ме тешки мука и данови. 
Коња немам, а потребит ми је. 
Немам руха, а немам оружја 
сјад са коњем до Јанока сићи. 
Знаш ли моје сваке мухамеле, 
шта се са млом досле учинело? 
Па је мене ситна књига дошла: 
моја се је заручница, А'ко, 
препросила за незнана ђида, 
са Раданаа мајданџију Ђура, 
па јој свати слазе у Јаноку. 
Па ме Ана књигом поздравила; 
цел' Турчина лажом учинела 
-- и нека је, и невоља јој је! --
и велики прекор ударила. 
Па ме тражи у Јаноку Ана, 
кад јој свати дођу несуђени 
да је видим и ја девојчицу 
-- она мене, а ја госпођицу --
нек' се вечна жеља наша сврши. 
Па сам ти се брату пожалијо; 
Халил ме је к тебе оправијо. 
О Ајкуно, кā и сестра моја, 
да ми даднеш рухо и оружје 
-- све ет' оно кā што спремаш Халка --
и да мене опремиш малина 
кā и што си брату Хрњичићу! 
А Ајкуно, кā и сестро моја, 
да ми даднеш остру ћемерлију 
и оружје што је за Мешина. 
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И тако ти лијепога дина, 
рек'о ти је Халил газалија 
да ми даднеш доста маџарија 
што ја могу до Јанока систи; 
да се, Ајхо, нећу засрамити, 
је л је Јанок даљње путовање. 
Данци дуги, а кратки конаци 
-- Е, ваља се с паром протурити. 
Па, Ајкуна, како ти је драго.“ 
А кад горска чула белогорка, 
па Мехмеда баш к'о брата свога: 
„Хајд' овамо, мој образе светли, 
наша прва газалијска главо! 
Сестра ће ти све то учинети.“ 
Поведе га на чардак девојка, 
на чардаке Хрњина Халила, 
ђе ту беху сваки сепетови, 
у њима свака одијела 
-- мајданиска и капетаниска, 
и цијела 'дела свакојака. 
Па је брату рекла Мехимеду: 
„О Мехмеде, Бећирагин сине, 
ето 'дела, ето ти пр'облака, 
па ти бирај 'дела која хоћеш. 
И мајданских, има капетанских 
-- има, Мехо, руха мајданџиских, 
има златни' руха бајрактарски' --
па ти узми која ти је драго. 
А ја одох, душо, у подруме, 
да братскога опремим малина. 
Нека су ти сретни, брате, пути; 
душмани ти под ногама били 
кā коњима чавле у поткови!“ 
„Амин, Ајко, срећу нашла мирну 
-- нашла срећу, па се не кајала!“ 
Ајка оде у подруме мрачне, 
Мешин горе отвара сепете 
па на себе тевдил ударати. 
Ударијо з бурунџук кошуљу, 
па послије свилену ђечерму 
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ни ковату ни чекићовату, 
но на свили златом исплетену, 
на ђечерму пуца ус прсима. 
Под грло су гране саста'љене 
-- би рекао, јака месечина. 
Па на ноге араиш-котуре 
од мавене мљетачке кадифе --
кудгој швови, све шерити злаатни. 
Златне гране уз листове клете, 
еждеглиске ковче под'лаћене, 
па на златни ђерђег запучене; 
гује з бедре момку узведене, 
па на срце главе саведене. 
Па опаса два траболоз пааса, 
а поврх њих араиш-силаха 
-- ход сухога исплетене злата, 
па бисерна пуљка поковата --
па у силах свије златке маале: 
обадвије без кремена пале 
-- што ј' дрвено и с тијем г'ожђено,
све 'е у жуто злато оковато; 
ћетови хим каменови драги 
који града вреду босанскога --
па међу њих ханџар од зехера: 
крна цела беше од бисера, 
а балчак јој ђе но држи руука 
ципцијел је од дуката жута. 
А кад дечак силах припучијо, 
па на пали токе олуклије, 
токе сјајне од четири оке, 
па све пафте по дванејес' драма, 
свака пафта по пō литре злата. 
До око врата два каната златна 
-- у њих има два литраа злата --
и злаћено пцрце под граоцем 
које литар и пō фата вина 
-- јä ли вина, јä л' воде студене; 
кад би кога нужда натерала 
планинама или у ратима, 
пла да вино носи под гроце 
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за рањена или болешљива. 
Па натаче аремли доламу 
од мљетачке мавене кадифе 
-- кудгој шави, све гајтани златни, 
а на раме гује саведене, 
па пр'о врата главе преведене, 
под грло хим главе саведене. 
Па рашчешља перчин на рамена. 
Та је коса кā и у курјака. 
На четири туре раздвојијо, 
а њемачке крсте утуријо 
кā што носу бечки бајрактари 
у дворане ћесара од Беча, 
па се тевдил момак учинијо. 
Па на гајтан грло опружијо 
-- три гајтана од бијела врата, 
а мркали перчин преко врата. 
Па на глави калпак ш челенкама 
-- три крстате, а три иконасте --
све та пера у тело сведена, 
да су биле од Беча ћесара; 
па се перо на перо навило, 
а гране му по челу пануле. 
Фала Богу -- на свечем Ти фала! --
да је коме погледати змаја 
-- личнос' клета, а 'дела деобра, 
па се двије слике удариле --
би рекао, змајске отресине! 
Па нис прси гајтан опружијо, 
на гајтање запучи гадарку --; 
с леве стране сабља од гајтане, 
а кајаса од бисера сама 
преко срца и преко силаха, 
па с кајасом ћорду закучијо, 
а на златан гајтан обесијо 
-- та је клета хаџи-аџемкиња 
за Хрњице двије оправљена. 
Крна јој је у бисер снизана, 
а балчак јој од камена драга. 
На тој сабљи три мухура цаарска 
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и четврти шеха Ћабенскога, 
која беше на Ћабу ходила. 
На тој сабљи аје из мусафа 
-- ко је носи, лоше бити неће; 
кога сече, тешке ли је среће. 
Па кад ласу тури на кајасу, 
па дофати брешку Халилову 
која литру тученика прима. 
Па делија чизме и калчине, 
а наведе дечак са кафаза. 
Кад је сиш'о низа мердивене, 
кад је доли дош'о у авлију, 
кад Ајкуну Хрњичића нађе. 
Како мала беше опремила, 
вранца коња кā бијелу вилу! 
Тā је хајван сретан и игбали, 
ниђе завал није нагазијо. 
Куд је пош'о, вазда ли је било, 
вазда ли је донијо дево'ку. 
Како га је опремила Ајка? 
-- са рахтима и са калканима, 
силимбетом и са биланима, 
по прсима златним клобуцима. 
Златна решма око врата малу, 
па прецрна грива протурена 
-- грива црна, а решма од злата --
па је мрко жуто раздвојило 
-- би рекао, кад би то видијо, 
да кроз грање јарко сунце сјаји. 
А канати коњу уз образе; 
на уши му даничкиња сјаји, 
а на сапи грије месечина; 
рахти златни у крсте сал дати. 
Ајка коња прек' авлије вада. 
Меневиш је хаша на хајвана, 
бечком царом златном поткићена. 
Поврх хаше сура међедина 
што малина и одела брани 
од времена и од жарка сунца. 
Та је кућа бахтли и игбали, 
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а сретња је свачим придесила. 
Па је Ајка дикат учинела, 
а ханума Мустафагиница 
намах негде и то 'е начула, 
па у мутвак брашњенице гради. 
У мавели чевре замотала 
-- то је чевре од три литре злата! 
Брашњенице тури у хегбета, 
Мехмедовој десној руци пође. 
Ајка дизђин даде Мехимеду: 
„Хај' ти, сретњо, брате, путовање!“ 
„И, Ајкуно, тебе остајање!“ 
Па кад дечак дофати вранина 
а приведи бињека камена, 
‚Јалах‛ рече, śеде на рамена, 
па с авлије на сокак чалије, 
а двије га женске испратише. 
Па ховако једна другој каже: 
„Вај грехоте, Мустафагинице!“ 
„И ти завал, лијепа Ајкуно, 
од овак'ог царева газије! 
Брата нема, братучцеда нема, 
а никак'а по крви рођака. 
Јазук било цијелој Крајини 
што сирака упушташе сама 
да погине уу Јаноку граду 
међу свата дванејес' хиљада, 
један газ'ја без ниђе никога!“ 
Па Мехмеда, сина материна, 
са Кладуше на коња малина. 
Златан момак, а златна халија, 
а под њиме диван бињаџија --, 
могах рећи, крилат малинџија; 
кудгој аче, скаче на колаче 
кā и змајче испод облакова. 
С тога поља сиде на Удбину, 
крај Удбине и зелене лонџа, 
па са мала темен аа о 'ава --, 
теман дава, селам хим предава. 
Аге царске на пенџере сташе, 
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бајрактари стоје пред механе, 
Мехимеде угур претурише. 
Делибаша покрај лонџе прође, 
па се поља Удбинскога прими, 
па пр'о поља ус Кунар планину. 
Таман дође брду Кунарскоме. 
Код Кунара и воде бунара, 
ту га бијел данак оставијо, 
ха тавна га нојца прифатила, 
па делија ни хабера нема, 
но с малином преко бунарова. 
Кунар гору пријеђе планину, 
па се прими Буковога 'клима; 
до зорице и изгрија сунце 
Мехмед прође план'у Буковицу. 
Па Брешљена гору загазијо 
ваздан цијел до кара акшама. 
Кад је кара акшам напануо, 
Мехмед дође наврх од Брешљена. 
Ту је брдо четири сахата. 
хОн одјаха коња Хрњичића. 
Мала ' десна води на лијево, 
па му чатал скиде до хомара. 
Чатал смаче, а току одтаче, 
па малину траве напупао 
те малина травом нахранијо; 
и на Брешљен себе одморијо, 
мало им'о пива и једива. 
Па малина ђемом заложијо, 
‚Јалах‛ рече, śеде на малина, 
а малину коњу беседијо: 
„Мале среће добре Хрњичића, 
Сāм ђи --, сāм делија, а млого ђидија, 
под Јаноком без 'иђе никога, 
без сал Бога и тебе једнога!“ 
С малином се коњом разговара, 
па с Брешљена ете Але --, 'е'да --, 
Мехимеда на Звезду планину, 
ђе су џаде на четири стране 
-- једна Задру, друга Шибенику, 
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једна иде Шапцу маџарскоме, 
једна тамо у жупно Приморје, 
једна пета у Јаноку граду --
ма Мехмед се јаду научијо, 
знаше џаду на свакоју страну, 
па к Јаноку крену пехливана 
с врх Звијезде нис Караман кланац. 
Сву ној дечак иде до сабаха. 
Кад је сабах на земљи пануо, 
Мехмед лугу Махнатоме сиде. 
Луга тога четири сахата, 
па пр'о луга притеже малина, 
тога вранца баш к'о но шејтана: 
„Хајд' малине, гриве твоје зла'не, 
пренеси ме брже пр'е лужине, 
јел ми живо срце заиграло! 
Ја немогу, мале, дочекати 
да у Јанок код Анице сидем, 
да л' ја видим, да л' је то истина 
да ли ми се Ана препросила 
за незнана Ђура Латинина, 
са Радана најзадњег дерака, 
да л' се так'а одазвала страна!“ 
Малин хајван зборит не умије, 
тек аганске знаше лакрдије, 
па пр'о зуба ђема дофатијо, 
а на нождре думан истуријо, 
а двије је жвале ражвалијо 
-- да му бугар-кабаницу баци, 
не бе малу жвале ратиснула. 
Све бијеле пене истураје; 
диг'о главу према главе аге, 
па хиж жвала пене избацује 
преко себе и пр'о аге свога; 
на олукли сапи дочекује, 
па са сапи пољем и лужином; 
би рекао да се рађу овце 
-- јä ли овце, јä ш њима јагњаца.
Кад Мехмеду очи заветрише 
од велике брзи малинове, 
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би рекао ветар пуха'ише --, 
пуха ветар кā пр'о Звезде клете 
пр'о Јаночког луга и пољане. 
Кад је прош'о Махнатијем лугом, 
па Јаночко поље загазијо. 
Тај делија так'ога игбала, 
нит' га когој срета ни пратаже, 
нити ко га ђегој угледаше. 
Та д' видијо, ни хабера нема, 
на делију крстата одела; 
нико познао не би Мехимеда 
а што бечки није капетане 
који двори Бечкога ћесара. 
Кад делија преко поља дође 
на бедену јаночку капију, 
па на капиј' утера малина. 
А Јанок је в'ома наолено --, 
Јанок је да шехер насеони. 
Све су куће од седам бојева; 
под њих пљаце од мермера сама, 
па под дворе хани и дућани. 
А у адет беше у Јаноку, 
у Јаноку базрђана нема, 
но ђевојке младе базрђанке 
све мотају на кангале злато. 
Ах, делија Мехинеда клета, 
опет вакат дође Бећирићу Меху 
да просипље нару на малину 
кā и оно што је на дорину. 
Момак аш'кли и меракли в'ома, 
па подиже чатал на малина. 
Малин знаше шта ага хоташе, 
па подиже чавле на дуваре, 
а з дувара пада на мермере, 
па мермерске плоче изваљује; 
гађа ш њима у меке дућане 
те ломи срче и бардаке. 
Кона кону преко дућана звала: 
„Видиш, коно, овог капетана 
од бијелог Беча бијестонога --, 



   Авдо  Међедовић                                                             

1023

Епске 
народне 
пјесме

-- азгинога и млого п'јанога, 
или лудо у мајке рођено --
шта учиње с овијем вранчићом? 
Златан момак и добар делија, 
и под њиме добар коњ под --, в'ома, 
но нам велик зијан учинијо! 
Шта је мене срче поломијо, 
у дућану штете учинијо, 
да прода себе и малина, 
не би мене потплатијо, коно.“ 
Кона она друга виче, „Ха, ха! 
Ха, ха, ха, ха! Хајд' отале! Мучи, копилице! 
Какав зијан од бећара тражиш?“ 
Ој, ђе л' бисмо, ђе ли остависмо? 
Лажедесмо, па заборависмо. 
Велике су муке на народу 
-- данас дечно, а ујутру сме'но. 
Кад је Мешин дош'о на дЗвијезду, 
са Звијезде до Јанока прође, 
сокацима пр'о Јанока града, 
па с малином нару учинијо. 
Јаночке су цуре беседиле: 
„Вај госпођо, од дућана коно! 
Од како се Јанок закопао 
ниј' овако дош'о серхатлија, 
млад делија на коња џиновна; 
јä л' је азгин, јä л' је полудијо, 
јä л' је више попрепијо вино. 
Кол'ко ми је зијан учинијо, 
да сāм себе прода и малина 
не би мени зијан потплатијо.“ 
А друга је кона беседила: 
„Ха ха ха ха!“ па се насмијала, 
„Какав, коно, момку зијан кажеш? 
Благош мајци која га родила, 
оној сестри што се куне ш њиме, 
а аној љуби која дечка љуби 
-- или љуби, или ће га љубит! 
Да ме дечак море запанути, 
ја би' моје из дућана дала 
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да так'ога дворим господара!“ 
Зад Мешина Бећирбеговића, 
момак слуша, чини се не чуо, 
па отале пр'о Јанока прође 
на малина, коња Хрњичића. 
А кад Мешин дош'о до механе, 
до механе своје посестриме, 
кад Јелица беше пред механом. 
На златном се столу разапела. 
Ђевојка је тамбар дофатила, 
паа танку куца ашиклију. 
Танко куца, јасно попијева, 
на њемачки језик припијева, 
а Мехмеда побратима виче: 
„Мој Мехмеде, срце из н'одара, 
да би, срећо, од зиндана тога, 
-- робовања у земље Немачке --
из дан у дан шес' година дана, 
данас ти се оорочница твоја 
-- зарочница госпођа Аница --
без изуна даје за другога! 
Јä свијетли образ секе твоје, 
ја, дијете, оста' без образа. 
Дан и ној ме прекорају амо: 
‚Видиш, Јело, турска удворице, 
кад ти ништа од Турака нема! 
Ја сам своје гости оставила, 
просце своје са свакоје стране, 
за твога се побратима дала, 
за Мехмеда Бећирбеговића. 
Данас се је тата наљутијо, 
за другог ме дао без изуна, 
са Радана за мајданџију злаатна, 
за Ђуроша, једнога Латина. 
Данас свати долазају за ме 
и воду ме без изуна мога. 
Јело, твога побратима неема, 
не било га код милосне мајке!‛“ 
Кад је Мешин доћер'о малина, 
каде Јелу пред механу нађе 
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ђе плакаше, а санћим куцааше, 
а побринске речи помињаше, 
на малина стиже пред механу. 
„Добро јутро,“ рече, „посестримо! 
Шта ти плачеш, а певаш песмице? 
Немој изет, сестро, пријекоре! 
Еве оног твоје жеље живе, 
Мехимеда сина Бећирбеговића, 
ђе дојаха и у Јанок сиде. 
Ја нијесам преваријо Аану, 
но сам дош'о да се видим ш њоме.“ 
Кад је Јела чула Мехимеда, 
тамбар баци на зеленој бахчи 
па рашири руке обадвије, 
а Мехмеда око грла љуби. 
Једном коња око врата мала, 
моо вранчићу коњу беседила: 
„Вранче златне гриве до копита, 
благо тебе, деббијо вранине, 
'то пр'о Лиги сахибију носаш; 
благо сестри крчмарици Јели, 
која хасрет виђе до вијека!“ 
Паа Мехмеда узе са малина. 
Јела узе кā и брата свога; 
мала даде млађим послушкама, 
а Мехмеда за бијеле руке. 
Поведе га на најгорње боје 
-- на најгорње боје од механе --
ђе јој туна гости не улазе. 
Па јој и ту в'ома мало било; 
преведе га у чеиз-одају, 
ђе јој бисер седи и џева'ир, 
ђе се Јела за удаје спрема. 
На златно га шилте посадила, 
хастал-седеф пред њим обвисала, 
па пр'о срца руке превезала 
те га чејрек од сахата дворе. 
Руке спушћа, а рашири крила, 
па загрли сина Мехимеда, 
Мехимеда Бећирбеговића, 
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па Мехмеду око грла руке. 
Са врелом га сузом попарила, 
Мехимеду ријеч беседила: 
„Срце пуно, мој Мехмеде златан, 
ђе си, срећо, из ропства ашаво? 
Што те прије у Јаноку нема? 
Знаш Аницу, нашу госпођицу, 
како те је одржала жива 
-- што је пушћи за туђа Латина, 
да та твоја зарочница прође 
за незнана дужду мајданина, 
а с Радана, незнанааа шехера? 
Сад сватови стижу за Аницу, 
а ти, срце, доцкан на малина!“ 
Мехмед 'вако Јели беседаше: 
„О Јелице, моја мила секо, 
ласно ти се згодном опремати, 
а тешко је сиромаху поћи 
и дан-хода у нашој Крајини, 
а камоли у ћесаревини. 
Ја сам, Јело, без ниђе никога, 
без и брата и без секе, Јело; 
мајке немам, старог баба немам, 
а никак'а по крви рођака, 
без једнога Дурут Ахметагу 
-- то је мене са мајчине стране --
тога Бога, и њега једнога. 
Данас доцкан у нашој Крајини 
газију сам наш'о Хрњичића; 
малина ми коња поклонијо, 
па ми силах дао и оружје 
-- Јело сестро, дош'о до Јанока 
да изгубим за девојку главу, 
да се с Аном видим за вијека 
јä л' у Јанок, јä л' око Јанока, 
јä л' пред беден, јä л' пред њејне дворе. 
Па Јелице, срце и душице, 
јä ми наспи један кондир вина. 
Данас пет дана од Крајине 
док сам, Јело, дош'о до Јанока. 
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Малин ми се хајван уморијо, 
а ја, сестро, вина зажелијо. 
Напој брата, похрани малина! 
Е, сад свата мајданџије златна, 
кад ће свати за Аницу доћи? 
Је ли Ана таџиз учињела 
од њејнога тата, бана њејног --, 
од Јанока бана Јаночкога?“ 
„Није, срце, Бећирагић Мехо. 
Бан јој није на образ нанијо 
што се за те обећала Ана, 
теке прош'о упротив девојци. 
Што је нема аука од Турака 
да јој дерман из Јанока врази, 
дахо Ану за најгорег друга, 
у оОзатане, у земљу ћесарску, 
за Ђуроша, мајданџију златну. 
Данас среда, а сјутра четвртак, 
брекосјутра турски мумбар-петак, 
а преко тог освиће субота; 
у недељу која прва дође 
сватови ће са Радана доћи 
за Анићу бана Јаночкога, 
да је воде до Радара вране.“ 
„А да, сестро крчмарице Јело, 
има л' штогој хабер Ана за ме?“ 
„Не, Мехмеде, живота ми мога, 
без што сузе рони од очију. 
Протрухле су цури јагодице 
плачијући и тебе жалући.“ 
Кад је сестра брату беседила, 
Мехмед сузе пушта низ образе. 
Сестра брату кондир донијела 
који фата осам ока вина 
јä ли тол'ко жежене ракије. 
Неће чаше, а неће бехара, 
но потеже алем-пољ'ку младу; 
па истрже каму из силаха, 
на кондиру чепак извадијо, 
па ложицу тури на усницу, 
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та бекрија наврх турукаше 
-- уврх фркну, а удно турукну --
из кондира не остаде пива. 
Па Јелици рече посестрими, 
„Јело сестро, срце извађено, 
даљног сам се пута зажелијо, 
а одавно пива не попијо; 
донеси ми један кондир пива! 
Сед' код мене и послужи мене; 
данас, сестро -- можда до вијека --
данас виђет, сутра се не виђет. 
Ја сам дош'о осем Бога свога 
-- осем Бога и коња Хрњића 
и на себе Хрњичко оружје --
да засретем дванајес' хиљада 
свата, сестро, из Раданца града 
ии Аницу бана Јаночкога,
да ја Ану видим зарочницу 
куда креће и оде л' за кога, 
како ли је лице Аничино, 
причекано а неишчекано.“ 
Кад је тако зачула Јелица, 
сузе брише и део кондире. 
На подрум је отворила врата, 
други кондир вина донијела. 
Пред сво'га брата принијела 
пљоску 'латну и чашу биљур'ку, 
па га стаде сестра послуживат, 
а седнула покрај брата свога. 
Десном га је руком загрлила, 
па га врелом сузом опарила: 
„Мој Мехмеде, мој образе светли, 
а зашто сāм дође до Јанока? 
Имаш на ког как'ога ослонца? 
Да л' ће за те пристићи Крајина, 
да л' ти когој од помоћи доћи, 
да л' је, срећо, досп'јела судбина? 
Брата немам никак'ога мога 
осем Бога и тебе једнога; 
да ти жалос' видим под Јаноку, 
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да закукам док ми је вијека!“ 
„О Јелице, моја мила секо, 
неће бити кā што мислиш, Јело, 
но ће бити кā што Бог дā јаки.“ 
Уто 'јега сестра послужила, 
кара акшам на земљу пануо. 
Сву ној драгу до сабаха раног 
докле пише и разговараше. 
О свачему сохбет затураше, 
а највише о сватима клет'јем 
из Радана до Јанока града, 
каако ли ће свати чатисати. 
А Мешине беседи Јелици: 
„Јело, моја мила посестримо, 
како ћеш ми, Јело, саставити 
саа Аницом бана Јаночкога, 
да ја Ану видим за вијека?“ 
А Јелица брату проговара: 
„Мој Мехмеде, мој образе светли, 
не знам је л' је у памети наћи. 
Ана се је, брате, затворила 
у свој кафаз. Дијели дарове 
-- њејне златне бошчалуке, брате --
за њезине немилосне свате, 
а све плаче, а куне дарове. 
Па ја не знам, мој мијо Мешине, 
како ћу се саставити ш њоме, 
како ћу јој хабер дати за те.“ 
„Е, Јелице, и срце и душо, 
израд Бога, рад' хајтара мога 
-- рад' хајтара мога и Анина --
састави ми ријеч са ђевојком 
-- нек' не бидем лажљив код госпође! --
да сам дош'о -- да слагао нисам --
у Јаноку, у земљу дубоку, 
да Аницу видим, зељу моју, 
међ' сватова дванајес' хиљада 
и толико, сестро, пратиоца!“ 
А кад Јела брата разумела, 
па сузама грохну пр'о образа. 
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Сави скуте, а пови рукаве, 
па на ноге натуче нануле 
од мерџана и седефа сјајна. 
Па Јелица затворила врата, 
па с механе на сокак-капије, 
пр'о сокака право до кафаза, 
до кафаза те белогорске виле, 
-- те госпође бана Јаночкога --
право ето уз кафазе 'војци. 
Кад је дошла на најгорње боје, 
кад послуша Ане на вратима, 
кад Аница даре растураше 
а коморе и златне чеизе. 
Преко врата из собније' спрата, 
а пр'о плача беседи Аница: 
„Моји дари, за кога сте ткани? 
Ја сам божа мљела несретница 
да су моје злаћене кошуље 
за газије од Унгуровине 
-- за беглере и агларе царске, 
за турске буљукбаше јаке, 
за витешке танке бајректаре. 
Златна бошча за тог мужа мога 
обретена, али несуђена, 
за кога те у сехару слажем? 
Црни данци, гори поглед цр'и 
и за 'нак'ог сивога сокола, 
да се дајем за незнана ђида 
који чела ни начела нема! 
Ја сам мљела у баба мојега, 
господско ме чело подхранило, 
господска ме мајка подизала, 
да ја бидем вијерница млада 
за Мешина Бећиизагића. 
Данас падох за незнана ђида, 
моји сретњи дари у несрећи 
-- да је ватре, да сагори на те!“ 
То је слуша крчмарица Јела, 
па не мога Јела одржати, 
но одајска отворила врата: 
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„Добар данак, госпођо горкињо!“ 
Аа Аница лице окренула 
па Јелици рече, „Крчмарице, 
дај Бог добро, моја крчмарице, 
тек је мене разминуло давно.“ 
„Немој госпо, за светога Пава, 
немој таки имат откидање! 
Бог је кадар, све ће учинети; 
немој тако лице поквасити 
са грознијем са очи сузама! 
Бог ће дерту дерман учинети.“ 
Ана 'вако рече крчмарици: 
„Како нећу, крчмарице Јело? 
Погледај ми алем-бошче злаатне, 
а у њима бошчалуке клете, 
за кога су по платну везене, 
чије слике стоју на јаглуке! 
За кога су беле одређене, 
а коме ће данас пристанути? 
Ха, јаглуци! Венедничко злато 
по бијелу сарајевском платну; 
но то, сестро, бујно лице моје 
-- за кога сам лице одгајала? 
Нема среће да на мене неће 
да ми русу посијече главу, 
да не љубу Арбанаси лице, 
Латини из земље незнате! 
Меха неби -- немала га мајка! --
но ми жеља оста у срдашцу 
да се желим док сам года жива, 
израд силе баба бана мога. 
Па како ћу, сестро крчмарице, 
моје даре дати за ђидије? 
Ткали су се за царске газије, 
за беглере од Унђуровине.“ 
А кад Јела чула госпођицу, 
как'е харам збори лакрдије 
које ране у срдашце дају, 
па овако Јела беседила: 
„Немој тако, славна госпођице, 
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крила ваша и липа лепота! 
Ја ти млога дара искат нећу. 
Шта би мене господара дала 
да ти кажем што ј' у срцу твоме 
-- што те срце и памет желије --
за Мешина Бећиирагића?“ 
А кад чула Јаноклића Аана, 
„Ах, ах!“ рече крчмарици: 
„Јело, сестро кā од моје мајке, 
блага нека и нека дуката 
-- има л' штогој прече од очију? 
Да л' ми има когој, Јело, казат 
за Мешина Бећиирагића, 
ја бих дала око муштулука, 
сал да жељу видим према себе, 
а с једнијем гледала Мехмеда!“ 
Јела тако рече госпођици: 
„Ано, светла славо и поносна, 
немој око из главе давати; 
мени дукат, а тебе Мехмеда! 
Ене ти га у мојој механи 
-- на механи, на најгорње боје 
ђе ми чеиз стоји од удаје --
Е, Анице, на шилтету моме, 
на златноме перу и кадифи, 
ђе делија пије амберију, 
ђе је жеља момка понијела. 
Нису, госпо, Турци лажљивице, 
но су тврди цареви јунаци 
и на ријеч, и на беси јакој 
-- без што ј' Мехмед без свега остао. 
Везири су њега уништили; 
што је било добра његовога 
под ферманом-бујрунтијом царском, 
све се његово царској хазни дало. 
Момак рода ни порода нема 
-- нема брата, нема братучеда, 
па никак'а по крви рођака. 
Није ласно до Јанока систи 
сврх робије шес' година дана. 
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Данас су га помил'вали Турци. 
Само кућа гази-Хрњичића 
-- О, Халил му мала поклонијо; 
да му токе, а да му оружје, 
да му сабљу 'а лијеву страну; 
дао малина с крстатим рахтима. 
Да је тебе видет, госпођице, 
оног витеза што је бијо прије 
-- какав ли је бијо у тавницу, 
какав ли је данас дош'о амо --
тог витеза и то лице клето, 
би рекла да огрије сунце!“ 
А кад Ана чула госпођицу --, крчмарицу Јелу, 
па овако рече лакрдију: 
„Је ли, Јелице, то истина жива, 
штогој имам дара у кафазу, 
све ћу тебе дати захмедије.“ 
„Нег', госпођо, чекај до акшама, 
па хајд' амо да видиш Мешина.“ 
„Колико је, сестро, до акшама?“ 
„Госпођице, два сахата равна.“ 
„Н'јесу до два, но две годинице. 
Ко ће чекат да ја жељу тражим, 
докло жељом врну крчмарицу.“ 
Ана чека докле акшам дође. 
Врх себе и врх свога злата 
Ана црном футом замотала, 
па на себе антерију црну. 
Фенер пали, у њему свијећу, 
па замота крпом пр'о фенера 
да јој свитка даље не освеће 
без госпођа куд сокаком креће; 
па с кафаза са кара акшама 
преко пљаце од Јанока тесне. 
Далеко јој не беше механа. 
Пр'о сокака до механе дође, 
до госпође крчмарице Јеле, 
па истрча на четири спрата. 
Казала је госпи крчмарица 
ђе је Мехмед Бећирбеговићу, 
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па с кафаза отворила врата. 
Кад Мехмед виђе Бећир'гића 
на шилтету међу чеизима, 
једном Анка руке раширила. 
Маче футу, маче антерију, 
а указа свиту и дизију, 
а на грло кā оно месечину 
те ђердане, на њима шорване, 
а нис прси бијеле бехаре, 
па на њима ђулбехаре сјајне; 
а уз руке крмзи чифтијане, 
а на глави златне перишане, 
а на уши четворе менђуше. 
Јануже а --, трехнуше чело хамајлиске, 
а двије се веђе рашатрасе; 
на образ јој сјају јагодице 
кā с пролећа на башчи ружице, 
а сложише с очи трепавице 
баш кā оно крила ластавице. 
Кад погледа, кā да пресијеца; 
кад се смије, кā да бисер сије. 
Па рашири руке обадвије 
кā и зв'језде преко ведра неба, 
па загрли тог сивог сокола, 
па сокола око врата б'јела. 
Нека грли, имаше и кога! 
Па му грло тури под гроце, 
а њезине ките и ђердане 
на његове араиш силахе, 
њене обје пребијеле дојке 
на момкове те злаћене токе; 
па у цури не остаде душа, 
но би рек'о кā да је умрла. 
Вај делије Бећирагић Меха! 
Он на Јелу крчмарицу вика: 
„Јело сестро, поврх јада мога, 
дајдер воде јä л' ледена вина; 
оми лице у моје Анице, 
у честите славне госпођице! 
Хасрет мене, да ми га Бог дā јаки 
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-- ја виш' ништа не бих зажелијо --
волијо бих, сестро Јело моја, 
Ану извес' на моју Крајину, 
па просити, а Ану водити, 
но у садат цару везир бити, 
код садата и мекама царског 
на пајитахт учељено царско. 
Није Ана --, није, Јело, што је гледна Ана, 
но што лије севдах од Турчина.“ 
У то знали док јој мили лице, 
па је Мехмед тури на колена. 
Газијском је загрлијо руком, 
попаријо сузом са очију, 
па овако Ани беседаше: 
„Ано, моје срце из лубине, 
немој, срећо, сузе ронит млада 
-- сузе ронит, а штетит образе --
немој кукат! Знаш како смо рекли 
да с' у турској вјери кукат не да; 
кукањ' џими штету од имана, 
а плакање да те боли глава. 
Данас моја госпођо Анице 
ти ни брата ни братучеда немаш; 
немаш никог без баба и мајку, 
а ја немам ни баба ни мајку. 
Ано, среће Бога ми милога, 
ако Бог да, надан сам у Бога, 
ти нећеш панут, госпођице; 
твоји ахџи останути неће 
да душманска бидеш вереница 
без мртве главе Мехмедове. 
Иако сāм сам сам' дотакао 
на малина Хрњина Халила, 
неће бити, Ано, без спомена. 
Сва'ском нећеш пасти старешини, 
нит' ћеш исти за ког си давата, 
без за оног ђе ти је суђено. 
Па на томе да се раздвојимо. 
Но Анице, банска госпођице, 
данас има светица субота, 
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а ујутру свати чатисају; 
каде, Ано, са сватима крећеш, 
у које ћеш дело полазити? 
Јä л' ћеш, срце моје, на једеке, 
јä л' на кочије, ил' да бедевије?“ 
„Ја, Мехмеде, срце ис недара,
на кочије и на бедевије, 
и за мном ће исти ђеверови 
-- три сердара, а два џенерала, 
па четрн'ес' њемско капетана, 
па толико има војивода, 
па атлије три стотине друга, 
све на ате и на бедевије. 
А сватови на комаандаре 
низ поље ће први одлетети. 
Кочије ће наљећ на капије 
свилом и дибом стрвене, 
а вен'ичком чохом покривене; 
за кочије крстат бајрак бечки, 
а на њему име мајданово, 
да га ова служи госпођица. 
Ти Мехмеде, срце из недара, 
немаш ништа учинет. Не мореш; 
сватовска је сила преголема 
-- дван'ес' хиљада за мене сватова, 
а тол'ко ће бити пратиоца --
без ет' ово мореш учинети. 
Ја ћу спремит четрдес' комора, 
а на њима турит коморџије: 
през коморе Плетикосног Рада, 
који ће се старат с коморама, 
коморе се на џаде састати, 
насред поља десна окретати 
јалијама на море с Радана. 
А ја ћу молит Радована 
да обрне свилене коморе 
сасред поља уз Махнате луге 
-- макар никад не доспеле тамо, 
но хи горске виле понијеле! --
сал да не пану моји дошчалуци 
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да хи црни чепљу Латинини! 
А ти душо, испан' на 'алина, 
па ти чекај. Кад сватови пођу 
-- каде дрка крене од Јанока --
стрчи с малом за Јанок-капију. 
Ђе је беден и ђе је капија, 
заклон' мала с десне стране врата. 
Кад наљегнем, срце, с кочијама 
-- с кочијама на бедевијама --
гледај мене, а зовни Аницу: 
‚О хАнице, светла госпођице, 
дај подигни етек на кочији, 
да те, жељо, звиди' за вијека!‛ 
Па те, срце, молим Мехимеде 
-- имаш сабљу на лијевом куку, 
та је сабља химе Хрњичино --
посеци ми са два рама глава, 
да не пада злато никакоме 
-- никакоме бињаџији златно'. 
Прод'о ме је бабо за дукате; 
благо није гроши ни дукати, 
но 'е благо што је коме драго. 
Не дај срећу своју несуђену 
да је свака сиђаа лице љуби! 
Више ништа беседити немам.“ 
Срдачно се и плашљиво врну. 
Сави скуте, а натуче футе, 
и на главу стамболску чаткију 
уу црну боју обојену, 
а на плећи мљетску антерију, 
а на руке рукавице црне. 
Замотала фенер са футама 
да се даље свита не оста'ља 
без кудаа госпођица шета. 
Од тог спрата до банева двора 
оде Ана; остаде Мешине. 
Она плачом оде пр'о сокака. 
Мехмед узе, оде на мехали 
пити вино, тек све кондирима, 
али га вино не опијеваше, 
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јел је тешка дана на Мехмеда. 
Тешки дани у далекој земљи 
-- земља туђа, нема калауза; 
људи туђи, па хим не зна ћуди. 
А каа нема ни капија --, 
ни ордија да срете сватова 
-- нити море оставити Ану, 
нити јој чаре море учинети; 
та се памет не опија пивом 
да га пије и кол'ко је мора, 
а камоли из кондира ладна. 
Пијо таман доклен зора дође. 
Кад ујутру освану недеља, 
аа викаше јаночки телали 
-- могах рећи светица субота --
по Јаноку викаше телали: 
„Хазур јафте пред раданске свате!“ 
А кад телал кроз Јанока вика, 
јаночка се отвори капија, 
а истрча њемачка атлија 
-- све првиши од Јанока града --
да сватове срету са Радана, 
а некак'а мајданџију златна 
који иде за баневу шће'ку. 
Истрчаше јафте пред сватове 
насред поља од града Јанока, 
кад сватови од Радана сишли, 
дванејес' хиљада сватова; 
пешца нема, но све атлибаша, 
све на ате и на бедевије, 
момци млади, а токе злаћене. 
С Радана су места зенгилога, 
ђе њемачке тарафхане раде, 
ђе се режу на донлуке 'дела. 
Златна чоха златом повезена, 
а златне су руде међу њима, 
све та круна и та њихна кућа. 
Мајданџија згодан беше Сава, 
златан цеиз, злаћене кочије, 
а под њима дван'ес' бедевија 
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-- двије беле баш к'о бел' лабуди, 
двије црне кā и гавранице, 
двије сиве кā и голубице; 
двије главе беху баљата'те, 
двије четир' ноге путака'те, 
двије беху у црно шарене --
то је дван'ес' бедевија шам'ке; 
свака саврх главе покривена, 
саврх главе до зелене траве. 
А кочије бајрак мајданџи'ки; 
на њему је потпис мајданџије, 
најстаријег грофа са Радана. 
И дванаес' хиљада сватова, 
све хиљада па капетан бечки, 
а бајрактар' три-четири редом, 
по за бајрак по седам јамака. 
Та је свита сишла под Јанока. 
Каде мајдан дође џилиџија, 
јафте њихне свате сачекаше. 
Колико је свата раданскије', 
још више је јафта пред сватове; 
непазаде се јафти од сватова. 
Ниђе девет јä ли осам редом, 
но тројица, неђе четворица 
-- ту-ђек' ту-ђек' има петорица; 
сал западе мајданџији зла'на 
са његово седам капетана 
-- два џенерала, четири сердара --
и раданско седам капетана 
наа дворове банаа Јаночкога. 
А западе кочиџије младе 
-- кочиџије и ђеверџиије --
на хареме банове Анице 
и банове госпе -- Е, банице. 
Ту сватове јафте разјагмише 
наа конаке и подруме јаке. 
Сватовима вина изобиља, 
а коњима јасле и сијена. 
Паа кад били вечер вечерали, 
а сватовске силе подигоше. 
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Пушке бију, па се зазивају 
по Јаноку дванајес' хиљада. 
О, сву ноћ топи бију на бедене, 
а њемачке одитиру лунтре. 
Кад је ноћи прошла половина, 
кад викаше у Јанок телали: 
„Хазур свати, а хазур девојка! 
Нек' је хазур сватски старешина, 
и кочије, и у њој --, у њима ђевојка, 
под кочије дван'ес' бедевија, 
и ђевери и ђевербаше, 
па кочијски наши чуваоци, 
и мајданџија, цурин ђувеглија; 
нека свога ата јаше алатаста, 
да се крете од Јанока града.“ 
Кад је чуо лудађак Мешине 
како телал по Јаноку виче, 
па ховако рече из аваза: 
„Сад Јелице, срце и душице, 
вакат, сестро, да се раздваја--. 
Чујеш, Јело, шта зборе телали 
да се сватски коњи притезају, 
да ђевери прстен претурају 
на ђевојку за ког је речена 
-- али данас ако препрошена --
да се цури ђувеглија спрема 
и сватовска хора и комора 
те кочије, под њих бедевије. 
Јело, срце, до подрума сиђи, 
малину ми притегни колане; 
чул му смакни, а ћебе уздигни, 
на сапи му разви месечину! 
Заложи га клипом немачкијем, 
јер је, сестро, време путовати. 
Знаш како смо рекли госпођици 
да је чекам на град за бегију --, 
на бедену, беден' на капију, 
да се видим ш њоме за вијека; 
то веш прије, и море послије, 
да сад целу жељу завршимо.“ 
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Јела косу чупа изнад чела, 
руком другом своје гребе лице 
-- штети лице, крвца врије црна, 
а рукама држи за срдашце: 
„Кукуј мене, срце напуњено, 
за--, 'та сестра виђе са очима 
да остане без братиња црна, 
око ког сам руке савијала.“ 
Сузе брише, трчи до подрума, 
и то жељно, кā и без памети. 
Но да видиш Мехмедии --, га --, не--; 
га си --, јадњо Мехмед беседијо: 
„Јело сестро, не губ' побратима 
-- немој брата ископљават свога, 
ни плакати, ни му гроб копати, 
но све вичи да ће добро бити!“ 
Јела, хајде, на добро окреће, 
па честиту малу у подруме; 
ћебе сврну, а чул му одврну, 
па му колан на токама свеза. 
Дизђин тури преко зуба малу, 
па га трипут Јела загрлила: 
„Мој малине, моје гриве златне! 
Е, тако ти хране Хрњичића 
-- чула сам у колико година 
куд си агу поносијо твога; 
нијеси га ниђе оставијо 
ни агу резил учинијо. 
Данас ти се ага смијенијо, 
један момак без рода никак'а --
немој га оставити, мале, 
доклен нећеш мога брата снијет
са ђевојком што се за њег дала 
барем, мале, до Хрње сердара, 
или, мале, до Орашког Тала, 
даха се, брате, моме брату нађе 
како чаре з Бога из Крајине! 
Нек' не биде кā што хот' душмани, 
но нек' биде кā што Бог дā јаки!“ 
Ој, ђе л' бисмо, ђе ли остависмо? 
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Поседесмо, па заборависмо. 
Но да видиш Бећирагић Меха; 
саде сирак у Јанок' збораше 
и мислаше које јаде хоће, 
само сāм без ниђе никога. 
А Крајина задрта хаљина; 
турске аге на лонџи у Удбини 
па се сташе прекоријевати, 
један другом преко сабље причат, 
а највисе личком Мустајбегу: 
„Знаш ли, беже, турско огледало, 
кад те к нама девлет оправијо 
да смо тебе доброо дочекали 
и сјајно те, огледало, дазнали. 
Цијела те призна Унгјуровина, 
па цијела серхат и Крајина; 
штогој рече, ништа не пререче, 
нити когој твоје речи смета. 
Данас си се мало повишијо 
и поч'о си сиромахе сметат, 
а обртат очи на згоднога. 
Мустајбеже, лице од Турака, 
дај, немој се држат величанства! 
Већи нико, без сал Бог га нема. 
Није тако у нашем Курану 
да се виши чину још повиши; 
то што згодни да је још поздунђурнији, 
да се згодан нав'је сиромаху 
тако с паром, тако с пашском војском. 
А Мехмеда упуштасмо сама 
мееђу венљом од Јанока града 
-- међу, беже, двије државине, 
једну сватску, другу пратио'ку.“ 
Сад је Тале рек'о на сердара: 
„Хрњо Мујо, војскин командаре, 
да шта шутиш, објесијо брке, 
ии у ова дана неколика 
вино пијеш, лакрдије немаш? 
Халил доство соколовство гради, 
а ти, Мујо, седиш а не збориш. 
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Хајде Хрња, биволице стара, 
у Кладушу те спреми ђогина 
-- ђога твога, среће и игбала --
и обадва твоја бајректара! 
Диж' Кладушу и око Кладуше; 
а ја одох до Орашја мога 
да ја Хоџу и Шаћира вичем, 
оно моје триста Ораш'ана. 
Јä тако ми дина лијепога, 
волим данас погинути, Мујо, 
за Мехмеда Бећираагиића 
него таман за цара честита, 
јел је Мехмед крила унђуровска. 
Таког змаја међу нама нема! 
Нема рода, а нема кабиле; 
овде је дечак без ниђе никога. 
А ти, Халко, моја особино, 
ти хајвана за јахања немаш. 
Хајд' се, сине, на Кладушу спремај; 
ја ћу граду Гламочкоме систи, 
дајова ти довести путаља, 
да ти са млом до Јанока сидеш. 
Нама', Хрња, доста буљукбаша 
од Отоке и Рибничке стране 
-- од Врљике, и од наше Лике --
до Цетиња ово некол'ко града 
-- неколико града и облака --
што можемо војске покупити. 
У Звезду хи оставит планину, 
а ми неки унапријед поћи 
да видимо шта с' у Јанок' гради 
са сватима Ђура мајданџије 
са Радана изсред краљевине 
-- изсред земље бечкога ћесара --
да се данас образ не понижи 
Мехимеда, па нас ш њиме свије'; 
да црн образ у Стамбол не сиде, 
да се султан на нас не наљути, 
да помрзи на Босну цијелу 
ђе пуштасмо једног сиромаха 
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под зазором и предузимањем, 
на шарцу вра --, хајде, за другога
-- то ни Бог ни дин невољаше, 
ни цар Отман, ни цела Крајина. 
Бега нека, ето му Бећира.“ 
Па кад Тале рече лакрдију, 
Тале рече, нико не порече! 
Сад се ајан гледа на ајана, 
буљугбаша гледа бајректара. 
Сад кад Тале сед--, Мујом беседаше 
-- Мујо мало ћеиф наместијо, 
мало више префатијо вином --
'нака хала скочи на ногама, 
па на лог--, ноге тури јеменије. 
Колико се Мујо пренапијо 
и мало се --, мало наљутијо, 
наопако ћурак пригрнуо, 
низ гузицу јаку обрнуо, 
па халовно оде на капију, 
са мехала преко поља равна. 
Тале вика Хускић бајректара 
од Удбине, села веселога: 
„О Хускићу, млад господићу, 
сиђи, сине, у хУдбину равну; 
кажи, сине, Кахриман ћехаји 
-- ии нек' сина Мехимеда виче, 
Удбињане и око Удбине --
нек' се брзо хазуришу Турци! 
Па Хускићу, на Долове сиђи 
те Хаџију Капетана вичи; 
нек' Хаџија седне на вранина, 
нек' Дољане и Поодољане, 
нека што више нек' покупи војске, 
да са нама од индата пође!“ 
Тале рече, а Хускић поклече. 
Кад је чуо Арнаутовићу, 
Арнаут је --, скочи на ногама, 
а завика Кунића Хасана: 
„Ти Кунићу, буљукбаша царска 
-- с тобом иде цијела Ототка 
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од Чекрка до Стенога жуута --
'ајде, јади код двора својега; 
јаш' алата, вичи бајрактаре, 
нек' се Чекрк купи и Отока. 
Кол'ко више мореш покупити, 
даа Меху од индата пођеш 
-- до Јанока од помоћи биди!“ 
Па кад вели Кунић Хасанага --, 
'вако Зунић рече Арнауту: 
„Арнаутевићу, млад господичићу, 
Хајде, сине, на Удбину горњу, 
на зекана јаши пуљатога; 
вичи горе у Удбину горњу 
бајректара Вилић Хусејина, 
и Турчина спреми Хусејина 
на Бојиште Бојичић Алији! 
Нек' се сврне на Игриште горње 
на дворове Влахињића Аља, 
па нек' Аљо хабер дадне себе, 
а од себе по свом бајрактару 
у Чекрк Алемкадунићу 
-- у Кадунић тамо у Рибнику 
Куртагићу и Хуремагићу! 
Нека карске газалије крену, 
кол'ко могу покупити друштва 
-- тек на брзу руку пред сватове, 
јел се сва'ска примичаје вада. 
Од Отоке те до горње Лике, 
сврх од Лике до горње Врлике, 
до Пличника Зофте Алибега, 
и два царска бега са Цетиња; 
то је тамам двадес' капет--, командара 
који води по пе'стотин' друга. 
Доста нам је десет хиљада, 
а бег Лички и његов Бећире 
повести ће дванаес' хиљада; 
толико ће бити свата и пратиоца, 
па што дā Бог и нама и њима! 
Да се тамо кавгом завадимо, 
да његову спомен оставимо, 
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јер је Мехо бијо у робији.“ 
О, кад аге на ноге усташе 
-- фала Богу, на свему Ти фала! --
сердар оде преко поља равна, 
а за њим се аџемкиња вууче; 
кол'ко сабља по сокаку туче, 
би рекао чета ходи људи 
на атове и на бедевије. 
Срдан сердар дође на капије, 
па Алију и Дрндаша вика 
са авлије и демир-капије. 
Вазда млађи слуша старијега; 
два сокола сашли на оџака, 
па својега срели господара, 
војске з Босне вел'ког командира 
-- командара Хрњичког сердара. 
На бедем му врата отворише, 
пред старијем на селам стадоше, 
а Хрње хим беседаше Мујо: 
„Ти Алија, моја десна крила, 
јä хајд', сине, у своје оџаке 
те се спреми за чете јуначке, 
за у рату на граду Јаноку; 
да крећемо у помоћ јунаку 
Мехимеду, сиротноме сину, 
код сватове и мед' пратиоце 
у Јаноку и на Звезду клеету, 
да видимо шта се ш њиме ради. 
Па они тешки дани на Турчиина, 
што толико имаде година. 
Так'а тешка нама није дошла 
-- па је, сине, дошла изненада. 
Опреми се, опреми риђана, 
па полети около Кладуше, 
од Орлујца до села Препелца; 
што је ово браће Кладушчана 
од зла оца, а од горе мајајке 
-- што кад мене до невоље дође, 
што ја све те покупљам јунаке --
покупи хи и к мене хи зови! 
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Ти Дрндашу, појаши шарина, 
па се сними у Удбину доњу 
на Турчина Кахриман ћехају 
и Хаџију Капетана стара; 
нека Ћејван поведе Мешина, 
а Капетан сина Ибрахима; 
нек' се спрему обије Удбине 
и што има ага удбињскије', 
све на хитњу и на трку тешку! 
Нек' не туре дузел на хајване, 
без од рата 'дела и калкане 
-- ратна седла и ратно оружје --
јел огледе међу нама нема, 
без Бог јаки и десница рука, 
и острица из деснице ћорда; 
данас преки рати међу нама! 
Свати има дванеес' хиљада 
у Јаноку пред Мехмеда сама, 
а Ана је дину хизмет дала 
и за момка севдах уфатила; 
то је прече но Стамбол бранити, 
но сад царски намус полетети, 
царски о'ђе образ и гласине. 
А ђе ми је Хрњичин Халиле?“ 
Алија му рече лакрдију: 
„О сердаре, наше огледало, 
отиш'о је Халил у Гламочу 
да у даја одузме путаља. 
Е, мала је дао под Мешина 
дах Мехмед у Јаноку сиде. 
Халил отуд зачамати неће.“ 
Мујо добар ћеиф наместијо 
за Халила и за бајрактаре, 
па хануму Мујагину виче. 
„Ханко моја, Мустафагинице, 
хајде горе на мушке дворове; 
отвори ми онај варак-сепет златан; 
извади ми руха сердарачка 
који сам хи на Тимок добијо, 
на Диково од Диклић сердара. 
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Нека опет поновљаје Мујо 
то сердарство код града Јанока; 
да видимо мајданџију златна, 
што је свео дванаес' хиљада 
и напротив цуру преводијо, 
нашу давно зарочницу милу 
за Мехмеда, сиротнога сина!“ 
А кад љуба чула господара, 
па је таман шућур учинела 
-- та кадунаа да роди јунака! --
а сердару десној руци приђе: 
„Господаре, Хрњице сердаре, 
еве двадес' и двије године 
како сам ти вијерница љуба, 
ти четујеш и војске водујес; 
ниједне [ми] било миље није 
него саде што си потеријо, 
рад' сирака хизмет учинијо, 
да не пуштиш Ану за другога, 
да Мехмеда синаа сиротнога.“ 
Па полеће у чадор 'анума, 
у дворове сепет отворила. 
Сестра сестру зове Ајкунију: 
„Моја сестро, живота ми мога, 
хајде, селе, у подруме мратне 
те ђогата пјегавога спреми! 
На њег' немој рахте наваљиват; 
само, Ајко, ратарска одела, 
што сам ш њима у рат научијо. 
Тек на њима и седлима, Ајко, 
тур' 'ниформу од сердара Муја, 
да је нама поносно оделе, 
да се прича наше под Јаноко'!“ 
Па ханума Хрњицу опрема, 
а Ајкуна Хрњина ђогата. 
Па кад лаки трче бајректари, 
а иклим се пали унђуровски. 
Бег Бећирбег до Крбаве сиде 
на бедене бега Личанскога 
-- са Бећиром седам бајректара 
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кā и седам лала покрај цара --
на Грбаву топе истурише. 
Бајзектари бајрек пободоше, 
аганске се свадбе подигоше. 
Љуљукбаше зову бајрактаре, 
поче пуклит беден и топови; 
одазва се хука халајима, 
а по црној земљи тутњевина, 
па се сазва од града до града 
-- одно Лике до горње Врљике, 
па с Врљике до Плочника града, 
до Цетиња два бега царева, 
до Отоке и Рибничке стране, 
до Стијене на Стијену Жуту, 
Азгин-буку, са Стијене Зуку, 
са Орашца Талу Орашкоме. 
То је двадес' и два командара, 
за свакијем по пе'стотин друга, 
једанајес' царево хиљада, 
све атлије и данкрлачлије 
-- све атлије, пешца ниједнога; 
и дванајес' од Грбаве креће 
з Бећирбегом Мустајбеговијем. 
Кад то Мехмед ни хабера нема 
ђе се серхат диже и Крајина. 
Хрњин Халил у дајиџе сиде, 
дају Раму шта је било каза. 
Дајиџа му поклони путаља 
ии на њега ратна одијела. 
Момку даде с кука гарашкињу 
и дијела од силаха цела,
па џефердар, пушку громовиту, 
а Халила са срећом испрати. 
Удбинска се подиже ордија; 
Лика креће, покреће Врљика. 
Тале војску диже са Ораашца, 
а његова Хоџу и Белаја; 
па се турске баше подигоше 
скрај Орашца до горе Велешца, 
од Увора до воде Извора, 
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скрај Цетиња од Шарен-камена 
-- двадес' и два град унђуро'ска. 
Сваки тā град по беглера храни, 
беглер држи једног бајректара 
-- од једнога па и до четири, 
как'а ли је којему алода 
-- и команда и царска дозвола. 
Па кад турска устаде Крајина, 
све се јунак ори на јунака. 
Мехмед за то ни хабера нема. 
Тале с триста Ораш'ана пође. 
Први нешће ишти у Крајину, 
но је ш њима рока учинијо 
да се аге и бегови нађу 
наврх Звезде, на међу ћесарску 
-- на ћесарску и Али-Отманску --
па отале да покрећу војске. 
А да видиш шта с' у Јанок гради. 
А кад Турци херећете дали, 
а пођоше турски командари. 
Војска турска на алаје креће 
-- ђе стотина, а ђе ли четири, 
ђе четири, ђе хиљада равна, 
а са Лике дванајес' хиљада --
бег Бећирбег на коња бабова, 
а Бећиром седам бајректара, 
сви момци кā и горски вуци. 
Алајли се повили бајраци, 
на два чифте певају Бошњаци; 
све се више момци радова'у 
-- благосиљу њихне командаре 
што су дошли момку од помоћи, 
од помоћи сину сиротноме. 
Кад се серхат диже и Крајина, 
Мехо сестру спреми у механу, 
из механе у подрум малину 
те малину токе припучала 
-- припучала токе на колане 
и ђемем га њемачкијем склиипи, 
па г' изведе пред подрум ђевојка. 
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Мехмед натраг из механе крену, 
па кад коњу śеде на сриједу, 
а да видиш сина Бећирева 
-- Бећирагић кā и змајче љуто! 
Мамак рече својој посестрими: 
„Посестримо, крчмарице Јело, 
кол'ко ти је, сестро, захмедије 
ово, сестро, неколико дана, 
што си мене хизмет учинела, 
моја сестро -- мене и малину?“ 
Јела косу рукама чупаше, 
а своме се брату кунијаше: 
„Де Мехмеде, срце из недара, 
ја бих сибе прије срмцу дала 
но у тебе гроша одузела. 
А ход кога да ми конак платиш? 
Ја сам данас у Бога једнога; 
згоднија сам од нашега бана, 
а камоли братске примит даре?“ 
Но јој Мехмед рече лакрдију: 
„Јело сестро, кад ој мене нећеш 
братске даре за спомен узети, 
а коме ћеш паре наплатити?“ 
Па јој двадес' даде маџарија 
што му хи је Ајка повадила. 
Но дилберне баневе Анице, 
све десет спремила комора, 
па што нађе бисер и џевах'ра, 
и доста маџарија жут'је'. 
Ах њихнога слугу Радована 
-- што ће бити њихна старешина 
на коморе и на коморџије --
Радована Ана дозивала, 
па му 'вако с'јетовиште дала: 
„Радаване, моја верна слуго, 
служиш мене и баба мојега 
из дан у дан са дван'ес' година. 
Држала сам тебе кā и брата. 
Е, тако те не губала храна, 
немој ћерат коре ни коморе 
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ка сред' поља, ка Јалијском мору, 
но хи ћера' низ Махнате луге 
тамо горе ка Звезди планини! 
Ако теске ниђе не опазиш, 
право ћерај цијеле коморе 
преко Звезде у турску Крајину 
-- нека моји дари не пристану 
да хи црни једу мангупови, 
да цепају коме слике није --
нек' хи турске деру газалије; 
нека брука па'не у Турака 
ђе ће Босна завал ишчекати, 
ђе на мене не окрећу главе! 
Ал' тако ми, слуго Радоване, 
ако дерман биде од еџела, 
де сам да сам, кунем ти се право 
-- кунем ти се, а не кунен крииво --
моја те реч преварити неће, 
ја ћу тебе ихја учинети. 
Нећеш више ником слуга бити 
-- ни слуговат, нити сиротоват --
но на себе газда постанути 
-- Бог ти вера, преварит те нећу!“ 
А слуга јој рече Радоване: 
„Госпо Ано, тако ми небеса 
-- Бог ти вера, која слагат неће --
да ће мене руса глава проћи 
од Турака или од душмана, 
ја ти емер претурити нећу; 
ћераћу хи куд ми велиш млада.“ 
Па напријед на цијелог дана 
Раде њихне потовари че' не --, 
чеизове баневе девојке. 
Так'и адет беше у Алмана 
те коморе на први дан крећу, 
потолњи дан цура са сватима. 
Па кад њејне отргле коморе 
са подне и од полу дана, 
па цијели данак до акшама, 
доа хаксама насред поља равна. 
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Раде вика међу коморџије: 
„Сад коморе неће низ јалије, 
јел се бојим хилена чалије, 
да и море није уфаћено 
-- уфаћено од турскије' ага --
да не чека свате -- Е! -- од Радана. 
Но ћерајте цијеле коморе 
уз Јаночко, управо ус поље, 
преко луга у Звезду планину, 
на хомару на раскрсницама. 
Неђе ћемо кар'ван отоварат 
-- отоварат, па се одмарати --
док сватови преко поља прођу, 
док на морске долете обале. 
Па ћемо се ш њима саставити, 
да видимо да л' имаде ага, 
да међууу свате не одлеће кавга.“ 
Раде рече, млађи не порече; 
обрнуше Анине коморе 
сасред поља покрај Махнатова 
ка Звијезди, каниџкој планини 
-- а то нико ни хабера нема. 
Каде Мехмед опреми малина, 
па малину сједе на сриједу, 
па на механ' искочијо врата, 
низ сокаке од Јанока града. 
На бедем је натражи' капију, 
па хистера коња Хрњичина 
з десне стране покрај од каната. 
Чатал запе, уздиже дижина; 
мале шета, а дизђин прекреета, 
а са зуба живу ватру мееће, 
припаљује решму наврх чела, 
јел је малин шикљу научијо 
са сватима уз поље зелено 
па ма и ђе било -- или у Њемачку, 
или неђе у земљу султанску --
он хесапаше да се играт шћаше.
А Мехмед га држи на дизђину 
докле тутањ изби низ сокаке. 
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За'крипаше плоче по мермеру, 
заврискаше шамске бедевије, 
зазвечаше шикали кочије. 
А Мешину очи утекоше, 
кад избише шикали кочије 
на јаночку беден и капије. 
Па кад прође дван'ес' бедевија 
и ђевера -- четири сердара 
и њемачка до два џенерала, 
па њихније' четири капетана, 
па остало тристотин' ђевера, 
а чувају њихне командаре --
а најзадњи мајданжија златан 
на алату, коњу злаћеноме. 
Висок алат кā планинска јела, 
а ху златне оковат рахтове. 
Све на њега рахти попуљати, 
седло клето од мерџана цело, 
јер га Мајдан зову -- ма'данџија златан 
који руде копа од дуката; 
он је згоднији од по једног краља, 
теке ђидо с Радан' и хуподан. 
Колик му је алат у вишину, 
колик зинет беше на алату, 
а толики на мајданском ђиду: 
калпак капе и челенке бечке, 
а златни му на врат колијери, 
а злаћене токе олуклије. 
Златна печа на раме долама 
у бечанске гране заплетена, 
гује мљетске а так'е усплете 
-- сјаји ђидо баш к' и месечина. 
„Јазук!“ рече Мехимеде млади, 
„На кога је чисто пало злато? 
На једнога ђида хуподнога 
раста малог, плећи широкије', 
очи плав'је', зуба ријеткије'! 
Би рекао да је ковачина.“ 
А Аница погледа дево'ка 
з десне стране, ђе је роковиште 
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-- ђе је Меху роковиште дала --
да ход њега жву жељу прима. 
Па подиже етек на кочије 
а завика по турски дево'ка, 
„Мехимеде, јарко сунце моје, 
видиш, срећо, ове љубе твоје, 
ко ли хово одгојено лице, 
која ће га потурица љубит 
-- за кога је срце одгојено, 
а коме се води насиљено! 
О Мехмеде, спомено дијете, 
немој жалит што ћеш умријети 
-- не дај Ане за ховаке ђиде; 
посечи ме и изгуби главу! 
А више ти, жељо, причат нећу.“ 
А Мехмеда муке нападоше, 
па се драгом Богу замолијо, 
„Драги Боже, свашто ли си кадар; 
један момак, калабалук ђида, 
особито земља предубока 
-- у далеко пе'-шес' хода дана 
и толико ноћи тавновије'. 
Што ћу саде? Учини ми чаре!“ 
Од великог ашка и шидена 
момак гарка коња зенгијама, 
па ху трку преко поља равна 
ђе се саде свати раздвајају. 
Џада иде једна ка јалији, 
низ јалије на морске ритове; 
друга иде лево уз лугове, 
тамо горе ка царској граници. 
Отлен даље путовања нема; 
свати се ваља с њима раздвајати. 
Ана хоће да Мехмед остане, 
она да ће исти са сватима. 
Но ко ће је сада прегорети? 
Ко ће њену писку преслушати 
ђе кукаше за кога идаше? 
Ама живе муке на дечака. 
Дечак тамо насред поља дође 
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те погледа ђе је раскрсница. 
Ту је мерно чудо нанијело, 
ту је вел'ко чудо сагледао. 
Ту натражи до два духовника 
--два попа, и обадва з брадама; 
црне браде, а крстате кладе, 
и на њима тапе тамбарије, 
а на плећи мрки патрахиљи. 
У руке хим инџил-књиге њемске 
и теврати, што се ш њима веде, 
па овако један другом виче. 
Два хи коња гриве смијешала, 
двије пљуске држу међу уши, 
а на њих вичу духовници: 
„Како твоја клаповница каже? 
Шта се ово чини преко Јанока, 
на какав се урад и неправда? 
Је ли ово Бог рек'о, или је ово криво?“ 
Онā други њему беседаше: 
„Духовниче, моја болештињо, 
моја тако клаповница каже 
да ће кавге бити под Јаноку; 
некак'а се огради неправда, 
јер се робље насилицом даје. 
Није ко је коме драга воља, 
но куд је бабу воља њејну, 
да је даје бабо насилице. 
Нит' Бог ниђе рек'о, нит' је књига, 
нит' је веда с нашег манастира.“ 
Да кад Мехмед виђе протомане, 
па погледа оба духовника 
-- то не беху попи калуђери, 
но те беше Тале и сердаре. 
На образе запуштали браде, 
а на главе попеске тенџере 
-- теке капе, теке поповачке --
а на плећи мрке патрахиље; 
немачки хим у руци инџили, 
што се ш њима справљају Латини. 
Па како хи виђе Мехимеде, 



   Авдо  Међедовић                                                             

1057

Епске 
народне 
пјесме

момак 'вако из аваза вика: 
„Фала Богу -- на свему Ти фала! 
Не остави, Боже, без Турака, 
без инсафа од наших газија. 
Пожалише аге кахримани 
једног њихног сиромаха љутог 
на кога су дани тешки пали.“ 
Па га стаде песма саа далиина: 
„Фала Богу -- на свему Ти фала! --
једна земља, а два господара 
-- то је тешко поднијети раји. 
Једна цура, а једни сватови, 
у сватове двије муштерије 
-- како ће се данас насулити, 
и како ће цуру погорети? 
Једна цура, а два муштерије, 
којему је срцу најжал'ије?“ 
То слушају радански Далмани, 
ал' не знаху шта дечко збораше. 
Момак виђе Ђуру Мајданоне, 
па с ногама узенгије стеже, 
а гршка му полећела ћорда; 
па замахну иза раменице 
по Мајдану Ђуру неколико, 
па кад з десне ударијо стране, 
колико га лако ударијо, 
пола прва паде на ледину, 
а чакшире јашу на алата. 
Од рамена до левога кука 
не опази, кад га жели мајка.
Па кад дечак крвцом огрезнуо, 
а тешка га стиже под Јанока, 
па се налџак узенгија крену. 
Док би мајка подојила сина 
он рашћера капетане редом; 
два џенераља разминула глава, 
а побегла четири сердара. 
Мехмед налџак диже са малина 
па рашћера триста ђеверова. 
А два попа инџил па турише, 
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за гадарске сабље прифати --. 
Тале 'вако са кулаша вика, 
а сула му пуче крпатина. 
Такав говор беше у Турчина: 
„Кад ће Талска пући крпатина, 
од Звијезде до Караман кланца, 
па од кланца до Махнатог луга, 
ђегој има турске атлибаше, 
нек' не гледа живи на мртвога! 
Алах Бога једном помените, 
витке лунтре једном истурите; 
за ункаш хи коњски објесите, 
а на мале не окрет'те главе; 
за гадарске ћорде дофатите, 
на њемачке свате сусретите! 
Нек' се данас међу нама прича, 
па што дā Бог и нама и њима! 
Нама даље, њима на домове 
-- јесу јачи, ама Бог најјачи!“ 
Кад су так'и карар начинели, 
а кад Талска пуче крпатина, 
Мујо вика „На гадарку ћорду!“ 
Па одазва Тудосавка Мују, 
а да пуче брешка Халилова 
код кочија на Мајдана златна. 
А Мешина, сина ајанева, 
Бећирагић до кочије дође, 
па посече њихне водаџије 
што водаху бедевије ша'ске. 
А далманске пушке загрмљеше; 
сколише га са свакоје стране, 
но не даде Тале и сердаре. 
А бегов се Бећир придесијо 
з два сокола, до два бајректара, 
накрај луга поблизу до поља 
-- са Мемићом и Деснићом ш њиме. 
А Хрњичић, млад господичић, 
са Мујово триста Кладуш'ана 
с десне стране под јалијске гране. 
А Бећира Мустајбеговога, 
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оправијо Ахмет бајректара 
и Турчина Селим Велагића 
с Личанима и горњолицима --, 
с Личанима и горњ'оточцима 
на јалије, на морске чалије 
ђе је вапор дош'о од Радана, 
ко одвуд преш'о од сватова 
да на вапор не дају сватима. 
А да видиш два бега царева; 
на Звезду хи раздвојијо Тале 
с Цетинчана четири хиљаде, 
и газију са Стијена Зука, 
и са ш њиме хиљада јунака; 
и Турчинаа Арнаут Османа 
с петстотина момка Удбињана. 
Оћерали од града Јанока 
з десне стране куда иде војска, 
каде свати из Јанока прођу 
да чекају на бедем капију, 
да не дају да други излази 
ни да од'уд ко тамо улази, 
да се турске војске смијешају 
у тоо поље под јаночком бе'ну 
-- па што дā Бог и њима и њима! 
Так'и турски карар учинели. 
А кад Турци пушке загрохташе,
једна пуче Арнаут Османа, 
друга пуче Аља Бојичића, 
трећа пуче Танковић Османа, 
а четврта Кунића Хасана; 
пета пуче Зорића Шабана, 
шеста Шарац пуче Махмутаге; 
седма пуче Курта Нуханаге, 
осма пучее гази Велагића, 
аа девета гази ајанева 
врљичкога и плочаначкога. 
Па завика ага на аглара, 
а бајрактар вуче буљукбашу: 
„Хај', да Бог дā, сви ћемо пред Бога!“ 
Кад то чуше њемачки сватови, 
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па се лиге на три рат удрише 
-- три се силе двије дофатише, 
а турске лунтре запуцаше. 
Ти су Турци вазда на јемину 
-- и на јемин, и на правду -- тврди; 
ни лагаху што говораху: 
сал по једном пушке истурише, 
за витке се ћорде дофатише. 
„Алах“ рекли, „Напријед, јунаци, 
и за Бога и цара честита 
-- ради нама Босне ципцијеле, 
ради шана сјајног Сулејмана, 
рад' севапа једнога сирака 
и наше китне Ангелије 
што је нашој вери приступила, 
једи'ница бана Јаночкога; 
да на сибе спомен оставимо, 
нек' се прича док ј' овога света 
по државам' на четири краја; 
нек' ал-Отман раширње крила 
ђе га добро чуваше Крајина 
међу три краља велика 
-- маџарскога и њемачкога, 
италијску земљу посједију --
да не хазну харчи ниокак'у, 
нити харчи војску јањичаре, 
ни велике паше ни мушире; 
но Крајина седамдесет града и четири више, 
сто и четр'ес' и шес' паланака 
што царство чува Сулејмана 
без никак'а трошка ал-Отмана, 
сал по ђе какав орден и нишане, 
а на беге велике челенке, 
а ни --, на аге цареве берате 
-- то је царска цијела улефа, 
зашто спајилуци од Босне падају, 
раширњу куће муслиманске 
-- они цијелу чувљу царевину!“ 
Так'е аге јуриш учинеше. 
Ама банда затури се кавга, 
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а с Јанока пукоше топови 
д'а уједно, а двадес' заједно, 
а лигурне смијешаше војске. 
Аман, да је коме погледати 
два случаја и вишега дана, 
кад се туна силе саставише, 
а гадарске сабље потегоше! 
Стаде звека сабљи по костима, 
стаде јека љута рањеника 
-- сабље звечу, а рањени јечу. 
Мач сијева, крв се пролијева; 
магла тама око полу дана, 
па се чини да је акшам црни. 
Колико је думан попануо, 
не познаје Турчин на Турчина, 
ни брат брата познат не могаше, 
а камоли муслим Да'анина, 
Нијемац познати Турчина. 
Само Турци 'вако беседа'у: 
„Алах, хала, хазрети Алија!“ 
а Њемаци: „Кајиш и Марија!“ 
Кад се так'а ходваја парола, 
па се сташе ати пролетати 
-- пролетати на четири стране --
пролетати коњи без јунака, 
а јунаци без добрије' коња. 
Лешине се --, брежине се лешом напунише, 
а долине крви наточише. 
Нека јека стоји рањеника; 
неко виче „Леле мене, мајко!“ 
неко виче „...и бабо и мајко!“ 
неко виче „Ђе си мили брате?“ 
Кад је рата, никад нема брата; 
нико ником главу не окреће. 
Неко виче „Прифати ме, друже! 
Готово би лашње мени било 
да ме има когој прифатити.“ 
Неко виче „Прогази ме, друже! 
Готов сам умријети, брате. 
Бели прије Богу дао душу, 
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дошла ми је у коталац душа.“ 
Нико више никог не гледаше, 
но се војске с војском претераше 
ваздан цијел до кара акшама, 
па цијелу нојцу до сабаха 
по ритима около Јанока. 
А јаночка затворена врата, 
а з бедена пуцају топови, 
а војске се бију и сечају 
-- па ујутру цијел дан до подне, 
па од подне до кара акшама, 
па другу ној таман до сабаха, 
па трећи дан до кара акшама. 
Нема топа, а нема лубарде, 
само думан пао пољанама 
-- нешт' од праха, нешто од пушака, 
нешт' од вел'ких топа са Јанока, 
нешто отуд са морскога рита, 
нешт' од војске, нешто од атова, 
нешт' од праха од велики' чавла 
-- од трчања ата и парипа. 
Незгоднога немила саста'ка! 
Крв се лије кā и од ријека. 
Пала ша'ка, а пала калпака. 
Фистани се турски бијелаху, 
а покрај њих шапке црнијаху 
-- а калпаци кā и лабудови, 
шапке бечке кā и чавке црне. 
Аман, аман, јада великије'! 
Кад четврти данак осамнуо, 
магла тама пала од небеса 
-- од неба је пала до земљице. 
Нити ветра хима ис планине, 
нити има јеке од ордије, 
нити знадеш ко је погинуо 
-- ко ли гине, ко ли добијева. 
Једном Тала крана донијела, 
па посједе на коња кулаша, 
па пр'о рита низ морске јалије, 
да отиђе на морске обале 
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-- тамо доље ђе је војска веља, 
ђе је војска пола Бећирбега --
а да види скелу на лиману, 
је ли когој дош'о од сватова, 
је ли Бећир попуштијо стражу. 
Кад је дош'о на морске обале, 
кад обале лешом попуњене; 
а сватови плећи обрнули, 
на одморне Турке ударили. 
Од њих Турци јаде починели 
и велико друштво погубили; 
ту шехита колико је доста, 
али мејдан стоји у шакама. 
А Тале се врну на кулаша 
преко поља надно од Јанока. 
Кад је дош'о до Јанока близу 
-- ђе су оба бега са Цетиња, 
и ајане са Врљике равне, 
и она ага са Стијене Зуко --
је л' се когој врт'о ка Јаноку, 
кад у Јанок виђе пред капију, 
кад капија лешом закићена 
нешто Н'јемца, нешто од Турака, 
ал' се бајрак турски развијаше, 
њемачкога чути ни виђети. 
Тале на то шућур учинијо, 
па се натраг преко поља врати 
ђе је било разбојиште старо, 
ђе су стали шћели од Радана 
свати кретат низ морске ритове, 
кад ту нађе дван'ес' бедевија. 
Код њих ниђе нико не имаше, 
сал ђеверче а 'ћирагић Мехо. 
Е, Бећирчић седи на малину, 
и код њега двије русе главе 
-- двије главе са два џенераља --
и алат мајданџије златна. 
Он ђевојку и кочије чува 
-- ту за момка доста гајзалука. 
Кад је Тале наш'о бедевије 
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и на њима шикали кочије, 
и та клета цура зарочена, 
Тале на то шућур учинијо. 
Па погледа откуд је дошао 
-- кад се сташе искупљати Турци: 
еве отуд Бећирбега млада 
и са ш њиме седам бајректара. 
Сваки носи главу капета'ску, 
и на себе 'пела изделена. 
Њемачку су силу растурили, 
али своју војску сагубили; 
ко ј' одвео пе'стотина друга, 
од тога му половине нема. 
Ама кад је мејдан у шакама 
-- оста кочија, оста зарочница 
за Мехмеда Бећираагића --
за то Турци хабер не имаху. 
Тале креће, преко поља шеће. 
Кад је дош'о надно поља равна, 
кад ту турског војсковођу нађе 
-- Е, Хрњицу, од Кладуше Муја, 
и код Муја Куртагић Нушина, 
и Турчина Кунића Хасана, 
и недаћна Арнаут Османа, 
и газију Аља Влахињића, 
са Чекрка Але Кадунића, 
и код сваког војске половина --
те трпају мртве на гомила, 
рањенике турја' на носиле. 
Тале дође, па хим селам вика. 
Пита, „Има л' кол'ко рањеника?“ 
Каза Мујо, узмахује Талу: 
„Има доста, к'о је половина; 
половина оста од шехита, 
половина стоји на ногама.“ 
Па се Тале натраг поврташе, 
па га срела Белај бајрактаре, 
насред поља Хоџа и Шаћире 
те држаху двије стражарице 
-- јод Јанока два добра капетана: 
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некак'ога Шмања и Камања 
ђе држаху два добра хајвана, 
и код њих има доста маџарија 
што су шћели пратити сватове, 
дароват се насред поља равна. 
То је њима душа и предуша. 
Паре узели, а њих савезали, 
и чекају Тала Орашкога, 
да Тала дарују са пара' 
и да судбу на капетане дају. 
Тале се смије, узе маџарије, 
капетанске пресуди судије. 
Кад се шићар из Јанока прими, 
запалише јаночке дворове. 
„Похарајмо од Јанока благо! 
Да видимо шта је ко изгубијо, 
куд ћемо спремат рањенике!“ 
Тале рече, а дову утече 
-- Хоџа дову, а сви Турци ‚амин‛ --
те ветар пуха са планине, 
а магла се диже из долине. 
Кад Турци трупе сагледаше, 
па удрише на четири стране 
мртве копат, а рањене стезат 
на носила, теке на четила. 
А атова доста остануло 
пустије,' без ага својије'. 
Удовичке аге пребројише 
-- колико је ага востануло, 
Богу драгом шехит душу дало --
а колико беше рањеника. 
Колико је војске унђуровске сишло, 
Од те војске нема половина. 
Али тако Турци не жаљаху, 
кад су мејдан били задобили 
и ђевојку дали Мехимеду, 
отле били и вој војевали. 
На Јаноку врата отворили, 
у јаночке куле ударили; 
велики бисер похарали, 
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џевахире и кавсе баневе. 
Ђе је кавсе џенераљске било 
те је злата и дуката било 
-- у дућане свиле и одреде, 
и чохе златне венедничке --
похарали, на поље стрпали, 
па велики шићар одвојили. 
Овако су хесап учинели: 
да се сваком дадне јунаку 
једно хисе, а ономе мртву 
ком ј' остала љуба и ђечица 
-- јä л' сестрица, јä ли стара мајка --
њему дају по два хисета клета, 
да не жали мајка јä л' сестрица 
-- нек' се луда похрану ђечица. 
То су так'и карар учињели. 
Рањене су напријед спремили, 
а Турке су мртве покопали 
по четрдес' у гроба једнога, 
па и гробље земљом заравнили 
да Нијемци не виду муслиме, 
колико је погинуло војске. 
Гај--, газалије рахмет претурише; 
шићар дали кā и најгорему 
кā ономе другу најбољему; 
па развише крпе на бајраку, 
а удрише зиле и борије. 
Затрупаше ситне мехтерије, 
запеваше на чифте Бошњаци. 
Јаночка ватра горијаше, 
а велике рате оставише. 
Богме, млоге мајке закукаше. 
Турска војска отале војници, 
а отале кићени сватови. 
Потегоше витке бедевије, 
окренуше шикали кочије. 
Кад су дошли на Звезду планину 
ђе је вода крстата студена, 
кад ту слугу нашли Радована 
са шез'десет хАнино комора 
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од Јанока -- што је рекла Ана, 
то је главна слуга послушала. 
Па кад виде Тале и сердаре 
и башлари од Крајине равне, 
па на томе шућур учинеше 
кад Мехмеду так'а срећа дође. 
Радијо и доста имао, 
и данас је све то сагубијо, 
у нездравље царскије' муртата. 
Ал' божа је помоћ 'азда јака 
-- а у здравље банове девојке --
данас да га стоји на постоји, 
да се Бећирагић Мехо виче, 
да на њега скину сиротињу, 
па још више џумбус уфатише. 
Сад Звијезду, коње одморише, 
крстате се воде напојише. 
Па ујутру рано поранише, 
на одморне коње поседоше. 
Доста нама, а доста шићара, 
доста пара и са оне стране 
-- што су каде без мужа остале, 
да ће шићар и њима одати, 
а да ђеца неће за кукати --
тако хајде, и два да је фајде, 
кад хајаше један за другога, 
да не крије један од другога. 
Та са Звезде пр'о Брешљен-планине, 
па са Брешљена пр'о Кунара равна, 
са Кунара низ Крајину Турци. 
Кад је хабер у Каниџу сиш'о 
на турскога Хасан Пашу Тира 
-- „Ете отуд Бећирагић Меха 
и цијела сва Унгјуровина! 
Пола војске шехит остануло, 
рањеници пали у Удбину, 
али мејдан нама у шакама. 
Анђелија пала за сокола, 
и са ш њоме шесдесет комора; 
он би саде везир мог'о бити!“ --
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Хасан шућур Паша учинијо, 
па јан'чаре Турке истуријо 
по Каниџи и око Каниџе, 
а дворове чисте начинеше 
покрај двора Хасан Паше Тира, 
једне дворе боље од пашкије'. 
Цијеле хи свилом застријеше 
О авлији и око авлије, 
да Аница не призира млада 
за кога је бело лице дала, 
но да госпа није лице дала 
да имаде доста богаштиње, 
но за так'ог сивога сокола. 
Она ћера свиле и чадора, 
и комора доста за делије; 
а најбоље так'а горска вила 
што западе за так'ог сокола. 
Та ће када родити јунака, 
а та ће се кућа поновити, 
па се оџак шетат по оџаку. 
А Турци хи срели уморније. 
Хасан Паша разапе цадоре, 
па сватове тура у шаторе. 
Царски газија Паша без карара, 
а мамурли и зенгил Каниџа; 
поклаше овце и овнове, 
а кухаше чорбе за сватове. 
А ђевојку на хареме горње 
-- на дворове пашине хареме --
а бегове на пашанске дворе. 
Па велико ићрам учинеше, 
а и пиће разно пред сватове. 
Туна били нојцу преноћили. 
Сутра хаћим довел' ефендију, 
хаћим-наму за Мехмеда дали, 
а послије у ђердек састали 
-- нека вила иде за сокола, 
нек' се прва плода оплођаје; 
нека роди прве шћери миле, 
-- прве шћери, потољне синове --
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да јој снахе не затечу за'ве, 
да по кући не биде талаџе; 
нека шћери иду за зајиме, 
а синове женит од зајима! 
Па је так'и ђерђек начинеше. 
Сву ној турске пушке препуцаше. 
Сутра трка међу њима била, 
а Аница трку истурила; 
двадес' коња, двадес' донлук' чоха 
-- а на двадес' чохе бошчалуке, 
да се сваки махзум врнут неће; 
не шћеше је трчат муслимани, 
но с Анине чеиз-џевахиро' 
све атове коње кошијаше 
закитише, и турише кош'е, 
и велики џумбус отворише. 
А остаде вила за сокола, 
а свадба се њихна растурила.
Спомен оста доклен је вијека 
и бијела света по свијету, 
ђе су так'е постале газије, 
ђе се тако тадар урадило; 
ђе је један хај'о за другога, 
а ђе иш'о један код другога. 
Ђе је слога, ту је помој божа, 
и правда је велико' одања. 
Задовољство знали и певали. 
Од мене ви мало разговора, 
а од Бога хи дуго и млого. 
Јä да Бог дā и свеци од Бога 
да се моја весели господа 
ђе је да је на двору својему, 
ђеца њихна и њихне госпође, 
и цијела њихна отаџбина! 
Моје аге, и моје и господа, 
и моји редом чиновници, 
да се од њих соколови рађу 
и чиновске постајају главе, 
да се хајир види међу њима! 
Цафтале хи' на образу руже 
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кā на башћи око Ђурђева 'не, 
а расла хим ђеца у бешике, 
из бешика кā из баре врбе! 
Зелен боре, помогни нам Боже, 
вита јело, поуздигни гране, 
а нашој господи да су здраво главе!
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ДОЛАЗАК ВЕЗИРА У ТРАВНИК

Султан царе диван покупијо 
у Стамболу, на свому престолу. 
Све изреда паше и везире, 
па лалама ријеч беседаше: 
„Лале моји и моји везири, 
колико је царство Сулејмана, 
кој' је нашем царству кључаница? 
Џеваб дајте мене на дивану!“ 
Све му лале шуте, не говоре. 
Само једна не шуташе лала, 
но до близу седи покрај врата, 
малог раста а сиједе браде. 
Падишаху руци полетијо, 
па у цара изум затражијо. 
„Падишаху, сунце нада нама, 
Босна ти је царству кључаница!“ 
Кад је султан речи разумијо, 
он је свога лалу загрлијо: 
„Ај аферим хоџа Ћуприлићу, 
моја прва и потоња лало! 
Ти си моја под пазуха крила. 
Тамам си ми, хоџа, погодијо. 
Но је, хоџа, Босна предалеко; 
према њему добру свакојему 
не могу хим добро повратити. 
Но сам, хоџа, на памет смислијо 
да те Босни каловитој спремим, 
да те спремим у граду Травнику, 
да си везир, хоџа, без промјена 
у Травнику за дван'ес' година; 
да не чекаш од цара фермане, 
но свакога дана у недељи 
да ми Босни задовољство тражиш: 
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на бедеме велике топове 
с 'раном мојом и с мојом џебаном 
да китимо босанске градове, 
који царство бране од душмана 
-- од ћесара и Маџаристана, 
од посједне земље Италије; 
да на аге извадиш нишане, 
на бегове калпак и челенке, 
на бајраке злаћене темрете, 
на јамаке ките позлаћене.“ 
Падишаху хоџа к руци приђе, 
падишаха у руку пољуби 
и пармаке ђе цар тура руке, 
па се цару замолијо своме: 
„Ја ти емер претворити нећу, 
да ми други пресудити нема 
осем Бога и тебе једнога.“ 
„Ајде, хоџа, све ће тако бити! 
Е, немој се, лало, препанути!“ 
Па је султан емер учинијо 
Шехисламу, својему имаму: 
„Тура' ферман под печатом гради 
за у Босну, у широку Лику 
на мојега личког Мустајбега! 
Нек' Мустајбег преучи фермана, 
нек' покупи седам бајрактара, 
нек и' спреми низ Босну широку 
на бегове и на аге царске, 
на ајане и на буљукбаше, 
ђе је султан емер учинијо 
Ћуприлићу, својему везиру, 
да га спреми у град у Травника, 
да је везир за дван'ес' година; 
да на Босну задовољство тражи, 
да вам добро према добру врати, 
који сте ми одбранили царство 
од напада три велика краља 
-- од ћесара и Маџаристана, 
и посједног Италичког краља!“ 
Емер даде војноме везиру 



   Авдо  Међедовић                                                             

1073

Епске 
народне 
пјесме

те з бедема топе истуријо 
-- шемлук чини цару у Стамболу 
ђе Ћуприлић сад за Босну креће. 
Хајирли му дову изучијо, 
а царски је ферман полетијо. 
Оде ферман преко бела света 
кā и 'чела про разнога цвета. 
Кудгој иде, и у Лику сиде 
под госпо'ске дворе Мустајбега 
-- кад ту беше код бега Личкога 
на искупу педесет Личана: 
ага тридес', и десет бегова, 
и четири босанска диздара, 
и међу њи' Глумац Османага, 
и четири бегска бајрактара 
-- на бритке се сабље подупрли, 
дворе свога бега Личанскога. 
Све посијо ајан до ајана, 
а беглери један код другога. 
Ко д'јељаше по агама вино? 
-- један момак к'о бијела вила, 
нит' имаше браде ни мустаћа. 
Црн му перчин бијел врат прекријо, 
на глави му калпак капа златна; 
на њој седам челенака царски' 
-- три су факли, четири чекркли. 
Факли пиште како гује љуте, 
чекркли се на чекрк обрћу 
у сахату по четири пута. 
Ту јунаку сахат не требује; 
све знаваше кој' је доба дана 
-- или дана, или ноћи тавне. 
Боже мијо, ко је дечак бијо? 
То једихник Брунчевић Дервишу. 
У то ага и у то бегова 
так'ог више нема ниједнога 
-- ни так'ога лица госпо'скога, 
ни так'ога ока соколова, 
ни так'ога зуба ђаволова. 
Цијо момак у злату сја'јаше, 
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у токама и у челенкама. 
Све бегове вином појијаше; 
како коме чаше додаваше, 
све за силах руке задињаше 
да му аге слађе пију пиво. 
Аге клете шенли и веселе 
-- вино пију, разговараху се. 
О свачему сохбет затурили: 
о коњима и о јунацима, 
о момцима и о девојкама, 
о оружју и о мејданима 
-- ко је више добијо мејдана 
од душмана на чиста мејдана; 
ко је царски худут раширијо, 
ко њемачку цуру поробијо 
те Бошњаке ш њоме оженијо; 
ко је бољу шћерку подхранијо. 
Неко шћерку, неко секу фали, 
неко фали од брата девојку, 
неко своје у силах оружје, 
неко своју на бедрама ћорду, 
неко коња у подруме свога 
-- свак понешто и понешто фали. 
Егленише шта ко бегенише 
-- аге царске зенгил и бијесне, 
не мишљаху ручке ни вечери, 
ни како ће харач покупити, 
ни султану порез оправити. 
Дигли ћурке на златне чивије, 
калпак капе на мермер хастале, 
оштре сабље преко бедре двије. 
Таман аге ћеиф наместиле, 
док запишће суруџија царски 
на мензила коња Отманова 
-- татар вришти, суруџија пишти. 
Бег угледа царског татарина, 
па повика своје бајрактаре: 
„Истрчите на селам на врата 
те сретите царског татарина; 
два мензиле коње прифатите, 
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два татара к мене доведите!“ 
Од млађије' поговора нема, 
потрчаше кā и соколови; 
на авлијска истрчаше врата, 
па пред ферман на селам стадоше 
рад' ићрама и царског фермана. 
Татар селам међу њима вика, 
па од свога одсједе мензила, 
и за њиме одма' суруџија. 
Два им момка коње прифатише, 
а два друга царева татара 
поведоше бегу на селаме. 
Кад је татар дош'о пред агама, 
селам даде, па међу њи' стаде. 
Рад' ићрама и божег селама 
сви бегови на ноге усташе, 
па за руку узеше татара, 
код Личкога бега посједоше. 
Татар ферман даде Мустајбегу; 
Мустајбег се цару поклонијо 
-- двапут цару, а трећом ферману --
па га Врцић даде Ибрахиму. 
Врцић тура' ферман распучијо, 
царски емер учи ашићаре. 
Кад су Турци ферман разумели 
-- шта хим сјајни Сулејмане каже 
од Стамбола са пајтахта свога --
бег повика своје бајрактаре: 
„Потрчите на град на бедена, 
на топове шенлук учините 
за честидбу нашега везира; 
Бог живијо сјајног Сулејмана, 
млого љета и млого година 
сјајало му кā и сунце царство 
-- ако Бог да, кā што је Бог кадар!“ 
Па татара беглер загрлијо, 
-- загрлијо, па га пољубијо --
татарину 'вако беседаше: 
„Татарине кā од срца мога, 
ја те молим кā рођеног сина: 
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трипут за ме царске љуби руке, 
а четврти за све муслимане! 
Казаћеш му шта смо учињели, 
која радос' оста међу нама 
з божје стране и царскога шана!“ 
Татар јаше на своје мензиле, 
оде натраг одкуд је дошао. 
Бег на своје вика бајрактаре, 
појахаше коње криловите... 
Бег им 'ваку рече лакрдију: 
„Бајрактари, крила Мустајбега, 
на седам се страна растурите, 
па од Лике низ Босну крваву! 
У џеп доста тур'те маџарија; 
немо'те ми паре зажалити, 
а ни бега свога засрамити 
-- ни цијелу Босну поноситу! 
Ни пр'о села пријећи немојте 
које село бајрактара храни, 
што нећете задовољство казат 
како нам је султан учинијо, 
Ћуприлића нама оправијо! 
Сада знамо што ћемо живети 
и как'а смо златна крила стекли, 
у над Бога, од султана свога. 
Нек' се шенлук градовима гради 
-- градовима, па и паланкама!“ 
Царски емер преко Босне прође. 
Боже мили -- на свему Ти фала! --
как'а им је радос' завладала?
На сваки град пуцају топови; 
све се шенлук и весеље гради 
кā када се жени јä удаје, 
јä ли неко чедо сунећаје. 
Царски везир у Травнику дође. 
На два дана од Травника града 
Травничани срели Ћуприлића 
са четири мудериза царска 
и пе'стотин' софти из медреса; 
док су пашу у Травник сместили 
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четр'ес' Курхан-хатми заклопили, 
док су хоџу на престол турили. 
Што су дворац зинет учињели 
ђе ће хоџа сести на шилтету? 
Ту дубровска диба прострвена, 
по шилтету сребрена халија, 
а са златном пуљком покована. 
Златнијем га ћурком огрнуше, 
па пред хоџу на диван стадоше. 
Хоџа рече међу Травничане: 
„Травничани, моја браћо драга, 
цар ме о'ђе спреми међу вама 
не сам' за вас, но за Босну ц'јелу. 
Ево вама ситна бујрунтија 
са емером сјајног Сулејмана. 
Глас у целу Босну растурите: 
когој хоџу жели Ћуприлића, 
нек' код мене хожђелдијом дође! 
Босне сам се гајет ужелијо; 
срцем желим виђети главаре, 
бујрунтију ал-Отману спремит, 
да му кажем ђе је то истина, 
да је боља но што свијет каже. 
Све што шћедну нек' од мене траже; 
у над' Бога, ја ћу у султана, 
а ја ћу се и сам осјећати, 
добивати шта је вами драго.“ 
Кад везирска пође бујрунтија, 
па се сташе сазиват главари 
из све Босне, а свакога града 
-- негђе десет, а не'ђе педесет 
бираније' баша и бимбаша, 
и царскије' редом буљукбаша --
и бегова са свакога града, 
агалара под нишане царске, 
а са села царски бајрактари. 
За цијелу месец и годину 
не пријеђе дана никак'ога, 
све Босанци слазе код везира 
рад' виђења и рад' хожђелдије. 
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Везир хим је начин учинијо; 
отворијо мусафирхану царску, 
добавијо своје службенике 
те услугу пред Босанце граде. 
Коље овце, а коље овнове 
-- ђекад краве, некад и волове --
док се Босна текмил учињела. 
Онда везир пита капилије: 
„Браћо мила, моји Травничани, 
од широке Босне поносите 
сваког града, колико је ага 
и бегова по Унђуровини, 
јесу л' сваки дошли на виђење, 
на мој долаз у Травнику граду? 
Јесу ли се сваки изредили?“ 
Травничани паши џеваб дају: 
„Све је дошло из краја свакога; 
само Лика није, и Удбина, 
и Врљика и Отока Доња 
-- Лички беже и Хрњица Мујо, 
ни оточко седам буљукбаша, 
ни с Цетиња два бега царева, 
Бег Зенковић и Бабахметовић.“ 
Везир намах на ћатиба вика: 
„Брже ситну бујрунтију гради! 
‚Шта је ово са бегом Личкијем 
те га к мене у Травнику нема? 
Сва ми Босна равна к мене дође, 
а вас, беже, са Унђурске нема! 
Ал' нећете, ал' не бегенишете? 
Ево месец и година дана 
кā Ћуприлић седи у Травнику 
и свије' вас чека на виђење, 
а вас хала у Травнику нема! 
Џеваб мојој бујрунтији дајте: 
или ћете доћи, ил' не доћи?‛“ 
Кад полеће царска бујрунтија 
преко Босне у Лику крваву 
на скупљену Мустајбега лонџу, 
сад бег виђе царске пашалије 
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под управом Ћуприлић везира. 
Бег на седам бајрактара вика: 
„Брже, ђецо, на авлију сиђ'те, 
ту сретите пашалије царске 
из Травника новога везира; 
да видимо шта тā везир тражи!“ 
Послушаше млађи старијега. 
Полећело седам бајрактара, 
на авлији отворише врата. 
Док стигоше пашалије царске, 
селам даше међу бајрактаре, 
ођахаше с коња царевије'. 
Бајрактари коње прифатише, 
-- једни коње, друге пашалије, 
пашалије бегу на селаме. 
Селам даше, на ногама сташе. 
Сви бегови селам прифатише 
-- сви бегови и све аге царске --
и царскије' седам буљукбаша, 
и међу њих Брумац Османага, 
и Хрњица од Кладуше Мујо, 
два царева бега са Цетиња. 
Пашалије код бега сједоше. 
Аге редом хожђелдије дају, 
хожђелдије и сафалђедије; 
питају се за мир и за здравље. 
Бег сад пита пашалије царске: 
„Како нам је лала Ћуприлићу? 
Је л' се свога места навикао? 
Шта он жели? Што вас је спремијо?“ 
Пашалија на ноге скочијо, 
беглербегу даде бујрунтију. 
„Ето, лички, види, Мустајбеже, 
шта ли жели везир од Травника!“ 
Беже књигу даде Ибрахиму, 
бајрактару своме у селаму, 
који знаше ферман преучити, 
а камоли ситну бујрунтију. 
Све је чита, наустице прича 
међу аге и међу бегове. 



   Авдо  Међедовић                                                             

1080

Епске 
народне 
пјесме

„Везир џеваб из Травника тражи: 
‚Или ћете доћи, ил' не доћи?‛“ 
Бег Мустајбег рече беглерима: 
„Браћо моја унђурски бегови, 
шта ћемо му џеваб учинити?“ 
Аге царске бегу говорише: 
„Бег Мустајбег, пашалији кажи, 
нека каже у Травник' везиру: 
за нас свије' нек' му руку љуби, 
паша на нас да се не наљути. 
У над Бога и боже помоћи, 
одмах ћемо код везира доћи 
и донијет што је за везира 
-- што је цару мило и везиру, 
и царскоме свакоме већилу.“ 
Пашалији так'и џеваб даше, 
ка Травнику натраг повратише. 
Сад бегови вијећ учинише. 
„Шта хоћемо и како хоћемо? 
Можемо се добро опремити, 
од везира па се не срамити; 
но шта ћемо на дар понијети? 
Што би даром за везира било? 
Или ћемо коње нејахане, 
или мљетске чохе на донлуке; 
или ћемо паре небројене, 
да везирску касу напунимо?“ 
Сви шутаху, један говораше 
-- говораше Брумац Османага: 
„Аге царске и бегови редом, 
што зборите лакрдије луде? 
Везир није послат у Травнику 
да се чохе код везира дају. 
Није жељан чоха ни кадифа, 
нит' је жељан коња крилатије', 
нит' је жељан пара небројени'. 
Повиша је хазна ал-Отмана 
него наше касе сиротињске. 
Него ово треба за везира: 
да пробамо преко међе сухе 
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јä л' Јаноку, јä граду Задарју, 
јä л' у Пожур или у Приморје, 
јä ли макар до бијелог Беча 
где се мора бију с Приморима, 
куда ходу низ море вапори, 
куда пошту носу ћесареву, 
коју пазе војни џенерали 
и са ш њима мајданџије златне, 
што су главни у њихној држави. 
Да ми нашу Лику подигнемо, 
целу Лику и Отоку редом, 
па Цетиње и Врљику горњу, 
и два бега са врела Цетиња 
-- и Кладушу и Удбину ш њоме, 
од Орашца до шехер Бихаћа, 
па ни Гламоч да се не остави --
од најмање тридесет хиљада 
војске наше с тридес' буљукбаша! 
Војсци ћемо Муја командара, 
а на стране разбајаће Тале 
ђе шћенемо њима ударати.“ 
Кад то Брумац рече Османага, 
бег Мустајбег рече Османаги: 
„Није вакта од толиког даља 
да дижемо силовиту војску; 
покрај мора војска ходит неће. 
То је бечка близу државина; 
ту се одма' море рат створити. 
Море бити па ми не добити, 
млого сина пожељети мајка, 
мила сестра остати без брата, 
вијерница без свог мужа љуба, 
с тијем гласом пашу закахрити. 
Но знате ли, аге Крајишници, 
с ове стране мора неситога 
од Пожура до села Узовља, 
од Задара до села Прозорја, 
у Приморје и седам Котара, 
у подручје бана Дасовића, 
ту је дван'ес' њемско капетана, 
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два сердара бечкога ћесара: 
Диклић сердар и Смиљанић ш њиме. 
Врховни је Мандушићу Вуче. 
Он је скоро начинијо кулу 
у Приморје на широко поље 
на противу нас свије' Бошњаке. 
Градило је педесет мајстора 
из дан у дан за годину дана. 
Та је кула кā и задужбина, 
Вук највиша наша крвопија. 
Тудар бисмо штогод задобили 
-- задобили, а не изгубили --
главније' се глава надобили 
те у Травник бедем окитили; 
барем, барем цуру заробили, 
јä ли Косу Смиљанић сердара 
или Јешу Гавран капетана, 
ил' Ро'санду Вука Мандушића 
-- од те три па макар коју било --
и са ш њоме пашу оженили.“ 
То Мустајбег рече међу аге, 
но све аге редом ушућеше. 
Но не шути бабово дијете, 
тā једини Брумац Османаге, 
тā делија Брумчевић Дервишу, 
који с вином аге поијаше. 
„Пардон беже, наше огледало! 
Сад си добру хору уфатијо. 
Та неђеља што ће прва доћи, 
па иза те која друга дође 
-- то ј' од данас четрнаес' дана --
Вук Мандушић крсно име служи. 
Од цијело све седам Котара, 
што господе има у Котаре 
-- од приморске њихне бановине 
што ће имат њихове господе --
све ће Вуку на дворове доћи, 
на честидбу новог двора Вуку 
и на славу крснога имена. 
Ту ће Коса бити Смиљанића 
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и лијепа Јеша Гавранова, 
обадвије код Ро'санде доћи. 
Главари ће на дворе Вукове, 
а ђевојке у зелене башче, 
ту се дивна кола пофатати. 
Ондар виђет, па хим ударити; 
на искуп су приморски главари, 
а одувуд аге и бегови. 
Немо'те рећ', аге моје драге, 
да је сама Мандушића кула. 
Ту је силна окупљена војска 
са свакога краја од Котара, 
љута војска као граничари, 
која се је бити научила, 
која нам је млого јада дала. 
Туна глава нема бадихава! 
Ако дā Бог па хи добијемо, 
наша ће се спомен помињати 
док је века и бијелог света.“ 
То Брумчевић Дервиш говоријо, 
а Мустајбег на ноге скочијо 
па га з двије руке загрлијо, 
међу очи црне пољубијо 
ђе се сиви соколови љубе. 
„Хај аферим, пиле од сокола! 
Так'ог више међу нама нема. 
Е, да Бог дā, мој милосан сине, 
па од данас до далеког века 
твоја спомен кā и змаја била! 
Дочек'о ти женидбину бабо, 
сви ти, сине, у сватове били, 
и ја ш њима сва'ски старешина 
-- нек' остане гнездо од сокола!“ 
А бегови амин учињеше. 
А Мустајбег на ћатибе вика: 
„Пера прим'те с чим се књиге пишу!“ 
Одмах млађи бега послушаше. 
Белу карту у руке примише, 
и та пера с чим се карта пише. 
Бег им одмах 'вако беседаше: 
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„Сад ми седам књига напишите 
на бихаћко седам буљукбаша 
-- два Козлића, три Хуремагића, 
сасред Бихћа Попрженовића.“
Те написа, друге наручује: 
једну Раму у Гламочу граду, 
једну Талу у Орашцу равну. 
Кад је пош'о Талу писат карту, 
све се аге бегу насмијаше. 
Писма нису потребита Талу; 
Тале није у мејтеф ходијо. 
Ништа Тале учит не умије; 
потебета, и то наопако. 
Те написа, друге начинијо 
на два бега са врела Цетиња, 
Зенковићу и Бабахметовићу. 
Те написа, друге наручује. 
Једну спрема у Удбину равну, 
у Удбину стару Кахриману. 
Једну Хаџи спрема Капетану; 
једну пише у Отоку равну 
на делију Куртагић Нушина. 
Једну Козлић спрема Хуремаги, 
другу шиље Арап Мехмедаги. 
Једну Зорић спрема Шабанаги, 
другу шиље Осман Танковићу 
-- Танковићу и Арнаутовићу. 
Једну Куни Хасанаги спрема; 
једну спрема од Рибника Хасу, 
једну спрема Врљичком ајану 
и његову Селим Велагићу, 
бајрактару што га так'ог нема. 
Мују туна наустице каза: 
„Хајде, Хрња, на есћи Кладушу! 
Спреми себе и Халила твога, 
сву Кладушу и Удбину доњу; 
командар си на цијелу војску!“ 
Сад на сваку карту написату: 
„Махсуз селам, аге и бегови! 
Јесте л' чули за нашег везира, 
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ђе га је цар у Травник послао 
за свије' нас добра задовољства? 
Па нас везир зове на виђење, 
рад' виђења и рад' холђедије. 
Но је мука, моја браћо драга; 
ми немамо дара спрам везира. 
Па смо сада нијет учинили 
на љути бој у ћесаревину 
и на силне дворе Мандушића, 
ђе Вук сада крсно име служи. 
Силна ће се бити туна војска, 
и главари од седам Котара. 
Ваља њимам, браћо, ударати. 
Ако дā Бог да хи добијемо 
па з главама бедем закитимо 
-- бедем велик у граду Травнику --
још кад би нам срећа изнијела, 
од три цуре три њихна главара 
барем једну кад би заробили, 
везир-пашу ш њоме оженили 
-- или њега, ил' његова сина --
јä ли с Козом Смиљанић сердара 
или с Јешом Гавран капетана, 
јä л' с Росандом Вука Мандушића 
-- једну од три, па ма коју било --
то би за нас млого добро било; 
спомен добар, добро уживање, 
успјех добар док је од ње трага. 
Ама, аге, што брже морете 
војске куп'те што најбоље знате 
-- све крваве од боја јунаке, 
који море стићи и утећи 
и рањена друга понијети --
браћо драга, ако Бога знате, 
за најдаље до данашњег дана 
да је војска о'ђек искупљена, 
јер се време за ударца крати.“ 
Кад је књиге текмил учинијо, 
ондар седам бајрактара вика: 
„Ђецо моја, моја крила златна, 
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сад крилате коње опремите, 
ове карте у руке примите; 
до пр'осутра док заучи подне 
сваку, сине, да хи растурите 
и одмах се натраг повратите 
-- да дижемо Лику и Грбаву!“ 
Бајрактари коње опремише 
-- ћулехане, коње крилатасте --
написане карте дофатише, 
на седам се страна растурише. 
Колико хим коњи трчијаху? 
-- кā пр'о неба даничке звијезде. 
Кол'ко сјајка свита с бајрактара? 
-- кā са змаја отресине златне. 
Намах бегске растурише карте 
и бегу се натраг повратише. 
Ђе су карте наручене дали, 
осташе се војске спремајући. 
Па све на то шућур учињеше. 
Бег на своје бајрактаре вика, 
на Мемића и Деснића ш њиме: 
„Ти, Мемићу, хајде на топове 
те опали дван'ес' хабердара; 
ти, Деснићу, прими алај-бајрак. 
Пободи му темре у бедеме, 
нека знаде искупљат се војска 
ђе је покрет неђе од ударца 
-- јä л' на бана, јä л' на неког краља, 
ил' на 'наког дуку ћесарева.“ 
Бег на друге вика бајрактаре: 
„Потрчите у шехер чаршију 
и вичите тридесет сејмена;
нек' истуру бијеле шаторе 
низ зелено поље покрај Лике, 
ђе се 'оће војске искупљати. 
На алаје шатре разапнете 
кā што ће се војска искупљати; 
нека знају босански главари 
ђе ће који с војском о'сједати.“ 
То је беже емер учинијо, 
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услуга се одмах извршила. 
Бег Врцића спреми бајрактара 
на Мауну високу планину. 
„Хај' Врцићу, јаши на дората, 
Маунићу кавадару кажи, 
нека зовне два бегова кнеза 
што кметују на моје чивчије 
-- кнеза Мата и Матију ш њиме --
да дожену с мојије' бачија 
на буљуке овце и овнове, 
на суреке краве и волове, 
да се јело за сигурно згради.“ 
Све што знаде лички Мустајбеже 
сигурао у Лику широку 
спрема војске од Босне широке, 
да се од њих не би засрамијо, 
да не речу босанксе газије: 
„Чудимо се бегу Личанскоме. 
Војску купи, начина јој нема; 
ту нит' бега има ни ђавола!“ 
Штогој иде вазда брзо дође. 
Треће јутро кад је освануло, 
Лички беже рано поранијо 
на дворове у Лику крваву. 
Дворац висок од седам бојева, 
надмашијо Лику и Отоку. 
Кунара је на очи планина, 
пр'о које ће долазит Крајина, 
збијати се у Личанско поље 
под бијеле Мустајбега дворе. 
Бег погледа на Кунару равну. 
Вихра нема, а јекну планина; 
поче з горе опадат четина, 
писка стајат траве ђетелине. 
Почеше се помиљат бајраци, 
иза њима цареви јамаци. 
Боже мијо -- на свему Ти фала! --
ко најпрви изби на Кунара? 
Хрњо Мујо са ески Кладуше 
на ђогата, коња пјегавога. 
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Боже мили, погледат сердара, 
кā најбољег царева риџала; 
салтанет му баш кā у везира, 
личнос' клета што је так'е нема. 
Враног ока, а чела широка 
-- кол'ко чело беше у Хрњице? 
Међу веђе мушка подланица, 
преко чела два мушка чеперка; 
десна рука и мишица Мујска 
као другом ђовда преко паса --
врана ока, а чела широка, 
лица б'јела испод врана ока. 
Сврх очи му двије вјеђе пале, 
на усне се з брком смијешале. 
Какви брци бјеху у сердара? 
Би рекао и би се заклео 
ко би њега далеко видијо, 
црно галче носи у зубима 
-- црно мртво, теке неодрто. 
Брци клети на оба рамена, 
низ јуначке токе по прсима, 
прекрилили токе и јелеке. 
Црни брци, а токе злаћене, 
па се токе кроз бркове сјају 
баш кā оно кад огрије сунце 
од запада кроз јелово грање. 
Тако му се токе сјаијаху 
кроз Мујове на прсима брке. 
Боже мили -- на свему Ти фала! --
з гривом му се брци мијешаху, 
прекрили му силах и оруж'е. 
На глави му алем-капа царска; 
око капе поша замотата, 
за том пошом дван'ес' челенака 
-- шес' је факли, а шес' је чекркли; 
чекркли се на чекрк обрћу 
у сахату по четири пута 
те му часе од сахата кажу; 
а факли се пера растурила, 
притисла му зелену доламу, 
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која је златом цела извезена. 
Златне гране уз плећи сердарске. 
Уз руке му гује исплетене, 
на раме му наслониле главе. 
Ко веш' није а није видијо, 
би рекао да су гује живе. 
Око врата колијера златна; 
два каната до Хрњичког врата, 
па у један пуна литра злата. 
На бедре му еждегли чакшире 
-- све куд швате, све на гајтан дате. 
Уз бедре му гује исплетене, 
под силах му главе састављене. 
Око Муја два мукадем паса, 
па араиш на току силаха. 
У силах' му двије мљетке мале 
које обље без кремења пале, 
које литру тученика примљу 
-- ђе погађу, мехлем не помаже. 
Међу њима ханџа-кама љута 
која срца у јунаке пара. 
Низ прси му четири гајтана, 
преко тока до левога кука 
-- све четири од бисера сама. 
Па кајаса момку преко паса; 
на њој виси остра посјеклица 
која беше у Аџем' грађена, 
из Аџема цару даровата 
-- цар је Мују на дар оправијо --
која вреди једног слабог града 
-- а „хаџије аџимунка“ вичу --
која сече лиге и вериге 
и оклопе на јунаку љуте; 
сабља трипут на Ћабу слазила. 
Балчак јој је од дуката жута 
-- и на сабљи три мухура царска, 
и четврти шеха Ћабенскога --
а крна јој од бисера сјајна, 
а костура од зехера љута. 
Па њој аје пише из мусафа 
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-- ко је креће, лоше бити неће. 
Сад што Хрња јахаше ђогата? 
Пјегав, б'јеле гриве до копита. 
На ђогата седло од мерџана; 
з двије стране два рахта од злата, 
а нис прси сјајни клобукови, 
златан калкан између колана. 
На ђогата четири колана, 
два иликли, а два ибришимли, 
од бисера пуљком поковани; 
па петица ђогова 'каница, 
што ђогата од колана брани 
-- кад му златна сјаји јабучина 
а палаха деветеро крила, 
би рекао да је горска вила. 
По ђогату четири билана,
силимбета од злата жежена. 
Око гриве решма позлаћена, 
кроз решму му грива протурена; 
грива бела а решма злаћена, 
двије боје па се отвориле 
-- би рекао, грије месечина. 
Низ образе два каната златна, 
на чело му сјаји даничкиња, 
а на сапи грије месечина. 
Седло злат'ом хашом покривено, 
испод хаше коњичко оруж'е. 
Хаша није тката ни шивата, 
но од суха исплетена злата; 
плеле су је четири робиње 
у Дубровник' четири године, 
и четири помагаче биле 
-- док су хашу текмил учињели, 
маџаријом жутом поткитили, 
свије осам без очи остало. 
Ђогат висок кā планинска јела, 
а дугачак кā и крпа платна, 
а златна га понијела 'дела 
-- куда краче, кā и сунце сјаче. 
Колико је висок у висини, 
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још је дужа сабља Хрњичића; 
све га сабља по кичици туче 
-- би рекао, неко ата вуче! 
Фала Богу, кад гледаш сердара: 
о ункаш му на ђогата клета 
објешена бахтли гарабина 
која пōке тученика прима, 
с којом орле бије под облаке 
и на море заставља вапоре. 
Бојно копље уз раме сердару 
од тридесет кила и четири; 
то је копље од челика сама. 
Наврх копља од аждаха глава, 
и у глави два филова зуба 
која кости крши од јунака. 
До пō копља чохом опшивено, 
пола друга крвљом заливена 
добијајућ' крваве мејдане 
-- сам' за цара четири мејдана, 
а за себе ни хесапа нема. 
Шала није Хрњица сердаре, 
од цијеле Босне командаре; 
на њега су два сердарства царска, 
са Диклића и са Ограшића. 
За њим дечак Халил на малину, 
на малину кā и на шајитану. 
Сва је Лика згледала сердара; 
страшну поглед виђоше сердару, 
и на њему в'ома чехру сјајну. 
Виђоше га, па рекоше Турци: 
„Так'ог више рађат мајка неће 
-- ни рађати, нит' га је родила!“ 
Кад виђоше на мал'у Халила, 
агама се чехра насмијала 
од љепоте нагојна Халила 
и његова лица госпоскога, 
и црнога ока соколова. 
Браде нема, а нема бркова; 
момак бијел кā и бела вила. 
Чело му је алтун хамајлија, 
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а веђе му с мора пијавице; 
трепавице са два ока врана 
-- би рекао, крила ластавице 
прекриле му двије јагодице. 
Кад се смије, ка' да бисер сије. 
Црн му перчин бијел врат прекријо 
кā да му је црн гавран засијо. 
Мрка коса момку разведена, 
а на девет тура расплетена; 
два му пера пр'о јуначког чела, 
за њим златне цареве челенке; 
вису сјајна пера с челенака 
на злаћена так'ога дечака. 
На чело му царева зердава, 
и на њојзи име Хрњичића, 
баш Халила брата сердарева. 
Как'а личнос' беше у дечака? 
То је трипут у Беч салазијо, 
коња трч'о, робље избављав'о. 
У Беч' му је слика извађена 
-- од Халила и коња Мујова; 
потврђено у конзулат бечки 
да кā њега у вас свијет нема; 
није так'ог родила Туркиња 
ни Српкиња, па ни Латинкиња. 
Што су до три стране краљевине, 
ђе ђевојке има на удају, 
свака њега у ђерђефе везе; 
кад ручају или фруштукују, 
све на софри ш њиме присмакају. 
Да је кабил, па да је могућно, 
што је цуре у ћесаревини, 
свака би му рада бити љуба. 
Нека су му, и невоља им је! 
Заклеше се у Лику Личани: 
„Да нијесу златна мушка 'дела 
обучена на Хрњић Халила, 
бисмо рекли да је горска вила! 
Хај', машала! Благо оној мајци 
која га је так'ога родила, 
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благо сестри за так'ога брата, 
а најблагше вијерници љуби 
која ће га на ложници љубит!“ 
Куд' је момак у лице прикладан, 
туд' на њега мљетачка одела. 
По прсима свилена ђечерма, 
ципијела златом повезена. 
Златне токе момку по прсима, 
златне токе од четири оке. 
На плећи му мљетачка долама 
од бијеле мљетачке кадифе; 
уз обадва з доламе рукава, 
све уз један по дван'ес' путаца, 
свако пуце по пō литре злата. 
Два траболоз опасао паса. 
Силах стеже -- нема сахтијана, 
без вас плетен од сухога злата --
у силах му двије пушке мале; 
кундаци хим од жеженог злата, 
а ћетови драги каменови. 
Ханџар златан међу пушке двије, 
кој' ваљаше једног слабог града. 
На бедре му од саје чакшире 
-- сјајско платно, тек све сухо злато. 
Остра сабља на лијевом куку 
-- балчак цели од алем камена 
и хакики из Арабистана --
што је боље нема у султана, 
што је на дар за Хрњу скована. 
Сабља што је? Крна јој је златна, 
а врана му длака у малина. 
Малин клети у рахте злаћене, 
а низ прси силимбета златна, 
два чатала, четири билана. 
На глави му узда дубровачка 
ципцијела паром подкићена 
-- то не беше паром или аспром, 
но све царско жутом маџаријом --
у Босни је више так'е нема. 
Цела глава од коња малина 
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-- сва узда у зверку сављена, 
па у златну пену умочена --
куд махаше, ка' сунце сја'јаше. 
На малина деветоро крила, 
и под њима сјаји јабучина. 
Црна длака, ђеисија златна 
-- би рекао, сјаји месечина. 
О ункаш му брешакиња сјајна, 
брешка клета у злато скована. 
Спомен брешки има у дувеље 
да је так'е у другога нема, 
да за пред њу нема панцијера --, 
да је так'и носи сахибија 
што га так'ог у царево нема, 
-- у царево па ни ћесарево. 
Јевропа је цела проценила, 
док су Босни до два Хрњичића 
и бег Лички и Орашки Тале, 
да никак'а кахримана нема; 
да су вазда поносни јунаци, 
да би цару Босну одбранили; 
док су Хрње, лоше бити неће, 
у Турака има доста среће. 
Кад беглери виђоше Халила 
гласитога и племенитога, 
сви се бези редом заплакаше, 
нек' од ашка, неко од мерака 
-- то од ашка од Хрње сердара 
и његова шидетли ђогата; 
од мерака од Хрње Халила 
и његова госпоскога лица 
и под њиме шајтана малина. 
Сад кад сердар са Халилом дође, 
за Хрњама до два бајрактара 
-- једно Дрнда, и Алија с њиме; 
па Алија јаше на риђана, 
Дрнда за њим на коња шарена. 
Но обадва Хрњска бајрактара, 
на обадва руха јањичарска; 
на прсима токе ал-Отманске, 
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а на плећи мрки талагани, 
па испод њи' вире јатагане. 
Поједан се на четрдес' пише; 
так'и беху момци змајовити 
и под њима коњи криловити 
з двије стране Хрњице сердара 
баш к' и царске лале код султана. 
За сердаром триста Удбињана, 
све на ате и на бедевије; 
пешца с њима ниједнога нема. 
Кад се Хрње низ Кунар скидоше, 
бег опреми хиљаду јунака 
те на селам сташе пред сердара. 
Муја бегу воде на дворове, 
а Халила с војском под чадоре. 
Ђе се беглер срете са сердаром, 
сретоше се и загрлише се, 
у јуначка лица пољубише. 
Питаше се за мир и за здравље. 
Кад су рекли ђе су здраво били, 
посједоше један крај другога 
на бијеле Мустајбегу дворе. 
Млађи момци кахву донијеше, 
мавели га ћурком огрнуше, 
наргиљу му чибук запалише. 
Тамам сели, ћеиф наместили; 
вихра нема, а јекну Кунара. 
Кад бегови очи полећеше, 
кад на Кунар' виђе бајрактаре, 
бихачкија седам буљу'баша 
кā и седам паша царевије' 
-- два Козлића, три Хуремагића, 
сасред Бихћа бега Атлагића, 
садно Бихћа Попрженовића. 
А как'а су два бега царева?
Да Козлића кā два паше царске, 
Хуремићи кā везири царске! 
Под њима су витке бедевије 
-- виловите, под колане крила; 
што не лети, утећ' им не море, 
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што не лети, стићи хи не море. 
Ђегођ седам иде буљу'баша 
и са ш њима седам бајрактара, 
војске ш њима до седам хиљада. 
Тешко оном ко хи дочекује 
-- ко се бије, избити се неће. 
Под њима су коњи џиновити, 
а на коње људи виловити. 
На бедре хим аџемкиње љуте 
које тјело од јунака сечу; 
уз раме хим бојна копља клечу 
што на мејдан добијају главе. 
Кад хи лички виђе Мустајбеже, 
од сејира на ноге скочијо 
да сагледа седам буљу'баша 
кā и седам царевије' паша. 
Од ашка је на ноге скочијо, 
па Хрњици Муји бесједијо: 
„Ну сердаре, кā од мајке брате, 
у над Бога великога, Мујо, 
да никога од Крајине нема 
сем бихаћко седам буљу'баша 
на крилато седам бедевија, 
Вуку име сретно бити неће!“ 
Па Мемића и Деснића вика. 
Истурише хиљаду Личана 
у сусрете седам буљубаша. 
Млађи бега одма' послушаше; 
з двије стране на селам стадоше.
Буљукбаше турски селам даше, 
с виленије' коња осједоше; 
млађи момци коње прифатише, 
други бегу воде буљу'баше. 
Кад бегови код бега дођоше 
-- тадар срећа беше у Турака 
те хајаху један за другога --
посједоше један код другога. 
Питају се за мир и за здравље. 
Млађи момци кахву донијеше. 
Кад су рекли да су здраво били, 
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све ордије пале под чадоре. 
Алајли се побише бајраци, 
запеваше у коло Бошњаци. 
Пишту зиле, трупљу мехтерије, 
пуцају хим редом венедници. 
Таман беглер ћеиф наместијо, 
ма бегове очи утекоше; 
Кунара се отвори планина, 
а запишта трава ђетелина 
-- кад избише два бајрака царска, 
са Цетиња два бега царева. 
Фала Богу -- на свему Ти фала! --
как'а беху до два муселима? 
Калпак капе, а бијеле браде, 
са калпака златна пера клета 
низ бијеле браде смијешата 
-- би рекао и би се заклео 
да кроз грање масечина сјаји. 
На плећи хим зелене мавлуте, 
тек жутијем златом извежене 
-- више злата но зелена платна --
низ прси хим токе олуклије 
не од сребра, већ од сухог злата, 
које вреде млого маџарија 
-- ћесе нема што би хи платила, 
само хазна Али Сулејмана. 
Сјају хим се токе кроз те браде 
баш к'о сунце кроз јелово грање. 
На бедре хим мљетачке чакшире; 
покрај шава злаћени гајтани. 
Мљетска чоха теке венедичка 
испод жутог црвени се злата 
-- злато жуто, а чоха црвена, 
па се двије боје отвориле; 
би рекао, змајске отресине. 
Око паса два бега царева 
два силаха у мерџан скована 
који вреде хиљаде дуката 
-- такије' хи у Крајини нема. 
Што им беше у силах' оружје, 
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у жуто су обливене злато, 
ћетови хим алем каменови. 
Пушке мале без кремења пале; 
по пō литре тученика примљу, 
на јунака оклоп пробијају. 
Међу пушке отровни ханџари 
што парају срца из јунака 
на мејдану међу ордијама. 
Што им беху о кукове ћорде, 
обадвије од два растегљаја; 
крне су им од сребра сливене, 
а балчаци од самога злата, 
па обишле клете низ хајване 
-- би рекао и би се заклео, 
баш к'о гује низа сухо трње --
како хајван планинама краче, 
покрај њега клета сабља скаче. 
Колико хи сјака стоијаше? 
Кā кад грми, а меће свећина; 
ко хи види, фата га грозница. 
Оба коња у црно шарена, 
на обадва седла од мерџана; 
све у злато беху умотати. 
По два рахта з двије коњске стране; 
на рахтове клобукови сјајни, 
а низ прси бисерни билани. 
На два коња два шарена врата 
у злаћену решму замотата. 
Оковице низ образе златне, 
два каната међу уши коњске 
-- на обадва алем камен сјаји, 
да се види усред пола ноћи 
баш к' и оно око полу дана. 
Хаше златне поврх седла оба 
ципцијеле од злата плетене, 
наоколо рушпом подкићене. 
Па коњичко испод њих оружје: 
све карике од жежена злата, 
по пō литре тученика примљу. 
Кубурлуци од сребра сливена; 
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сребро бело, а жуто је злато, 
једно другом боју отворило. 
Боже мили -- на свему Ти фала! --
та два бега кā две паше царске; 
салтанет хим баш кā у везира, 
па још бољи беше нег' везира. 
А за њима до два бајрактара 
на два коња, обадва алата. 
И они су оба с рахтовима 
-- с рахтовима и са калканима --
и низ прси златним биланима; 
на зубе хим челични ђемови. 
Колико су коњи криловити 
-- кад потрчу јä л' кад ког ћерају, 
колико су коњи тврдоглави --
на зубе хим четири чампаре, 
и пр'о тога двије мушке руке; 
док уставу, фатају га муке. 
На коњима жвале ражваљене; 
колико су жвале ражвалили, 
да хим бугар кабаницу баци, 
не би коњске жвале затиснуо. 
Преко свије' жежених чампара 
пјене клете у небо бацаху, 
преко себе и пр'о аге свога; 
на олукли дочекују сапи, 
па са сапи по трави падају; 
ко малечко види издалека 
би рекао да се рађу овце, 
за овцама бијела јагњаца, 
од велики' пена хајванскије'. 
Кад трчаху, ногом удараху, 
испод нога хендек ископају; 
по колиби хендек ископали, 
би својега агу укопали. 
Боже мили -- на свему Ти фала! --
под хајване крила џиновита, 
а на њима људи виловити. 
На момцима злаћена одела; 
на глави хим капе јањичарске, 
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међу очи цареве зердаве, 
да су први међу бајрактаре; 
у деснице злаћене темрете, 
на темрете од злата јабуке, 
што је султан на дар оправијо 
са Цетиња на два бајрактара 
који дворе два бега царева. 
Уз раме хим џиде костоломне 
које иду ш њима на мејдане, 
који руше на буљук душмане. 
На крпама што су од бајрака, 
на њима су гране извезене; 
на крпама слика Сулејмана, 
сјајног цара, највећег владара. 
Сјајне ките са бајрака клете 
чак до трећег тицаху јамака 
што заступа царске бајрактаре 
-- кад би неђе суђен данак бијо 
те бајрактар да би погинуо, 
да се јамак код бајрака нађе, 
да се не зна из струке душманске 
ђе турскога бајрактара нема. 
Боже мили, за два бега царска, 
ш њима иду четири једека 
венедничком чохом покривени 
одврх главе до зелене траве 
-- кад би нечи' парип погинуо, 
да се готов код сах'бије нађе. 
Ш њима војске четири хиљаде 
-- све атлије, нема пешадије. 
На њима су 'дела јањичарска; 
би рекао да је царска војска. 
С леве бедре обешене ћорде, 
у руке хим лунтре дубровачке; 
уз рамена џиде отроване. 
Да никога од Турака нема 
без два бега и два бајрактара, 
војске њихне четири хиљаде, 
у над Бога и боже помоћи, 
би с једнијем ратовали баном. 
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Бегови се Лики примакоше, 
а Личани на ноге скочише. 
Не могā се ни бег одржати; 
са сердаром на селам изиде 
пред два бега са Цетиња равна. 
Кад до бега стигоше бегови, 
бирдем сташе, руке раширише, 
селам даше, па се загрлише, 
са хајвана бези одсједоше. 
Господа се за руке скрилила, 
па ис поља на бегове дворе; 
војска цела оде под чадоре. 
Бегови се за мир упиташе. 
Кад су рекли да су здраво били, 
пред њих разна пића донијеше 
-- рујног вина од седам година 
и ракије трипут препечене. 
Кад бегови чаше дофатише, 
један другом пашу честиташе, 
у Травнику хоџу Ћуприлића: 
„Благо нама кад смо ишчекали 
лалу царску што је без издаје; 
ради тога, честити нам пути 
у Приморје на Вукове дворе; 
Бог нам бијо, и срећа од Бога, 
учињели што смо наумили 
без зле среће и од крви смеће; 
да нам мејдан биде у рукама, 
с оно глава приморски' главара 
да травнички бедем закитимо; 
да везиру цуру поклонимо, 
од три главне па ма коју било 
-- или главну Косу Цмиљанића, 
ил' честиту Јешу Гавранову, 
ил' поносну Мандушића Росу --
једну бисмо дали за везира; 
кад би све три у срећу пануле, 
једну бисмо дали за Халила, 
једну добру дали за Дервиша, 
-- Брумчевића Османаге сина, 
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што га так'ог нема међу нама --
нек' се јунак жени од јунака, 
нек' тā оџак па'не код оџака, 
нек' се стари обрадује бабо, 
без порода више никак'ога 
без Дервиша да ожени сина!“ 
У том збору којем говораху 
још по трећу чашу не попили, 
Кунара се отвори планина 
а избише алајли бајраци. 
Запеваше на чивте Бошњаци, 
затрупаше ситне мехтерије 
-- а пукоше чивтом венедници --
запишташе зиле и борије. 
Боже мијо -- на свему Ти фала! --
изби један беглер на дорату. 
Боже мијо, ко беже бијаше? 
Од Плочника гази Алибеже, 
вас у суху огрезао злату 
-- би рекао да је паша царски. 
То се тако описат не море, 
која свита беше на беглера. 
На дората гриве до копита, 
и на дора рахти обуздали 
з двије стране до зелене траве. 
Око дора Алибега ћорда 
обавија кā и мрка гуја. 
Како дорат на колаче скаче? 
По три копља небу к хавајима, 
по четири фата пољанама 
-- би рекао, земљом не ходаше, 
но кā 'тица брза на крилима. 
Нити мореш рачун учињети 
ал' је бољи дорат, ал' бекрија, 
ал' је боља свита на беглера, 
ал' је боља бегу ћемерлија, 
ал' су бољи рахти на дората 
и дорова решма око врата 
-- би рекао па би се заклео, 
кудар беглер кроз хомар ходаше, 
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кā кроз облак месечина сјајна. 
Сви од ашка устадоше Турци 
да осејре гази Алибега 
и његова пехливан дорина 
з деветоро под колане крила 
и десета јабучина златна. 
За беглером четир' бајрактара. 
Боже мили, ко су момци били? 
Једно први што је на ђогата, 
то је гази Арнаут Османе, 
вас обучен у жежено злато; 
а ђога му рахти обуздали 
са све стране до зелене траве. 
Па та свита што је на ђогата 
-- ти рахтови и то седло златно, 
силимбета и златни билани, 
па поврх њи' клобукови сјајни --
што је свите клете на дората, 
заклеше се на беглуке Турци 
да то ваља једног доброг града. 
А што Осман беше на дорату? 
Момку нема ни двадес' година, 
четири је добијо мејдана 
-- један за се, а три за другога. 
На Османа има берат царски; 
ајлук прими, и плату од цара. 
Има ферман царски код Османа, 
потврђен је да так'ога нема 
у цијелу Лику ни Отоку. 
На Османа браде ни мустаћа 
-- враног ока, бијелог подока, 
на образ му цафте јагодице 
кā с пролећа на башчи ружице --
мрке очи баш к'о у сокола, 
зуби ситни као у ђавола. 
Црн му перчин бијел врат прекријо 
кā да му је црн гавран засијо; 
не личаше перчин на другога, 
без на мрка ис планине вука. 
На глави му фешчић меџедија, 
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па свилена поша обмотата; 
за том пошом седам челенака. 
Златна пера вису пр'о перчина, 
па се сјају кроз те косе мрке 
баш к'о бисер преко мрке свиле 
-- ђегођ седне, код њега су виле. 
Осман прође, други момак дође. 
Боже мијо, ко је момак бијо? 
То газије Куртагић Нушине 
на његова широка дората. 
Дуга врата, гриве до копита, 
вас се дорат у рахтове сјаји 
кā кад добро грије месечина. 
На дората седло и калкани; 
з двије стране рахте обуздали, 
а низ прси златни клобукови; 
четири му по дора колана 
-- два иликли, а два ибришимли, 
па петица ибришим каница 
што дората од колана брани.
Какав дорат беше Куртагића? 
Кад невоља међу Турке дође 
око как'а њемачкога града 
-- њемачкога или маџарскога --
те не могу бедем оборити 
јä ли с киме бедем прескочити, 
ондар зову дели Куртагића 
да подигне нару на дорату. 
Ђе је шћијо, ђе је наумијо, 
с ове стране мора неситога 
свакоји је бедем прескочијо 
и з бедема врата отворијо, 
и унутра Турке упуштијо. 
Међу њима так'ог коња нема. 
А што гази беше Куртагићу? 
-- мрка брка, а чела широка; 
преко чела два мушка чеперка, 
међу веђе мушка подланица. 
Око врата Куртагић Нушина 
кол'јер златан з два каната златна; 
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два каната момку покрај врата, 
под бијело грло запучата. 
Што је пуце међу канатима, 
у то пуце пуна литра злата. 
Низ прси му токе олуклије 
од сухога саливене злата. 
Око срца два траболос паса, 
поврх оба араиш силаха 
-- у њег' мрка сахтијана нема, 
но све златна жица исплетена. 
У силах му двије даничкиње 
ципцијеле у злато сливене, 
које литру тученика примљу, 
које оклоп лому на јунаке; 
међу њима кама отрована, 
од зехера сама саливена 
--та је кама само за мејдана. 
На бедре му од саје чакшире; 
уз листове гује оплетене, 
на кољена главе саставиле 
-- кад кракаше, гује зијеваху; 
веш' ко није па би то видијо, 
би рекао да су гује живе. 
Колике су плећи Нушинове? 
Би два момка легла по плећима, 
не би један другог дофатили. 
На плећи му бијела долама 
од бијеле мљетачке кадифе 
ципцијела златом извезена; 
златне гране ус плећи јуначке. 
Колике су мишке Куртагића? 
Од деснице и лијеве руке 
кол'ко добар момак преко паса; 
не могла му спучати долама. 
Низ рукаве по дван'ес' путаца, 
у свакоме по пō литре злата. 
Што на момка беше аџемунка 
на гајтану и кајасу златну? 
З балчака јој вису мухурови 
-- три мухура цара Сулејмана, 
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а четврти шеха Ћабенскога; 
та је сабља на Мећу ходила, 
па се Хаџиаџемунка виче. 
Мало крива сабља начињена 
порад маха и вишег посјека; 
покрај мрког дора опружена, 
по сапима тицаше дората. 
Колика је дуга исковата? 
-- од јуначка до два растегљаја; 
ко их чека, добро бити неће. 
Та је сабља за тога јунака; 
више так'ог родит неће мајка 
ни силнијег ни јуначнијега, 
ни так'ога паметна делије, 
без никак'е луде лакрдије; 
та би глава била пред султана 
џеваб дала, не би била срамна. 
Уз раме му џида костоломна, 
у њој кила четр'ес' и четири; 
наврх џиде од аждаха глава, 
и у глави два филова зуба 
који ждеру главе од јунака. 
Кадгођ џида лети хавајима, 
тутањ стоји џиде костоломне, 
тутањ стоји кā да облак грми. 
Нушин прође, други момак дође 
на зекану кā на танку вилу. 
Боже мијо, ко је јунак бијо? 
То делија Осман Танковићу 
на зекану кā на горску вилу, 
који крила носи и окриље, 
што прескаче стазе и богазе, 
који плива на велике воде. 
Кад Турцима до невоље дође 
те не могу воде препливати 
-- да пријеђу и преведу војску --
тумбас Осман носи на зекану 
да мостове преко воде граде, 
да з душманом рате и параде. 
На зекана Танковић Османа 



   Авдо  Међедовић                                                             

1107

Епске 
народне 
пјесме

одијела само сахтијана 
-- не требају златна на зекана, 
пошто гази воде брезбродкиње --
без пр'о седла четири колана, 
сва четири један по другоме. 
На седлу му кубурлије двије; 
кубурлуци добро поређени, 
од штављене коже начињени, 
да хим нигђе вода не досади, 
да јунака ватром не преваре 
у војскама међу ордијама.
Иста так'а 'дела на Османа; 
одврх плећи па до испод паса 
уштављена кожа од бивола, 
па у црну боју обојена. 
На бедре му сахтијан чакшире, 
око срца сахтијан силаха, 
па капаци поврх мљетке двије; 
мљетке пушке леже у кутије, 
кад пр'о вода плива на зекана 
да му вода не квари оружје. 
Уз раме му џида убојита; 
до пō џиде чохом опшивено, 
пола горња крвљом обливена 
-- у тој џиди четрнаес' кила. 
Фала Богу -- на свему Ти фала! --
Осман прође, протера зекана. 
Боже мијо, ко је јунак бијо 
на путаљу коњу високоме? 
Длаке црне, ноге путакасте, 
и на глави брње-баљатасте, 
тā је хајван кā и горска вила 
-- баш к'о да је од џинскије' коња --
у злаћеној свити обмотати. 
Колика је свита на путаља? 
Све рахтови као и другога 
најпрвога бега или аге; 
так'о седло а так'и калкани 
кā у другог аге или бега. 
Боже мијо, ко је момак бијо? 
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То бајрактар Кунић Хасанага 
из Отоке, од Рибника града, 
први оџак у целој Отоци. 
Једихник је он у своје мајке; 
поносан је кā остале аге, 
богаштиња кā у другог бега. 
Виђоше га са Лике Личани 
-- златна момка у злаћена 'дела --
како су га руха понијела. 
Кудар путаљ брдом ходијаше, 
кā под облак змај да летијаше. 
Хасанагу жаљаху Личани 
што је пош'о у рат у Прозорје 
-- у Прозорје на Вукове дворе --
да ђе Кунић Хасан не погине, 
да му кућа пуста не остане, 
да му црна не закука мајка 
за так'ога дивнога дечака, 
јер је Хасан момак неожењен; 
кад би умр'о или погинуо 
његова би била имовина --, 
отишло би редом по миразу 
да је курва једе и ђидија, 
да му кука до вијека мајка, 
да на оџак не остане свеће, 
ту никак'е не остаје среће; 
да могаху од Лике Личани 
и цијели првијенци царски 
-- да могаху, врнут га хотаху. 
Боже мили -- на свему Ти фала! --
кад закрца војска пр'о Кунара, 
-- војске с њима четири хиљаде --
сва та војска слична и једнака, 
и једнаци под њима хајвани: 
једнаци им рахти и пусати, 
једнаке им о ункаше лунтре, 
а једнаке сабље о кукове, 
на јунаке једнака одела; 
једнаке хим џиде уз рамена, 
једнако хим у силах оружје, 
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и на њима и на хајванима. 
Та се сила под Грбаву збила. 
Беглер пред њих на селам стануо 
са хиљаду личанско момака. 
Аге стигле, селам натурише, 
беглербег хим турски селам прими, 
па им ситне даде хожђелдије; 
а ордије пале под чадоре, 
а башлари бегу на сараје. 
Мало били, па се одморили. 
Кад су рекли да су здраво били, 
таман бези ћеиф наместили 
кад Кунара зајеча планина, 
ал' бегове очи утекоше. 
Изби један момак на сијаху 
-- на сијаху коњу великоме.
Боже мијо, ко је јунак бијо? 
-- од Градашца Шарац Махмутага. 
За Махмутом до два бајрактара 
на два коња, обадва алата, 
з двије стране Шарца Махмутаге 
баш кā оно покрај цара лале. 
Шала није Шарац Махмутага; 
та је кућа вазда под бератом 
-- под бератом и улефом царском --
та је глава баш к'о у везира, 
салтанет му бољи од везира 
-- вас у сухо огрезао злато, 
билах тешпих, кā да грије сунце; 
нит' мо'ш знати ал' је више злата 
на Махмута ал' на коња рахта. 
Сви од ашка устадоше Турци;
сви знаваху агу поносита 
и одлична момка племенита, 
ш њиме војске четири хиљаде 
Градашчана кā и ватре живе 
-- све атлије, нема пешадије. 
И та сила под Лику се збила. 
Сретоше га од Лике Личани; 
са сијаха коња прифатише 
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и бегу га на двор поведоше. 
Ту се војске с војском смијешаше. 
Побише се зелени бајраци 
-- мили Боже, на свему Ти фала! --
за копље се коњи повезаше. 
Бошњачка се кола раширише; 
запишташе зиле и борије, 
закуцаше ситне мхетерије, 
запеваше на чифте Бошњаци, 
запуцаше чифтом венедници; 
вришту ати, пишту бедевије. 
Колико је поља Личанскога, 
цијела га пристиснула војска. 
Повише се алајли бајраци 
кā пр'о зиме пр'о неба облаци; 
чадорови баш к'о шехерови, 
бојна копља као гора чајна. 
Да од неба одпа'не јабука, 
не би пала на земљицу црну, 
већ на коња или на јунака. 
Сад Хрњички сердар беседијо: 
„Мустајбеже, наше огледало, 
је ли вакат покретати војску? 
Јер је доста за једнога бана, 
а дела ти за Мандушић Вука!“ 
А бег Мују 'вако беседаше, 
„Хеј, сердаре, с војске командаре, 
главе мудре, лакрдије луде. 
Валах билах, кунем ти се дином, 
волијо бих, Мујо, ратовати 
з баневином бана Дасовића 
но ратовати са три гује љуте 
-- са Диклићом и са Цмиљанићом, 
и силнијем Вуком Мандушићом. 
Знаш ли ђе је у тој баневини, Мујо, 
двадес' и три лучева чардака 
од четири спрата у висину? 
На свакоме по капетан клечи, 
код свакога по пе'стотин друга 
-- половина у кошуљу жуту, 
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половина у челику љуту; 
ту су Н'јемци све пограничари, 
који су нам млого јада дали. 
Ваља страже капетанске проћи, 
све дрвено ватром изгорети, 
а од зида земљи поравнити. 
Знаш ли, Мујо, цркву Филиндара 
према двору Цмиљанић сердара? 
Та је црква са седам кубета, 
задуџбина од четири краља, 
код ње стража седи свакојега; 
ту су војске са четири стране, 
војске вазда до седам хиљада. 
Ваља доћи, цркву опколити 
-- над у Бога, па ју порушити --
цркву проћи, доћи к Мандушићу. 
Знаш ли дворе силне Мандушића, 
ђе хи гради педесет мајстора 
из дан у дан за годину дана? 
Тā је дворац кā и задуџбина, 
тā је дворац трђа без хесапа. 
У њојзи је мермерно камење 
отесано 'примом челичнијем, 
а челичном мачком прековано. 
Кроз вар-јајец и бијочко жујце 
топа нема у ћесаревини 
да би двору квара учињело. 
Тā је дворац од седам бојева. 
На ћемер је кућа покривена, 
а циментом жутом заливена. 
Око ње је з два боја авлија, 
дувар дебел од два растегљаја. 
На авлији челикли капија, 
на капији дванаес' топова. 
Кад се буду покупили, Мујо, 
сви главари код Мандушић Вука, 
колика је Вукова авлија, 
коњи би се пр'о ње уморили 
докле би је, Мујо, претрчали. 
Разна башча у њој посађена, 
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свако цвеће и свакоје мивке 
-- само шљива и јабука нема --
протокали и наранџе жуте, 
шип питоми, и остале цвеће. 
Насред башче вода шедрвана; 
на њој тече дванаес' чесама, 
свака чесма од сухога злата, 
а маштрафе од бисера сама. 
С мермер воде пуштано корито 
изкрај башче до демир-капије 
-- корито је од мермера, Мујо, 
од мермера и од коситера. 
Так'е башче ни у Бечу нема! 
Туна четр'ес' пије ћулехана, 
један другог ђовдом не дотиче. 
Виш' корита јасли мермерове 
по три метра у висину клета, 
од жутога сливене цимента; 
уковани сребрени чатали 
што се за њих тимаре хајвани. 
Ваља, Мујо, дворе опколити. 
Кад би наша лоша срећа била 
те б' авлији врата затворили, 
унутра се десили главари, 
да је пош'о султан од Стамбола 
и повео војску и топове, 
не би кули квара учинијо, 
нит' б' о'бијо вара од дувара 
ни камена колико кремена, 
а камоли да добије Вука. 
А да биде наша црна брука 
-- у чем вишу имам поуздају, 
јер имамо коња виленије' 
који могу бедем прескочити --
па и онда што нам Бог да јаки, 
Хрња Мујо, и нама и њима. 
Да чекамо сјутра до акшама, 
сјутра вече докле ноћца прође, 
јер нам нема неколико ага. 
Првог нема Козлић Хуремаге, 
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па нам Арап Мехмедаге нема, 
Зуканаге са Стијене Жуте; 
па нам нема Рама Гламочкога 
од Гламоча, града бијелога; 
па нам нема старог Ћејивана, 
ни Мехмеда сина Ћејванова; 
па нам нема Зорића Шабана, 
ни с Удбине диздара Османа; 
па нам Алемкадунића нема, 
ни Хаџије старог Капетана; 
за најцрње, што нам нема Тала, 
и Брумчевић старога Османа 
и његова витеза Дервиша, 
што га так'ог у свој Босни нема.“ 
Мало стало -- млого не трајало --
вихра нема, а јекну планина, 
кад запишта трава ђетелина, 
све с хомара полеће четина. 
Бег погледа с Хрњичкијем Мујом, 
кад ево ти седам буљу'баша. 
Ко најпрви беше на лабуду? 
-- од Удбине Кахриман ћехаја; 
ко за њиме други на кобили, 
на кобили шамској бедевији? 
-- то је диздар Османага стари; 
ко ли трећи беше на ђогату? 
-- то им Зорић беше Шабанага; 
ко четврти беше на алату? 
-- то је ајан Козлић Хуремага; 
ко ли за њим беше на брњашу? 
-- то газија Арап Мехмедага; 
ко ли шести, на коњу риђану? 
-- то ш Чекрка Алемкадунићу; 
ко је седми, на пуљату ђогу? 
-- Зуканага са Стијене Жуте. 
Боже мили -- на свему Ти фала! --
како седам беше кахримана? 
-- кā код цара седам пашалара; 
нит' би мог'о којег раздвојити 
да је бољи један од другога. 
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Сви крилати коњи под јунаке, 
сви у златне рахте оковати, 
сва хим седла у мерџан свезена; 
по прсима бисерни билани, 
силимбета све од суха злата. 
Једнаке хим седла на хајване, 
једнаке хим хаше попуљане, 
једнако хим коњичко оружје, 
и на главе калпак капе царске. 
Све једнака пера буљу'башка, 
једнаке им лунтре о ункаше, 
једнаке им ћорде о кукове, 
једнаке им џиде уз рамена. 
За свакијем по бајрактар царски, 
сваком златан бајрак у рукама. 
Бајрактаре крпе прекрилиле; 
са бајрака ките разнешене 
преко трећег попале јамака. 
Ш њима војске до седам хиљада 
Удбињана, и Горњоличана, 
Оточана, па и Чекркчана 
-- све атлије, нема пешадије --
све једнаци и једноликасти: 
једнако хим у силах оружје, 
једнаке хим токе на прсима, 
једнаке хим калпак капе царске 
и за капе цареве челенке, 
једнаке хим о кукове ћорде 
и уз раме џиде костоломне. 
И та сила под Лику се збила. 
Сад беглери запиташе Турци: 
„Бег Мустајбег, наше огледало, 
је ли вакат покретат Крајину? 
Што смо звали, све смо покупили. 
Јер се ваде од Прозорја крате; 
з двора ће се растурит главари, 
слава проћи Мандушића Вука. 
Ондар ништа учинит нећемо, 
резилно се код везира врнут.“ 
Онда беглер рече беглерима, 
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„Шта велите, моје аге драге, 
што смо звали да смо покупили, 
кад нам нема друга најбољега 
-- ваљанога Брумчевић Османа 
ни његова Брумчевић Дервиша, 
што га так'ог међу нама нема! 
Но до сјутра да хи причекамо; 
мулћим није -- обадва ће доћи.“ 
У ту ријеч коју говораху, 
од Кунара пр'о поља зелена 
ниче Брумац Осман на кобилу, 
на кобилу шамску бедевију. 
Сад да ви је аге погледати 
како се је стари опремијо 
вас у свити и жежену злату 
-- хај' што се је стари опремијо 
те на себе злато натуријо! 
Но как'а је старом посјеклица? 
-- кā да му је двадесет година, 
кā да ш њоме хоће на мејдана. 
Како му је у силах оружје? 
-- боље клето него у свакога. 
Стари Осман што се подмладијо? 
-- кā и да се није ни женијо, 
кā и да ће негђе на просидбу, 
на огледу некак'е девојке 
која је већ стигла на удају. 
Бедевија као танка вила, 
у златна је 'дела савијена 
-- рахти златни, а калкани сјајни --
кад идаше, к'о да летијаше 
и на њојзи кā да млад бијаше, 
толику јој нару подизаше, 
тако клета скаче на колаче 
-- по три метра фата у висину, 
а четири поља зафаћаше, 
би доброга момка прескочила --
тако клета лети кā и вила. 
За Османа, што ту беше ага, 
сви за њега шућур учињеше 
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и на старос' хасрет оставише 
-- оставише, па и признадоше 
ђе су стари бољи него млади. 
Па за њиме јунак на дората; 
Боже мијо, ко је јунак бијо? 
-- то једихник Брумац Османаге, 
момак бијел кā и бијела вила. 
Да Дервиша доброг руха нема, 
без ортачка на плећи долама 
и на плећи токе окрпане; 
познају се ђе су крвављене, 
ђе су неђе на мејдан добљене. 
Око момка два мукадем паса, 
поврх паса сахтијан силаха; 
у силаху двије златке мале 
у сахтијан лишће замотане 
-- па су пушке момку сакривене 
баш к' и да су неђе украдене. 
На кук' му је добра ћемерлија 
која беше према делибаше, 
прем' сокола Брумчевић Дервиша. 
Крна јој је у бисер снизана, 
балчак јој је од алем камена; 
од цара је на дар оправљена 
једихнику Брумчевић Османа, 
јер је Осман познат код султана. 
Султан сами за Османа знаде 
и све лале у пајтахту царском. 
Што је сада свита на дората 
-- на дората Брумчевић Дервиша? 
На њег' рахта ни калкана нема, 
само клобук по прсима дору 
у приморско преокићен злато. 
Седло дору беше окрпато, 
само седло хаша препокрила; 
добра беше кā и у другије'. 
Што је фајда на сивог сокола 
што су так'а скрпена одела 
кад је чехра кā оно у змаја? 
-- лице бело кā у беле виле, 
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очи црне баш к'о у сокола; 
мишке клете Брумчевић Дервиша, 
клете јаке кā ђовде јуначке --
то је лице Брумчевић Дервиша, 
билах тешпих, кā да грије сунце! 
Мушке стране све што га гледаше, 
нико ш њега очи не скидаше, 
ни са њега ни његова дора; 
а шта чину кад виду девојке? 
-- ах, уздају, која би му била 
верна љуба Брумчевић Дервиша, 
па да умре не би зажалила. 
Све рекоше на беглуке Турци, 
„Хај' машала сина соколова! 
Благо мајци која га родила, 
оној сестри што се ш њиме куне, 
а најблагше вијерници љуби 
што ће љуба бити за Дервиша, 
што ће знати кога ће дворити.“ 
Турци редом Бога замолише: 
„Е, да Бог дā и сви божи свеци, 
Бабо сину јаде не видијо, 
ни његова остарела мајка, 
па ни наша пера не сломијо; 
он дочек'о, па га оженијо, 
Боже, оџак ост'о од оџака!“ 
Па се чуде на беглуке Турци 
Брумчевићу Дели-Османаги. 
Богат'и је од њих свакојега; 
сина нема више никак'ога 
-- нити сина има нити шћерке --
ни од себе, ни од брата свога. 
Осман има пе'стотин читлука 
-- своји кмети староседиоци, 
семе своје, а своји волови --
има хане, па има дућане 
-- сам два хана накрај поља равна, 
и под њима двадесет дућана, 
и двадесет добро баздрђана, 
па продају дибу и кадифу --
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вас капитал Брумац Османаге; 
пр'о године преко трошка свега 
пе'стотин га маџарија дође. 
Има Осман девет воденица 
-- нит' му јечма мељу ни крупника --
пр'о године преко трошка свега 
по триста га маџарија дође. 
Има двије ступе ваљалице 
-- нит' ваљају сукна ни клашања, 
но мљетачку дибу и кадифу --
том приходу ни хесапа нема. 
Кулу има од боја четири, 
а одаје двадес' и четири; 
свака му је свилом престрвена. 
Кула му је под тенећ'ом жутом; 
на кући му златна шипка сјаји, 
и на њојзи алем од биљура 
-- кадгођ ноћом месечине нема, 
око куле на полу сахата 
све сјаји баш к' и месечина; 
никад код ње помрчине нема. 
Благо клето има хурчевима; 
ком га штеди осем сина свога? 
„Што Османа питат не смијемо 
што је сина мање опремијо 
-- себе 'наке, а сина овако?“ 
Сви рекоше, „Ја га питат нећу; 
ага задрт, да извадим кавгу!“ 
Но завика од Орашца Тале, 
„Дајте мене педесет дуката; 
ја ћу питат Брумац Османагу, 
кад бих знао да ме прође глава.“ 
Све се аге редом сагледаше. 
Туна беше педесет Личана; 
сваког пада жута маџарија 
-- не жаљаху ни по двије дати, 
неће л' Тала с агом посвадити, 
будалину с агом задртијем, 
па послије да хи развађају, 
међу њима да се сви насмију. 
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Талу паре даше, не чекаше, 
јер хим Тале вересије неће; 
само паре тури у џепове. 
У то Брумац стиже на кобили 
и једихник с пе'стотин момака 
-- све момака баш к' и ђевојака, 
вриједније' кā горскије' вука. 
Војска к војсци, ага код беглера, 
и Дервиша једихника свога. 
Селам даде, аге устадоше 
и пред њиме на ноге скочише 
рад' ићрама и божег селама, 
и што ј' Осман прва газалија. 
Сваки редом хожђелдије даше, 
за мирно се здравље упиташе. 
Место граду Брумчевић Дервишу 
упореду међу бајрактаре; 
сви викаше, Дервиш не хоћаше. 
Срећа тадар беше у Турака 
-- ићрам чини млађи старијега. 
Млади момак у папушлук стаде, 
пр'о силаха и срдашца свога 
свеза своје руке на олуке; 
стаде дворит аге и бегове 
кā невеста скоро деведена, 
која мужа јä л' ђевера двори. 
Тог делију гледају беглери; 
са ш њег' аге очи не скидају. 
Не могу се момка нагледати 
ни његова соја госпо'скога, 
ни његова ока соколова, 
ни његова лица бијелога 
-- бела лица, лијепа облика, 
уста медна баш к'о од шећера, 
зуби ситни баш к'о од бисера; 
ђовда клета дична и наб'јена 
кā да сура беше међедина. 
Осман сину рече једихнику: 
„Мој Дервишу, мој образ светли, 
немој жалит стајат на ногама. 
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Измијени Врцић Ибрахима; 
беле су га забољеле руке 
додајући чаше за јунаке.“ 
Дервиш одмах' -- ријеч не учиње --
стаде појит наоколо Турке; 
како којем чаше додаваше, 
све за силах руке задињаше 
-- ићрам чини педесет Турака 
да му аге слађе пију пиво. 
Поче Мујо на бега гледати 
-- Мујо бега, а Мустајбег Тала. 
Тале одмах запита Османа: 
„Османага, кахримане царски, 
газија си од нас бољи свије', 
и доброга си обродијо сина 
-- доживијо, па га оженијо, 
никак'а му јада не видијо! 
Ни ми њему на зло помислили 
-- Боже чувај кад би му што било; 
свијем би нам крила поломијо! 
Мало смо се, ага, зачудили; 
виђали смо тебе на кобилу 
окићена, у злато свићена 
-- и на тебе, и на бедевију. 
Таман, ага, тако и потреба; 
доста имаш, па и више да си --, 
и да Бог дā и више имао 
-- ти имао, па се опремао --
то су наша крила и окриље 
на границу спрема душманину. 
Мало смо се, ага, зачудили 
за твојега једихника сина; 
на њега су скрпана одела, 
на плећима ортачка долама, 
на прсима токе окрпане 
-- чини нам се, крвљом окапане 
баш к'о да су на мејдан добљене. 
Сахт'јан силах око сина твога, 
двије златке у њега смотате 
-- сахтијанским лишћем самотате, 
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самотате кā да су кривене, 
баш к' и да су неђе украдене. 
Само добру има ћемерлију, 
добра сабља као у другога; 
од цара је на дар сину дата 
-- сину твоме Брумчевић Дервишу, 
израд тебе, израд нама твога --
да ш њом Дервиш газалуке гради. 
А немој се, ага, наљутити; 
не зборимо што смо ти душмани 
-- Бог нам так'о дао пријатељство 
кā ми тебе и Дервишу твоме! 
Богу фала, свашта имаш доста, 
богат'и си од нас свакојега. 
Имаш луке, па имаш читлуке 
-- кмете твоје староседиоце, 
семе твоје, а твоји волови --
имаш хане, па имаш дућане, 
свој капитал, своје базрђане; 
пр'о свег трошка пр'о године дана 
пе'стотин те маџарија дође. 
Имаш, ага, ваду на ливаду, 
на тој вади девет воденица 
-- нити јечма мељу ни крупника, 
већ белију босанску пшеницу --
пр'о године преко трошка свега 
три стотин' те маџарија дође. 
Имаш двије ступе ваљалице 
-- не ваљају сукна ни клашања, 
нег' мљетачку дибу и кадифу --
отлен приход ни хесапа нема. 
Паре жуте имаш на хурчеве. 
Кула ти је од боја четири, 
а одаје двадес' и четири; 
свака ти је свилом престрвена, 
мердивени чохом поковани 
кā и у Беч' илу у Стамболу, 
у дворове царске јä л' ћесарске. 
Стрица немаш, а немаш синовца 
-- другог сина, па ни миле шћерке --
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без Дервиша, једихника твога, 
'ваког мужа личнос' прелијепа; 
он је бољи од нас свакојега.“ 
Све то шути, нико не беседи; 
све послуша док избори Тале. 
Брумац Осман скочи на колено 
-- поскочијо, па се наљутијо --
на витку се ћорду поткочијо, 
међу Турке Талу говоријо: 
„Аџо Тале -- да ти Бог дā здравље, 
ја се на те наљутити нећу! --
ја сад видим ђе су те бегови 
научили па да ме упиташ. 
Је л' ти штогођ паре с фајдом било 
јä ли грошом јä ли с маџаријом, 
мило ми је, имана ми мога! 
Кад питате, право ћу ви казат. 
Ја би' мог'о мог сина Дервиша, 
у над Бога, у рушпе сковати, 
од злата му калпак начинити 
и у злато седло на дората 
ни од чега већ од суха злата 
-- Богу шућур, имам и на кога. 
Зинет није добар за Турака, 
особито за Дервиша мога. 
Знате л', браћо, мојега Дервиша? 
Да причамо све што је истина 
-- лажа, аге, међу нама нема. 
Мој је Дервиш соко од сокола. 
Маленије' љета његовије' 
он је трипут у Беч силазијо 
у тевдиле за нас све муслиме. 
Једном сиш'о и стер'о дората 
кад је била робиња Мејруша 
-- баш овога Козлић Хуремаге --
у Беч била у ропство девојка. 
Ћесарска се ријеч истакнула, 
просијо је за његова сина. 
Мејруша се не шће дозволити 
нити турску вјеру погазити, 



   Авдо  Међедовић                                                             

1123

Епске 
народне 
пјесме

турску вјеру дати за латинску. 
Оваки је џеваб учинела: 
„Њемски царе, од Беча ћесаре, 
Бог ти вера, која слагат неће, 
турску вјеру не дам за невјеру! 
Ја сам шћерка Козлића Хурема; 
никад ти се превјерити нећу. 
Небо ће се земљом саставити, 
наша вјера с вашом до вијека неће. 
Ако сам ти у кафез' робиња, 
сечи, печи, ил' у море бачи 
-- све што хоћеш, учињети мореш.“ 
Ћесар се је на њу наљутијо. 
Нит' је стијо сећи ни испећи, 
нит' је живу у море бачити. 
На све стране растуријо карте: 
„Агалари у двије државе 
-- у Талијску и земљу Маџарску --
време,“ каз'о, „шес' месеца дана! 
Когој коња има брзеника, 
у Беч је стављена кошија. 
На кошији није чоха ни кадифа, 
већ Мејруша Козлић Хуремаге. 
Так'е цуре и у мој двор нема, 
а камоли у кога другога. 
Иск'о сам је за синдрака мога, 
Татомира од двадес' година. 
Шћијо сам је у злато сковати, 
ставити јој четири слушкиње 
да јој скуте носу и рукаве, 
у мој дворац дати васпитање, 
да се други више питат нема 
међу женске сем Козлића Мејра, 
ш њом се клети кā с небеском звездом. 
Мејруша се не шће преверити, 
турску дати веру за латинску 
-- ‚то бит никад до вијека неће!‛ --
а мој закон ситан не додаје, 
ни из цркве наши протомани 
ни велики попи ружумани. 
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На њу сам се добро наљутијо, 
турићу је у Беч на кошију. 
Ту не жалим похарчити благо; 
ш њом ћу чизму турит маџарија. 
Кошија је четири сахата 
преко поља испод белог Беча, 
под топове и под бедем бечки. 
Ту сам дубок хендек начинијо, 
дубок хендек од десет метара, 
а ширине двадес' и четири. 
Који хајван на кошију дође 
ваља широк хендек прескочити, 
па узети те се оженити; 
пара доста, а добра ђевојка, 
па ће знати што ће с' оженити. 
Ја не мислим да има хајвана 
-- у државе ни моје ни друге --
поврх трка четири сахата 
пр'о хендека да узме девојку. 
Ту ризика изгубити главу.“ 
Кад су књиге прсле државама, 
препала се Козлића Мејруша 
-- препала се, и невоља јој је; 
једно време за се уграбила, 
нашарала карту жалошљиву. 
Ту немаше сам' некол'ко речи 
своме бабу Козлић Хуремаги: 
„Махсуз селам, родитељу стари! 
Али с' умр'о, ал' нехајеш за ме, 
али не знаш ђе сам запанула; 
али си се с другом оженијо, 
па си мушки пород обродијо 
-- прве шћери, потолње синове --
па ти за ме чујеш а не хајеш? 
Е, да Бог дā и сви божи свеци, 
кад бидемо, бабо, пред Алаху 
-- испред Бога на Расат Мејдану --
тежа тебе шћерка твоја била 
но на свијет' брда и долине! 
-- ако не знаш, не било ти тешко. 
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Ево тебе књига најпотолња. 
Коме, бабо, бабовину стедиш? 
Ја знам, бабо, ђе си остаријо; 
твоја глава није за мејдана 
-- за мејдана, па ни за трчања; 
ти се не мож' држат на кулаша. 
Подај лафе как'оме јунаку 
-- подај лафе, па подај читлуке, 
подај кулу и цијело благо --
који коња има брзеника. 
Муја куми, нек' спреми Халила 
на његова крилата ђогата, 
који слику има насред Беча 
-- насред Беча пред ћесарске дворе --
једна ђога, друга од Халила. 
Куми, моли Врцић Ибрахима, 
нека Врцић на дорату дође. 
Моли, куми Брумчевић Дервиша 
на бабова мисирског дората, 
ашићаре који носи крила. 
Бог море дат, и срећа од Бога, 
уграбит ме на кошију Турци, 
несретну ме из ропства узети, 
курталисат моју младос' клету. 
Турска веро јади до вијека, 
лијеп дину срце извађено, 
а иману моја рано љута; 
дуга Босно, лијеп навичају, 
а удбињски лијеп погледају, 
јарко сунце понижи се ниже, 
бабо с киме примакни се ближе!“ 
Так'а јој је срећа понијела, 
та је књига дошла међу нама. 
Знате л', аге -- није било давно --
ми ту жалос' носит не могосмо; 
једну жалос' старог Хуремаге, 
другу жалос' Козлића Мејруше. 
Хрњичића ђога пребојисмо. 
Потплатисмо Боју бојаџији 
те пребоји Хрњина ђогата 
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-- од ђогата начиње алата. 
Четрдес' му дадосмо дуката, 
јер је Бојо млоги јад видијо 
док је ђогу длаку пребојио. 
Ондар до три момка опремисмо, 
у тевдил хи у Беч оправисмо; 
доста пара дали за хашлука 
да се наша момчад не напате 
у даљини међу туђе људе. 
Так'а хим је срећа понијела, 
у Беч сишли прије хевте дана 
но што ће се трчати кошија. 
Ту је сила била од атова, 
од атова и бедевија 
-- парипа ни број не чинимо. 
Хрњин Халил мудар и паметан 
-- дао паре, па наш'о Маџаре, 
то ђогату јарак ударили; 
за цијелу хевту равну дана 
на ђогата трку извадили. 
Кад је било на дан пред кошију, 
колико је јарак уфатијо, 
би с копитом сланку закучијо 
са земљице и зелене траве. 
Сјутра трка на Мејрушу била 
двеста ата, триста бедевија. 
Међу свије' так'а срећа била 
кā и што је вазда с Хрњицама, 
та је ђогат дош'о на кошију, 
долетијо, хендек прескочијо, 
и узео Козлића Мејрушу. 
Но Латини хилу учињели; 
не дају хим Мејру на кошију 
што се неће мејдан подвојити. 
Међ' оније' што су на кошије, 
ту су двије гује биле љуте; 
ту Илија бијо Цмиљанићу 
-- мијо братац Цмиљанић сердара --
друга гуја Станко Мандушићу 
-- мијо братац Мандушића Вука; 
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обадва су Мејри заточника. 
Обадва су на кошији били, 
па казали да је хила била. 
Ондар сјутра карар учињели. 
Између три наша бајрактара, 
нашли мога махнита Дервиша 
те он пош'о момку на мејдану, 
љутој гуји Цмиљанић Илији. 
Нијесу се млого ни терали 
ни сабљама нит' с венедицима, 
већ с бојнијем из руку копљама. 
Душман звао, а Дервиш бежао; 
гађао га азгин Цмиљанићу 
копљем бојним из деснице руке. 
Право гађ'о, шћијо погодити, 
тек тā дорат што је тадар бијо, 
дорат сваке јаде научијо 
мејданима међу душманима. 
Кад је зуку чуо џиде бојне, 
дорат пао на кољена прва 
-- а мој Дервиш, аџамија луда, 
не знаде се под гриву сакрити; 
калпак му је џида преломила 
-- срећа моја, није га убила! 
Дервиш намах исправијо дора, 
а Цмиљанић плећи обрнуо 
кā и што се ради на мејдане. 
Моје дете -- срећа божа била --
копљем гађ'о, добијо Илију 
-- мртва га је земља дочекала. 
Дервиш приш'о да му узме главу 
-- не дали му остали јунаци, 
сал му дали двије златке мале; 
ето му хи саде у силаху. 
Те су пушке свуда познадене, 
зато су му у силах кривене. 
Ондар опет не остали мирно, 
но Мандушић пош'о на мејдана. 
Тā брат Вуков, Мандушићу Станко, 
хамлет намах на мојега сина, 
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да уморна посјече Дервиша. 
Гађали се дугијем пушкама, 
Станко први мојега Дервиша; 
гађао га -- божа срећа била 
те ми сина лунтра не убила. 
Моје дете кā и од сокола, 
он је свога уз'о џефердара; 
добро гађ'о нападен душмана 
-- добро гађ'о, боље погодијо, 
у кофије међу веђе двије --
мртва га је земља дочекала. 
Дервиш пош'о да му узме главу 
-- ни тога му не дали Маџари, 
сал му токе са прсију дали. 
Зато су му у крв омрснуте 
кā и да су на мејдан узете; 
ондар да сам туријо одела 
друга, златна на Дервиша мога, 
'дела златна, а токе крваве, 
то не личи једно на другоме. 
Ондар знате л', моја браћо драга, 
одузели Козлића Мејрушу 
и са ш њоме чизму маџарија 
-- одузели, и довели амо. 
Ето Мејре за Кара Омера, 
она сина у наруч'е носа; 
други јој се ус кољено прима 
-- и нека је, честито јој било! 
А мој Дервиш хала неожењен. 
Ако Бог да, па ће се виђети 
у Прозорје, на Вукове дворе; 
ту ће доста имат ђевојака, 
главарскије' и поноситије'. 
Има Коса Цмиљанић сердара, 
има Јеша Гавран капетана, 
има Роса Мандушићу Вука. 
Од три цуре па ма која била, 
да ми једна па'не за Дервиша, 
па да умрем не би' зажалијо; 
што су цуре од соја доброга, 
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нека добро према добру дође.“ 
Ондар аге рекле и бегови, 
„Османага, и ми смо мислили.“ 
За Дервиша све то беседили: 
„Мило нам је и у вољи в'ома; 
у над Бога, и порадићемо 
да Дервиша оженимо твога!“ 
То рекоше, карар учињеше 
да се тенеф са чадора скида 
и на коња притежу колани. 
Цауш вика Орашкога Тала, 
ђогат врисну Хрњице сердара, 
темре звекну Хуска бајрактара 
и даулбас Хоџе Шувајлије, 
да се крећу бошњачке ордије. 
Креће војска, а крећу бегови. 
Палахнуше алајли бајраци, 
запеваше на чифте Бошњаци, 
пукоше хим чифтом венедници; 
из Грбаве уз брду Кунаре 
војске турске тридесет хиљада 
и тридесет турско буљукбаша, 
за свакијем по бајрактар царски. 
На то Мујо беше старешина, 
а врховни бег Мустајбег лички. 
Од сабаха до кара акшама, 
једва војска на Кунар изашла 
-- на Кунара код Хаџи-бунара, 
ђе се турске чете одмарају 
-- или чете, или ст'еће војске. 
Ту је беглер емер учинијо 
те одсједе од хајвана војска, 
на алаје с војском у хомаре. 
Вежу коње за јелове гране, 
почупаше траву по Кунару, 
хајванима вечер положише 
и на токе пушташе колане. 
А Бошњаци све коло по коло... 
Из бисаге повадише пива 
-- доста пива и доста једива --
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вечераше, па се одморише, 
и руменог вина накитише. 
До зорице на Кунар' стајаше; 
док ситнице 'тице запеваше, 
међедине суре затрупаше, 
вика Тале на своје телале, 
„Хазурола војска на Кунари!“ 
Војска хазур себе учинела 
и бегови чадор припремише; 
војска зором крену са Кунара. 
Цијел данак до кара акшама, 
на Брешљен изиде планину. 
Опет беглер емер учинијо, 
и ту војска конак кондисала 
кā и синоћ што је на Кунару. 
До пред зору два пуна сахата 
вика Тале на своје телале 
да се креће војска са планине. 
„Кратко нам је данас путовање. 
До на брдо од Букове стране, 
дотле има четири сахата. 
Ту хоћемо логор учинети, 
ту гледати шта ћемо радити.“ 
Тале рече, нико не порече. 
Војска одмах са Брешљена крену; 
до пō дана на Букову страну, 
ђе се туна раздвајају џаде. 
Једне иду низ ломне Котаре, 
једне крају иду Маџарскоме, 
једне граду слазу Јањочкоме, 
а четврте у жупно Приморје. 
Емер Лички беже учинијо 
те ту војска логор учинела, 
Личког бега чадор расапела. 
Војске целе пале у хомаре; 
на хајване пуштали колане, 
донијели траве пред хајване. 
Ко је гладан, он хлеба појео, 
ко је жедан, воде се напијо 
-- туна врело има Чепрљица 
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што би бечку војску напојила, 
а камоли бега Личанскога. 
Кад се војска добро одморила, 
сви башлари сохбет учинели 
под чадором личког Мустајбег 
как'и ли би карар учинели, 
како ли би они ударили 
-- тек и како с мање погибије, 
да им млого не закука мајки. 
Карар дали, па не састали 
-- неко тако, а неко овако --
но је Тале рек'о Личанине, 
„Аге мудре, лакрдије луде! 
Јесте л' чули икад у вијеку 
или њемске, или наше војске? 
Свака војска држи по уходу 
-- ил' уходу, или калаузе; 
без так'ије' нема путовања, 
без уходе наме ударања. 
Но сад беже од Лике крваве, 
је л' мунасип како Тале каже: 
да пуштамо у војску телале,
да видимо у наше јунаке 
је ли мајка родила јунака 
-- а сестрица брата поднивила 
без бешике, на бијеле руке, 
а мушкијем опасала пасом, 
јуначкијем одазвала гласом --
да појаше коња ил' пешице 
-- овдале је са Букове стране 
до Прозорја четири сахата --
како ноћи половина прође 
да се крене са поноћи тавне, 
до у зору ил' мало по зори 
да уходи Вукове дворове, 
и да види приморске главаре 
од котарске целе баневине, 
је ли туна седам Дасовића 
-- седам брата Дасовића бана --
је ли туна трин'ес' капетана, 
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и врховни Гавран капетане; 
јесу л' туна два њемска сердара, 
Закарића и Даничић ш њиме; 
је л' Цмиљанић сердар међу њима; 
је л' цијела у двору господа 
што нам треба и коју тражимо; 
да разгледа на свакоју страну, 
има л' млого војске у Прозорје 
-- у Прозорје ил' око Прозорја. 
Ако биде знала баневина 
ђе је турска војска покупљена, 
ни за кога добро бити неће, 
ни за нашу ни за њихну војску; 
нека види који доље пође, 
играју л' се кола у хазбашчи 
-- у хазбашчи Вука Мандушића, 
што је так'е ни у Стамбол нема, 
у Стамболу пред царскоме двору --
кол'к' у коло има девојака, 
колика је колска коловођа 
-- ил' је Коса, ил' Гавранска Јеша, 
ил' фаљена Мандушића Роса; 
ил' су све три, ил' ниједне нема. 
Да отиде -- са божом помоћом --
да отиде, кад се врне амо 
да му дамо стотину дуката, 
пошто је муж ризикао главом 
ил' се врнут, или се не врнут.“ 
Тале рече, нико не порече, 
но на томе карар учињеше. 
Пушта Тале у војску телале. 
Телал вика два пуна сахата: 
„Да л' је мајка родила јунака 
и сестрица брата однивила 
без бешике, на бијеле руке 
а на чисто ђевојачко крило, 
мушкијем га опасала пасом 
а јуначким назвала га гласом; 
рад' сретнога нашег полазења, 
ради сретног нашег ударања, 
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-- овог пута што смо намумили, 
кад бе могли све то учинети, 
што би за нас добра срећа била --
да на коњу јä л' пешице пође 
каде ноћи половине прође 
-- овдален су четири сахата 
у Приморје и до у Прозорје --
да уходи Мандушића дворе, 
да он види и хабер донесе 
за главаре њихне баневине; 
је л' приморско дван'ес' капетана, 
је л' врховни Гавран капетане; 
јесу л' туна два њихна сердара 
и међу њих Цмиљанић сердаре; 
је ли туна седам Дасовића 
-- седам брата бана Дасовића; 
је л' Мандушић међу њима Вуче; 
да разгледа добро у Прозорје 
-- у Прозорје и око Прозорја --
је л' скупљена ц'јела баневина, 
да ли за нас и ударац знају. 
Ако знадну, добро бити неће 
ни за нашу ни за њихну војску...“ 
Телал вика до сахат по подне, 
ма нико се не истичу Талу. 
Није лако никакву јунаку 
сић' до двора Мандушићу Вука. 
За благо се не даје јунаштво; 
кад погине, што ће му дукати, 
кад ће од њих кућа закукати? 
На бегове поклекоше главе, 
пошто су хим ружни бешарети 
кад још боја нема ни мејдана,
а плашу се Турци од душмана. 
У тој мисли у којој бијаху, 
док на чадор клекоше етеци; 
кад погледа беглер и дружина, 
кад уљезе сив-зелен соколе 
кā бијела ис планине вила 
-- благо мајци што га је родила! 
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Селам даде, па превеза руке 
-- десну руку тури пр'о силаха, 
а лијеву држи на грчницу. 
Боже мијо, ко је јунак бијо? 
-- то је дели Дервиш Брумчевићу, 
за којег смо прије говорили 
што се так'и није ни родијо 
у тај земан, нит' ће се родити. 
Сви бегови питаше Дервиша, 
„Сив' соколе, Османово дете, 
што си амо дош'о међу нама?“ 
Дервиш рече свијем беговима 
и личанском гази Мустајбегу: 
„Бези моји и Мустајбег лички, 
ја би' давно дош'о међу вама, 
но ми зазор од мојега баба. 
Срамота је мене к бабу своме 
да са ш њиме стојим упореду, 
а камоли сеђет међу вама. 
Ал' ме мушка изела срамота; 
телал виче до пр'о полу дана 
‚Је ли мајка обродила сина 
и сестрица брата поднивила 
без бешике, на бијеле руке, 
а на чисто девојачко крило, 
мушкијем га опасала пасом, 
јуначкијем одазвала гласом, 
и данас га придесила о'ђе 
да у Прозор у Приморје сиде 
-- у Прозорје, пред Вукове дворе --
да уходи све што је речено; 
да се врати -- у над Бога јака --
чисти хабер од Прозорја каже, 
ради Бога и шана царскога, 
и рад' нама паше Травничкога 
-- рад' нас свије доброг уживања 
сад од данас за пуно година; 
док је турски везир у Травнику, 
Босна тешко дочекати неће!‛ 
Аге чују, чину се не чуле, 
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шта но телал по хомару виче. 
Сваком жао оставити кулу 
-- неком кулу, неком верну љубу, 
неком оца, неком миле мајке, 
неком, бези, и оца и мајке; 
а некоме и брата и секе, 
а некоме поношаја свога, 
а некоме лука и читлука --
а ја ништа зажалити немам. 
Љубе немам да пожалим љубу, 
брата немам па да га зажалим; 
немам секе, ни од брата шћерке. 
Знам табијат моме стару бабу 
и хануми мојој милој мајци, 
која ме је од срца родила 
и седам ме година дојила, 
па ме потље у мејтеф спремила, 
сваку ме је књигу научила 
-- што је Богу мило и људима, 
најмилије оцу и матери. 
Кад је знадо' што су родитељи, 
ондар ми је рекла стара мајка: 
‚Мили сине Брумчевић Дервише, 
мучила се, па сам те родила 
и добро те сисом задојила; 
на све добро, сине научила 
-- у над Бога и у здравље баба --
док ти знаде што су родитељи. 
Мајка, сине, и твој мијо бабо, 
ми немамо никога већ Бога 
-- само Бога и тебе једнога. 
Синој ми је, сине, бабо рек'о 
-- мили бабо Брумац Османага --
„Љубо, кажи и прокуни сина 
те му кажи шта је мило бабу. 
Ја не волим да ми Дервиш живи, 
да ми Дервиш безобразно живи 
-- безобразно па и без љубави. 
Овако ћеш проклети Дервиша: 
ђегођ дође рад' Бога милога 
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-- ради свога цара честитога 
и рад' нама нашег поношаја --
кад би Дервиш заклонијо лице 
те би своје лице заклонијо 
од тог посла што га воле људи 
-- ако свога лица заклонијо, 
бабо сина у образ љубијо 
нее жива, него код мезара!“‛ 
Ондар бабске те так'е ријечи 
мене вазда седе на срдашце; 
ја сам пош'о Прозор уходити 
-- ако Бог да, хабер донијети.“ 
На бегове главе поклекоше, 
а на своје срце помислише: 
„Фала Богу -- на свему Ти фала! --
как'ога ли допадосмо хала 
што дочека цијела Крајина 
на једнога Брумчевић Дервиша, 
једихника у његова баба! 
Да му по чем суђен данак дође, 
да погине јä л' да се осужњи, 
свијем нама да саломи крила, 
да закахри и баба и мајку, 
да кукују обје до вијека.“ 
Но не клече Османаге глава. 
Палахну се брада на Османа, 
трехну се пера ш челенака, 
зазвекташе токе на старога; 
скочи стари, па рашири руке, 
па загрли једихника свога 
-- загрли га, међу очи љуби, 
међу црне очи соколове: 
„Сад ја видим, родијо сам сина! 
Мој Дервишу, мојега ми дина, 
том се твојом обрадовах путу 
к'о да сам ти пош'о у сватове 
да доведем снаху за синдрака. 
Још та радос' седи дробу моме; 
мислијо сам, кад ћу је виђети 
-- кад виђети сина оженити --
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и хоће ли бабо доживети. 
Бог ми даде, ја доживех, сине, 
те тā хасрет стекох на планини 
к'о да сам те, сине, оженијо, 
и ноћас те у ђердек туријо.“ 
Стари Богу двије руке диже, 
ево 'вако Богу се мол'јаше: 
„Јаки Боже, кā и што си кадар, 
честити ми пути сину били, 
без белаја и без погибије!“ 
„Душмани ти под ногама били 
кā дорату чавле и поткови.“ 
Осман дову, а сви Турци ‚Амин!‛ 
Испратише Брумчевић Дервиша. 
Још му ово Осман беседаше: 
„Мој Дервишу, мој образу светли, 
аманет ти -- не очамај, сине, 
јер те чека велика Крајина 
-- да се наша не омрзне војска! 
Ако не би брзо дош'о амо, 
не знам шта би од Крајине било.“ 
Дервиш дору сједе на сриједу. 
С пола ноћи крену са Букара, 
све наниже низ тијесне кланце, 
низ велике кланце и богазе. 
Кланци дуги беху и дубоки. 
По обалам јеле поникнуле, 
па преплеле гране на све стране. 
Усред дана стоји помрчина, 
а делати преко ноћи тавне. 
Усред ноћи кад је помрчина, 
шале није тā харамлук клети; 
вију вуци, трепћу тетребови, 
пролијећу белогорске виле, 
полајкују китасте лисице, 
а трупају међедине суре 
-- чету друга да уфати туга, 
а камоли Брумчевића сама 
и његова косната дората. 
Тек то беше пиле од сокола; 
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ни' презаше ни' се препадаше, 
но дорату коњу беседаше 
што му клети з брега на брег скаче: 
„Давор доро, давор добро моје! 
а виле су наше посестриме, 
а вуци су наши помоћници, 
а лисице сретне су зверчице, 
а међеди војни сретиоци.“ 
Дорат хајван зборит не знаваше, 
тек знаваше што ага збораше. 
У то доба истаче даница, 
с небеса се помоли зорица, 
Дервиш лугу Махнатоме сиде. 
Тога луга два пуна сахата, 
чак до поља Жупнога приморја. 
Кад је дорат лугом загазијо, 
за полу га од сахата прође 
-- сунце грану, а он на пољану. 
Кад је двору бијо Вуковоме --, 
Прозорје је село насеоно: 
у то село кула пе'стотина 
-- нека од два, нека од три боја --
свака кула под тенећетом жутом; 
око сваке камена авлија, 
свака белим кречом варосана, 
а авлија бојом дубровачком. 
Насред села двори Мандушића 
шарене се као задуџбина. 
Наоколо седефли ћошкови 
-- са ћошкова висе шеритови, 
на донлуке чохе обешене --
те Вукови ћошки окићени. 
Тā је дворац од боја четири, 
а одаје двадес' и четири, 
свака мљетском свилом престрвена; 
наоколо харижли шилтети 
-- од харира из бијела Беча --
у њих 'тичја нађевена перја 
-- когођ седне, оно под њим клекне, 
кад се дигне, оно више бидне --
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златне жице на њима плетене. 
Наоколо стубе мердивене, 
ципцијеле чохом пошивене; 
око двора з два боја авлија, 
-- дувар клетан дебел два растегљ'а --
покривена тумбачином жутом 
-- да је бију краљеви топови 
за годину и за више дана, 
не би кули учињели квара 
ни обили вара од дувара, 
ни камена колико кремена. 
Колика је Вукова авлија, 
би се добри коњи уморили 
док би трком пр'о ње протрчали. 
На авлији челикли капија, 
на капији табља начињена, 
табља клета цела од мермера. 
На њој клече два топа велика, 
ка Турској хим грла обрнута. 
За топове седе топиџије, 
у руке хим воштани фитиљи; 
кад би Вуку до невоље било, 
топе палу те свуј хабер дају, 
по приморју на свакоју страну 
-- Дасевића бутум баневину --
те вас Примор од индата дође, 
од индата Мандушића Вуку. 
Кога бије, он ће потећ муку, 
јер је Вуче прва дука бечка, 
сва га земља чува ћесарева. 
У авлији вода шедрвана, 
на њој тече дванајес' фискија 
-- све хим луле од сухога злата. 
По шедрван', свуда наоколо 
од мермера спојено корито, 
што бе четр'ес' пило ћулехана 
да не приђе један до другога. 
Ту су јасле од мермера сама, 
у јаслама зоб и сено клето; 
повезато четр'ес' ћулехана 
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приморскије' четрдес' главара, 
сердарскије' па капетанскије' 
-- вранац клети Цмиљанић сердара, 
шарац добар Гавран капетана, 
па дванаес' коња капетански', 
па остали ати и парипи. 
На свакојег разна одијела 
у крстате рахте оковата, 
па се сјају баш к'о месечине. 
Код парипа џиде побијене; 
сви ти просто, а један не просто 
-- а не просто бедевија шамска, 
бедевија Мандушића Вука. 
Е, как'а је, да је једу вуци! 
Бијела је кā груда снијега, 
а дугачка као крпа платна, 
а висока кā планинска јела. 
Што ј' образа на кобили клетој? 
Од образа па преко ушију 
-- саврх чела до доњег ведена --
све је златна жица оплетена; 
низ образ јој два каната сјају 
-- обадва су од злата сливена --
међу очи даничкиња сјаји, 
а на сапи грије месечина. 
Од врх главе таман до рамена 
дугог врата од три мушка лакта, 
па сврх врата грива рашчешљата, 
поврх гриве решма позлаћена; 
па кроз решму грива протурена 
-- грива б'јела, а решма од злата, 
сјај'аше се кā и месечина. 
Испод решме четири билана 
-- сви бијаху од бисера сама --
силимбета од сухога злата, 
по прсима клобукови сјајни, 
з двије стране два рахта од злата. 
Па што бјеше седло на кобили, 
што бијаше шега испод седла? 
Не бијаше кā што је другога, 
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но вуковом кжом постављена, 
наоколо црном кунетином, 
кунетина златом окићена 
-- би рекао, пада отресина 
од змајева испод облакова. 
Што бијаше седло на кобили? 
Што се тура те се дрво тиче, 
то бијаху тахте од дуката 
на четири пуца изнешене, 
у Дубровник' на халке сведене. 
Наврх седла на место умкаша, 
ту бијаше од злата јабука; 
она има пола оке злата. 
На јабуци алем камен сјаји; 
кадгој ноћом нема месечине, 
код кобиле нема помрчине. 
Преко седла коњичко оружје, 
двије пушке, обје двогрлице 
-- двогрлице, четворозрнице --
које литру тученика примљу, 
које обје без кремења палу, 
које срце у јунаку хладу 
-- ђе погађе, мехлем не помаже. 
Што су цеви у кундак турени? 
Тā је кундак од сухога злата, 
а на њему од злата карике; 
ћетови хим каменови драги, 
кубурлуци од бисера сама. 
Поврх седла и поврх оружја 
окићена хаша попуљана 
-- ни ковата ни чикићовата, 
од жежена злата исплетена, 
маџаријом бечком подкићена; 
то нијесу паре, ни' су аспре, 
но дукати од млого кимета 
-- један десет вреди маџарија; 
везле су је четири ђевојке 
-- мислиле су, четири године 
како ће је у злато створити, 
како ће је бољу начинети --
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и четири помагаче биле; 
свије' осам без очи остале 
док је златну хашу ишчињело. 
Дервиш се је чуду зачудијо 
гледајући Мандушића дворе 
и на дворе слике свакојаке. 
Хајде, што су слике на мермере, 
но на њима златне оковице! 
Рече Дервиш коснату дорату, 
„Мој дорате, и друже и брате, 
јадан зинет што је у Турака 
спрем' зинета Мандушића Вука! 
Мој дорате, моје добро драго, 
да с' Удбина прода и Кладуша, 
не би Вуков дворац окитило, 
а камоли да би начинила. 
Имовина личког Мустајбега, 
што у Босни згоднијега нема 
-- који паре има у ризнице 
да хим броја не зна никак'ога, 
на све стране луке и читлуке --
што је зинет у Вуковој башчи 
-- сам' на чесми на дван'ес' фискија, 
златне луле, бисерне маштрафе --
све да прода лички Мустајбеже, 
не би Вуку чесму окитијо 
ни Вукове на чесми фискије, 
а камоли башчу свакојаку! 
Вид', дорате, бедевију шамску 
и на њојзи зинет од бисера; 
да ме море, доро, запа'нути 
да ја скинем такум бедевије, 
да га турим на тебе дората, 
па да јахнем сврх оног зинета 
од Прозорја до нашега двора, 
па да умрем не би' зажалијо 
-- баш к' и да би' ферман добавијо, 
да би' бијо везир у Крајину 
брез промена док ј' од мене трага; 
волијо бих такум но везирство!“ 
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То мишљаше, а дора ћераше, 
докле близу до дворова приђе, 
кад у башчу -- у хазбашчу клету --
чудан ли је сејир умотријо: 
ту угледа коло ђевојачко 
и у коло тридес' ђевојака, 
све сестара њихније' главара. 
Сад Дервишу очи замрежише 
од њихније' на грлу ђердана 
и на глави златни' перишана, 
а низ прси крмзи чивтијана. 
На глави хим косе рашчешљане; 
на ђевојке бијеле хаљине 
од бијелог мљетачкога платна. 
А што колу беху коловође? 
Боже мили -- на свему Ти фала! --
а што беше Цмиљанића Коса? 
Она прва беше коловођа. 
Ил' је вила, или је родила, 
ил' јој вила на бабине била 
-- мулћим није што јој своје није. 
Што је главе Цмиљанића Косе? 
Ципцијела у злато смотана. 
Једно грло, четири ђердана; 
једне уши, четворо менђуше. 
Што јој беху на грло ђердани? 
-- два од злата, а два од бисера. 
Они доњи, што беху од злата, 
по пониско пали по дојкама. 
У ђердане нису маџарије; 
један вреди хиљаду дуката. 
На ђевоју мљетачко одело 
од мљетачког свиленога платна, 
у зелену фарбу обојато. 
Вез на платно од сухога злата; 
уз мишице Косе Цмиљанића 
све од злата гује исплетене, 
чак под грло главе састављене 
-- ко веш' није па би је видијо, 
преп'о би се, изедоше гује 
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-- горску вилу да је не изију. 
На бедре јој четири фистани 
-- један црвен до земљице црне, 
један мави што и старце мами 
-- а камоли момке нежењене --
а два горња златом ижвежена. 
На ђевојку, око срца њена, 
око срца од злата каница, 
насред срца халком запучена, 
поврх халке два каната златна 
-- ни свезена, ни' су прикована --, 
но ибришим косу рашчешљала, 
на девет је тура растурила; 
два кујрука цури низ рамена 
преко прси пали до ћемера 
-- та је коса тако одгојена, 
канате је с косом привезала. 
Коса црна, а канати жути 
-- ко је види, памет му се мути 
па промишља да л' је полудијо 
од љепоте лијепе девојке 
и њезина лица госпо'скога. 
Танка у пасу, висока у стасу, 
па је клету свита понијела 
-- би староме памет занијела --
маха колом кā и вихар гором. 
Љепотом је коло зачињела, 
а висином коло надмашила. 
За њом Роса Мандушића Вука. 
Сад за Росу да ви попричамо. 
Јадна свита, а јадна љепота 
у лијепе Косе Цмиљанића 
спрема Росе Вука Мандушића 
-- још је Роса и виша и л'јепша, 
а у више злата окићена. 
На Росу су разни истифани; 
так'е више нико носит неће 
-- ни носити, нити је носијо. 
Колико је косе ђевојачке, 
све у жуте рушпе унизата; 
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з девет тура коса оплетена, 
свака тура у злато жежено, 
па послије бисером скићена. 
Око срца немаше ћемера, 
но се косом беше опасала. 
Платно клето бело на ђевојку, 
платно бело од бијеле свиле, 
преко платна коса опасата, 
око срца ж ђевојке кујрука; 
ко није веш' а није видијо 
-- могло би бит, би се помамијо --
би рекао, стегле су је гује, 
изедоше за срце девојку. 
Па за Росом Јеша Гавранова. 
Колико је добра и лијепа, 
толико је мила брату своме; 
што је знао, све је учинијо 
од милости своје сестре миле. 
Лани се је заклео девојци, 
„Знадни добро кол'ко си ми мила! 
Срезаћу ти турска одијела 
које носе најбоље девојке 
ил' у Бихће или у Грбаву 
-- не кā 'наке, но као беглерске, 
кā Бегзада личког Мустајбега 
или Фата Хаџи-капетана, 
ил' кā Ајка Хрњице сердара. 
Све хи знадем; добре су девојке 
и од соја и добра оџака.“ 
То рекао, па то учинијо, 
отишао и замучијо се. 
У Удбину рушпе оправијо 
пр'о својега милог побратима, 
побратима Удбинског диздара. 
Књигу шарну побру оправијо, 
и у књигу пет стотина рушпа. 
Побратиму поздрав оправијо: 
„Ето тебе рушпи пет стотина. 
Реж' ми рухо на милосну Јешу 
како знадеш и како умијеш; 
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кол'ко знадеш, нек' ће боље бити, 
к'о што носу најбоље ђевојке. 
Немој моје рушпе зажалити; 
реж' јој рухо кā и Бегзадино 
-- кā Бегзаде личког Мустајбега 
или Фате Хаџи-капетана, 
ил' Ајкуне Хрњице сердара. 
Среж' јој кумаш теке од харира, 
понижи јој злаћене шерите, 
око врата зверке свакојаке 
-- а највише слике девојачке; 
начини хи да грлу јунаке. 
Траболоз јој начини појаса 
више злата но свилена платна, 
и на бедре џампеске димије 
разне шаре тек од сухог злата, 
међу шаре бисерове гране. 
Постави хи мишом приморскијем, 
кудгођ миче да је не потиче, 
да ми сестру не притишту лице. 
Насади јој преко бедри башчу; 
усликај јој хрте и загаре 
ђе ћерају срне и кошуте; 
за на плећи три кркли јелека 
-- сва три, побро, од жежена злата, 
превежи хи златом жеженијем, 
разне гране теке не једнаке.“ 
То му диздар хизмет учинијо; 
то јој прво беше облачење 
на весеље Мандушића Вука 
и честите дворе начињене. 
Боже мили -- на свему Ти фала! --
што су Јешу руха понијела 
-- па нека су, имају и кога. 
Јадна Коса а жалосна Роса, 
обје ништа према клете Јеше. 
Учиње се Брумчевић Дервишу 
да с Косина бијелога лица, 
да јој ш чела грије месечина, 
а са Росе Мандушића Вука 
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јарко сунце са образа сјаји; 
а са Јеше Гавран капетана, 
с лица њејна и мјесец и сунце. 
Памет стаде у Дервишу клету 
кā и вапор на црноме мору 
-- нит' умије тамо ни овамо. 
Стоји Дервиш на дората свога, 
а тридес' га гледа поглавара 
-- два сердара и сви Дасовићи, 
и њихније' трин'ес' капетана, 
па и силан Мандушићу Вуче. 
Мало беху префатили пивом. 
Пића тешка, а кућа зенгила, 
а зенгили у дворац главари, 
а вриједни баш к'о соколови; 
шкрњак капе на хастал турили, 
на чивије крстате ћуркове, 
маче клете преко бедре двије. 
Чаша златна иде наоколо, 
а седам хи служи бајрактара. 
Једни држу под пазухо вина 
која беху од седам година; 
ко вољаше, ракију пијаше 
која беше трипут препечена. 
На Дервиша поврх одијела 
обучена диван-кабаница, 
сва низ прси запучана 
са дванаес' златније' путаца, 
свако пуце по пō литре злата; 
што му пуце бјеше под гроце, 
у њему је пуна литра злата. 
Покријо је токе и оружје 
да не позна Мандушићу Вуче 
бра'ске токе њему на прсима 
и у силах двије златке мале 
брата мила сердар Цмиљанића. 
На глави му шапка аданачка 
кā што носу аски бајрактари; 
на њој перо бечкога ћесара 
-- перо златно из ћесарског дворца 



   Авдо  Међедовић                                                             

1148

Епске 
народне 
пјесме

да то беше бечки бајрактаре, 
по имену хајдук Жеравица, 
та највиша турска крвопија. 
Говораху сви редом главари, 
„Одкуд хајдук изби Жеравица, 
тā бајрактар од бијела Беча? 
Што је онђе заставијо дора, 
што не иде к нама на дворове?“ 
Но говори Мандушићу Вуче, 
„Нека момка гледат девојака, 
па ће доћи к нама на дворове. 
Но сам чуо, сви редом главари, 
чуо јесам -- причали ми људи, 
а нијесам с очима видијо --
да је 'ваки хајдук Жеравица 
брка плава, зуба ријеткије', 
под обрве очи шареније', 
на образу расцавћеле двије 
јагодице кā с башче ружице. 
Чуо јесам како кажу људи 
да је мало већије година 
од овога момка на дората; 
а овога момка гледајући, 
да га није родила Адамка. 
У Ади су махом Маџаркиње 
косе плаве, зуба ријеткије', 
раста малог, плећи широкије'; 
те Маџарке не рађу јунаке 
црног ока а чела широка, 
испод ока бијелога лица. 
Браде ниђе ни бркова нема; 
овā момак припше на Турчина.“ 
Но му рече седам Дасовића 
и приморска обадва сердара, 
„Мандушићу, свилена кошуљо, 
ти си мало префатијо пивом. 
А јеси л' чуо што причају људи, 
млога мајка сина родит неће 
кā и мајка хајдук Жеравице. 
Та је личнос' у полу Њемачке 
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од свакоје и виша и љепша. 
Ако г' иђе има у свијету, 
ово ти је хајдук Жеравица.“ 
Ушућеше Вука Мандушића; 
ништа више не шће бесједити. 
Но да видиш јада изненада 
-- кад се Дервиш скиде са дората, 
два се пуца с диван-кабанице 
распучаше пр'о мушког силаха; 
виђоше се драги каменови 
на ћетове малије' пушака, 
виђоше се мало токе златне 
на прсима брата Мандушића. 
Ђе ће Дервиш привезат дората? 
-- на јаслима покрај шедрвана, 
до кобиле шамске бедевије, 
до кобиле Мандушића Вука. 
Сад говори тридес' ђевојака, 
„Коловође, коло поведите! 
Што стадосте, зашто не играте?“ 
Коловође гледаху Дервиша 
-- гледаху га и бегенисаху --
Е, овако Јеша говораше, 
„Сестро моја Мандушића Росо, 
која вила одјаха дората? 
Ал' сам луда, ал' сам привиђела, 
ал' г' оваког нисам ни виђела 
-- ни виђела, нит' ћу га виђети!“ 
Но јој рече Роса Мандушића, 
„Ништа, Јешо, зборит не умијем. 
Благо мајци која га родила, 
оној сестри што се куне ш њиме, 
а најбоље, Јешо, оној љуби 
што овак'ог соколбашу љуби 
-- или љуби, или ће га љубит. 
Да ме момак море запа'нути, 
ја би' око муштулука дала 
а сједнијем гледала бећара.“ 
То рекоше двије госпојице, 
но завика Коса Цмиљанића: 
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„Кукавице Росе Мандушића, 
за чем око муштулука дајеш? 
-- за нашега, Росо, душманина, 
душманина Брумчевић Дервиша! 
Па огледај, кукавице црна! 
-- у силаху двије златке мале 
брата мога мила Цмиљанића, 
а на прси токе Мандушића --
душманина и мога и твога. 
Јадо, види -- ш њима не виђела! --
ђе је нама дош'о на уходу, 
да уходи и да нас обходи. 
Негђе логор има од Турака, 
да запа'ну на Мандушић Вука; 
дош'о Дервиш да види главаре.“ 
Но завика Роса Мандушића, 
„Сестро моја, је те Богом кумим, 
шта ће, сестро, Дервиш учињети 
међу наше тридесет змајева? 
Нек' уљеже, нек' попије вино. 
Баш да знамо да је Дервиш главом, 
рад' његова баба Османаге 
и његове кукавице мајке, 
немој, Косо, да хи закахримо, 
да кукају обадвоје старо. 
Мислиш ли се, Косо, удавати 
и од срца пород просипати? 
Нека иде, нек' га носу врази!“ 
Па је трипут Богом закумила, 
у госпо'ске очи пољубила: 
„Косо, сестро, по Богу сестрице, 
немој момку младос' изгубити 
ни његова баба закахрити!“ 
Обломи је, и рече јој Коса, 
„Беса ти је, Мандушића Росо 
-- вјера божа, проказат га нећу.“ 
Дервиш прође, оде на дворове 
код господе и међу главаре. 
Шапку капу тури од пазухо, 
у лијеву продиже гадарку; 
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преклони се, добро јутро вика 
њемачкијем тврдијем језиком. 
Сви му редом добродошле дају, 
па се збише један до другога, 
међу бана и оба сердара 
на столицу место начинеше. 
Како који добродошле даје, 
бајрактари чаше донијеше. 
Так'и адет беше у Приморје: 
кол'ко има на слави главара, 
толико ће пред њим чаша доћи; 
реда хи је њему исцрпити, 
па се дићи ш чаше најпотоње, 
па поздравит славе господара 
који своје крсно име служи, 
па му рећи, „Здрав у здравље, Вуче! 
Честита ти слава и весеље, 
и честити нови двори твоји; 
млого љета и млого година; 
дочекали, па те оженили, 
драги Вуче, оклен ти је драго 
-- ил' с Латинком, или са муслимком!“ 
Дервиш момак скочи на ногама, 
„Здрав у здравјлу“ рече Мандушићу, 
„Честита ти слава и весеље, 
двори твоји што так'ије' нема; 
дочекали па те оженили, 
Мандушићу, откле ти је драго, 
јä Туркињом јä ли са Латинком, 
од три цуре па ма коју било 
-- ил' с Бегзадом личког Мустајбега, 
ил' с Фатимом Хаџи-капетана, 
ил' с Ајкуном Хрњице сердара!“ 
А Мандушић 'вако одговара: 
„Фала тебе, бечки бајрактаре, 
Жеравице, турска крвопијо! 
Твоја сабља и десница рука, 
што Турцима даје млого мука, 
свијетла ти млого љета била! 
Чуо јесам -- причају ми људи --
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јунака те међу нама нема.“ 
Посједаше један код другога, 
па кренуше чаше и бокали, 
па кренуше сохбет окретати. 
Ракија је сохбет разнијела; 
учиње се Брумчевић Дервишу 
да је мало пријешло времена 
-- кад погледа Дервиш на пенџере, 
мрак прискочи, а пале фењере 
и сребрене од срме кандиље. 
Почеше се постављат трпезе 
да се јако вечер вечерају. 
Сад Дервиша муке дофатише; 
сад кретања са дворова нема, 
да по ноћи иде по акшаму 
-- још га није ни Мандушић пит'о, 
„Одкуд идеш и куд си пошао,“ 
а камоли да са двора пође. 
Мука љута на Дервиша млада: 
стега му је од старога баба 
да не траје, да се одмах врне, 
јер га чека цијела Крајина 
у велике луге Јанковића, 
код шарене цркве Поповића. 
Мука поћи, а гора не поћи. 
Смисли Дервиш -- полазења нема. 
Вино пише, вечер вечераше; 
уз вечеру вино и ракију, 
по вечери само вино сāмо. 
Кад је ноћи половина била, 
црног баба Брумчевић Дервиша; 
Дервиш му је тврде бесе дао, 
„Ако сам жив, у акшам ћу доћи!“ 
а већ ноћи половина прође, 
Дервиша му нема из уходе. 
Османа му заболела глава, 
па од главе и срцу додало; 
с руком држи своје срце старо 
кā да су га испецале гује. 
Стари хуче, бедевију вуче; 



   Авдо  Међедовић                                                             

1153

Епске 
народне 
пјесме

војска спава, хабера не има, 
а не спава кога срце боли, 
баба мила Брумчевић Дервиша, 
но све мисли на срцу својему: 
„Мили сине, мој образу светли, 
ал' си сужањ, ал' си погинуо?“ 
У хомаре до најзадње страже, 
док ускока Радована нађе. 
Раде лежи под зеленом јелом; 
под главу му мрка обравница, 
покрај Рада бистра џефердара, 
а врх себе струка сикавица 
с којом Раде спава у хомаре 
кад војује јä чету четује. 
Осман ускок Радована буди 
полагано, кā и мила сина, 
јер је Раде слуга код Турака 
што га сваки вољаше но брата. 
Кад Радове очи прогледаше 
па крај себе виђе Османагу, 
па пред њиме скочи на ногама 
баш к' и да је полудијо Раде, 
јер је Осман оџакзада стара; 
па га Раде икрам чинијаше: 
„Османага, шта је са Дервишом? 
Да нијеси штогој разумијо, 
да се није Дервиш осужњијо 
-- Боже чувај! -- или погинуо? 
Кад би' знао да се осужњијо, 
беса ти је, ја бих полудијо, 
ил' да чујем да је погинуо, 
Бог ти вера, ја би' се убијо 
за твог сина, пробратима мога, 
јер ја немам никога без Бога 
и Дервиша, побратима мога! 
То су моја крила и окриље, 
то је моја кућа и дворови; 
то је моје племе и кабила 
и цијела моја породица!“ 
Брумац Осман рече Радовану: 
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„Раде, сине кā од срца мога, 
не знам шта је са Дервишом, сине, 
без ти ово могу казат, Раде 
-- зору шчекат у памети нећу; 
јä ли ћу ти, Раде, полуђети, 
ил' ми срце пући у лубину.“ 
Раду вреле сузе протекоше, 
низ бијело лице ударише, 
па се стачу Раду низ образе 
баш к'о бисер низ бијело платно. 
Па Радоша паметна јунака: 
„Ха, ха, оче Брумац Османага! 
Ја се сећам шта је са Дервишом. 
Дервиша су цуре замајале. 
Богом оче Брумац Османага, 
немој бригу имат за Дервиша. 
У над Бога, у здравље посинка, 
на Раду су ноге криловите 
кā на добра коња брзеника. 
Сад ћу стећи на ноге опанке, 
у над Бога пољем полетети, 
пред Вукове дворе долетети. 
Три сахата пуна проћи неће, 
чисти ћу ти хабер донијети 
-- јä ли сāм ти хабер донијети, 
или са млом довести Дервиша, 
јä л' ти казат шта је са Дервишом; 
ако не би' дош'о до времена, 
знадни, оче, да сам погинуо. 
Ал' нијесам, знадни, бадихава, 
но тражући свога побратима 
-- ил' тражући, ил' га свећајући.“ 
Е, сокола ускок Радована 
кад притеже хајдучке опанке, 
нити сћеде узет обравницу 
ни са себе струку сингавицу. 
Џефердара з двије руке прими 
па полеће као соко сиви. 
Да је коме погледати Рада, 
јадни млоги ати и парипи 
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при брзини хајдук Радована. 
Прије дође до Вукова двора 
него што је каз'о Османаги, 
кад при Раду добра срећа била 
-- на авлији врата отворена. 
У авлији ниђе нико нема, 
и на јасли тридес' ћулехана 
ситну арпу тучу из јасала. 
Ђевојака у хазбашчу нема 
-- нити Косе има Цмиљанића, 
нити Росе има Мандушића, 
ни госпо'ске Јеше Гавранове, 
ни остало тридес' ђевојака. 
Кад погледа ускок Раде мали, 
кад на дворац поспали главари; 
до прозора сам Вук седијаше, 
уз раме му Брумчевић Дервишу 
-- ко'лко беху сохбет отворили, 
закл'о би се да су браћа били; 
толико се замилов'о Вуче 
на газију Брумчевић Дервиша, 
баш мишљаше да хајдук бијаше, 
а смотријо да је соко сиви 
-- мудра глава, а госпо'ско лице, 
а из уста мудра лакрдија. 
Ту Дервиша пиће не бркаше 
што је сву ноћ пијо с Мандушићем 
-- јуче ваздан и цијелу ноћцу, 
и то клето пиће бокалима. 
Ну да видиш ускок Рада малог 
-- сокола га међу Турке нема, 
а камоли у земљу латинску --
соко сиви лако и лагано, 
лак' полако на Вукове дворе. 
Ту при Раду добра срећа бјеше, 
од одаје оскринута врата. 
Заклони се Раде за капију, 
па саслуша шта беседи Вуче 
са Дервишом, сином Брумчевића 
Османаге, царског кахриманна. 
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Сад Вук пита Брумчевић Дервиша: 
„Сив' соколе, хајдук Жеравице, 
кад си пош'о из бијелог Беча 
на дората коња косатнога?“ 
Дервиш Вуку каже Мандушићу, 
„Мандушићу, госпо'ско кољено, 
пошао сам, има хевта дана.“ 
„Жеравице, тако ти очију, 
ал' си пош'о прошетат дората 
по граници близу до Турака? 
Да те није ћесар оправијо 
да уходиш страже границама, 
пазу л' добро наши командари, 
чувају ли на худут' стражаре?“ 
Дервиш 'вако Вуку беседаше: 
„Нисам пош'о прошетат дората, 
но ме, Вуче, ћесар оправијо. 
Има један мандат из Будима 
Будимскога уштугли везира 
-- а нашега доброг пријатеља --
и 'вако нам на мандату каже: 
‚Круно златна, од Беча ћесаре, 
нешто чујем у Унђуровину, 
колеба се Лика и Удбина, 
која на се држи командарство. 
Добили су у Травник везира, 
муслиманског доброг пријатеља, 
па хи везир зове на виђење. 
Еве месец и година дана,
сваког дана и цијеле ноћи 
код везира долазе бегови 
рад' виђења и рад' хожђелдије. 
Босном равном на свакоме граду 
све на бедем' пуцају топови 
-- шемлук чину аге и бегови; 
један другом честидбину дају 
за њихнога доброг пријатеља, 
што је њима у сусрет дошао 
Бошјацима крила рашириват. 
На то га је девлет оправијо, 
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штогој шћехну да хим мора дати: 
на бедеме цареве топове, 
а на аге цареве берате, 
на спахије ајлук и улефе, 
на џамије под платом имаме, 
на мунаре алемли камење 
да по ноћи кā и месец сјају, 
на бегове калпак капе царске 
ш челенкама сјајног Сулејмана, 
буљукбашке низ прси нишане, 
сваком редом токе по прсима, 
на бајраке злаћена темрета 
и наврх њи' злаћене јабуке, 
на медресе и на мудерисе, 
и на луду децу сиротињску 
под ферманом ајлук на свакога. 
Према томе везир Ћуприлићу 
отворијо и мусафирхану, 
како која јафта ага дође 
на дворове сјајног Сулејмана, 
што су за њих тазе начињени, 
ципцијели свилом престрвени. 
На тај дворац, у једној одаји 
-- та одаја свилом и кадифом, 
наоколо по одаји редом 
од зелене чохе венедничке, 
венедничким златом извежени --
око сваке шилте у одаји 
све јастуци од млетачке дибе, 
сваки јастук жутим златом вежен, 
низ јастуке слике свакојаке 
разни' 'тица, и од голубова. 
Више шилти и више јастука, 
све у дувар од злата чивије. 
Разни ћурци вису на чивије 
-- на сваки ћурк' алем капа царска, 
и на свакој цареве челенке; 
објешене хаџи-аџемунке, 
оштре сабље из касине царске, 
и сковане махсуз за Бошњаке. 
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Како јафте разни' ага дође 
-- хоџа четр'ес' држи сејимена 
за сусрете ага босанскије' --
како која пред двор јафта дође, 
пред њих млађи на селам излазе; 
једни момци коње прифаћају, 
а главаре на бијеле дворе. 
Пригрћу хим злаћене ћуркове, 
натичу хим алем капе царске, 
вешају хим о кукове ћорде. 
Ту се царска хазна отворила. 
Везир коље краве на суреке 
и волове са сувата клете 
-- неђе краве, а неђе волове, 
на буљуке овце и овнове. 
Све је дошло кроз годину дана 
код везира царског на виђење; 
Травнички је везир разумијо 
ђе му Лике и Врљике нема, 
и Кладуше и Удбине равне, 
ни Рибника ни Отоке горње, 
ни два бега са Цетиња равна 
-- Зенковића, Бабахметовића --
што су сами на се командари 
-- на њима су цареви фермани; 
султан хим је ру'сат поклонијо, 
штогој хоће, све то раду сами. 
Сад хи везир зове на виђење. 
Почела се кретати Крајина. 
Припаз'те се код сваког худута! 
Ја се бојим, бечка круно златна, 
да вас негђе не напа'не војска 
-- или на град, или на паланку,
ил' на вапор, ил' на пошту бечку --
да нагрду и посечу главе, 
да поробе робље од ћесара, 
да с главама окиту Травника, 
да з ђевојкама дарују везира.‛ 
Па ме, Вуче, ћесар оправијо; 
на свакоју пођем стражарицу 
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ђе л' капетан ил' бајрактар чува,
да им емер од ћесара кажем, 
да припазе худут од Турака. 
Па те молим, Вуче Мандушићу, 
опрости ме -- сада могу поћи.“ 
„Немој брате, хајдук Жеравице! 
Барем данас не би л' преданили, 
док ми слава и весеље прође 
да седимо, да се одморимо?“ 
„Фала Вуче, кā и брату своме! 
Да ми преко н'јеси мијо бијо, 
не бих тебе ноћас преноћијо 
ја за млого готовије' пара, 
јер је тежак емер од ћесара. 
Знаш ли, кад бих нешто погрешијо 
ил' од посла отраг остануо, 
да би мене одмах прошла глава!“ 
Вук овако рече Брумчевићу: 
„Е, хај' брате, бранити ти нећу. 
Сам' ме мало, брате, отахири, 
сал да дигнем два сердара бечка, 
Цмиљанића и Диклића ш њиме; 
кад б' останули па те не виђели, 
кад пођете да се рукујете, 
оба би се на ме наљутили.“ 
„Ела, Вуче, теке не очами, 
док ја сидем до дорина мога 
да му стегнем на токе колане 
и на узду притегнем чатале.“ 
„Неј хајдуче, мојега ми здравља! 
Млађи ће ти дора опремити.“ 
Дервиш фала рече Мандушићу: 
„Тебе фала, госпо'ско кољено, 
ништа мање него брату своме! 
Но су ружни табијати дору, 
јер је тугљив штуран од колана; 
осим мене и мојега баба, 
у Удбини нема бајрактара 
да притегне колан на дората 
-- одмах би га пожељела мајка 
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јä л' од зуба, јä ли од копита.“ 
Раде на то шућур учинијо:
„Благош мене данас до вијека! 
Једно добро могу учинети; 
ону свиту с Вукове кобиле 
-- и то седло и калкане златне, 
и рахтове с обадвије стране --
са кобиле турит на дората, 
а з дората турит на кобилу. 
Нек' појаше соко поврх злата, 
па нек' бјежи одкуд је дошао. 
А ја овљен, мојега ми здравља, 
даље никуд колетати нећу. 
Главари су попрепили пиво; 
кад их шћедне будит Мандушићу 
-- главари су п'јани и азгини --
кад испрате Брумчевић Дервиша 
из одаје низа мердивене, 
п'јани људи низа стубе неће, 
јер је висок дворац Мандушића. 
У њима је свијес' узафћена 
од ракије и великог вина; 
неће гледат шта се учинело, 
нит' ће видет куд се свита 'ђела 
-- ђе је свита са ш њена дората, 
без кад Дервиш сједне на хајвана 
па крилаша стегне зенђијама, 
а дадне му нару од чатала; 
па кад стане звечат мермерима 
са авлије на сокак чалије, 
з дора џака ћуће се појака. 
А главари п'јани и нагрдни, 
на пенџер ће чела наслонити, 
погледати нару бајрактару 
-- ондар виђет шта се учињело, 
ђе с кобиле свита на дората --
ондар виђет, па ће закукати 
-- закукати, сабље дофатити, 
к'о ма'нити низ кулу стрчати, 
на готове ате појахати, 
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на авлинска искрцати врата. 
На кулу се ни окретат неће. 
Каде кула буде само сама, 
чим главари на сокак испа'ну, 
ја ћу ондар бити под јаслима. 
Нек' главари ћерају Дервиша, 
ја авлији затворит капију. 
Кад затворим дворе Мандушића 
-- коју не би топи никакоји 
ни разбили, ни вара о'били --
ја не мислим да стигну Дервиша 
на његову дору крилатоме 
до онога луга Ма'натога, 
А у луг је скрцала Крајина. 
Ондар тамо баш како хим драго. 
Ја хесапим, ако знадну Турци, 
доста сам хим добра учинијо 
-- тол'ке главе и тол'ке главаре 
на готове дошле бадихаве, 
а одвише Мандушића двори. 
То сам у двор застав учинијо; 
нит' ко море уљећ ни ижљећи. 
Ижљећ ђерчек нико нема сада 
осим мене и три госпојице, 
и њихније' тридес' девојака. 
Госпоје ћу чекат на капију, 
па им не дам на сокак изисти, 
са сокака нико у авлију. 
Силе нема пр'о дувара проћи; 
докле отуд надвладају Турци, 
никуд главе обрнути нећу 
-- нек' се војске бију низ Приморје. 
Ко ће бити, ко ли ће добити, 
ја хесапим нико добит неће 
кā и ускок Радоване мали. 
Ако знадну босански главари, 
могу мене ватан учинити 
-- учинити, па ме оженити, 
код султана рудбу извадити 
да сам и ја кā и аге царске, 
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један сербез побро међу њима, 
да и за ме султан царе знаде.“ 
То збораше ускок Радоване, 
то збораше, низ кулу трчаше 
кā и вила са бора зелена 
-- фала Богу, на свему Ти фала! --
да ко види ускок Рада малог, 
би рекао и би се заклео. 
Како Раду трептијаху руке 
док распучи пусат са дората 
-- са дората и кобиле клете? 
Са дората тури на кобилу, 
а с кобиле тури на дората 
-- хитра Рада, три га нашла јада! --
обадвоје коња опремијо; 
није чејрек прош'о од сахата, 
обадва је коње опремијо 
док се Дервиш с Вуком опростијо 
и док Вуче пробудијо бана 
и обадва приморска сердара. 
Почеше се дизати главари, 
з Дервишом се руком руковати. 
Дервиш лунтру дубровачку прими, 
‚З Богом‛ рече, низ мердивен крену. 
Сви главари наврх мердивена 
смерно момка редом испратише. 
Раде кад је видијо Дервиша, 
шућур Богу Раде учинијо 
низа стубе кад га виђе сама. 
Под јасли се уклонијо Раде, 
ђе га нико виђет не могаше. 
Кад је Дервиш дош'о код дората, 
црну се је јаду зачудијо: 
одкуд седло с витке бедевије, 
бедевије Мандушића Вука? 
Седло клето од злата плетено, 
рахти златни и такуми клети 
у крстата пера окићени 
-- шала није Мандушића Вука, 
богатијег у ћесара нема! 
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Дервиша су уми занијели; 
не умије посјес' на дората, 
но све мисли шта је с тијем било, 
докле Раде тајно беседаше 
из ћошета, теке од јасала: 
„А шта гледаш, њима не видијо! 
Чудиш ли се добру готовоме? 
Знаш којега имаш побратима 
-- побратима ускок Радована! --
који ти је добро учинијо, 
што га није нико ни код кога? 
Бјежи брзо, кажи бабу твоме, 
нек' се у луг сигурају Турци, 
јер за тобом иду капетани, 
најжешћије' тридес' од Приморја. 
Под њима су коњи криловити, 
а на њима људи змајовити. 
Кажи бабу и бегу Личкоме, 
нек' с' од Вукског двора не препа'ну. 
Ја сам Вуков дворац затворијо, 
па у њему ниђе нико нема, 
само ускок Радоване мали, 
и са ш њиме тридес' девојака, 
-- све сестара њихније' главара --
двије сестре два главна сердара, 
сестра трећа Вука Мандушића.“ 
Кад то Дервиш чуо код дората, 
коња јаше, рече „Фала, Раде! 
А мој Раде, ако нам Бог даде 
те обадва живи претечемо, 
Бог ти вера која слагат неће, 
добро ћу ти поред добра вратит 
-- од свег добра мога цијелога, 
од свега је твоја половина. 
Раде, ни то останути неће; 
кулу ћу ти, брате, начинети 
поред моје, а бољу од моје 
-- високију и још шаренију --
престријет је кā што имам чиме, 
меком свилом и мљет'ком кадифом. 
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Ни на то те оставити нећу! 
Радити ћу па те оженити, 
Радоване, оклен ти је драго 
-- јä л' т' оженит, или погинути! 
За те жалит погинути нећу, 
а ни досад нисам зажалијо, 
пошто брата кā и тебе немам 
ни у Лику, па ни у Удбину.“ 
Е, кад Дервиш притеже дората, 
још му зоре ни сабаха нема, 
још фењери по авлији сјају. 
Кад је тутањ стао од дората, 
од велике налче и копита, 
кад то тридес' чуло поглавара, 
сви на прозор чела наклонише; 
сви гледају шта но доле трупа, 
да се њихни коњи не побише, 
толика је трка по авлији. 
А погледа Вуче Мандушићу 
-- кад угледа свиту з бедевије 
на дората Брумчевић Дервиша, 
па закука баш к'о кукавица: 
„Мене куку данас до вијека! 
Црна слава, црно ми весеље, 
јазук вама, два сердара бечка! 
Виђох јуче, изеде ме гуја, 
ђе Брумчевић на дорату дође, 
и познах га, није Жеравица; 
а ви моје речи опадосте. 
Душманин ми ноћи на конаку 
и учиње хилу прекојаку 
-- однесе ми свиту з бедевије! 
Бог зна један, неће млого проћи 
и глава ће моја разминути.“ 
Па кад силни видоше главари 
ђ' 'е истина што но рече Вуче, 
-- силни људи, а мало пијани --
па рекоше Мандушићу Вуку: 
„Слушај добро, наша поглавице, 
Бог ти вера тврђа од камена, 
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то за Турке добро бити неће, 
макар за нас па ма како било!“ 
Кад се трехну дворац Мандушића, 
стаде звека љутије' оклопа, 
стаде дрка ћорди на кукове, 
стаде писка љутије' копаља. 
Кā змајеви пали на авлију 
-- нит' с' окрећу тамо ни овамо, 
нити виде под јаслима Рада, 
који хим је хилу учинијо --
на витезе коње посједоше. 
Дркну чатал а пуче канџија, 
стаде звека мермерли камења 
од силније' налчи хајванскије' 
-- би рекао па би се заклео, 
крстато се обори камење, 
са брдина пада по равнина --
и падоше на чали сокаку, 
право-здраво сваки за Дервишом. 
Кад Радован угледао дворе 
ђе у њима нико не остаде, 
сал у кафез' тридес' ђевојака. 
Свака спава, само Коса сама, 
сестра мила Цмиљанић сердара. 
Кад виђела шта се учинело, 
како писну? -- кā под камен гуја, 
а дозива Мандушића Росу: 
„Росо, наша кућо ископана, 
јуче си ми Богом кумство дала, 
поврх тога посестримство на ме, 
да не кажем нашег душманина 
-- душманина Брумчевић Дервиша --
но га пусто срцем сажаљајеш; 
да ви'ш 'оће ли нас сажалити, 
брата твога, Росо, и мојега? 
Обадва ће русе главе проћи! 
Није Дервиш дош'о бадихава, 
без никога уходити дворе, 
но ћеш чути у времену брзом 
как'а ће се касапница градит 
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у махнатом лугу Јанковића 
код шарене цркве Поповића, 
када стану оштре сабље звечат 
-- сабље звечат, а рањеник јечат, 
мач сијеват, крв се пролијеват --
саставит се двије силне војске 
-- једна нашка, а друга бошњачка. 
Кад се стане пролијеват крвца, 
мач сијеват, а крв пролијеват, 
шта учиње, горска кукавице, 
те остасмо обје безбраткиње!“ 
Коса плаче, Ро'санда не плаче. 
Но да видиш ускок Радована; 
момак 'вако на памет смислијо: 
„Сви главари з двора одлећеше 
за Дервишом Брумчевић Османа. 
Ова сила што сам хи видијо, 
турска хим се војска надат неће 
-- рахат спават, своје јаде страдат. 
Кад удари тридесет змајева 
на атима све у оклопима 
у лужину спавајући Турке, 
од њих Турке наћи љуте муке, 
изненада кукат турске мајке 
да се прича и приповиједа.“ 
Па се Раде попе на бедеме. 
Ту два топа напуњена нађе 
на капији Вука Мандушића. 
Код топова нема топиџије 
-- и они су бедем оставили, 
за Брумчевић отишли Дервишом. 
Ту топови тазе напуњени, 
код топова воштани фитиљи. 
Раде оба топа припалијо. 
Кад пукоше з бедема топови 
кā с облака од Бога громови, 
оде хука пољем прозорскијем. 
Јека стаде луга Махнатога 
-- би рекао, сурва се планина --
а то зачу беглер и дружина, 
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и у лугу цијела планина. 
Брумац Осман с кукњом вику даје: 
„Куку мене, кућо затворена! 
Зар дочеках да изгубим сина? 
-- тог једнога, без Бога никога!“ 
Тале вика а вика сердаре, 
устадоше из сана Бошњаци, 
па из сана коње дофатише. 
На хајване стегоше колане, 
на чампаре узде и чатале. 
Свак викаше на четири стране, 
„Ха, на ноге! Н'јемци ударише!“ 
кад се серхат на аџелу спреми. 
Ти топови с Вукова бедена 
што је Раде хабер учинијо, 
како ли је за њих добар бијо? 
Колико би полећело глава 
од силовна Мандушића Вука, 
а камоли од тридес' главара 
што би њима млого јада дали! 
Топи важе за обије банде, 
за Бошњаке и Нијемце јаке; 
један хабер, усташе Бошњаци, 
други хабер бечке стражалице 
покрај турске худут и границе, 
па приморска уста баневина. 
Па све једно пр'о другога виче: 
„Ха, на ноге! Ударише Турци!“ 
Мили Боже -- на свему Ти фала! --
кад усташе дринове катане, 
ту на голе ате појахаше 
и у руке сабље дофатише. 
Сваки иде Вуковоме двору 
-- хесапљаху да је напад туна. 
Та је срећа била при Турцима 
те се н'јесу сустигли главари 
и у Турке сабљу ударили; 
војске трче код двора Вукова, 
па виђоше, нико нема туна, 
па не знају куд ће окретати. 
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Један другом тихо беседаше: 
„Шта је ово, наша браћо драга? 
Вуку јуче на двор слава била 
-- требала је бити још три дана, 
а данас му врата затворена!“ 
Том се млого чуду чудијаху. 
А сад да ви за Дервиша причам. 
Не могоше стићи га главари, 
но укрца у бошњачку војску. 
У добар је логор укрцао, 
код сердара и Орашког Тала. 
Кол'ко Дервиш утужијо дору, 
у дората све пјене крваве 
попануле су четири стране 
-- колико је дора уморијо, 
кā да му је море пребродијо. 
Чудише се оба командара 
одкуд изби Дервиш на дорату 
-- на дорату ђеисија клета, 
на Дервиша чехра потавњела 
као да је у рат улазила. 
Шћаху њега питат командари... 
Дервиш 'вако са дората вика: 
„Сердар Мујо и Орашки Тале, 
ни од чега разговора нема! 
Сад ће на вас ударити муње 
-- тек нијесу од облака, Мујо, 
већ од љути' приморски' главара 
што првјенца има у Приморје 
-- све је било јуче на дворове, 
на дворове Вука Мандушића --
сви су за млом коње отиснули! 
Чујете ли тутањ низ пољану, 
баш к'о да се црна земља тресе?“ 
У ријечи у којој бијаху 
Вук Мандушић изби на кобилу, 
па капетан Гавран на вранчићу, 
па Цмиљанић сердар на зекану, 
Диклић сердар на коњу путаљу, 
па све седам брата Дасовића 
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-- а најпрви бане Дасовићу --
а на седам шамско бедевија. 
Голе сабље носу у шакама, 
па за њима дван'ес' капетана, 
а најпрви Гавран на галешу. 
Није фајда фалити Бошњаке 
а кудити приморске јунаке 
-- нит' стадоше, нит' с коња спадоше, 
већ у Турке јуриш учинеше 
баш к'о вуци у бијеле овце; 
не гледаху што је млого војске, 
но удрише на свакоју страну, 
а силни хи Турци дочекаше. 
Ала банда затури се кавга. 
Мили Боже -- на свему Ти фала! --
који први удри на којега? 
А најпрви сердар Цмиљанићу 
на сердара Муја Хрњичкога. 
Кад удари сердар на сердара, 
а капетан на турског ајана 
-- на ајана од Врљике града 
којега је загрлила брада --
ко бијаше што на њега шћаше? 
Па то Гавран беше капетане. 
Бог да знаше, погубит га хћаше, 
те ајану добра срећа била 
-- код њега се Селим придесијо, 
бајрактар је Врљичког ајана. 
Кад се сила сили ударила, 
на пушке се своје не окрећу, 
но остре са кукова ћорде. 
Пуче пушка са четири стране, 
све на часе и декике клете; 
приступају Нијемачке војске. 
Вика Тале, а вика сердаре: 
„Црн ви образ од Крајине Турци! 
Видите ли -- ш њима не виђели! --
с нама војске тридесет хиљада, 
с Вуком само тридесет главара. 
Трипут сам мог протер'о ђогата 
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кроз Махнате у Приморје луге 
-- ђегођ траву поваљану нађо' 
и по њојзи крвцу покапалу, 
преко крвце леши попанули, 
од њих леша ниједнога нема, 
јер су на њих љути панцијери. 
Нама наше пушке не помажу 
поврх 'дела љутог панцијера, 
ни оштрице са кукова ћорде; 
само од њих жаровице скачу, 
квар не чину, само губу главе. 
Но су наше мајке закукале, 
црно било кā што ће ви бити! 
Ну вичите један на другога: 
‚Бац'те пушке, коње одјашите, 
навалите са свакоје стране! 
На голе се сабље дочекајте, 
дрво, камен на њи' навалите, 
нећемо л' хи с коња раздвојити, 
нећемо л' хим руке повезати!‛ 
Чујте добро што ви сердар каже: 
ако тако не видимо чаре 
-- и то хитро, млого да не чаме --
знате добро, кад би стигле војске 
кā што стижу клете на алаје, 
ово наше што је војске сишло, 
један главе изнијети неће!“ 
Сердар вика, а сваки завика, 
и видоше шта се учинело 
-- Е, да од њих црне јаде граде --
па се трупе збише од Бошњака. 
Турци мрки кā и мрки вуци 
намах војску своју раздвојили. 
Оно што је петн'ес' буљу'баша, 
за свакијем хиљаде војника, 
на четири раздвојише стране; 
дочекују са стране душмане, 
да унутра не укрца војска. 
Рат се бије, а сијева ћорда, 
почеле се мијешати војске. 
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Оно друго петн'ес' буљу'баша, 
све командар командара виче: 
„Брате мили, раздвајајте војске, 
све пе'стотин на једног главара. 
Видите ли -- ш њима не виђели! --
ђе оруж'е данас не помаже 
-- навалите дрвљем и камењем!“ 
Колико су пресилни главари 
-- капетани и њихни сердари --
опет од тог успрег не чин'јаху; 
коње трчу, а сечу Бошњаке. 
„Не помаже све наше оруж'е! 
Но бачите пушке и оштрице, 
навалите крље на јунаке!“ 
Од зорице од по полу дана 
држаше се пред њима главари 
и млого хим црна јада даше 
-- млоге турске мајке закукаше 
од њихније' ата и сабаља --
ал' је сила силу надвладала; 
кад је сахат до хакшама било, 
сила турска надвлада главаре. 
Без никак'е ране по тијелу 
главаре су с коња раздвојили 
и њихове повезаше руке, 
тек сврх млого великије' јада. 
Низ лугове на четири стране 
пале главе теке од Турака; 
брежине се лешом окитише, 
а долине крви наточише. 
То је тешко на срце смислити, 
а камоли оком погледати. 
Тек тадијер рачцун не чин'јаху 
-- кад учине што су наумили --
колико су војске изгубили. 
Кад хи свије редом повезаше 
-- и главаре и њихне атове --
додадоше Талу Орашкоме, 
а Тале хи даде Хусеину 
-- Хусеину, з Бишћа капетану. 
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То је вазда њему одређено, 
ко посече главу од Маџара 
јä л' доведе свезана главара, 
то се томе преда капетану. 
Кад су борбе и ратови свршу, 
рачун чине и шићар дијеле 
-- неком главе, а неком оружје, 
неко воли свезане главаре. 
А Хусеин с хиљаду атлије 
с Вуком бежи и с тридес' главара 
из те борбе у Вучар планину 
док се није нови растворијо. 
Кад хи смести у Вучар планину, 
под Орлову велику стијену, 
свије' тридес' тури у пећину 
ђе се крију од Маџара Турци, 
па на њима стражу саставијо 
-- а Хускића, бајрактара свога, 
и са ш њиме стотину атлије --
па се натраг врну капетане. 
Да вам саде за рат нови причам. 
хАксам црни паде на земљицу; 
помрчина, месечине нема. 
Кад је мрчно, нема ратовања. 
На све стране војске застадоше 
до у јутру, докле зора дође. 
Сад на тазе кад је зора била, 
вај до Бога, немила састанка! 
Да је коме стати погледати, 
паде тама од неба до тала 
од брзога праха и олова. 
Од зорице докле траја дана, 
ту друг друга познат не могаше, 
а камоли Турчин Латинина. 
Сабље звече, рањеници јече, 
мач сијева, крв се пролијева; 
пролијећу коњи без јунака 
и јунаци без добрије' коња. 
Неко рањен виче из лужине, 
неко виче „Лелех мене, мајко!“ 
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неко виче „И отац и мајко!“ 
неко виче „Прифати ме, друже! 
Кол'ко су ме ране освојиле, 
кад би 'м им'о когој прифатити, 
чини ми се, лакше би ми било.“ 
Неко виче „Пригази ме, друже! 
Дошла ми не у коталце душа, 
не би л' прије испанула клета.“ 
Неко виче „Причекај ме, брате!“ 
Кад је рата, туна нема брата, 
без један Бог и оштрица ћорда, 
и ко има, крилног ћулехана. 
Догнаше се војске до Прозорја. 
Ондар ситне пушке сриједише, 
почеше се рашћерават војске. 
Тешко војски кад главара нема, 
не зна војска шта ће чињет сама. 
Нема бана, а нема сердара, 
ни њихније' војни' капетана. 
Њемске трупе плећи обрнуше, 
низ Приморје на четири стране 
цијелу ноћ таман до сабаха. 
Кад је сабах зора ударила 
и даница помолила лице, 
чека Тале, а чека сердаре 
широкоме мору на обале, 
има л' как'е од бежања војске 
да ко кога тера пољанима. 
Пала тама, а нема бежања, 
па никога има од ћерања. 
Сердар хука, а питаше Тала: 
„Видиш, Тале, кукала ти мајка, 
добар ти ли шићар шићарисмо 
у Прозоре на Вукове дворе! 
Код нас, Тале, никог жива нема, 
без твојије' триста Ораш'ана; 
моје, Тале, четири хиљаде 
од Кладуше и оточке стране, 
са млом, црњо, ниједнога нема. 
Имам двије ране иза паса, 
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виду ми се џигерице црне; 
никоме хи не кажујем, Тале. 
Те ми ране ударијо Вуче. 
Да ми није Бог и срећа дала 
да ублизу не беше Халила, 
одмах би ме прошла руса глава 
од отровног мача Мандушића. 
Падох, Тале, кā да немам главе 
-- у мене се баилдаса душа. 
Кад сам моје очи отворијо, 
каде Вука ни Халила нема. 
Кроз ране ми југовина пуха; 
ја погледа' моје ране љуте. 
Виду ми се џигерице црне, 
теке виђо', од Орашца Тале, 
те су ране поред срца мога 
те ја могах ране пробољети; 
но не могу друге просред срца, 
што изгубих брата рођенога. 
Посече га Мандушића Вуче 
-- ил' посече, ил' уфати жива.“ 
Ха, кад Тале зачуо сердара, 
„Немој, Мујо, бринут за Халила. 
Ми смо Вука савезали, Мујо, 
пошто нам је млого дао јада, 
зијевнуло од Турака глава. 
Сутра ћемо рачун учинити 
ко ли живе, ко ли погинуо, 
ко л' на себе ране задобијо 
и чије су закукале мајке. 
Ја сам чуо копиљана твога; 
кад виђоше ђе свезасмо Вука, 
дозиваше Брумчевић Дервиша: 
‚Брумчевићу, кā брате од мајке, 
кад се сврши тридесет главара, 
нека војске -- нек' се бије с војском --
а ми, грдан Брумчевић Дервишу, 
док су војске у рат замајане, 
јаш' дората, а ја ћу малина, 
па хајдемо, брате, у Прозорје, 
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у Прозорје на Вукове дворе, 
ђе је тамо ускок Радоване. 
Нас обадва, мијо побратиме,
знам за нас је цуре заштитијо 
-- тебе Росу, а за мене Косу. 
Јешу ће нам узет за везира. 
Ако могнем, и њу пушћит нећу; 
стар је везир, не треба му Јеша, 
но да Јешу дамо Хусејину 
-- Е, Вилићу, нашем побратиму. 
Оно друго тридес' ђевојака, 
која биде соја најбољега 
и њезина лица госпо'скога, 
ону ћемо дати ускок Раду, 
нашој срећи, нашем побратиму. 
Три-четири свадбе начинети, 
свадбе градит за полу године. 
Бег Мустајбег и те аге драге 
нек' приморске воду поглавице, 
нек' дарују у Травник везира. 
Мој Дервишу, мијо побратиме, 
ако штогој не шићариш о'ђе 
-- ако о'ђе не узмеш ђевојку, 
виш' немој се мучити, Дервишу; 
ако данас не добијеш Росу, 
милу сестру Мандушића Вука, 
не мучи се, цуре наћи нећеш 
спремај себе, спрем' оџака свога.‛ 
Отолен су полећели, Мујо, 
одведе га курвин копиљане. 
Ниј' отиш'о сал да узме Косу, 
но да хара благо Мандушића; 
а ја грдан, које јаде парам! 
-- главе дајем, а фатам главаре, 
моја жена у Орашје сама, 
ш њом толико ђеце сирочади; 
код њих белог маријаша нема 
ни дви оке брашна овшенога. 
Докле одем, сва ће полипсати. 
Ја сам рек'о на походу љуби, 
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‚Сабур, љубо, док се отуд вратим; 
ако биде Тале среће старе, 
кулаш паре мој донијет неће.‛ 
А у здравље копиљана твога, 
ја ни гроша понијети нећу, 
већ мисирске жуте карантане 
што вредноштва никаквога нема. 
Да хи товар турим на кулаша, 
кимета је сто и тридес' гроша, 
а тежине сто и тридес' ока. 
Знадни, Мујо, пријеваре нема, 
хоћ' од тебе чевре маџарија, 
па ти тражи оклен ти је драго.“ 
Пр'о рана се насмијао Мујо, 
па овако рече Тахираги: 
„Немој, Тале, бити аџамија! 
А знаш, Тале, да нема шићара. 
Ак' одемо на Крајину живи, 
што је моје и твоје ће бити. 
Неће твоја љуба заплакати 
ни на мене ни брата мога. 
Ти си, Тале, наша особина, 
и сам знадеш да је то истина.“ 
Ондар Мујо замолијо Тала, 
„Дајдер, Тале -- јер вријеме дође! --
неста рата; да видимо, Тале, 
ко ј' добијо, ко је изгубијо. 
Вичи, Тале, Шувајлију твога, 
нека узме Курхан-хамајлију; 
он ће дову, а ми ћемо ‚амин,‛ 
неће л' дати Сахибија драги 
да нам вихар пухне са планине, 
да подигне маглу из долине, 
да видимо од шта ли је тама 
-- ал' од рата, или од Прозорја, 
ил' су војске Прозор запалиле 
па се тамо у поље скупиле.“ 
Кад је Хоџа дову учинијо 
-- Хоџа дову, а сви ‚амин‛ Турци, 
то код њих два што се придесило --
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у Бога хим кабул дова била; 
пухну ветар, јекнуше планине, 
засукаше маглу из даљине, 
оста поље клето само само, 
тек пр'о поља поваљате траве, 
а низ траве леше попадале 
с војске клете и турске и њемске, 
све лешеви један пр'о другога. 
Бијеле се капе на калпаке 
па и мрке шапке н'јемачкиње. 
Муја сузе мало пропадоше 
што су млоге проплакале мајке, 
куда ће се у Удбину врнут. 
Војске свео тридесет хиљада, 
а од тога половине нема. 
Као махнит посједе ђогата. 
Рече Талу, „За млом, Тале брате!“ 
За њим Тале сједе на кулаша, 
и Талово друштво Ораш'ани. 
Садно поља до Вукова двора 
има поља цијел сахат пута. 
Једв' од леша коње протераше. 
Кад под Вуков дворац долећеше, 
око двора обгрезнула војска 
Мустајбега и два бега царска, 
и два бега са врела Цетиња 
-- Зенковића, Бабахметовића --
и Турцима Врљичког ајана 
и његова Селим бајрактара, 
Ћејван деда и Хаџије старог, 
па Козлића и Хуремагића, 
Зуканаге са Стијене Жуте. 
Беговије' седам бајрактара 
темре голе, на њих крпа нема 
-- пушчана хи зрна понијела --
на бајраке сломљене јабуке. 
Ђе је седам бајрактара било, 
не' по три, а неђе четири 
-- неки рањен, неки погинуо, 
а некога ни мртва ни жива. 
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Жалосни се сакупљаху Турци. 
Што су шћели, све су учинели, 
али полу војске изгубили. 
По Прозорју куле попалили; 
све дрвено ватра изгорела, 
сал зидине śеде низ равнине. 
Ондар кад су војску пребројили, 
ту Вукове дворе отворили, 
похараше благо Мандушића, 
три девојке узеше главарске 
и тридесет њихно другарица. 
Почеше се свађати Бошњаци 
којега ће запанути Коса 
-- кога Коса, а кога ли Роса, 
а кога ли Јеша Гавранова. 
Све се јагму аге и бегови, 
истичу се њима пред очима, 
па казују руке и мишице 
-- с јунаштвом хи у крв умотали 
до балчака своје посеклице, 
шта су ш њима погубили глава --
неће ли се цуре преварити, 
за јунаке да преваре лице. 
Сад за мало море бити кавге 
-- бити кавге, да не беше Тале. 
Тале узе клинчану батину, 
па међу њи' стаде на авлију. 
„Аге драге -- црн ви образ бијо! --
војске има петнаес' хиљада, 
ђевојака само тридес' равно. 
Свак би се рад ш њима оженити. 
На силу се робље не узима 
док је Тале и на мене главе, 
без нек' узме која кога хоће. 
Сал ми једну остав'те везиру, 
која сретна биде за везира, 
која 'оће бити госпођица, 
ханумоват и господовати 
кā и у двор царске султаније.“ 
Тале рече, нико не порече. 
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На јандал се измакоше Турци, 
њима Тале даде на бирање: 
„Госпођице, кā и шћери моје, 
сербез збор'те, хич се не препа'н'те, 
већ бирајте што ви срце тражи. 
О'ђе има добрије' момака 
-- има ага, па има бегова, 
има баша, има буљу'баша, 
има, шћери, силни' бајрактара 
кā под облак' небескије' змаја.
Небој'те се, насиља ви нема.“ 
Кад виђоше цуре ашићаре 
ђе хи Тале од Орашца брани 
-- познадоше ђе се пита Тале; 
пр'о ријечи Тала Орашкога 
нико даље проћи не смијаше --
прва Коса приђе Цмиљанића 
те Талову пољубила руку. 
„Аџо Тале, кā оче рођени, 
да ме ишту паше и везири 
или царски у двору дворани, 
нити би' ти цара ни ћесара 
ни у царству лалу никаг'ога. 
Паше не би', а не б' везира; 
узела би' Брумчевић Дервиша 
да ми није брата погубијо, 
но не могу узет душманина, 
до вијека брата прегорети. 
Ондар, Тале, кад је воља моја, 
никог нећу без Хрњу Халила.“ 
Тале рече Цмиљанића Коси, 
„Хај' аферим, племенита Косо! 
Па нек' иде вила за сокола, 
нек' се оџак спрам оџака нађе.“ 
Коса к руци Халиловој приђе. 
А сад Роса рече Мандушића, 
„Аџо Тале -- да ти Бог да здравље! --
све што имам ја сам изгубила. 
Могло ми је бити не губити, 
ал' сам мога срца болећљива. 
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Дервиша сам јуче сажалила 
ђе је један у његова баба 
и његове остареле мајке. 
Брате нема, па нема ни секе. 
Не могах му младос' прегорети 
да изгуби међу нама главу. 
Према томе, питате Дервиша 
би л' му драга воља добра била 
да га узмем, да му будем љуба, 
да га дворим кā и господара, 
па његову мајку, па и баба, 
да му служим доклен је судбина 
баш к' и, Тале, моје родитеље.“ 
Кад је Дервиш чуо лакрдије 
-- лакрдије племените Росе --
јуначки је Дервиш беседијо, 
„Фале тебе, Вукова Ро'санд'о! 
Главе мудре, исто и ријечи. 
Но шта ћу ти, срце моје, казат? 
Узећу те, ако је судбина. 
Држаћу те као своју главу; 
у над Бога, покајат се нећеш 
од богаштва Вука Мандушића. 
Ни ја зунђур на оџаку нисам. 
У над Бога и у здравље баба, 
свашта, Росо, имам на Крајини: 
лука имам, а имам читлука, 
хана, Росо, имам и дућана, 
воденице, па и ваљанице, 
сви напоред добри положаји, 
кућа добра, свилом престрвена. 
Злата ћеш се наносити на се; 
не би боље ни код твога Вука, 
за највише доброг господара 
што се ни ш чим прегорети неће. 
Ја се тебе молим данас, Росо, 
да ме млада не би прекорела 
јä л' згодноћом јä ли поношењем; 
сабљу бих ти по срцу понијо, 
а злу ријеч нигда до вијека.“ 
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А Ро'санд'а рече Брумчевићу, 
„Ја нијесам говедарка била, 
већ Дервишу -- ако ј' и срамота --
ја сам, ага, од соја доброга, 
од доброга соја и оџака. 
У оџак' се не говору речи 
које ником миле бити неће, 
вет свакоме срцу добро драге, 
а камоли господару своме.“ 
Па му ондар полећела руци. 
Дервиш Росу под руку туријо 
-- потуријо, па је загрлијо. 
Тале Јешу Гавранову пита: 
„Јешо, сестро Гавран капетана, 
ове твоје двије другарице, 
што су шћеле, на то су успјеле. 
А ти, Јешо, ако питаш Тала, 
ја ћу тебе, сине, усрећити; 
кад Бог дадне а бидне судбина, 
кад сидемо у нашу Крајину, 
да те водим у Травник везиру. 
Так'е лале нема у риџале 
а што сина има Ибрахима, 
господе га у све царство нема. 
Њему нема ни двадес' година; 
сад би, Јешо, мог'о везир бити 
и бабово место наследити. 
Али, Јешо, како ти је драго; 
с'јет ти дајем кā и мојој шћерки, 
па ћеш виђет што је царовање, 
царовање и господовање. 
Од дуката главом махнут нећеш 
-- главом, Јешо, ни грлом белијем --
од дуката и од сухог злата.“ 
Јеша Талу 'вако говорила: 
„Лички Тале, кā отац по Богу, 
сад ако је кā и што си каз'о 
-- наша воља и што нам је драго --
драго није гроши ни дукати, 
но је благо што је срцу драго. 
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Имала сам код брата просаца, 
лички Тале, колико је доста 
-- не 'накије', но бираније'. 
Сва три бана из ћесаревине 
просили ме, ја хи не шће' млада. 
Реч је и то да су пашалари 
просили ме, а ја хи не шћела. 
Просили ме мајданџије златне 
-- мајданџије из ћесаровине, 
што хим злато кроз руке пролази 
што хим мере ни карара нема --
друге дуке, па и капетани. 
То ти, Тале, ни бројити нећу, 
да не дужим даље лакрдије; 
нека паша, а нека везира, 
бега нећу -- не бегенишем га --
а ни агу -- није ага за ме. 
Воља ми је узет бајрактара, 
бајрактара Врцић Ибрахима. 
Он је трипут у Примор' слазијо, 
виђала га з двора брата мога, 
виђала га и бегенисала, 
и Богу сам јемин учинела, 
док не видим Врцић Ибрахима 
јä л' очима јä ли књигом шарном 
-- да га питам је л' му воља драга 
да ме узме да му будем љуба --
да другога више никак'ога. 
Сад је так'а дотекла субдина. 
Сад питајте Врцић Ибрахима 
ако сам му добро срцу драга; 
ја га волим кā срце из дроба.“ 
А Ибрахим руке раширијо: 
„Јешо, срце моје и душице, 
знаш ли, Јешо, моје табијате? 
Да нијеси сестра Гавранова, 
од најбоље куће из Приморја 
и господе и госпо'ског соја, 
него да си потурица 'нака, 
макар да си од очи ћорава, 
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када так'е збориш лакрдије, 
уз'о бих те да ми будеш љуба 
-- а камоли што си мила сека 
од најбољег соја и оџака.“ 
Јеша момку руци приступила, 
с леве стране стаде бајрактара 
баш к' и царска лала покрај цара. 
Тале ускок Радована вика: 
„Радоване, наша крила златна, 
ми три момка, тебе најмилија --, 
оженисмо сва три побратима 
-- са три виле три сива сокола; 
сад шта ћемо за те, Радоване? 
Бог је рек'о, а ти учинијо, 
сва су добра пришла међу нама 
што је за то жељела Крајина; 
па би били каил, Радоване, 
да ти добро за добро вратимо. 
Ето сада тридес' девојака, 
све сестара њемскије' главара. 
Виђи, Раде, двије цуре младе, 
од те двије тебе за вољу је: 
или узми песмарицу Мару, 
или, Раде, белогрлу Јану.“ 
Раде рече, „Фала тебе, Тале! 
Ти хи дајеш, но хоће ли младе?“ 
Радошу се насмијаше Турци. 
Тале пита двије љепотице: 
„Госпођице, чујете ли Рада? 
Хоћете л' га која узет млада?“ 
Мара рече, „Узела бих Рада, 
но сам другом лице обећала 
-- Е, Турчину Вилић Хусеину. 
Лани сам му златан јаглук дала, 
а он мене златан прстен с руке, 
ево ми га на рукама, Тале. 
Ак' не вара Вилић Хусеине, 
ја не варам да га узмем млада.“ 
Хусеин је руке раширијо 
-- раширијо, па је загрлијо; 
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стаде Мара покрај бајрактара 
баш к'о златно темре од бајрака. 
Саде Јана беседаше Талу: 
„Аџо Тале, да ти Бог да здравље, 
питај, Тале, ускок Радована. 
Што те пита, хоћу ли га узет, 
Раде знаде; кад је бијо амо, 
ми смо ондар љубав одржали: 
заклео је да ме узме младу, 
и ја њему да другога нећу. 
Питај, Тале, ускок Радована 
-- питај Раде хоће л' ме узети; 
а ја њега преварити нећу 
иако је ускок код Турака!“ 
Раде двије раширијо руке 
-- раширијо, па је загрлијо, 
па са ш њоме śеде на скемлију, 
на скемлију пред град и капију. 
Колико се обрадова Тале 
што ожени четири јунака 
и петога ускок Радована, 
па се Тале бегу проклињаше 
и сердару Мују Хрњичкоме: 
„Цујете л' ме, аге и бегови! 
Никад, браћо, у вијеку моме 
милос' није пришла срцу моме, 
никад него данас у Приморје, 
што ожених четири сокола 
и петога ускок Радована. 
Ако здраво код везира сидем, 
прву ријеч Тале имат неће 
код везира, паше Ћуприлића; 
бег овако молити везира: 
‚Везир паша, честито кољено, 
благо нама кад те добависмо! 
С тобом наша крила полећеше; 
Босна равна стече господара, 
царовање и господовање, 
твоме шану кад смо приступили, 
и код твоје цареве зердаве. 



   Авдо  Међедовић                                                             

1185

Епске 
народне 
пјесме

Еве ага, а еве бегова; 
видиш овог ускок Радована! 
Прво мене, честити везире, 
ако ћеш ме добро угледати, 
угледај ми ускок Радована, 
јер свих нас је из рамена крила.‛“ 
Раде Талу поступијо руци. 
Тале руке не да Радовану, 
но га десном загрлијо руком, 
па га љуби кā рођеног сина. 
Одмах Тале вика бајрактара: 
„Све што код нас има бајрактара, 
све код мене напоред станите!“ 
Притрчаше што хи ту имаше. 
Од тридесет половине нема 
-- неки рањен, неки погинуо --
петн'ес' има, а петнаес' нема. 
Тале царске скупља буљукбаше 
који беше неожењен туна, 
да хи тридес' види девојака; 
Тале се је рази учинијо 
да разуда у срећу девојке, 
јер су добре да роду јунаке, 
да не оду за хрђе некак'е. 
Кад је Тале баше прикупијо 
спрема цура од Приморја равна, 
па хим Тале драгу вољу каза. 
„Све ђевојке, кā и шћери моје, 
војске о'ђе петнаес' хиљада 
спрема вама и вашем госпо'ству, 
све најбоље слике и прилике; 
према вама господу оџаке, 
да ви добро душом проведете, 
да ме сваким добром поменете 
и некак'им обдарите даром 
-- или даром, или как'ом паром --
јер је Тале сојтарија стара. 
Сад бирајте свака поједнога!“ 
Свака цура саже раменима, 
спрема себе узе поједнога. 
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Ондар Тале кроз ордију вика: 
„Више вакта нема од седника! 
Ћулехане коње дофатите; 
од бијелог двора Мандушића 
пр'о цијела луга Јанковића 
до шарене цркве Поповића 
погинуле и рањене траж'те; 
на двије хи стране раздвојите. 
Рањенијем градите носице, 
а мртвијем копа'те гробнице 
-- и то, браћо, све н' аџелу живу, 
док нијесу припануле војске 
ђе са стране и друге државе.“ 
Ондар Турци ате поседоше; 
на све стране кроз Махнате луге 
дан цијели таман до акшама 
све рањене купе и умрле. 
Насред поља, близу до Прозорја, 
на двије хи врсте раздвојише. 
Сву ту нојцу туна преночише, 
па ујутру опет поранише. 
Доклен дана половина прође, 
један другом хабер учинеше, 
на све стране ђе нема никога 
погинута па ни рањенога. 
Ондар Тале вика на телале: 
„Сад вичите момке што су млади, 
нек' са коња скидају налџаке, 
нек' ровове за мејите граде; 
а постар'и посеч'те хомаре, 
за рањене носилице град'те.“ 
Устала је цијела Крајина; 
мртвијема рове ископаше, 
па хим Турци рахмет претурише, 
а рањене на јелове гране. 
Спремише хи у турску хУдбину, 
а остали цијо данак стали, 
мртвијема рахмет претурили. 
Сад на своје коње појахали, 
сад Вукове дворе разорили, 
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па се поља Приморскога примљу. 
Примили се крилу уз планину, 
под крстату Орлову стијену; 
ту Хускића нашли бајрактара 
и код њега тридесет главара, 
код њи' тридес' њихови атови 
и цијела свита и оружје 
-- копља љута и све ћемерлије 
које су им млого јада дале. 
Туна Турци макул учињеше: 
„Ако су нам млого јада дали, 
ништа им се није зачудити. 
Добри били, добро се бранили.“ 
Не шћеше и' поћерати Турци 
на Крајину босе по камењу, 
но свезане туре на хајване. 
На кукове обесише ћорде, 
уз рамена копља притегоше, 
лунтре њихне о коњске умкаше. 
Бег завика Орашкоме Талу: 
„Вичи, Тале, на своје телале, 
нек' не иде невесело војска. 
Викаћете на све бајрактаре, 
нек' развију крпе на бајраке, 
нека удру ситне мехтерије, 
нека свиру зиле и борије; 
не гледа се ко је погинуо, 
но коме је мејдан у рукама!“ 
Тале бирдем бегу по емеру, 
Тале одмах вика на телале. 
Темре Хускић звекну бајрактара, 
ђогат врисну Хрњице сердара, 
телал вика Орашкога Тала; 
развише се крпе на бајраке, 
закуцаше ситне мехтерије, 
удрише хим зиле и борије, 
запеваше на чифте Бошњаци, 
пукоше хим чифтом венедници. 
Ђерчек доста војске изгубили, 
а спомен шићар шићарили: 
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Дасовића, од Приморја бана 
најпрвога, са седам брата, 
два сердара и Мандушић Вука, 
приморскије' трин'ес' капетана, 
и пред њима силнога Гаврана 
-- врховнога њихног командара, 
командара Гавран капетана --
и тридесет главно девојака, 
све сестара њихније' главара. 
Певајући и пушке мећући 
из Приморја на турску границу 
-- на границу царску и ћесарску --
са границе у Удбину сишли, 
па с Удбине у Лику крваву, 
пред личанског Мустајбега дворе. 
Из Лике хи сретоше Личани. 
Ту сретоше Мустајбега војску; 
уморне хим коње прифатише, 
хазур војска паде пољанама. 
Преночише те се одморише, 
а ујутру рано поранише. 
Све ђевојке што с' узеле момке 
са момцима на своје дворове. 
'Вако њима емер учинеше: 
док се врне ко је за Травника 
-- сви бегови и све аге царске 
што ће исти за Травник везиру --
и врате се, да свадбе не граду, 
ни девојке турче ни венчају. 
Бег изабра аге по избору --, 
најпрвога Хрњичког сердара, 
па два бега од Цетиња равна, 
па од Лике старога Ајана, 
па Турцима Хаџи-капетана 
и с Удбине старог Ћејивана; 
Зуканагу са Стијене Жуте, 
па Кунића и ш њим Куртагића. 
Пред свијема личког Мустајбега 
и бегово седам бајрактара, 
ондар потље аге и бегове, 
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па за њима Орашкога Тала, 
покрај Тала ускок Радована, 
све главаре што су повезане 
преда собом из Лике крваве. 
Кад су сахат до Травника били, 
хабер оде Ћуприлић везиру. 
„Ћуприлићу, царева челенко, 
ако с' млого причек'о Крајину, 
ето бега силног Личанина, 
сва са ш њиме унђурска господа. 
Први Тале и Хрња сердаре, 
и остали аге и бегови 
што хи тамо има по избору, 
дошли су ти, а имају ш чиме; 
дар су тебе на двор понијели 
-- из Приморја тридесет главара, 
Дасовића најпрвога бана 
ш његовије' седам братенаца, 
два сердара и Мандушић Вука, 
приморскије' трин'ес' капетана, 
врховнога њихног командара 
-- Е, силнога Гавран капетана --
на атима под салтанетима. 
Сви јунаци руку свезаније', 
у свије' њи' свита и оружје; 
поврх 'дела оклопни синџири, 
копља бојна уз њихна рамена, 
ћемерлије о њихне кукове!“ 
Кад је везир тако разумијо, 
емер даде на град на тобџије
те дванаес' топа опалијо. 
Командара војног јањичара 
-- што му с војском седи пред дворове --
емер хоџа Ћуприлићу даде: 
„Војску скупи браћу јањичаре, 
нек' у поље сиду пред беглере 
на селаму хиљаду атлија, 
на селаму личком Мустајбегу!“ 
На остале Травничане вика: 
„Из дебоја покрај двора мога 
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истурите чохе на донлуке 
те престрите селам Ћуприлића! 
Кад се сјашу пред авлију Турци, 
нек' пр'о чохе код везира дођу.“ 
У двор своје кавадаре вика: 
„Колико је ага унђурскије', 
кад се аге и бегови приме 
уз мердивен код мене везира, 
ове ћурке и ове саруке, 
за саруке цареве челенке 
-- немо'те хи к мене упуштати 
без сарука и без челенака, 
да вас у двор не размине глава! --
а другијем сабље аџемачке.“ 
Сваком емер Ћуприлићу каже:
„Ове што су сабље аџемкиње, 
од цара су за дар пошаљене 
све за аге и бегове царске, 
и то лично од Унђуровине, 
јер је Босна царска кључаница 
-- а Лика је Босни огледало --
и јунаштва од цијела царства. 
Отале се дијеле мејдани; 
наше царство бране Крајишници 
и Унђурци -- сиви соколови! 
На све стране, на четири краја 
свих нас бране од четири краља 
без царскога трошка никак'ога, 
ни његове војске покретања 
ни из двора царскије' мушира, 
ни вел'кије' бојније' топова. 
Ове аге у Унђуровини, 
од Косова толико стотина 
погибоше на мејдану Турци. 
То не жале браћа Унђуровци; 
главе дају, земље не пушћају. 
За то цар је дао миловање, 
њима мене оправијо о'ђе 
да помогнем њима з боже стране 
-- з боже стране и из царске руке; 
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од велике одбранимо муке 
и велике сиротиње љуте. 
У тој Босни и Унђуровини, 
по Крајини на свакоју страну, 
све су куле клете само саме, 
у кулама луда ђеца сама. 
Остале хим удовице мајке; 
људе своје на рат изгубиле 
док су царски худут раширили. 
Босанскије' седамдесет града, 
Травничани, и више четири, 
сто и четр'ес' и шес' паланака 
до скоро је било у душмана, 
а данас је нама у рукама. 
А у име Бога великога, 
а у здравље Босне и Крајине 
и честите све Херцеговине 
-- и данаске у њихово здравље --
и Будим је нама у шакама, 
ђе ту данас царев везир суди 
уштуглија из царева двора; 
скелу држи на Дунаво хладно, 
на Дунаво и зелену Саву. 
Зар те аге за дар не поносе? 
За њих ћурци нису и саруци, 
но су за њих од злата калпаци, 
за калпаке од злата челенке! 
Тек ће 'нак'ом доба, ако Бог да, 
све то бити, у здравље султана.“ 
Ријеч так'у везир истуријо. 
Џака стаде чалије сокака 
и селам се прими беговима. 
Јањичари, војска ал-Отмана, 
з двије стране на селам стадоше 
пред бегове кā пред цара лале. 
Бези своје ате одјахаше 
пред селама паше царевога; 
кад бегови паше у авлију, 
кад авлија чохом престрвена. 
Дворац висок уштугли везира, 
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висок дворац од боја четири. 
Колике су стубе низ дворове? 
На сваки бој по један'ес' стуба 
-- то су равне четр'ес' и четири. 
На свакоме стоји капилија, 
капилија из везирског двора; 
једни држе у руке ћуркове, 
једни држе за главе саруке, 
једни држе цареве челенке, 
једни држу 'аџи-аџемунке. 
Кад цареви бези најавише 
са авлије уза мердивене, 
везирски су устали дворани; 
како којем хожђелдију дају, 
сарукове на главе турају, 
за њих пера царска задевају; 
пригрћу хим ћурке на рамена, 
на кукове вешају аџемке. 
Везир главом наврх стуба клече; 
колико се хасрет учинијо, 
би рекао, сад би полетијо! 
Беглер Лички до везира дође 
и везирској полетијо руци. 
„Ви газије што сте Унђуровци,“ 
везир рече, „појма не имајте 
који к мојој приступити руци, 
већ кā з братом ил' отац са сином, 
кахримани, да се пољубимо; 
да седимо, да се одморимо 
од најмање један месец дана. 
Ваља нама спремат чоходаре 
и по њима моје бујрунтије, 
да све цару истинито кажем, 
што је султан дозн'о за Крајину 
-- за Крајину и за Босну равну, 
за Унђурску и Херцеговину --
ђе ј' истина што каза светина 
-- а одвише, моје газалије, 
с'једочанство вама при рукама, 
свезаније' тридесет главара! 
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Под оклопом стоју међу вама, 
под оклопом и свитом цијелом 
-- под оружјем и под гршницама, 
под сабљама и бојним копљима. 
Зар мислите, аге Унђуровци, 
да то паша не зна из Травника, 
ова сила од овије' змаја, 
да л' је шалом дошла међу вама? 
Још ми ништа казали нијесте 
шта је с вама и са ш њима било, 
а ја све знам, 'леба ми царскога, 
док се ова сила повезала 
ђе је млога мајка закукала, 
сестра мила без брата остала, 
млада љуба без својега мужа, 
некој ђеца останула луда 
ил' од мужа или од ђевера 
-- пуно има и од обадва! 
Ал' у над Бога великога 
а у здравље сјајног Сулејмана 
-- златног крила над свијема нама --
цар је кадер, с божијом помоћом; 
хазна седам има у Стамболу. 
У над Бога и у здравље ваше, 
у Стамбол су хазне застићене; 
земља нама дошла бадихава, 
вама с крвљом и с чемером грком. 
Седам хазни има код султана, 
свака хазна пуна маџарија; 
бијо би се са све седам краља 
из дан у дан за годину дана, 
не би једну хазну похарчијо, 
ако могне из свакије' сила. 
За вас ће је султан похарчити. 
С ове стране педесет година 
што у Босни има удовица, 
те је у бој изгубила мужа 
ил' у војску, ил' у чету малу, 
--или, аге моје, на мејдану--
то код цара има записано; 
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а ја ћу га сада потврдити, 
а од цара полећет фермани 
-- помоћ јака Али Сулејмана --
па сиротне подизати куле, 
лудој ђеци мејтеф отворити, 
а вишијем цареве берате 
да хим плата иде и улефе, 
од прошлости од педесет љета 
па до данас, до овога дана; 
па унапред, браћо, ако Бог да 
-- унапријед док је везир о'ђе, 
царски везир хоџа Ћуприлићу --
ваша крила и с главе челенке. 
Што ћу моћи, све ћу вам помоћи! 
Бог најприје, па цар иза њега, 
па ја трећи; нема четвртога 
без ви, аге, један код другога. 
Харач имат ни вергије неће, 
нит' царскога данка никак'ога, 
нит' ће с' од вас купит јањичари, 
нит' ће к вама доћи командари 
да ви негђе из даљине суде, 
већ кā и ја, ил' бољи од мене; 
што је тешко знат, аге, нећете, 
вет све лакше, у над Бога јака. 
На аге ћу извадит берате, 
а низ прси под рудб'ом нишане, 
под рудбетом и под платом царском 
беговима злаћене челенке, 
исто тако на калпак челенке; 
на бајраке крпе позлаћене 
и темрете златом оковате; 
на јамаке ките са бајрака 
све злачене падат на јамака; 
на темрете од злата јабуке; 
на бедеме велике топове 
и за њима храна и џебхана; 
оштре сабље на добре јунаке, 
пушке јаке за делије царске, 
са пушкама силистра кремење; 
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на пушкама злаћене карике, 
све нишане алемли камење, 
а ћетове златне мерџанове 
-- које литром тученике вучу, 
које ломе љуте оклопове 
кā и ове што су на главаре.“ 
То хим гредом паша беседаше. 
Све хи у двор редом утураше 
преко мљетске дибе и кадифе 
под чизмама и под калчинама; 
па се текар паша раширијо, 
Личког бега текар загрлијо. 
Крај бега се у шилте туријо, 
па до бега Хрњичког сердара 
-- од цијеле Босне командара --
до сердара два бега с Цетиња 
-- Зенковића, Бабахметовића --
па с Врљике старога Ајана, 
поред њега Хаџи-капетана, 
па с Удбине старог Ћејиване, 
Зуканагу са Стијене Жуте, 
два Козлића, три Хуремагића, 
сврх Отоке Хасана Кунића, 
буљукбашу гази Куртагића, 
па напоред бегске бајрактаре 
свије' седам један до другога, 
баш Мемића и Деснића ш њиме 
-- ти су десно крило Мустајбега, 
Деснић десно, а Мемић лијево --
па Врцића и дели Мејрића 
што пред бегом иду Личанскијем 
ил' у чету, илу ст'ећу војску 
-- прси су им вазда раширене; 
пред својега иду господара 
те чувају бега од душмана --
Ибричића и Вилића ш њиме, 
који оба иду за беглером 
те чувају бега од напада, 
да не гине одкуд се не нада; 
па послије покрај бајрактара 
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посадише Орашкога Тала; 
па код Тала, уз десно раменце, 
ту турише Хрњина Халила 
-- хе л' је Халил Талу особина 
и сва нада Орашкога Тала; 
кад би неђе погинуо Тале, 
он је рек'о, у здравље Халила 
не би ост'о неосвећен Тале: 
„Да погинем, би ме осветијо; 
да с' осужњим, би ме избавијо!“ --
крај Халила Брумчевић Дервиша, 
крај Дервиша Болан бајрактара; 
покрај њега ускок Радована, 
па остале на лево башларе. 
Док везирски конак потпунише, 
Боже мили, шта везир чин'аше? 
Нит' седаше, па нити могаше 
од радости и од хасретлука, 
гледајући на ред соколове. 
Око баци з десна на лијево 
на бегове и на аге царске; 
па с лијева гледа буљукбаше, 
па преко њих царске бајрактаре. 
Нити мога везир премислити 
нити знати који беше бољи 
ни госпосн'и, ни мудрије главе, 
нити љевшег испод ока лица 
-- ни под веђе очи соколскије', 
ни десница у мишкама рука, 
ни оштрије' на кук посјеклица. 
Везир често сузе опушћаше 
од радости и од хасретлука. 
Падишаха свога помињаше: 
„Падишаху, јарко сунце наше, 
да је тебе доћи са Стамбола 
-- са Стамбола и свог пријестола --
па да видиш на ред Унђуровце 
што су к мене дошли на виђење, 
и за тебе даре донијели 
што хи није нико ни за кога, 



   Авдо  Међедовић                                                             

1197

Епске 
народне 
пјесме

да се прича док ј' овога света, 
да се ш њима у вас свијет клети, 
поносити потољни векови 
са гуслама и историјама 
-- ш њима ће се дичит крајевима!“ 
То Ћуприлић везир беседаше. 
Поред себе ћатиба држаше, 
описује личнос' од змајева 
-- описује и увеличава 
њихна лица и њихна госпо'ства, 
и њихове добре поношаје, 
и злаћену свиту на бегове. 
Цијел сахат па и више бјеше 
док описа как'и беху Турци; 
док описа, склопи бујрунтију, 
крај себе је тури у сехару. 
Па другога доведе ћатиба, 
који први беше код везира. 
Шарен мандат поче везир писат 
и питати напореду Турке 
ђе су били, куд су покретали, 
колико су изгубили војске 
-- кол'ко војске, а кол'ко хајвана --
шта је мртво, кол'ко рањеника. 
„Рањенике ђе сте наместили? 
Јесу лакши, могу л' пребољети, 
ил' су мучно, да л' ће помријети?“ 
Све му редом бези казиваху: 
„Војску дигли са Лике крваве, 
све од Лике до Удбине равне, 
све од Лике до врху Врљике, 
од Врљике до надно Отоке, 
од Отоке до Стијене Жуте, 
до дворова гази Зуканаге; 
војску дигли тридес' буљу'баша 
и турскије' тридес' бајрактара, 
за свакијем по хиљаду људи. 
Накастили на жупно Приморје, 
царски пашо, и седам Котара 
-- на цијелу, пашо, баневину, 
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баневину Дасовића бана 
и његово седам браћенаца --
на приморска два прва сердара, 
на Диклића и на Цмиљанића, 
царска лало, дван'ес' капетана 
и њихова врхног командара, 
командана Гавран капетана, 
ашићаре на двор Мандушића. 
Та је срећа била међу нама 
те је слава Мандушића била; 
Вук Мандушић крсно име служи, 
код њега су скупили главари. 
Уходи хи сив-зелен соколе, 
ето онā Брумчевић Дервишу 
-- онај соко што је према вама, 
што је други до Орашког Тала. 
Помоћ божа његова ухода 
разбојиште њихови' главара, 
све у здравље оног Радована 
што ј' одавно ускок међу нама; 
тā је Раде бозијом помоћом 
отишао Брумчевића тражит, 
да уходи шта је ш њиме било. 
Наш'о на двор' Мандушића Вука, 
на тој клетој кули и авлији 
што је так'е ни у Бечу нема. 
Авлијска су врата отворена 
-- Раде дош'о преко пола ноћи --
Дервиш бијо на Вукове дворе, 
а на име ‚хајдук Жеравице;‛ 
каз'о се је да ј' у Ади раст'о, 
у Бечком се придворијо дворцу, 
и ћесар му дао бајрактарство. 
С тијем збором Вука преваријо, 
и Вуково тридесет главара. 
Вино пили докле се опили; 
све поспале кā да се поклало, 
сал Мандушић ост'о са Дервишом 
у слаткоме, пашо, разговору. 
Сву ноћ Дервиш с Вуком беседијо. 
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Кад је Раде дош'о у авлију, 
уз пенџер је видијо Дервиша 
поред леве стране Мандушића. 
А Радове очи соколове, 
погледао по дишер авлији, 
самотријо чуда невиђена: 
у авлију воду шедрвана, 
на тој води дванаес' фискија 
-- свака лула од сухога злата --
па под водом мермерно корито 
у приморску оковато пуљку 
-- ту пит море четр'ес' ћулехана 
да не такне један до другога --
више воде јасла мермерова 
-- од мермера и од коситера; 
ту сребрене халке заковане 
ђе се ати и парипи вежу. 
Од зинета није шћијо Вуче 
турит халке од челика љута, 
но туријо од сребра сливена. 
А Радове очи погледале: 
ту видијо тридес' ћулехана, 
све напоред једнаки хајвани, 
а једнаки на њима калкани; 
једнака хим седла и хегбета 
и низ прси златна селимбета, 
и бисерни под вратом билани; 
једнаки хим на зуби чатали, 
једнаке хим узде окитене, 
једнаке хим решме око врата 
кроз које су гриве претурене; 
једнаци хим ибришим колане 
и петице ибришим канице, 
што хајване од колана бране. 
Раде момак аш'кли и меракли 
преко коња очи претуријо, 
па видијо бедевију шамску 
врану клету кā и гавраницу, 
а на њојзи златну оковицу. 
Није лажа но, пашо, истина 
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-- што ј' истина није ни срамота --
та ће свита преда тебе доћи 
-- виђећеш је, пашо, са очима, 
и кобилу и ту свиту њејну --
тек је сада свита на дората; 
ту је свиту претуријо Раде. 
Томе се је јаду домислијо, 
па му одма' срце полећело: 
‚Ова свита што је на кобилу, 
да је могу обрећ на дората, 
па да умрем не би' зажалијо.‛ 
Па се Раде јаду домислијо; 
кад видијо на двор нико нема, 
да седаше сал Вук са Дервишом 
-- главари су препили ракију 
па поспали кā да су поклани --
Раде лако уза мердивене 
док се кули проп'о на бојеве 
близ' одаје Вука Мандушића, 
до те собе ђе беху главари. 
А при Раду добра срећа била, 
на одаји врата ошкринута. 
Раде своје лице заклонијо 
па послуш'о шта говори Вуче. 
Вук оваки сохбет заузео, 
Брумчевића питаше Дервиша: 
‚Мијо брате хајдук Жеравице, 
добро си ми срцу омилијо, 
па не могу, брате, одржати 
да те питам -- то ми је срамота, 
госте своје на својему двору, 
ама хоћу, чарета ми нема --
одкуд идеш, и куд си пошао? 
Јеси л' пош'о прошетат дората 
у шетање пр'о ћесаревине, 
па те к мене виле донијеле? 
-- и нека си, добро ми дошао! 
Веруј мене, срцу ми је драго 
што си мене дош'о на дворове.‛ 
‚Фала, Вуче, кā и брату своме! 
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Ти си јунак од соја доброга. 
Нисам пош'о шетати дората 
своје воље низ ћесаревину, 
но ми ћесар емер учинијо 
да са Беча до границе пођем 
-- до границе покрај земље царске --
на чардаке што чувају страже; 
како страже по худуту паже, 
боју ли се страже од Турака, 
да хи ђегој не напа'ну Турци. 
Добили смо мандат од Будима, 
од нашега, Вуче, пријатеља, 
уштуглије паше са Будима. 
Овако нам у мандату каже: 
„Круно златна, од Беча ћесаре, 
Лика горња и Удбина доња 
-- и Кладушса и Отока равна --
покрећу се, чини ми се, Турци 
да подигну из Унђурске војску, 
да ударе неђе на Приморје 
-- ил' на шехер, или на вапоре --
да запале и млоги јад граде, 
и понесу главе командарске. 
Добили су пријатеља свога, 
у Травнику Ћуприлић везира, 
па хи везир зове на виђење. 
Сва је Босна и Херцеговина, 
што је турског првијенца било 
-- има месец и година дана --
све је паши дошло на виђење; 
само Лика није, и Удбина. 
Па хи зове везир од Травника 
да везиру на виђење дођу, 
да конушму са везиром граду. 
Но задрте унђурске делије; 
они к паши бадихава неће, 
јер немају дара спрем везира. 
Неки рекли да му даре дају 
-- неки мрке чохе на донлуке, 
неки рекли коње нејахате, 
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неки рекли паре небројене. 
Брумац им је рек'о Османага: 
‚Бези царски и аге цареве, 
главе мудре, лакрдије луде. 
Није паша мухтач Ћуприлићу 
ваше мрке чохе на донлуке, 
па ни ваше коње нејахате, 
па ни ваше паре небројене. 
Све то има, у царево здравље. 
Ако ћете на дар код везира, 
скупите се, подигните војску, 
па удрите неђе на Приморје 
те некакав шехер запалите 
и некол'ко глава посеците. 
Ако ћете и погинут туна, 
кад остане мејдан у рукама, 
не гледа се ко ће погинути; 
па крвави 'ајдете к везиру 
и крваве понесите главе 
те везирски бедем закитите. 
Ако добру цуру заробите, 
мунасип је оженит везира 
-- ил' везира, ил' његова сина. 
То је, аге, за њег' даровање.‛ 
Ондар аге на карар стадоше; 
вијећ дају ђе ће ударити 
и на искуп истражит главаре, 
ђе би с мање било погибије. 
Све мишљаху, па баш не знаваху. 
Брумчевић хим Дервиш бесједијо 
-- баш једихник Брумац Османаге, 
што дијели по агама вино: 
‚Ја ћу вама за скупштињу казат 
-- тек скупштиња није бадихава, 
без модрице и без крвавице, 
и без мртве посечене главе; 
ту ће млого закукати мајке, 
сестре црне остат без заклетве, 
љубе младе без својих мужева.‛ 
Сви беглери питаше Дервиша; 
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Брумчевић хим ‚Крсно име,‛ каза, 
‚у Приморје, у село Прозорје, 
на те клете дворе Мандушића 
Вук Мандушић крсно име служи. 
Туна ће се збити поглавари, 
сви главари целе баневине 
-- баневине бана Дасовића; 
тек ће на двор бити крвопије, 
млого ће нам црна јада дати.‛“ 
Па ме зато ћесар оправијо 
да се пазу стражарице бечке 
неколико докле слава прође. 
Тек не могу -- добро си ми мијо! --
не би' ноћас о'ђек заночијо 
за велико из ризнице благо; 
емер тежак носим од ћесара! 
Није емер лако оспорити, 
јер ме глава море разминути. 
Него прости, Мандушићу Вуче; 
опрости ме, ја сам на поласку.‛ 
Вук Мандушић рече Брумчевићу: 
‚За мало те молим, Жеравице, 
пошто вакта за сједника немаш; 
у пићу су поспали главари; 
чисто би се наљутили на ме 
што хим нисам хабер учинијо, 
Жеравице, кад си полазијо. 
Добро си хим срцу омилијо. 
Особито два наша сердара 
да пробудим, да са тобом виде, 
на поласку да су рукујете.‛ 
‚Ела, Вуче, тек немој чамати! 
Докле сидем дору коснатоме, 
да притегнем колан' на дорату 
-- да зауздам и спремим дората --
па ћу ти се на двор повратити 
и с вама се, брате, руковати.‛ 
Вук овако рече Брумчевићу: 
‚Зар би тако, момче, учинијо 
у мој дворац, у мојој авлији, 
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да ти спремаш коња доратаста, 
кад у дворац има сеизбаша 
који ће га добро опремити?‛ 
‚Фала, Вуче, кā и брату своме! 
При дору су големе махане 
-- јер је тугљив клетан од колана --
што ј' у нашем крају бајрактара 
кога, Вуче, дорат не познаје, 
не би мог'о опремит дората 
нит' му стећи четири колана; 
одмах би га разминула глава 
ил' од зуба или од чивтета.‛ 
Кад то, пашо, чуо Радоване, 
ондар на то шућур учинијо; 
ондар стрча Раде низ скалине 
кā и вила са зелена бора. 
Кад Вукове бедевије приђе, 
одмах свиту скиде са дората, 
па распучи свиту з бедевије. 
Што је свите на кобилу било? 
Седло златно -- само од дуката --
те калкане и те рахте њејне. 
Колико је брзо распремијо 
и Дервишу дора опремијо, 
и претури свиту са кобиле 
-- целу свиту, пашо, на дората, 
а з дората стару на кобилу --
ни колико не очама Раде 
док Мандушић пробуди сердаре. 
П'јани људи баш к'о без памети 
з Дервишом се у лица љубише 
и с рукама на двор руковаше. 
Док и други устали главари, 
паша царски, један и по један, 
наврх стуба Мандушића Вука 
испратише Брумчевић Дервиша. 
Висок дворац Мандушића Вука, 
а високи на двор мердивени; 
у главаре свијес' узафћена 
од рујнога вина и ракије, 
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не могаше за њим низ скалине. 
Раде на то шућур учинијо, 
па побјеже под јасли мермерне 
ђе га туна нико виђет неће. 
Раде, пашо, мудар и паметан; 
за турско је добро полетијо, 
а видијо как'и су главари 
-- а как'и су силни и бијесни, 
и на њима љути оклопови, 
и на главе капе од тумбака --
па помисли на срдашце Раде, 
‚Ја овдале колетати нећу! 
Пошто śеде Дервиш на дората 
-- кад ш њим шћене на авлијска врата, 
д' ако Бог да те виду главари, 
па кад виду шта се учинело, 
пијани ће коње појахати, 
за Дервишом отић у потеру --
ја затворит врата на авлији, 
преко врата претурит мандале 
-- два букова, а два челикова. 
Брз је дорат побратима мога, 
стић га моћи до Турака неће; 
а тамо су на буљуке Турци; 
док приморска чује баневина 
ђе се бију Турци з главарима, 
д' ако њима ту учину чаре 
-- јä л' посечу, јä л' уфате живе --
а ја ћу се у двор затворити. 
Ником не дам уљест ни изисти; 
за излаза ђерчек нико нема, 
од улаза проговора нема! 
Застићет ћу тридес' девојака 
и госпоје колске коловође 
-- племениту Цмиљанића Косу 
и честиту Мандушића Росу, 
милу сестру Гавранову Јешу 
што је так'е ни угорке нема --
ш њима женит до три побратима: 
Косу дати Хрњину Халилу, 
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а Ро'сандру Брумчевић Дервишу, 
поноситу Гавранову Јешу 
да је Вилић дамо Хусеину.‛ 
Све то Раде под јасли мишљаше 
док се Дервиш сигур учинијо 
и с чивије дофатијо лунтру. 
Туријо је у лијеву руку, 
а с десном се Дервиш руковаше 
с Мандушићем и са сердарима. 
Грлише се и пољубише се, 
и на стубе 'спратише Дервиша; 
од пута му честидбине даше, 
а он њима на двор остајање. 
Ондар -- кула Мандушића Вука 
превисока, од четири боја --
низ мердивен кули Мандушића. 
При Дервишу добра срећа била, 
тешко било сићи главарима; 
у собу се натраг поврнули, 
посједали један до другога. 
Дервиш, кад је у авлију сиш'о
до дората -- ђе је ост'о доро 
код Вукове бедевије клете --
кад погледа Брумчевић Дервишу, 
кад, везире, свита кобилина 
обрела се на коња дорина, 
а з дората такум на кобилу! 
Дервиш кад је свиту опазијо, 
том се, пашо, јаду зачудијо: 
‚Шта је ово? Је л' истина ово? 
Ал' ј 'истина, ал' сам привидијо, 
или ме је пиће пренијело, 
мутно моју памет занијело?‛ 
Па разатре своје очи вране 
те је добро осејријо дора. 
Колико се Дервиш, пашо царски, 
на ту свиту хасрет учинијо, 
нит' ј' умијо појахат дората 
нити креће десном ни лијевом, 
но стајаше као без памети. 
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Раде ондар Дервишу рекао: 
‚А шта гледаш, њима не видијо! 
Јаш' дората, изгубијо главу, 
кā што ћеш је скоро изгубити! 
То је тебе, побро, учинијо 
божа помоћ, а све Радоване.‛ 
Дервиш кад је чуо Радована 
„Јалах“ рече, śеде на дората; 
у том страху и у тој брзини: 
‚Мили брате ускок Радоване, 
ове добро што учине мене 
-- ако, Раде, у судбину дође 
те обадва останемо живи, 
па сидемо у нашу Крајину --
што је, Раде, моје бабовине 
-- бабовине и све имовине --
од свега је твоја половина! 
Ни на то те нећу оставити; 
кулу ћу ти добру начинити 
покрај моје, а бољу од моје 
-- још вишију и још шаренију. 
Ни на томе остат нећеш, Раде! 
Радоване, па те оженити 
из Крајине, оклен ти је драго. 
Жалит за те погинути нећу 
-- а и досад жалијо нијесам.‛ 
Дервиш чатал диже на дорину 
-- чатал диже, зенгије притеже --
а тā дорат махнит и виловит 
-- царска лало, так'ог коња нема 
у Унђурској целој међу нама --
кад је, пашо, у хавај скочијо 
па чавлима мермер закучијо, 
кад је дрка стала у авлији, 
паша царски, ти би се заклео 
да је бедем пао Мандушића 
ил' се њихни коњи покидали. 
Сви на ноге устали главари 
па на прозор чела наслонили, 
погледали шта се доље ради 
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-- кад виђели силног Брумчевића, 
одијела бедевије шамске 
умотала дора Брумчевића! 
Кад видијо Мандушићу Вуче, 
‚Куку мене!‛ рек'о главарима, 
‚Видите ли, два сердара царска, 
шта од мене јуче учинесте? 
Ја познадо' душманина мога; 
ви се мене, браћо, насмијасте 
и рекосте, „Препијо си, Вуче!“ 
Видите ли свите са кобиле 
ђе се коњу даде Брумчевића? 
Које време млого проћи неће 
и моја ће брзо глава проћи, 
јер знате ли, приморски главари, 
није Дервиш дош'о у Прозорје 
да уходи Мандушића дворе 
но су чули Турци за весеље, 
за весеље и за славу моју; 
хиљадама или стотинама 
ш њим је војске неђе планинама! 
Ал' да би ме не родила мајка 
но кобила која коње рађа, 
да је дошла војска Сулејмана 
-- највишега на свијет' владара --
са Дервишом у жупно Приморје, 
свијем би хим Вуче ударијо 
-- па ће виђет и Бог и Крајина!‛ 
Па кад силан крену Мандушићу 
а за њиме тридесет змајева 
-- на њих пашо, панцијери љути 
који наше пушке на познају, 
а под њима ати виловити, 
пашо, на њих људи змајевити; 
бојна копља носу уз рамена, 
оштре маче чиме сечу главе --
бир сишли све на аџелу живу, 
на готове коње појахали, 
искрцала сила на капију 
кā свечица на сокак чалију. 
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Раде кад се на двор окренуо, 
кад видијо на двор' никог нема, 
силни Раде врата затворијо. 
Сад у кафаз' тридес' ђевојака 
све спаваху кā да су заклане; 
не спавала Коса Цмиљанића 
што је шћела издати Дервиша, 
па кад виђе шта се учинело, 
Коса врисну кā под камен' гуја. 
Од њезине писке па и плача 
препаде се тридес' девојака 
-- из сана су на ноге скочиле 
баш к'о да су без памети биле. 
Коса рекла Роси Мандушића, 
‚Види курво, Росо Мандушића, 
шта с' учиње од двора твојега 
и од брата и мога и твога 
-- да кукамо докле је вијека!‛ 
Коса плаче, а шути Ро'сандра 
-- шути Роса, ништа не бесједи; 
види, пашо, шта је учинела. 
Раде мудар, а срца доброга; 
кад видијо силу за Дервишом, 
Раде добру намис'о узео; 
кад видијо змаје силовите 
на њихове ате криловите 
-- на главама од тумбака ћасе, 
а на плећи љуте панцијере --
Раде рек'о: ‚Мојега ми здравља, 
у луг' су се успавали Турци. 
Вук ће њима чудне јаде дати 
кад хи тамо спавајући нађе 
-- чудна дјела да се приповеда!‛ 
Па с авлије Вуку на бедене. 
Баљемезе Мандушића нађе; 
код топова нема топиџија, 
отрчали у потеру с Вуком 
Брумчевићу, сину Османову. 
Раде одмах фитиљ запалијо 
са два топа на бедему тврду. 
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Кад су пукла два топа Вукова 
-- паша царски, који хабер дају 
кад је какав напад од Турака --
кад Вукови топи зајечаше, 
отишла је хука испод неба 
а по црној земљи тутњевина. 
Приморска хи чула баневина, 
границама страже капетанске 
-- капетанске па и бајрактарске --
шехерима војске лигурате, 
паша царски, под бечке команде. 
Све устало големо и мало, 
све на коња гола појахале, 
завикаше ‚Ударише Турци!‛ 
Турке топи у луг пробудише, 
турске силе на ноге скочише. 
На атове стегоше колане, 
а чампаре дигли и чатале; 
па не знаху куда хотијаху, 
само свако шути, не говори. 
Кукањ стоји Брумац Османаге 
за његова, пашо, једихника, 
готово је памет узпустити. 
Тишкају га кахримани царски: 
‚Гајрет, гајрет, Брумац Османага, 
ти нијеси тако научијо!‛ 
Мало било -- дуго не трајало --
док је, пашо, тутањ загрмијо. 
Послушали у лужини Турци. 
Је л' облачно, је ли грмљавина, 
ал' је ветар, па тресе планине, 
или море бије у брегове? 
Од тог, пашо, није ниједнога, 
но силовна потер за Дервишом. 
Мало -- није за млого -- трајало, 
изби силан Дервиш на дорату. 
На добру је ударијо стражу 
-- код сердара и Орашког Тала. 
Крстата му свита обуздала 
на дората су четири стране 
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-- виђећеш је, пашо, на дорату; 
так'е свите ни у Стамбол' нема. 
Свити се је зачудијо Тале 
-- па је Тале аждер на дукате, 
паша царски, и на свиту так'у --
па не пита ‚Како си, Дервишу?‛ 
но ‚Одкуд ти свита на дората?‛ 
Дервиш рече ‚Сад ћеш виђет, Тале, 
чија свита, ко ће је тражити 
-- млоги ће је главом потплатити!‛ 
У том збору у којем су били 
изби Вуче на кобилу шамску, 
па Дасовић за њим на риђану 
-- седам брата, седам Дасовића, 
два сердара, два главна јунака, 
па тринаес', пашо, капетана, 
капетане њихов командане 
Гавран, што је сила прекојака 
-- видећеш га и осејирити. 
Кад међу нас, пашо, ударише 
-- није фајда хулити Маџаре 
а фалити браћу муслимане --
ту нимало успрег не чинише, 
но кā муња у нас ударише, 
на тридесет растурише страна. 
Са ункаша пушке не скидоше, 
за остре се маче дофатише, 
у нас, пашо, хуџум учињеше 
кā и вуци у бијеле овце. 
Наше пушке на њих загрмјеше 
у грозд, паша, са свакоје стране, 
са све стране од сваке параде; 
думан паде од неба до тала. 
С приморскога свакојега града 
све пуцају топи хабердари, 
а душмани трче на дундаре 
-- ала банда, велика је кавга! 
Почеше нам главе зијевати. 
Ту оружје нама не поможе 
ни оштрице ћорде посеклице. 
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Ко је први рана допануо? 
Паша драги, с војске командаре, 
од Кладуше Кладушки сердаре, 
од азгина Мандушића Вука. 
Удријо га сабљом пр'о ребара, 
паша царски, са лијеве стране, 
прогледале џигерице Мују. 
Он удар'о Вука Мандушића 
преко рана неколико пута 
по Вуковом љутом панцијеру 
-- сал из њега ватру искресао, 
на кобили гриву запалијо. 
Бог зна један, тек срећа од Бога, 
Мандушић би погубијо Муја. 
Код њега се братац придесијо 
-- нема љета брез Ђурђевог дана, 
а ни брата док не роди мајка --
са дружином отискао Вука 
Хрњин Халил од брата својега. 
Мујо пао к'о да душе нема. 
Халил с коња одсјео малина, 
из бисага крпу извадијо, 
крпу платна и мехлема блага 
-- то је, пашо, наше лијечење --
те братове ране ублажијо; 
па та кућа, пашо, без издаје. 
Без на брата не окрену главу, 
но се у рат укрцаше Турци. 
Отуд Н'јемци, одувуд Бошњаци. 
Нас су, пашо, муке обуздале. 
Кад је сердар очи отворијо, 
Мујо вика кā да јелен рика: 
‚Видите ли -- ш њима не виђели! --
још ни трупа њемачкије' нема, 
изгибисмо, нико не остаде! 
Без образа вијес' остависмо 
да се прича и приповиједа. 
А ну Тале, вичи командаре 
те на двоје војску раздвојите! 
Вишу полу на краја четири 
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сачекајте силу од Маџара, 
да се с нама не смијеша војска; 
ова друга половина, Тале, 
одбаците силах и оружје! 
За камен се и дрво примите 
-- црн ви образ, има доста војске 
све на једног више од стотине! --
удрите хим коње по ушима 
са крљама и са камењима, 
нећете л' хим свијес' узафтити, 
неће л' ати пасти луговима 
и пода се бацит сахибије, 
пода себе ноге потурити. 
Навалите, па хи савежите; 
брука оста, до вијека суда!‛ 
Бог је дао, честити везире, 
наша војска сва послуша Муја; 
два хисета одлучисмо војске, 
растурисмо на четири стране. 
Сила силу бије у Приморју, 
а остали чекају главаре 
са крљама и са камењима 
низ лугове на свакоје стране. 
Так'а срећа, пашо, с нама била 
-- да нам не би мудра командара 
погибосмо, и то без образа --
повезасмо, с коња оборисмо, 
теке, пашо, с млого наши' јада 
и премлого наше погибије. 
Да причамо, ти ћеш, пашо знати; 
мандат шарај, све ћемо казати.“ 
Паша пише, грозне сузе ваља. 
„Па кад, пашо, силе повезасмо, 
Хускићу хи дасмо бајрактару 
све свезане, и њихне атове, 
и њихова копља костоломна, 
и њихове лунтре и гадарке. 
Са свијем хи, пашо, оправисмо 
у планини Орловој Стијени. 
Ту имаде ледена пећина; 
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кад нам вазди до невоље дође, 
ту бежимо те се заклонимо; 
ту је Хускић туријо главаре, 
ту хи чув'о и глед'о хим чаре. 
То је Хускић дато бајрактару 
ил' у чету ил' у сваком рату; 
пред њега се остављају главе, 
пашо царски, силах и оружје, 
и свезати људи заробљени. 
Кад се вазда битка прекинула, 
отален смо шићар дијелили. 
На сваку смо ударили страну, 
па уљегли у нову параду. 
За дан цијел и цијелу нојцу 
нит' смо, пашо, коње одјахали, 
нит' смо оштре сабље испуштали, 
већ се секли као з душманима. 
Калпак капе баш к'о лабудови, 
пашо, пале на четири стране, 
мрке шапке баш к'о црне чавке. 
Брежине се лешом окитише, 
а долине крви наточише. 
Аман, пашо, немилог састанка 
што је млога закукала мајка, 
шта је сестре без брата остало, 
шта је љубе без својега мужа 
-- неке з ђецом, а нека без ђеце. 
Ал' други дан кад угрија сунце 
јаки Бог нам беше на помоћи; 
не пуцају лунтре у разбоју 
нит' се какав потер чинијаше, 
ни да когој бежи ни да тера, 
тек велика попанула тама.“ 
Тако Мујо паши беседаше. 
„Са млом, пашо, млого мало војске, 
само Тале с триста Ораш'ана. 
Мене љуте ране обориле; 
трпијо хи, а не казив'о хи, 
да ја моје не препа'нем друштво, 
јер кад с војске па'не командане, 
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ондар војска буде без узглавна. 
Па ме тешке муке уфатише; 
нијесу, пашо, од мојије' рана 
-- виђох да су ране од пребола, 
ђе бијаху ране покрај срца --
но ме једна добро, пашо, струји 
љута рана посред срца мога 
-- рата неста, нема ми Халила! 
Плаках, пашо, и лелеках туна, 
а пита ме од Орашја Тале: 
‚Зашто плачеш, Хрњички сердаре? 
Жене плачу, а не плачу људи. 
Још смо, Хрњо, ране добијали 
-- преносили, нијесмо плакали.‛ 
Ја се, пашо, туна закле Талу: 
‚Ја не плачем од љутије' рана, 
но ја плачем од мојије' јада. 
Рат нестаде, нема ми Халила; 
не знам, Тале, ђе је погинуо, 
или се је, Тале, заробијо.‛ 
Тале ме је резил учинијо; 
овако ми говоријо Тале: 
‚Бојиш ли се, кучко, за Халила 
-- за Халила, копиљана твога? 
Чим приморску силу надвладасмо 
Халил зазва Брумчевић Дервиша: 
„Брумчевићу, млад господичићу, 
рат не гледај, рат се већ прекида. 
Срушише се њихне војсковође; 
трајат неће, па ће се и војске. 
Ако ли се мислиш оженити 
са госпојом од соја доброга 
-- или с Косом, или са Ро'сандом, 
или с Јешом Гавран капетана, 
ма од те три па ме којом било --
више так'е нећеш ни видети!“ 
Отишла су оба копиљана. 
Хрњичићу, да ти Тале каже: 
није Халил пош'о к ђевојкама, 
већ је пош'о да похара благо, 
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силно благо на двор' Мандушића 
кā и вазда што је научијо 
-- све ви благо, а ја карантане 
од тежине сто и тридес' ока, 
а кимета сто и тридес' гроша. 
Ја крвавим и о јаду радим, 
ти с Халилом и тако и тако; 
до данас сам и трпијо, Мујо, 
а од данас више трпљет нећу! 
Знаш как'а је моја сиротиња. 
Моја љуба останула сама; 
код ње гроша нема ђавољега, 
сал дви оке брашна овшенога. 
Ишчекат ме жива ђеца неће 
и старица, и вијерна љуба 
-- но што 'оћу од сестре Азизе? 
Махнита је, да је Бог убије! 
Ха! Огладни све гузицу лиже.‛ 
То говори у мукама Тале, 
да ли би се насмијали Турци 
-- Е, да мртве забораве живи. 
‚Отвор' очи, Хрњички сердаре! 
Ја од тебе хоћу чевре злата 
-- све дуката, гроша никак'ога! --
јä од муке и дерта велика.‛ 
Пашо царски, рекао сам Талу: 
‚Што то, Тале, лудо тако причаш? 
За паре ти никад стало није 
ил' у рату, ил' без рата, Тале; 
све је моје кā и твоје било.‛ 
Но замолих Тала Орашкога, 
‚Дај повичи Шувајлију твога, 
нека Курхан узме хамајлију, 
учит дову, а ми редом ‚амин;‛ 
нека ветар пухне са планине, 
нек' подигне маглу из долине, 
да видимо ко ли је добијо 
и ко ли је изгубијо, Тале.‛ 
Тале, пашо, вика Шувајлија; 
дову учи, ми остали ‚амин.‛ 
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Бог нам даде -- дова кабул била --
вихар божи пухну са планина 
те истера маглу из долина 
те виђосмо шта се учињело. 
Оно што је мртво и рањено, 
што је поља и Махнатог луга, 
доклен очи могу угледати, 
леш на леша, јунак на јунака. 
Сал остали коњи ћулехани; 
пролијећу низ пољане клете 
баш к' и вране кроз јелово грање. 
Погледасмо Примор' и Прозорје, 
оно војске што је претекнуло 
-- у Прозорје куле погореле; 
што је кула до Вукова двора, 
све дрвено ватром загорело, 
дуварине остануле саме --
оно војске з бегом Личанскијем 
и с Ајаном од Врљике равне 
-- и з два царска бега са Цетиња, 
Брумац Осман и друга дружина; 
Зуканага са Стијене Жуте, 
и с Удбине Хаџи-капетане, 
и са ш њиме стари Кахримане; 
оточкије' седам буљукбаша 
и неколико баша и бимбаша --
царски пашо, право ћу ти казат, 
што сам свео војске у Приморје 
да од тога виша пола нема, 
што рањена, што ли погинута. 
Од великог јада и од мука 
виках Тала с триста Ораш'ана: 
‚Хајдемо-те, Тале, у Прозорје, 
да нас мејдан бегу честитамо 
и за мртве главе наздравимо 
-- да хитамо, па да не чекамо, 
јер смо ниско у ћесарску сишли; 
сад ће избит друге баневине 
јä л' с Тукула или од Јанока, 
или мора од Задара бане, 
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па нас тазе јади задесити; 
од нас, Тале, нико остат неће 
па да каже све како је било.‛ 
На аџелу коње појахасмо. 
Црном муком једва протерасмо 
од лешова наших шехитова 
-- од нашије', пашо, и њихније'. 
То је оком страшно погледати. 
Дођох бегу и селам му дадох; 
честитам му мејдан и шићарство, 
и за мртве наздрависмо главу. 
Ова слуга ускок Радоване 
кад видијо ђе се скупи војска, 
на авлији врата отворијо; 
Личког бега с неколико ага 
и Орашког Тала и сердара, 
неколика турска бајрактара, 
упушћао у авлију Раде 
те Вуково подигоше благо 
и цијелу свиту са дворова, 
коња доста на свакоју страну. 
Поврзоше дибе и кадифе, 
потураше у хурчеве благо, 
каде дођу у турску Крајину 
да дијелу шићар по правилу. 
Потурасмо, све то уредисмо. 
Ондар, пашо, кā и вазда што је, 
горске виле њихне коловође 
и остало тридес' девојака 
упореду стоју код чардака, 
код кафеза силног Мандушића. 
На цуре се најатише Турци 
кā на овце у планини вуци. 
Срећа те се придесијо Тале; 
'ћаше бити међу аге кавге 
ко л' ће Косу, а ко ли ће Росу, 
а ко ли ће Јешу Гавранову, 
а ко ли ће белогрлу Јану 
-- ко ли, пашо, песмарицу Мару. 
Почеше се трзати Бошњаци 
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на гадарке и на копља бојна 
да се мејдан међу нама дели, 
да та брука буде у Турака. 
Тале подби клинчану батину: 
‚Аге царске, сад нећемо кавге, 
ако ли су робљене ђевојке; 
док је Тале, насилице нема 
-- док ми глава стоји на рамена!‛ 
Бога ми се аге уступише, 
јер са ш њиме ратовања нема; 
а так'а је беса међу нама 
и так'а је вјера утврђена, 
док је трага од Орашког Тала 
Талу ријеч нико пререћ неће. 
Кад се, пашо, аге ускрајнуше, 
овако је говоријо Тале: 
‚Главне цуре, баш к'о шћери моје, 
не гледајте крваве јунаке 
што су за вас хамлет учинили; 
док је Тале, нема насилице. 
Ти, лијепа Цмиљанића Косо, 
и честита и поносна Росо, 
племенита сестро Гавранова, 
када бисте послушале Тала, 
од вас све три, па ма коју било, 
да поведем једну код везира, 
да је даднем за сина његова, 
што би била дошла за сокола 
што је бољи од оца његова 
-- а оца му у све царство нема --
так'ог сина и тог кахримана, 
госпођице, у цијело царство. 
Која би му сину љуба била, 
баш би знала што се је родила, 
и знала би што је царовање 
-- царовање и господовање. 
Ама најзад баш како ви драго! 
Дужан сам ви, сине, пофалити, 
а каз'о ви да је воља ваша 
-- драга воља, па кога ви драго.‛ 
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Пашо, рече Коса Цмиљанића, 
‚Аџо Тале -- кā отац по Богу --
ја сам доста имала просаца 
-- прос'ца, Тале, са свакоје стране, 
из ћесарске цијеле државе, 
и банева, па и џенерала, 
та они су к'о паше цареве, 
као паше и као везири. 
Но ја паша и везира нећу. 
Не бих никог у животу своме 
сем Дервиша, сина Османова, 
што га више так'ога родити 
мајка неће, нит' га је родила; 
али ми је брата погубијо, 
па не могу узет душманина. 
Иза њега узећу Халила, 
ако ће ми Халил кабулити.‛ 
Халил руке пружи обадвије, 
узе Косу, па је загрлијо, 
драгом Богу шућур учинијо. 
Роса рече Талу Орашкоме: 
‚Лички Тале -- кā отац по Богу --
што имадох, све сам изгубила 
рад' хајтара да узмем Дервиша. 
Ако мене море запа'нути, 
покорна сам да му бидем љуба, 
да га служим као господара, 
као лале цара у диване.‛ 
Дервиш рече, ‚Благош мене, Росо, 
а ја за те живим и умрећу. 
У томе сам младос' изгубијо, 
све мислући да л' ћеш моја бити.‛ 
Соко Росу под десницу руку. 
Сада Јеши када сура дође, 
поносита Јеша беседила: 
‚Аџо Тале -- кā отац рођени --
Бог ти дао све осам џенета 
кад си нама драгу вољу дао, 
поврх ропства да се воља сврши, 
а да хасрет дође до хасрета. 
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Сад је моја жеља испуњена. 
Сад питајте Врцу Ибрахима, 
бегова врсног бајрактара; 
ја сам давно ријеч, Тале, дала 
да никоме бити љуба нећу 
без Врцићу, ако ли ме хтијо. 
Данас опет упитате, Тале, 
јесам ли му драга и милосна 
-- за Врцића, да му бидем љуба!‛ 
Врцић 'вако Јеши беседијо: 
‚Јешо, сестро брата племенита, 
да нијеси од соја доброга, 
драга душо, и од куће добре, 
но баш да си потурица 'нака, 
па да си ми од очи ћорава, 
када так'е збориш лакрдије, 
уз'о бих те да ми будеш љуба 
-- а камоли толико времена 
мис'о ми је памет прекучила, 
како би' се с тобом оженијо.‛ 
Јеша приђе господару своме, 
Ибрахиму руци приступила. 
Кад ђевојка стаде код јунака
-- врсан момак, честита девојка 
баш ко златно темре од бајрака --
сад је, пашо, беседијо Тале: 
‚Аферим ви, цуре поносите! 
Добро знале, добро сте пробрале. 
Но ти саде, Јано и Маруша, 
од вас двије, која ћете Рада?‛ 
Јања шути, а беседи Мара: 
‚Питај, Тале, што то шути Раде. 
Још када је у Приморју бијо, 
малије' ме љета испросијо, 
и њему сам златан јаглук дала, 
а он мене златан прстен с руке 
-- ево ми га данас на рукама. 
Иако се ускок учинијо, 
ја не варам, узећу га млада. 
Питај, Тале, је ли воља Раду 
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да му бидем љуба и услуга.‛ 
Раде рече, ‚Срце моје Маро, 
ја све шутим, а чекам ти речи, 
да л' ћеш, Маро, бити на ријечи.‛ 
Загрли је и пољуби Раде. 
Јана рече Орашкоме Талу, 
‚Лички Тале, Бог ти дао здравље, 
питај, Тале, Вилић Хусеина. 
Кад је лани у Примор' слазијо, 
код мога је долазијо двора 
и пит'о ме би' ли га узела. 
Ја сам њему 'ваку ријеч дала, 
„Узећу те да ти бидем љуба,“ 
и он рек'о да ће доћи за ме, 
јер је ондар без времена било. 
„На горе је напала китина, 
у богазе снијег и сметина; 
докле, Јано, Ђурђев данак дође 
те се гора преобуче листом 
а земљица травом и цвијетом, 
ја ћу за те у Приморје доћи.“ 
Данас ви је случај искочијо, 
с војском сишли и шићар добили. 
Ако хоће, ево њему Јана; 
ако неће, нек' се не намеће.‛ 
Хусо рече, ‚Хај аферим, Јано! 
Кад си тако добра на ријечи, 
ти си добра свега и свачега.‛ 
Паша царски, раздасмо ђевојке, 
све те главне за добре јунаке.“ 
„Оне друге кā и белогорке --, 
ја пребројих буљукбаше царске 
који љубе ни порода нема, 
да не дајем врх жена девојке 
-- поврх ропства да биду робиње, 
до вијека да ми куну душу, 
да не знаднем како ћу мријети 
ни како ћу Богу џеваб дати. 
Ја изабрах десет буљу'баша 
и изабрах десет бајрактара, 
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и царскије' пет ага јамака; 
све те момке турих пред девојке. 
Од истурка нема ниједнога, 
но све један бољи од другога. 
Сваки момак узе по ђевојку; 
нек' су њима сретне и честите, 
нек' са ш њима плоде соколове 
-- прве шћери, потолње синове, 
да хим снахе не затечу за'ве, 
да у кућу не биде таланџе!“ 
Па се везир томе насмијао; 
Тала грли, међу очи љуби. 
„Право ли си пресудијо, сине; 
та би глава била пред султана!“ 
„Ондар, пашо честит од Травника, 
Мујо вика, ‚Браћо моја драга, 
сад устан'те, ате појашите, 
па прсните на четири стране; 
све тражите мртве и рањене. 
На двије хи врсте раздвојите, 
да не виду рањеници мртве. 
Од мртвије' хрпе натрпате, 
ондар други рупе ископајте 
да мртвијем рахмет претуримо 
и у гроб хим да кости туримо. 
Рањенијем носилице град'те 
од четине и од смрчевине. 
Ата доста пусти' остануло 
-- доста ата и доста парипа --
моремо хим чаре учинети.‛ 
Учинесмо, па хи покуписмо; 
мртвијема мезар ископасмо 
-- по стотину у једном мезару, 
јер нам вакта од чекања нема, 
да са стране душман не навали, 
ово халка што је остануло, 
а да и то не пожелу мајке --
пашо, мртве у мезар турисмо; 
а рањене на четне носиле. 
Шићар с нама; рањене пред нама 
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на дан прије у Босну спремисмо. 
Ми на бајрак' крпе размотасмо 
иако смо изгубили војске. 
Бројит нећу што је погинуло, 
но ћу бројит ко мејдан добијо. 
Оне што су куће затворене 
и у куће удовице живе, 
ето првог Бога, па султана, 
тебе трећег, хоџа Ћуприлићу 
-- тебе трећег, четвртога нема 
без ми аге један крај другога. 
Удрише нам зиле и борије, 
из Приморја крилу уз планине. 
Велик шићар туде задобисмо; 
поведосмо тридес' ђевојака 
-- свије' тридес' што ти хи причасмо --
ондар свели робље и шићаре. 
Сведосмо хи у широку Лику 
пред нашега Мустајбега дворе. 
Откале смо покренули војску, 
на бегов се селам одморили, 
сваком момку дали по девојку; 
шићар дали што смо га имали 
право, пашо, најгорему другу 
-- најгорему као најбољему; 
ово ага што је и бегова, 
с овом силом што смо дотерали 
дошли к тебе и кā шану твоме. 
Сад, везире, честито кољено, 
што имасмо, све то показасмо, 
и ти, пашо, у мандат туријо; 
ти сам знадеш шта ћеш цару казат. 
Ето тебе, ево и нас ага, 
и напоред сви' редом главара 
што су глава од свега Приморја, 
од цијеле њихне баневине.“ 
Турски везир вика Травничане 
-- Травничане, и своје дворане: 
„Хајде, браћо, видимо главаре 
-- да видимо сила која ли је. 
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А ви, моје у дворе служници, 
ето доље у моје подруме 
вина рујна теке на хардове, 
у мешчета жежене ракије; 
то сам махсуз пиво припремијо 
кад ми аге и бегови дођу. 
Што желијо, све сам задобијо; 
све ев' ово да сам радијо 
и да са млом кувет-царевина, 
нит' би' знао нити бих умијо. 
А ви, моји у дворе сејмени, 
кољ'т' овнове, а пеците овце, 
у Травнику попечите коке, 
сваким пићем напојите момке. 
Ти беглербег, и Хрња сердаре, 
вама има моја ру'сат-нама, 
ето вама у мусафирхану; 
све радите шта ви душа тражи. 
Услуга ће вама добра бити. 
Над имамо у Бога нашега 
и у здравље цара Сулејмана, 
вама, аге, ништа мањкат неће.“ 
Па сад везир и дворани крећу 
пред авлију на сокак-чалију, 
код везирске војне нобеџије. 
Једна јафта чуваше атове, 
друга јафта вадаше атове 
унђуровске па и поглаварске. 
Кад хи везир сејир учинијо, 
дворанима ријеч бесједијо: 
„Видите ли, из двора дворани, 
што Унђурци од ћесарске раде, 
коју ли су силу надвладили? 
Сам Мандушић и ш њиме сердари 
-- осим бана, осим капетана --
великој би војски дохакали. 
А какви су силни и бијесни, 
а на њима силнија одела! 
-- све кошуље све од панцијера, 
а мачеви од зехера љута, 
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копља бојна, и то костоломна.“ 
Везир бану рече Дасовићу: 
„Видиш, бане од Приморја равна, 
ти си млијо па си хесапијо 
да подигнеш твоју баневину, 
да прегазиш сву Унђуровину, 
да на мене у Травнику дођеш, 
да ми не даш помагат Крајину, 
па ни нашу, бане, сиротињу, 
којој но си млого јада дао. 
У суру ти све да платиш дође 
-- ил' да платиш што си учинијо, 
ил' да чиниш што си наумијо.“ 
На све везир емер учинијо, 
на тридес' синџир натуријо, 
халку тешку на Дасовић бана 
и катанац од оке четири. 
Па отвори врата од зиндана; 
у зиндан хи везир утуријо, 
којега је махсуз начинијо 
и чекао са све стране Турке 
-- из све Босне и ц'јеле Крајине --
који ли ће зиндан потпунити 
з главарима и харамбашама, 
што ће Турци спомен оставити, 
ил' Босанци или Унђуровци. 
То се знаде и виђе с очима 
ђе Унђурска оста на свијема 
најмилија цару и везиру 
-- и царскоме свакоме већилу. 
Везир зиндан на њих затворијо. 
На кавазе вика у диване 
да опреме коње мензилхане, 
да понесу мандат Сулејману 
и везирску ситну бујрунтију. 
Млађи пашин емер послушаше; 
на аџелу ћулехане спремљу 
-- ћулехане, царске мензилхане --
и на њима кавадаре царске 
махсуз што су у златна одела, 
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што мандате носу од везира, 
хабер дају што с' у царство ради 
-- њима султан, по њима фермане 
те пашама своје ем'ре даје, 
емерове по знавању своме. 
Оде мандат и ш њим бујрунтија, 
а везир се код Турака врну. 
Зовну везир капилију свога 
-- капилију, првог јањичара, 
врховнога отле командара --
да учини емер на бедему, 
да се шемлук газијама гради 
што су данас кахар учинели 
-- кахар голем бечком ћесару, 
радос' вељу сјајном Сулејману. 
Па на војску јањичаре виче: 
„Нека војни бију даулбаси, 
нек' запишту зиле и борије, 
јањичарска кола пофатајте; 
по Травнику емер учините 
-- по Травнику и око Травника --
нек' се џумбус и весеље гради 
што се никад није у вијеку. 
Оваки је емер од везира: 
што је мушко те ће по кахвама 
-- по кахвама и по механам --
похарчити кахве ил' ракије, 
нека рачун праве кахвеџије, 
да хи љута не уједе гуја! 
Сад од данас за цел месец дана, 
ко ће доћи па џумбус градити, 
па и паше на честидбу доћи 
-- код мене је и мусафирхана --
немо', да вас љута једе гуја, 
да у кога пару наплатите! 
Све ће везир Ћуприлићу платит, 
у над Бога и Али-Отмана.“ 
Мандат оде, пукоше топови, 
устадоше јан'ичари царски; 
струке војне распеше шаторе 
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на све стране около Травника. 
Пред шаторе побише бајраке, 
на крпама руке ал-Отмана 
-- на бајраку сваком јањичарском, 
на свакоме слика начињена: 
цар честити и његово лице, 
и мумбарећ двије руке царске --
з двије руке Босну загрлијо; 
цар честити насмијана лица 
својој Босни хајир-дову даје; 
Бога моли да завал не нађе 
док је куће Али Сулејмана, 
у будуће до задњега дана 
док се свијет по свијету креће. 
Кад цареве удрише борије, 
закуцаше ситне мехтерије; 
вика телал кроз шехер Травника: 
„Везир емер од Травника даје 
да се џумбус цијел месец гради! 
Ко је жељан паши на виђење, 
у паше је ту мусафирхана; 
а шетање ваше по кафама 
-- по кахвама и по механама --
гроша свога похарчити неће. 
Што је женско, нек' је по башчама, 
нек' играју кола ђевојачка, 
нек' певају и весеље граду.“ 
Боже мили -- на свему Ти фала! --
међу аге падоше сејмени. 
Распасаше силах и оружја, 
и са плећи пашанске ћуркове 
обесише на чивије сјајне. 
Бедре сјајне на хастале златне 
што су махсуз за њих начињене; 
донијеше овце испечене, 
вино клето од седам година 
и ракију трипут препечену. 
Неко вино, а неко ракију, 
сваки пије шта му је милије, 
неко грку кахву и наргиљу. 
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Џумбус стаде и весеље веље 
-- би рекао да се сефер гради 
од топова и од венедика, 
од певања па и од војника, 
од вриштања ата и парипа 
и атлије сјајног Сулејмана. 
Кад је мандат царев одлетијо, 
оде мандат преко бела света 
кā из трнке 'чела пр'о цвијета. 
Даном у дан, стигли кавадари 
сахат прије но је џума царска 
у сокаке близу царског двора. 
Цар честити бијо у џамију, 
божи намаз едах учинијо; 
намаз клања, сијо у кочију, 
у пајтахту нијет учинијо 
де је султан вазди научијо, 
ђе му мекам и седарет суди; 
а закуца суруџија царски 
од Травника под емер' везира. 
На прси му окована струка, 
иж ње вири бујрунтија царска. 
Цар честити устави кочије; 
виђе ђе су младе пашалије, 
послате су са града Травника, 
нешто хабер носу од везира, 
од најбољег царскога већила. 
Цар честити устави кочије 
те прифати своје бујрунтије, 
што му хи је везир оправијо. 
Цар беседи Шех-ул-лил-Исламу, 
„Ти, имаме, Шех-ул-лил-Исламе, 
везирску ми учи бујрунтију! 
Хитро учи, а јасно је кажи, 
да видимо што то везир тражи.“ 
Он прифати бујрунтију царску 
-- кад искочи мандат од везира 
и шарене туре бујрунтије. 
Кад је султан мандат преучијо, 
па од ашка на ноге скочијо, 
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под авдестом Богу руке диже, 
па оваку дову учинијо: 
„Босно моја, моја кључаница 
-- Босно моја, моја хазно царска, 
Босно моја, ћилер од султанства! --
Бог најприје, па сви божи свеци, 
никад ваше име не пропало; 
спомен ваша и вашега трага 
не мањкала докле је свијета; 
на све стране, на четири краја 
сваком ваша дика била мила, 
и свуда се с вама помињала!“ 
Ондар кад је дову учинијо, 
па кад виђе како хоџа пише 
-- Унђуровце, што су учинели 
и куда су подигнули војску, 
и куда су нијет учинели --
„и како ће мене посетити, 
у Травнику посланика твога, 
за шан тебе и за ц'јело царство; 
како ли би дошли на виђење, 
што би за нас даре донијели 
-- сјајно царство, што би за вас било --
то је даље на памет смислити 
ђе су били, ш чим су ударили! 
Да је војска из садата твога 
-- Санџак-Шериф с четири мушира 
да је сишло, ово учинело --
војске твоје четири ордије, 
то би млого и големо било 
-- ова сила пред тебе ће доћи 
што је данас у зиндану моме --
а камоли све седам котара, 
падишаху, ц'јела баневина 
из так'ије' тврђа великије', 
из градова испод беденова; 
туна кула има, падишаху 
-- што је кула Мандушића Вука, 
да је ваше бије величанство, 
сјајно царство, за годину дана 
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с топовима малим и вељијем, 
не би јој се учинело квара 
нит' обило вара од дувара --
ови, царе, сиви соколови 
што су ову силу надвладали 
са великом од Бога помоћом 
и са твојом, царе, хајир-довом, 
да би сада могли ратовати 
з Босном целом з бечкијем ћесаром! 
Ако питаш, ово су добили: 
Дасовића, бана приморскога 
са својије' седам братенаца, 
и приморска два сердара веља 
-- Цмиљанића и Диклића ш њиме --
па главније' трин'ес' капетана, 
врховнога њихног командана 
-- баш Гаврана, нашу крвопију --
савладали, док хи пофатали. 
Падишаху, рат се опазијо, 
и велике погибалце дали. 
Док су силе стигле ћесареве, 
на уморне нападале Турке 
-- теке сама божа помоћ јака, 
од то, царе, тридес' буљукбарства 
и њихније' тридесет хиљада 
како оста жива иједнога --
половину изгубише војске, 
што гинуло, што ли рањеније'. 
У тој сили наше кахримани 
мртве су нам у мезар турили, 
а рањене навичају своме. 
То је, царе, вјеровати тешко, 
изнијети мртве и рањене. 
Ето, царе, све је тако било. 
Падишаху, пишту удовице; 
ниву ђецу -- за царе војнике --
з боже стране и из твоје хазне. 
Ондар, сјајни султан Сулејмане, 
овā случај и ово весеље. 
Бог је так'и насип учинијо, 
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севеп ускок бијо Радоване. 
Што је било, пр'о Рада је било; 
Бог му дао, мудро учинијо, 
те ту дворац буну затуријо; 
коњску свиту с коња смијенијо 
на дората Брумчевић Дервиша 
-- златна 'дела з бедевије клете, 
бедевије силног Мандушића, 
а з дората на кобилу клету. 
Ту је Дервиш бијо заноћијо 
на имену хајдук Жеравице; 
на говоре да је пош'о бијо 
из дворова бечкога ћесара 
да прегледа худут и границе, 
да хим строгос' дадне и наредбе 
да припазе худут границама, 
јер се боју, удариће Турци. 
Раде слуш'о на Вукова врата. 
Сви су редом спавали главари; 
Дервиш само с Вуком беседијо 
те говоре што ти хи казасмо. 
Раде се је мудро досетијо 
те такуме коњске смијенијо; 
то главари кад су испратили 
Брумчевића наврх мердивена, 
Раде се је, царе, домислијо, 
под јасли се сакријо мермерске. 
Кад је Дервиш сијо на дората, 
у памет је трипут промислијо 
‚Шта се ово з дором учинело? 
Ал' сам пијан, ал' сам полудијо?‛ 
Раде рек'о, теке потајући, 
‚А шта гледаш, с њима не видијо!‛ 
Ондар Дервиш сијо на дората, 
све од силе и великог страха 
чатал диг'о, стег'о зенгијама. 
Кад удријо дорат са чавлама, 
трехнула се кула и авлија. 
На двор п'јани смислили главари 
да се нису коњи покидали, 
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па на прозор чела наслонили. 
Кад виђели шта се учињело 
-- силни клети на њих панцијери, 
не боју се сабља ни пушака --
на вилене коње појахали, 
отерали трагом за Дервишом. 
Раде мудар, беден затворијо 
-- затворијо бедем и капију --
да ту нико уљећи не море; 
за изласка нико и не има, 
од уласка проговора нема. 
Раде мудар, па је помислијо, 
‚У лугу је заспала Крајина; 
у сан ће хи порушит главари, 
од Турака бруку учинити.‛ 
О, овако види шта је било! 
З бедена је топе опалијо, 
хабер дао на двије крајине; 
на Бошњаке диг'о баневину, 
ал' Крајини хабер учинијо 
те се војска турска хазурала. 
То је Раде силно учинијо! 
Падишаху -- наше огледало, 
јарко сунце над нама свијема --
шта ћеш радит из твога мекама 
-- садарета великога царства --
немој ускок заборавит Рада!“ 
Султан честит на диване дође; 
емер даде, покупи везире. 
Овак'и је емер учинијо: 
„Хазнадара зов'те царевога, 
нек' донесе с хазне кључе златне; 
и ти с њиме пођи, Шехисламе.“ 
Садразаму рече великоме: 
„Три хурча ћеш блага накупити, 
од хазне ћеш врата затворити; 
с хурчевима ферман царев град'те. 
Ферман царски -- селам Унђурцима; 
са ш њи' свије' вране очи љубим. 
Та три хурча што оправим пара, 
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нек' хи хоџа дадне Мустајбегу; 
нек' хи беглер снесе у Грбаву, 
нек' покупи удовице младе 
-- у овā рат што су погинули 
љубе њихове, јä њихове мајке, 
јä њихове сестре неудате --
што остале, па су заплакале, 
нек' по њима он под'јели благо 
-- свакој право, тако бијо здраво! 
Хоџи емер у ферману моме, 
нек' ми отуд дуке бечке спреми.“ 
Одмах царев емер послушаше 
и од хазни врата отворише, 
у хурчеве пуне маџарије. 
Спремише се пашалије царске, 
и цареве атлије делије 
да чувају жуте маџарије. 
„Тури хоџи у ферману моме, 
тури селам од цара његова; 
нека Турке з двора не упусти 
док од мене други ферман дође.“ 
На ферману печат заклопише, 
упутише куд је емер царски. 
Ондар султан емер учинијо, 
„Зовните ми војнога везира 
-- сараскера, пашу великога --
нек' отвори цареве дебоје, 
нек' искрца топовска џебхана, 
па нек' скине на пробир топове 
што још до сад нијесу метати 
-- сто топова за Босну поносну 
са свом храном и са свом џебханом --
те топове тури на вапоре.“ 
Па пр'о мора дадни емерове: 
„Нек' се моји збију алилуци 
-- пашалуци из мојега царства --
са обале мора неситога 
све валија један пр'о другога, 
све на коње и сремске волове; 
нека паши у Травнику сиду, 
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па он знаде куда ће хи дават 
и босанске тврдити градове. 
Што је пушке те је неметата 
-- лунтре бојне што је наређена 
за Бошњаке и за Крајишнике, 
ш њима барут и џебхану вељу, 
и силистро велико кремење --
нека и то преко мора спреми, 
нека моји приму валилуци, 
нека брзо мене хабер дође 
да је све то у Травник предато.“ 
Царски емер сјајног Сулејмана, 
царски емер одма' послушаше. 
Цар је текрар емер учинијо: 
„Царева се затвори капија; 
посла више нема никак'ога 
без босанске ханке удовице 
и на њихне куће без мужева 
берат царски по емеру моме, 
да се њима дадну спахилуци, 
да хим плата иде од султанства 
док хим ђеца стигну за мејдана 
и док хим шћерке разудају. 
Па и потље -- у над Бога јака --
и потље ћу тесвиб учињети: 
за сердара с војске командара 
златну капу ш четири челенке, 
на њој перо ђе је сердар Мујо; 
за Халила капу бајрактарску, 
калпак капу и двије челенке 
-- нек' се знаде да је крило царско; 
Мустајбегу четири нишана 
по прсима под рудбе султана; 
Орашкоме Талу Ибрахиму 
берат царски и од цара плату 
доклен је жив и имадне траге 
-- Тале пера ни нишане неће, 
он најволи маџарије жуте; 
на бегове и на буљукбаше 
златне капе и челенке царске; 
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на ајане низ прси нишане 
и на капе цареве зердаве; 
на спахије берат и улефе; 
на мунаре алемли камење; 
на медресе и на мудерисе 
плату царску под улефу јаку 
-- нека учу луду сиротињу; 
на бајраке крпе позлаћене, 
на јамаке ките одређене.“ 
Кад је султан емер учинијо, 
сваки риџал у цареве дворе 
никак'ога посла не чинеше 
но све што је султан наредијо, 
преко мора у Травник спремијо. 
Кад то поче стизат у Травнику 
-- по ферману и емеру царском 
цијел месец једно за другијем 
што све крца преко царевине, 
као да је сефер отворијо 
з бечком силом јä с другијем краљем --
кад то везир од Травника прими, 
и дан и ноћ дову чинијаше 
цару своме и свој царевини 
-- хоџа дову, а сви Турци ‚амин.‛ 
Хоџа прими шта ј' од цара дато, 
па он ситну гради бујрунтију. 
У њој пише, „Руке царске љубим! 
Што спремијо, све сам прифатијо. 
Аге сједе на садату моме, 
падишаху, по емеру твоме. 
Ето тебе приморски главари; 
из Травника иду ка Стамболу 
с атовима и са панц'јерима, 
са оружјем и са мачевима, 
и на раме бојнијем копљима.“ 
Сад атлије турише главаре 
на њихове крилате атове, 
полећеше земљом и свијетом; 
земан дође кроз неђељу дана, 
у Стамбол хи свели пред султана. 
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Султан њихне ате у подруме, 
а њихове љуте панцијере, 
бојна копља и цело оружје, 
у своје хи утури дебоје 
-- а главаре у своје зиндане, 
синџир гвожђе кā и што су била 
код Травничког Ћуприлић везира. 
Султан ферман у двор начинијо, 
бечкоме га оправи ћесару. 
Све му каза у чему су ствари: 
„Сад ако ћеш, круно ћесарева, 
за главаре да се насулимо, 
ево ти хи у зиндану моме. 
Поред Босне и поред Крајине 
границама четири сахата 
да поново худут поправимо, 
да ми пустиш куда ферман каже; 
да поново сула уфатимо, 
за дванаес' пуније' година 
да међу нас сефер бити неће; 
томе џеваб за петнаес' дана, 
јä л' прођоше главе са главара. 
Цијел' Примор' и сва баневина 
сама ће се прикључити мене, 
и међу нас љутња останути. 
Џеваб подај, шта ћеш бесједити. 
Босна пишти да је Босни криво --, 
Босна пишти да је Босни криво, 
Босна вели да је наше било 
-- то, ћесаре, што од тебе тражим, 
да се скоро од њих одузело 
кад је Босна неуредна била. 
Ондар види што ти ферман пише 
-- ил' ћеш дати, или дати нећеш.“ 
Царев татар ферман дофатијо, 
оде ферман земљом и свијетом; 
ферман Бечу бијеломе сиђе. 
Кад је ћесар ферман преучијо 
-- он је чуо шта се учинело --
ћесар знаде да је Босни криво, 
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да се иште што је одузето. 
Ондар у двор покупи дворане. 
Мудар ћесар -- а мудри дворани --
зна пресилно царство Сулејмана. 
Дворанима царски ферман каза; 
„Ил' се боље с царом помирити, 
да хим дамо што је њихно било, 
да приморске пуштамо главаре? 
Кадгој вакат дође и вријеме, 
та ће земља опет к нама доћи 
-- издаће је цареви муртати 
кā и ово што су били дали. 
Сад у Босну гуја долећела, 
у Травнику силан Ћуприлићу, 
цијел дирек од све царевине. 
Сад у Будим' будимског везира, 
тог имамо добра пријатеља 
који нам је худут попуштао, 
нас ширијо а цара теснијо. 
Сад је рудбе у Травник предато 
да је стар'и Травник од Будима, 
да се Босна за Травник свезала; 
а Будим је ост'о за чување, 
кад хим треба, па да он помаже. 
Чини ми се, у двору дворани, 
прилика је сјајног Сулејмана 
-- Е, од данас до неког земана 
да ће више рашириват царство, 
јер су Турци на боју јунаци. 
Сад међу њи' не оста муртата. 
Што имаше, све хи помицаше; 
ови сада муртатлука неће.“ 
Дворани му таздик учинеше: 
„Мудро кажеш, наша круно златна! 
Да не врнеш што је њихно било... 
то ти султан није поклонијо, 
но Будимски везир одобријо; 
за то з Босне аге хоће кавге 
и немирно стоје границама. 
Џеваб дадни сјајном Сулејману: 
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‚Пријатељу, свечево кољено, 
ја сад чујем ђе се то чињело. 
Од Беча је далека граница. 
То је 'наком силом одузето 
неђе пређе, сад нам је познато. 
Овако ти, падишаху, кажем; 
можеш пуштит моје поглаваре 
-- мореш пуштит, мореш и не пуштит --
ја ћу дати што је твоје било. 
Овā месец што ће први проћи, 
на овога другог половину 
спреми твога хоџу са Травника, 
и са хоџом кога ти је драго; 
ја ћ' одувуд Задарскога бана, 
ш њиме, царе, неколико људи 
што не тражу да се царство љути; 
нек' поправе худут границама, 
нека виде куда траже Турци 
-- а бан знаде куда ви је било, 
куд је било, а куде је саде --
за сул са млом и са тобом, царе, 
баш од данас за млого година 
-- ја баш мислим вашем шану царском.‛“ 
Карар даше, џеваб учинеше, 
ферман натраг у Стамбол врнуше; 
ферман земљом до Стамбола дође. 
Султан џеваб з Беча преучијо 
-- Е, на то шућур учинијо --
па он други спрема томе пише, 
оправи га хоџи на Травника: 
„Хоџа, лало, шта сам учинијо: 
штогођ тражу аге и бегови 
што је њихне земље одузето, 
ћесар ће је нама поврнути. 
Овā месец, на полу другога, 
ти си реиз поврх лонџе моје, 
а отуд ће са Задара доћи. 
Немој аге које граде кавге, 
но све мудро ви сад узимајте. 
Мијо хоџа, све како је право 
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поправ'те се, и они су рази. 
Немој гафил исти на границу, 
но наручи Хрњици сердару; 
нек' ти неђе биде у близини 
с неколико хиљада Бошњака. 
Па сад, хоџа -- моја прва лало! --
ове речи у ферману моме 
за овога ускок Радована. 
Има села около Вакуфа 
-- та су села ис касине царске --
подај Раду једно село мало 
-- једно село, да је буљукбаша; 
нека Раде живи и ужива. 
Ожен'те га, оватаните га, 
кад је тако крило за султана. 
Та рудбета што сам оправијо, 
рудбе подај ком су учињена. 
Више немој мене запитиват 
-- нити питај, нити имаш рашта; 
на тебе је моја ру'сатнама, 
што ћеш чињет, карати ти нећу. 
З бегом пођи по Унђуровини 
те топове турај на градове; 
сабље, пушке, и копља убојна, 
и џебхану турај у дебоје, 
лало моја, док буде потреба.“ 
Па ферману татарина нађе, 
оде ферман ка Травнику граду. 
А на Стамбол' пукоше топови 
-- цар честити шемлук учинијо; 
што је хтијо, све је учинијо, 
на худуту мира поставијо 
и на Босну свака задовољства, 
да никоме криво бити неће. 
Кад је ферман у Травнику сиш'о, 
везиру га даше на рукама. 
Везир чита царева фермана 
-- ферман учи, наустице прича 
Мустајбегу и свијем безима, 
ђе је султан з Бечом и ћесаром 
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по худуту мира учинијо. 
„Лички беже, да ви ћесар даде 
оно земље што је ваше било 
-- што је везир изд'о из Будима 
те се зато изгубљају главе --
наше амо, а њихове тамо. 
Мене ферман султан оправијо 
да сам реиз на ту лонџу царску; 
отуд ће бан од Задара града 
и са ш њиме неколико људи 
који у спор кавгу градит неће, 
ни ми аге који граде кавге: 
тебе првог, и два бега царска, 
и ајана од Врљике равне, 
и Удбинске двије буљукбаше 
Куртагића и Хуремагића, 
још и твоје седам бајрактара. 
Хрњу ћемо оставит сердара 
и са ш њиме Орашкога Тала; 
нек' покупе нешто мало војске 
-- три, четири, или пет хиљада --
нек' се десе нама у близини, 
ако би нам за потребу били. 
Доклен нови худут начинимо, 
побадемо на сухо међнике; 
потље ћемо чардакове градит 
из овије' што и саде седе.“ 
Карар даше, на то остадоше. 
Везир емер даде у Травнику: 
они сваки што су напореду, 
колико је у Босни градова, 
на којигод требаше топова, 
предаје хи везир командану 
-- командану војном јањичару --
све по реду да спрема топове 
одређене да тврди градове 
-- за неки два, за неки четири, 
за Осијек двадес' и четири, 
а за Лику дванаес' топова; 
за Цетиње па и за Удбину, 
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на обадва места по четири. 
Мују до два дали за Кладушу, 
да хи сердар тури на капију, 
кад сердару биде за потребу 
-- затреба му на аџелу војска --
да се војска с топовима бира. 
Два дадоше Раму Гламочкоме; 
два спремише Клису на Крајину, 
а дван'ес' на граду Цазину, 
а четири на Бихће крваво; 
оне друге низ Унђуровину 
ђе су знали за потребу Турци, 
за топима ђулад од топова. 
То оружје и џебхану царску 
-- бојна копља и гршнице ћорде, 
и силистру пушчанско кремење --
везир паша тури у дебоје. 
Ондар рудбе што је коме дато, 
везир га је туде растуријо 
и бегове редом закитијо 
челенкама сјајног Сулејмана, 
с нишанима и са бератима, 
са платама и спахилуцима. 
Ондар кад је дао задовољство 
-- неком даде, неком оправијо 
са весељем и са топовима --
онда везир на млађе повика. 
Бијела му ата опремише, 
царски бајрак са бедена крену 
кога носу царски бајрактари 
пред везиром кад је на умиру. 
Везир паша рече беговима, 
„Сад је вакат, и емер је царски.“ 
Ускока је зовн'о Радована: 
„Радоване, ево ти фермана; 
што си цару хизмет учинијо, 
ево тебе буљукбаштво, сине. 
Цар је за те естро наруцијо 
-- има села царски' у Крајину, 
вакуфскије' из оџака царског --
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цар је за те емер учинијо 
да те, Раде, ватан учинимо, 
да ти живиш и да уживујеш.“ 
Дервиш Брумац скочи на ногама 
па овако хоџи беседијо: 
„Фала цару нашем Сулејману, 
који му је дао буљукбаштво; 
мило ми је да је и ајанство 
јä ли, хоџа, прво алајбегство, 
јер је Раде дирек од Крајине 
-- Ха је за нас, за свега је царства. 
Ви ускоку дајте буљукбаштво; 
ја ћу њега ватан учињети, 
који ми је добро учинијо, 
за млом дош'о да изгуби главу 
у Прозорје на Вукове дворе; 
поред тога добро учинијо, 
са Вукове шамске бедевије 
златна 'дела на дора туријо 
-- так'ије' хи ни Стамбол нема. 
Рек'о сам му добро спрема добра 
-- рек'о сам му, преварит га нећу. 
Што је за ме иза баба мога, 
имам доста моје имовине 
-- све кметове староседиоце; 
хане имам, па имам дућане; 
кулу добру, и на њојзи благо; 
воденице, и ступе ваљачке 
што ваљају мљетачку кадифу, 
воденице босанску 'шеницу --
од свега ћу полу дати Раду. 
И Рада смо добро оженили 
-- он нас свије,' а ми Радована!“ 
Сви бегови и паша Травнички 
зафалише силну Брумчевићу, 
а везир га међу очи љуби. 
Везир паша на млађије вике, 
све беговске коње и аганске 
опремише и хазурисаше. 
Кад се бези коња дофатише 
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-- и пред њима с Травника везире, 
и три хурча блага од султана, 
што је отуд од цара послато 
за јетиме и за удовице --
од Травника преко Босне равне 
све бег спрема своје бајрактаре, 
све од села сваке старешине 
да покажу у село јетиме, 
да се царске паре раздијеле, 
да се уз паре царски берат даје, 
у будуће да хим иде плата 
док порасту ђеца за мејдана. 
Хабер даше, Босном прегазише. 
Са Травника до Лике крваве 
четрнаес' је до у Лику дана. 
Куда паша Ћуприлићу прође 
с Унђурцима и с јањичарима, 
све излази големо и мало 
на селаме паши честитоме. 
За везиром травничке елчије, 
што пашанске носу маџарије 
-- осем они' што су од султана, 
везир своје просипаше благо --
блага даје на четири стране; 
јетимска се прави хајир-дова 
за султана и пашу так'ога. 
Докле везир у Лику слазијо 
на селаме бега Личанскога, 
сретоше га од Лике Личани. 
Са селамом пред њега стадоше, 
уведоше на бегове дворе; 
мавели га ћурком пригрнуше, 
око њега бези поседаше. 
Ћеиф царски уштуглија гради 
са так'ијем царским газијама, 
беговима што су тадар били. 
Ту у Лику за шес'наес' дана 
и дан и ноћ бегови ћатипи, 
из Травника царске елчибаше 
сиротињски мандат расписаше, 
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жуте паре царске разбројише 
-- све једнако и све по правилу, 
з бератима и са довом царском. 
Кад су паре текмил учињели 
и месец се напунијо дана, 
задовољство дали јетимима 
-- јетимима и удовицама. 
Ондар везир емер учинијо: 
„Сад Мустајбег, опрема' голуба, 
и ти, Хрња, пјегава ђогата; 
полагано с Орашкијем Талом 
купи војске четири хиљаде 
-- ни од пет се немој раскинути --
и за мене три-четири дана 
припузаћеш лако ти за нама, 
припузати серхат и Крајину; 
ако нама бидеш од потребе, 
моремо ти хабер учињети. 
Сем бегова и сем лонџе моје, 
хиљада је са млом јањичара.“ 
Сви бегови с пашом покренуше; 
свилен чадор бегу и везиру, 
осталијем остале чадоре; 
за везиром крећу јањичари, 
царска храна ш њима и џебхана, 
и за њима и за Бошњацима. 
Дан за даном, конак за конаком, 
прегазише брда у планине. 
Кад су дошли ђе су одредили 
-- на Зечево, на потркалиште 
ђе је вазда трка од мејдана --
кад погледа везир з беговима, 
по Зечево --, на крају од поља 
баневи се распели чадори. 
По изгледу млого не имаше, 
сал што лонџу могу препокрити. 
Везир дође з друге поља стране, 
од свога се ата отуријо. 
Туна чадор одма' начинеше, 
себе један и бегу Личкоме, 
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све остале све по беговима 
-- беговима и јањичарима. 
Млађи што су за хизмета били 
на Зечеву ватре наложили 
и казане наставили царске, 
да се јело за свакога даје. 
Ордија се рахат учињела; 
стражалице причуваше страже, 
ту тавницу ноћцу преноћише. 
Сјутра бане скрај Зечева креће; 
први бане код везира дође. 
Везир почас' пред њим истуријо: 
на пō поља два бега царева 
-- командара тек од јањичара --
прифатише ‚добро јутро‛ бану, 
везиру га дали под сајвану. 
Бане кад је дош'о код везира
поклони се као старијему; 
везир пред њим скочи на ногама, 
крај себе му место учинијо 
и добар му ићрам учинијо; 
добродошле један другом даје, 
за мирно се упиташе здравље. 
Кад рекоше те су здраво били, 
везир млађим оком намигује; 
разна пића турише пред бана 
-- једна слатка, друга к'о обична. 
Пред бана су чаше дотурили 
ципцијеле од биљура сама; 
Ћуприлићу вино не пијаше 
-- нити вино, ни ракију горку. 
Овако је бану беседијо: 
„Опрости ме, од Задара бане; 
ја не пијем пића никак'ога, 
само кахву грку из филџана. 
Немој да је тебе криво, бане; 
ево бега крај мене Личкога 
и са ш њиме доста буљукбаша, 
па попите све за вољу вашу; 
вино пите а веселите се 
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да вам Бога и све божи свеци --, 
да нам сретно биде сакупљање, 
без никак'е саломљене речи 
која би ком срце преломила, 
да обадва завиде владара 
-- ћесар бечки и цар са Стамбола --
да остану оба у љубави, 
дуко бане, боље него досад!“ 
Бане славно зафали везиру, 
па скочијо те се руковаше 
с Мустајбегом од широке Лике 
и з два бега од врела Цетиња, 
с командаром над јањичарима. 
Ондар, кад се руковаше редом, 
посеђеше, вино донијеше. 
Пију пиво, ћеиф намештају. 
Везир з баном сохбет заузео: 
„Чујеш бане, дуко ћесарева! 
Око шта се наша борба ради 
худутима на четири стране? 
Ни због вашег злаћеног ћесара, 
ни због нашег сјајног Сулејмана, 
ни због тебе ни због мене, бане, 
већ оније' што су издајице 
-- подкријући наши од султана, 
исто тако ваши код ћесара. 
Тешвик подај около граница! 
Ово што се скоро учинело 
-- овā случај и та погибија --
најприје ћу тебе рећи, бане: 
што је Прозор и село Никшићи, 
обадва су били бега Личког, 
и кметови староседиоци. 
Та се раја аси учинела, 
по граници турила параде 
да с' одмећу од бега својега; 
буна била толико година, 
а Мандушић и Дасовић, бане, 
они су хим буну затурили 
са муртатом пашом од Будима 
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-- са бившијем Рагибит везиром, 
који нам је млого јада дао. 
Хич не спав'о, но тешвик раздав'о 
и Босни је зулум учинијо. 
Емер царски њему у рукама, 
хазна му је царска при шакама 
-- била, бане, и то небројена --
он је царску хазну изхарчијо 
док устанак диг'о границама; 
нанажао Мандушића Вука, 
и Вуку је кулу начинијо 
напротиву бега Личанскога, 
до худута сал полу сахата. 
Ни на томе није остануо, 
но му паре даде небројене 
те подмити кмете Мустајбега, 
одузеше рају и чивчије. 
То је криво и цару нашему, 
баш -- ја мислим -- и вашем ћесару. 
Што ј' отето вазда је проклето; 
док се нови не ставе худуте, 
мира никад постајати неће 
ни међу вас, ни међу нас, бане. 
Сад овако да се начинимо. 
Први су ти од цара захтеви, 
мислим да су и вашег ћесара 
-- Ха! су мене и тебе спремили 
да ми худут царски умиримо, 
ондар, бане, да се начинимо --
најприје ти, бане, банство нећу 
с ове стране од мора Отоке 
-- ни овог што ис хавса доћи, 
ни другога наново турати --
нит' ћу дворац Мандушића Вука 
да постоји ђе је досад бијо; 
да га даље макнеш од Прозорја 
барем, барем дванаес' сахата. 
Па ти нећу да стоје сердари, 
Диклић сердар у поље Диково, 
нит' Цмиљанић крај Сијења близу. 
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Не браним ти држат капетане 
-- војна струка буну турат неће; 
од цивиља нама нема среће. 
Прво ово што ти, бане, кажем: 
јеси л' власан на то постојати, 
и смијеш ли од круне ћесара?“
Бан завика хоџи Ћуприлићу, 
„Турска лало -- поносно колено! --
смијем, лало; зашто да не смијем? 
Нато ме је ћесар оправијо 
да се овле разминемо благо 
без побуне и никак'е љутње. 
А ћесар је, пашо, разумијо 
ђе што причаш да је то истина.“ 
То рекоше, мандат начинеше. 
Двије дуке турише мухуре 
-- бан Задарски и везир Травнички --
војне струке мандат потврдише: 
једно беше паша јањичарски 
што у Травник' седи код везира, 
који војском и ордијом суди; 
друго Лауш беше џенерале 
од Лаура, места питомога, 
којему је војска при рукама, 
дивизија бечкога ћесара. 
Сви бегови прсте притискоше, 
и главари што су з баном били. 
Ондар везир беседијо бану: 
„Сада, бане, кад се насулисмо 
тежак призор земље одузете 
-- врнусте нам земљу без ријечи 
кā и што је, бане, наша била --
ондар, бане, ништа не остаде. 
Сад нам худут оста и граница: 
први худут кула Мандушића, 
па обалом покрај мора 'ладна, 
покрај двора сердар Цмиљанића; 
прави худут -- ни тамо ни амо --
до Дикова и до Поникова, 
спрема двора Диклића сердара; 
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на тромеђу худут постављени 
кудар су га стављале Јевропе 
-- под Јастријеб велику планину, 
код језера Блажевић Омера, 
споменика Јелечковића Муја, 
ђе је вазда суха међа царска.“ 
Везир рече, а бан не порече. 
Тазе други мандат начинеше, 
и мандат хим тврде командари 
и бегови и главари бански. 
Ондар везир говоријо бану: 
„Дуко бане прекомудре главе, 
ти си добар, и добро нашао! 
Да те кумим по Богу миломе, 
да ми кажеш по срцу твојему: 
али ово са милошћом градиш, 
али 'наком тешком пријеваром? 
Кажи право, тако бијо здраво, 
ако ти је силом но љубавом, 
да ми одма' мандат разбучимо, 
ја се натраг врнут падишаху! 
Насилицом, бане, мира нема, 
већ да правда и љубава суди.“ 
Бан скочијо на десно колено, 
тихо паши рече Травничкоме: 
„Имам, пашо, два близн'ака сина; 
Бога молим синове да видим 
-- да оженим и да видим, пашо --
да л' ће на њих остат госпоштиња, 
па да умрем не би' сажалијо. 
Е, тако хи оба не желијо, 
није мени отог ништа криво 
-- нит' је криво мене, ни ћесару!“ 
„Е, сад, бане, добро тебе фала! 
И ово ћу тебе казат, бане. 
Сад ћу с тобом кроз Приморје проћи; 
ова села што су порушена 
па упитај, ко је од старина, 
јесу л' села Мустајбега била. 
А виђећеш, бане, пред очима: 
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наврх села великог Прозорја 
има конак што је бегов бијо, 
што је туна теферич чинијо; 
код конака од три боја кула 
ђе су њојзи биле старешине 
те примали бегу четвртине. 
И још више да ти није криво: 
од сад, бане, свакоје године 
излазиће лички Мустајбеже 
те чивчијске куће поправити, 
њихне љубе и њихне синове 
на своје хи куће настанити, 
семе своје дати и волове, 
а над њима два кнеза турити 
што су прије нада њима била 
-- Вукашина, и Матију ш њиме. 
Јä л' од данас јä ли до године 
-- или, бане, у дуже вријеме --
те би раја устанак чинила 
а почела бунит по худуту 
-- да на мандат и то потпишемо --
дигла би се Лика и Удбина, 
ципцијски темељ прекопала, 
и мене би махзар оправили; 
ја би' цару дао бујрунтију 
по емеру нашег Сулејмана 
-- бисмо знали ђ' 'е из ваше главе 
да побуне, с нашег краја нема --
ондара би могло бити, бане, 
због тога се сефер отворити; 
два би цара -- обадва владара --
заратили, сефер отворили. 
Да радимо да то не терамо!“ 
Бан скочијо, пашу загрлијо. 
Први потпис тури од везира, 
крстат мухур бечкога ћесара 
-- одма' они сула начинили. 
Остадоше у вел'кој љубави, 
па послије пиће наставише; 
и сву ноћцу таман до сабаха, 
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у милости зору затекоше. 
Везир рече бану Задарскоме: 
„Вакат дош'о да се раздвајамо. 
'Оћеш, бане, да те поведемо, 
да утврдим ђе је наше било?“ 
„Нећу, пашо, мојега ми здравља; 
ми све знамо и све смо дознали.“ 
Ондар двије руке раширише, 
раширише па се загрлише 
бан с везиром, а командан царски 
-- а командар с Лауш џенералом; 
буљукбаше са капетанима, 
а ајани з другим главарима. 
Везир рече на походу бану, 
„Нек' је, бане, тебе на знавање: 
ми од данас, па када могнемо, 
доћићемо и градити страже 
том границом што смо начињели.“ 
„То је, пашо, вама преодато 
-- то је ваше, нека ви је сретно!“ 
„Амин, бане, свијема у здравље!“ 
Ту се они тада растадоше. 
Хоџа рече с ата Задранину, 
„Поздрав славну бечкоме ћесару!“ 
„И ти, хоџа, турском Сулејману, 
и за мене пољуби му руку!“ 
Хоџа оде у турску Грбаву, 
сердар Мујо подизаше војску. 
Тад се хоџа са Зечева врну, 
ни чамао ни војску чекао; 
сердар хоџи са цијелом војском 
насред поља стаде на селаму. 
Уштуглија селам натуријо, 
Мујо хоџу с ата прифатијо 
-- Ћуприлића, царскога везира --
понесе га у наручје Мујо 
на конаке силног Мустајбега. 
Млађи ате у мрачне подруме, 
јањичарску војску у шаторе, 
првијенце бегу на дворове. 



   Авдо  Међедовић                                                             

1253

Епске 
народне 
пјесме

А на бедем уздиже топове, 
јер се туна велик џумбус гради, 
џумбус велик и силно весеље: 
један џумбус, земља умирена; 
други виши, Босна задовољна 
з боже стране и из хазне царске; 
трећи џумбус, бегове чивчије, 
бегу су се при рукама дале; 
а четврти, тридес' свадба има, 
да се тридес' жени соколова 
с племените тридес' ђевојака, 
све од доброг соја и оџака. 
Доведоше цареве имаме, 
разилуком њихном, вољом драгом 
те за момке потурче девојке. 
Пред хакима никјахнаме граду; 
нек' се виле дају за соколе, 
нека виле добар пород роде 
-- прве шћери, потолње синове, 
да хим снахе не затечу за'ве, 
да по кући не биде таланџе; 
нек' с' удају шћери за зајиме, 
а синови жене од зајима. 
Боже мијо -- на свему Ти фала! --
по емеру паше Травничкога 
чију свадбу прву начинеше? 
Радовану, новом буљукбаши; 
Раду даше песмарицу Мару. 
Доведоше попе игумане, 
по закону привенчаше Раду. 
Дервиш пашу моли Травничкога, 
„Паша драги, честито кољено, 
дајем Раду село Препељичко 
и у њему четрдес' чивија. 
Кметови су староседиоци, 
моје семе и моји волови 
-- данас моје, по данас Радове, 
до Бога га нико питат неће --
милће Раду за бијелу кулу 
крај мог двора у пољу мојему, 



   Авдо  Међедовић                                                             

1254

Епске 
народне 
пјесме

у над Бога да му градим кулу 
украј моје, тек бољу од моје 
-- још вишију и још шаренију. 
И даћу му моју подводницу, 
и на њојзи четир' воденице; 
и даћу му ступу ваљалицу 
-- једна мене, једна Радовану; 
полу ћу му дат од дућана, 
од два хана који му је драго; 
благо ћемо право дијелити. 
Рек'о сам му, преварит га нећу; 
док је мога века и отражја, 
са Радом се раздвајати нећу 
по кахвама ни по механама, 
по шетњама и тефериџима, 
по четама, па и по војскама.“ 
Раде скочи, загрли Дервиша, 
међу очи соколове вране 
пољуби га и два и три пута. 
„Мој Дервишу, мој образу светли, 
фала тебе кā и брату моме! 
Лука нећу, а нећу читлука; 
само хоћу бра'ство и Дервиша. 
Да ми кулу поред твоје градиш; 
ондар, моје очи змајовите, 
од два хана па ма који било, 
један хоћу -- па који ти драго --
и под њиме до десет дућана, 
и у њима десет базрђана; 
кад се скупу у лонџама Турци, 
из мојега новог двора брата 
-- а што ће га начињети за ме --
да заједно у хан пошетамо, 
да се к нама скупу бајрактари, 
буљукбаше и ајани царски 
-- оно што ће бити метрућата 
испод хана од десет дућана --
да пијемо с мојим јаранима 
-- с јаранима и са ахбабима, 
са Дервишом и побратимима. 
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Ту је доста од Дервиша мога. 
Турска пашо, спрема добра мога, 
ништа досад нисам жељан бијо; 
а у здравље бега унђурскије' 
и, везире, ага царевије,' 
доста руха, а доста оружја, 
добрије' се коња најахао. 
Нијесу ме именом зовнули 
да ме ‚Ускок Радоване‛ зовну, 
но све ‚брате мили Радоване;‛ 
братство хим се у дом налазило, 
од њи' сиви падали соколи, 
јагодице на образ цавтале 
кā с пролећа по башчама руже!“ 
Сви рекоше, „Добро фала, Раде!“ 
и сви њега редом загрлише, 
у јуначке очи пољубише; 
Раде пашу од града Травника 
-- паши десну пољубијо руку --
па крај њега бега Личанскога, 
па два бега од Цетиња равна, 
па Врљичког старога Ајана, 
па Кладушког Хрњицу сердара, 
по очима Брумчевић Османа; 
па до њега старо Ћејивана, 
па с Удбине Хаџи-капетана, 
буљукбашу Гламочкога Рама, 
и Турчина од Орашца Тала. 
Радовану хајир-дову даше, 
од ордије свате начинеше. 
За свадбу му прилог одредише; 
везир први стотину дуката, 
Лички беже равно четрдесет, 
два му бега по педесет рушпа, 
стари Ајан шес'ет и четири, 
а Хрњичић седамдесет равно, 
а Хаџија-капетане стари 
и с Удбине Кахриман ћехаје 
по двадес' му даше и четири; 
од Гламоча буљукбаша Рамо, 
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он му тридес' даде и четири. 
Мука сада од Орашког Тала! 
Тале никад маријаша нема. 
Оно што је у Прозор' добијо, 
нешто ђеци и жени спремијо, 
нешто дуга мало потплатијо 
-- хе л' у Тала маријаша нема! 
Поче Тале шаптати Дервиша, 
„О Дервишу, кā од срца сине, 
дај ми, сине, рушпа неколико. 
Позајми ми, да дарујем Рада 
-- прве стечем, одмах ћу ти вратит.“ 
Пита Дервиш, „Колико ћеш, Тале?“ 
Тале шапће, „Четири дуката.“ 
а Дервиш се насмијао Талу: 
„Аџо Тале, срамота је тврда; 
хај', не дрнкај Брумчевић Дервишу! 
Видиш шта је на гомили пара; 
на тој струци што му је за дара, 
док се паре скупу од свакога, 
он ће згодн'и бити од беглера.“ 
У томе се насмијаше Турци. 
Даде Тале десет маџарија. 
Радован се насмијао Талу 
-- насмијо се, па му зафалијо: 
„Фала, Тале, и преко ти фала!
Твоји су ми мил'и од свачије'.“ 
Онда Брумац Осман беседијо, 
„Кад ћеш, Раде, скупит маџарије, 
немо' да те ђаво преваријо, 
да похарчиш гроша икак'ога 
јä л' за рухо, јä л' за как'о пиће, 
јä л' за какав ручак јä л' вечеру. 
Ја сам кадар свадбу начинити, 
јер ја женим два посопца сина 
-- прво тебе, па Дервиша мога. 
Моја кула дуга и широка, 
одаје су двадес' и четири 
-- цијела је свилом престрвена --
десет тебе, а десет Дервишу; 
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четири су доста за старога.“ 
Боже мили -- на свему Ти фала! --
што је везир од града Травника 
мусломанско срце напунијо 
од љубави ага унђурскије' 
и хајања једног за другога 
-- би рекао, сад ће полећети! 
Да не пије, никад жедан није, 
да не ије, па ни гладан није; 
све од њихне среће и љубави 
и од њихног доброг поношања 
пашанско је срце напуњено. 
Сад викаше ордијски телали, 
закуцаше цареви мехтери, 
на Грбави топи запуцаше, 
алајли се развише бајраци, 
запеваше у кола Бошњаци, 
ту Радову свадбу курисаше. 
Осман покла краве и волове, 
на буљуке овце и овнове, 
и ракију с вином на хардове. 
Свадба била три бијела дана. 
Ко би неђе чуо издалека 
-- та је свадба с топовима клета, 
с топовима и са кумбарама --
би рекао, ко би з даље чуо, 
да се неђе сефер отворијо 
јä л' су рати међу владарима. 
Раду ђердек и цуру дадоше 
на широки дворац Брумчевића. 
У петак се трчала кошија. 
Ко истури пред коње кошију? 
-- истури је Брумац Османага 
сину Раду, баш к'о рођеноме: 
први коњи што ће долећети, 
њима троје токе позлаћене, 
и на коње златне клобукове; 
што ће други на кошију доћи, 
Осман тури стотину дуката; 
а трећијем, три донлука дибе; 
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и четврти, мљетачке кадифе. 
Свадба била, трка се справила, 
вакат да се растуре свадбари. 
Карар паде међу Унђуровце, 
од сватова нема растурања! 
Аге зенђил, и турски бегови; 
свадбе сад се једна з другом гради. 
Ондар везир паша говоријо, 
„Ја сам давно Травник оставијо; 
мене изун, а вама весеље! 
Срећите ви сваком свадбе биле 
-- и те саде, и друге што буду!“ 
Везир пашу царског испратише; 
он је њима хајир-дову дао, 
а они му путне честидбине: 
„Честити ви, пашо, пути били; 
добро ви се уз добро вратило!“ 
Паша оде; курисаше Турци 
женит момке, давати девојке. 
Све напоред цијел месец дана, 
све весеље момка свакојега, 
све још боље једног од другога. 
Везир паша кад у Травник сиде 
с команданом пашом јањичарем, 
падишаху бујрунтију спреми: 
„Падишаху -- свечево кољено, 
сунце наше! -- по емеру твоме, 
што си мене, царе, оправијо 
-- паре жуте и твоје фермане, 
твоје плате и твоје берате, 
на градове велике топове --
окитијо ђе су потребити; 
ђе устреба, друге ћу тражити. 
Сву џебхану и цело оружје, 
у дебој хи царев утуријо; 
на худуте земљу умиријо 
без никак'е муке ни повреде; 
з бечком сам се дуком раздвојијо, 
и мене је добро замолијо 
-- за њега ти двије руке љубим. 
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Врнуо се бијо у Крајину, 
и туна сам вољу начинијо. 
Ако Бог да -- у над Бога јака --
док је Босна тебе у шакама, 
ја ти мислим биће твоје царство 
и -- да Бог да -- ваша крила златна 
те сјајала вазда нада нама 
као јарко на небеса сунце.“ 
Бујрунтију мухур заклопијо, 
у Стамбол је цару оправијо; 
одн'јеше је пашалије царске. 
Кад су дошли у столу Стамболу, 
бујрунтију предали султану 
на бијеле падишаха руке. 
Шехислам је цару преучијо; 
јасно рече шта му везир пише, 
ђе је везир хизмет учинијо, 
падишаху вољу извршијо. 
Падишах се обрадова в'ома. 
На својега сараскера вика; 
из зиндана пушташе главаре 
без атова и без панцијера 
-- у одјелу као у шетању --
без оружја и без панцијера. 
У морски хи вапор утуријо, 
у Беч хи је бијел оправијо 
и на море возарину плати; 
нека оду код владара свога, 
нек' питају своје господарство 
како ће се након тога владат 
худутима пореду граница. 
Тазе ферман султан начинијо, 
селам махсуз уштуглији своме: 
„Добро си ми хизмет учинијо, 
и на худут земљу умиријо. 
Моја лало -- крила из рамена! --
док је так'их у цара риџала, 
доста ћемо, лало, царовати 
-- царовати и господовати --
а тако је милом Богу драго! 
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Махсуз селам од мене султана 
Босни целој и свијем Турцима; 
махсуз селам спремам Унђурцима. 
Честитам хим бегове чивчије 
и њихове редом женидбине; 
нек' се момци жену з ђевојкама 
-- те су цуре од соја доброга, 
од честита и од племенита; 
те ће каде родити јунаке, 
и царев ће образ отварати, 
главе дават према душманина 
-- главе дават, земље не пуштават. 
Везир пашо, не затрајај в'ома 
-- да не чекаш мојега фермана --
све од мене ишти од Стамбола, 
све што Босна тражи, што јој треба 
-- макар, хоџа, па ђе и не треба.“ 
На ферману печат заклопијо. 
Ферман земљом и свијетом крену, 
у Травнику паши на рукама; 
татар ферман предаде везиру. 
Пред ферман' се везир поклонијо 
трипут цару, а двапут ферману. 
Преучијо, па се замолијо
да Бог држи царство у султана, 
на адалет цара и везира 
да потраје царство по за више 
кā и сунце на небеса јарко. 
Ферман хоџа у Лику спремијо 
на личкога Мустајбега дворе. 
Сву господу и сватове нађе; 
још се свадбе н'јесу извршиле. 
Кад је беглер ферман дофатијо, 
Ибрахим га Врцић преучијо; 
сва господа беше унђуровска 
на ферману шућур учинели, 
падишаху дову изучили: 
„Да задуго потраје му царство, 
да на нама суди ал-Отманство 
и султанство, и пајитахт царски, 
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праве паше -- и ми уз њих јаки!“ 
Када так'у дову изучили --, 
тадар ондар, у томе вијеку, 
ласно ли је Босни живет било! 
-- ни мирије, никак'ога данка, 
ни од цара как'е теже в'ома, 
ни са стране паше међу њима. 
Сами паше и везири били 
с нишанима и са бератима, 
са платама и с спахилуцима. 
То је било кад се је чинело; 
мир и здравље међу нама било, 
а ми вазда хи помињемо, 
и нама је мираз остануо 
-- и старијем, и вама младијем --
да ми так'е помињемо људе 
са гуслама вазда пјевајући. 
Е, господо што сте поред мене, 
здравље вама, мене поред вама! 
Вита јело, поуздигни гране; 
зелен боре, помози нам Боже, 
свој господи нек' су здраве главе! 
Од мене ви мало разговора, 
а од Бога и дуго и млого. 
Амин, Боже, кā и што си кадер! 
Да седемо, да се одморимо; 
кад шћенемо, па и кад рекнемо, 
па и други могу запевати.
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СМРТ ЛИЧКОГ МУСТАЈБЕГА

Ој! Моја браћо, сиви соколови, 
да ви једну стару песму причам 
од старога вакта и земана, 
за земана сјајног Сулејмана, 
кад је Босна на ћемалу била. 
Од како је постала Крајина, 
није боља подрасла девојка 
него што је у Узовље равно, 
мила сестра Узовца Јована 
-- Е, госпођа Јања Јованова. 
Колико је у стасу висока 
и у пасу танка и лијепа, 
туд' ђевојка лица господскога. 
Јä л' је вила, јä ли је родила, 
јä л' јој вила на бабине била; 
мулћим није, што јој своје није. 
Јана русе косе одгојила, 
би се с русом косом опасала. 
Кад је Јани дван'ес' љета било, 
Јанино се лице разумело. 
Чула се је у стране државе. 
Бечки ћесар запросијо Јану; 
он је проси, Јана се поноси. 
Јана неће ни бечког ћесара. 
Просише је два велика краља: 
краљ маџарски и краљ италијски. 
Краља Јана ниједнога неће; 
Они прос'и, Јана се поноси. 
Просило је седам баневина: 
три маџарске, четири ћесарске. 
Јану просе, Јана се поноси; 
Јана бана никак'ога неће. 
Просише је мајданџије златне, 
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који паре меру боланџама. 
Маа Јана ниједнога неће; 
Они прос'и, Јана се поноси. 
Ријеч так'а пр'о свијета пође 
на границу царску и ћесарску. 
Та се фала чула по Крајини, 
преко Босне сировне, поносне. 
Чују бези на свакоје стране 
и цареви аге и бегови. 
Зачуше је цареви сердари, 
па по Босни царски капетани. 
Почеше певати девојка 
у колима међу ђевојкама, 
а да је так'е у вас свијет нема, 
нит' је как'у родила Туркиња, 
ни Српкиња, па ни Латинкиња, 
ни кā Јању, сестру Јованову, 
нит' родила, нит' ће је родити. 
Почеше је ђевојке певати: 
„Благо томе ко је неожењен, 
тешко томе ко се оженијо; 
он је сада пишман од жењења. 
Што је сестра Јана Јованова 
у Узовље на двор подхрањена, 
што је так'е у вас свијет нема 
ни у цара, ни у седам краља, 
ни земљанског бечкога ћесара! 
Тек се није обродило сина 
да би л' кога бегенисала Јана; 
па ни цара, нити хоће краља. 
Јана неће ни бечког ћесара.“ 
Оде ријеч од уста до уста, 
док та ријеч на широку Лику. 
Дође ослух силном Мустајбегу 
-- Е, Мустафи са широке Лике. 
Е, врх жене мерак уфатијо. 
Беглербег се скоро оженијо 
са лијепом шћерцом ода Бишћа, 
саа Бишћа, ћерком Атлагића. 
Има седам сура од детери --, 
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седам сура од женине стране, 
кā и седам риџалова царски'. 
И врх ње је мерак уфатијо, 
је ли Јана кā што свијет каже? 
Па све више мерак уфаташе, 
па не мога беглер одржати, 
но Мејрића и Врцића вика: 
„О Мејрићу и Врцићу, сине! 
Ви сте земље наше преобили, 
а обили Њемску и Ћесарску, 
мијо сине, и земљу Маџарску. 
Е, хоћете л' бега послушати? 
Да два, сине, коња тевдилите, 
у крстате рахте замотате, 
а наа себе крстата одела 
кā што носу њемски бајрактари, 
у најбоља руха позлаћена. 
Да ви у џеп даднем маџарија, 
да ви, ђецо, у Узовље сидете 
до дворова Раван џенерала 
-- да виидете, да се домучите --
је ли Јана, сестра Јованова, 
мила ђецо, кā што свијет каже. 
Ал' истина, али свијет лаже?“ 
То су бега момци послушали, 
Мустајбегу рекли бајректари: 
„Лички беже, нашега нам дина, 
ми смо курбан погинути за те, 
а камоли до Узовља систи, 
у над Бога, виђети девојку, 
казати ти по правилу твоме, 
је ли Јана кā и што је кажу; 
би ли за те господарка била, 
би ли за нас свије' господарка, 
да знамо, 'ко се оженијо, 
би ли Ана према тебе била.“ 
Па хи беглер руком загрлијо, 
кā два сина у лице љубијо, 
па по ноћи ђецу опремијо 
у злаћена крстата одела. 
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Кā што су аски бајрактари, 
личке косе кā и мрчке вучке 
одаплели, крсте уплетали, 
а на главу каште --, капе нијемачке 
кā што римски носе бајректари; 
на 'ко врата колијере златне, 
све крстове кā латинске веде, 
а на чело име бајрактарско, 
Тинтиревско из бечкога двора, 
да и за њих и сам ћесар знаде. 
Кад су себе тевдил учинили, 
на еждецке ковче заплечели, 
араишно силах припасали, 
њемске ћорде на бедре турили. 
Витка ђеца у крстата 'дела 
у џеп туру маџарије жуте; 
па у подрум око полу ноћи 
два се дечка код витеза коња. 
Сад витезе коње опремају 
у крстате рахте и калкане. 
Зауздаше сребрене билане, 
а низ прси клобукове сјајне. 
На коњима седла од мерџана 
дубровачком паром подкичена; 
на њих крстата 'дела и бедена, 
а поврх њих седла хашарлана 
-- дубровачке хаше, те крстате,
у венедничко злато замотате. 
Па на коње стегоше колане, 
а на чело таничке звијезде. 
Под њима су турили канице, 
а на сапи ибришим кускуне; 
на сапи хим месечине сјају. 
Таман коње момци опремише, 
кад подрумска врата поклекоше. 
Но погледа Врцић и Мемићу, 
кад ево ти Мустајбеговице. 
То слушала за бега својега, 
ђе је беглер мерак уфатијо 
да се сврх ње ожењаје с Јаном. 
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Па Врцићу рече и Мемићу: 
„Моја браћо, оба бајректара 
-- ја вас оба кā два брата кумим! --
куд по ноћи коње опремате? 
Кажите ми право, тако били здрави!“ 
Бајрактари, кад хи закумила 
-- држаше хи Мустајбеговица --
па Мемић шути, а Врцић јој прича: 
„Кад нас, ханум, кунеш, беговице, 
право ћу ти за истину казат 
за твојега бега азгинога. 
Поврх тебе господске девојке, 
да се жени с удовачком Јаном. 
Немој се, ханко, на нас наљутити! 
Ми смо слуге господара твога; 
заклети смо, моремо гинути 
наа сваки хизмет пред беглером. 
Па нас беглер до Узовља спрема, 
да видимо је ли то истина, 
је ли так'а Јованова Јана? 
Ако биде кā што свијет каже 
-- беглер ферман има Сулејмана, 
царска му је војска у шакама, 
а царска му Босна у рукама; 
царска хазна и бегова рука, 
штогој хоће, цар га карат неће --
да подигне серхат и Крајину, 
па да с војском до Узовља сиде; 
да удари на шехер Узовље, 
на дванаес' њихно капетанства 
и, ханумо, на оба сердарства. 
Сад и' коват одно Смендерова, 
одно Сплита до горњег Јастреба, 
до велике горе Корушара, 
з 'на Караман на дно од Вучара, 
да саколи до три капетанства; 
да сапржи што је у Узовље, 
да разруши дворе Јованове, 
да зароби сестру Јованову, 
јä л' да губи са два рама главу!“ 
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Кад је чула бегова ханума, 
она оба бајректара куми: 
„Моја браћо кā од мајке моје, 
ја вас Богом јединијем кумим! 
Бранити ви за послуштво нећу, 
али да вас кā два брата молим: 
немојте је бегу пофалити, 
но је, моја браћо, покудите. 
Кад дођете, божа ви је беса, 
која слагат ни преварит неће, 
даћу вама два чеврета злата 
-- све дуката, гроша никак'ога!“ 
Заклеше се ханки бајрактари: 
„Е, е, ханко, то ће тако бити. 
Бог ти јемац, нећемо казати, 
ни Јанушу бегу пофалити!“ 
Па дечица коње посједоше. 
Са поноћи од Лике кренуше, 
па низ сама брда нафатили. 
Вучки Личко поље прегазили, 
а зечки се планинама примљу; 
бок је сабах зора ударила, 
бајрактари на Кунар дођоше. 
Па с Кунара од сабаха равног 
до акшама на гору Брешсљена, 
па з Брешљена коње не сјахаше. 
До зорице, док изгрија сунце, 
нити момци коње одморише, 
нити хладном водом напојише. 
Док је треће јутро осамнуло, 
двије, три су пријешли планине: 
Брешљен гору и Кунар планину, 
Буковицу и Ораховицу. 
Кад су дошли на Вучарске стране, 
на ливаде Хасанбеговића, 
ту су џаде на четири стране: 
једна Задру, друга Шибенику; 
једна иде у Котаре Доње, 
једна право иде у Узовље. 
Два дечака, бегска бајректара, 
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два витеза коња ресједоше 
у Вучару з десне стране пута, 
ђе ту вода има Крешелица. 
Та је вода вучка и хајдучка 
-- зимни вуци, а љетом хајдуци. 
Ту се сваке чете одмарају, 
некад царске, а некад маџарске. 
Ту ђечица коње одморила 
и хладном хи водом напојила; 
два дечака себе нахранила 
ш чашом вином, па се разморили. 
Одморили, коње појахали, 
сврх Вучара низ седам кланаца. 
До ујутру, у зорицу рану, 
бајрактари у Узовље сишли. 
Узовље је близу мора клетог. 
А ћесар хим обрнуо руку, 
ћесару је Узов са Јованом. 
Велика је бечка дичалица; 
то је бечка кључ и крила златна. 
Воли Ћесар Максимилијане 
тог Јована него свога брата, 
па му војску дао у подручје, 
а зинет му сваки натуријо. 
Узовље се мамур начинело; 
капетанства нова насађена 
-- нова капетанства, нова џенералства --
и у Примор' све добра сердарства; 
бијеле се по Приморју куле 
кā с пролећа груде снијегове. 
Та се срећа добра придесила: 
беше близу Ђурђевдан зелени, 
а Узовац крсно име служи; 
слава му је светога Ђорђија. 
Па растуријо књиге низ Приморје 
на сердаре и на капетане, 
да му сваки главар њихан дође 
ради славе к њему на весеље. 
Ту се дочек и весеље гради; 
коље Јован овце и овнове, 
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пиће даје, софре постављаје. 
Приморске главарске девојке 
у зелене посједале бахче, 
па господска кола раскрилиле, 
међу кола Јана Јованова. 
Како беше коло у башчама, 
што је цуре њихније' главара 
-- све сестара њихније' главара --
господштина свакоје девојке? 
Свака цура кā бијела вила, 
али Јана сваку зачињела; 
Јана висом кола надмашила, 
а љепотом кола зачинела. 
На Јану шир --, не: мљетачка амбрела, 
а на глави коса рашчешљана; 
на глави јој сјајни перишани, 
а на плећи бијела ампрела 
од мљетачког бијелога платна. 
Па низ плећи коса разчешљата. 
Једно уши, четворе менђуши; 
грло једно, четири ђердана: 
два ђердана од бисера сама, 
један жуте бјеху маџарије. 
Тек не беху оне паре 'нак'е 
по шездесет је седамдесет гроша, 
но по један по хиљаду рушпа. 
Плоче пала низ прси Јањине 
па на бијеле савијене дојке, 
а беле се дојке помолиле 
кроз ђердане Јованове Јане, 
па би рек'о, грију месечине; 
а кроз паре сјају двије дојке 
кā и добар соко кад гнездета. 
А девојка кушак опасала, 
пр'о срца јој алем ћемер златан, 
на срдашце петља запучена; 
на њу бечка веда изведена 
-- слика, ђе је так'е ниђе нема. 
а Јануша коло окреташе, 
с колом маха баш к'о вихар скором. 
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Видоше је до два бајректара. 
Од великог ашка и мерака 
не умљеше коње протерати, 
но стадоше, па је погледаше, 
па се дивну чуду зачудише. 
Десни Мемић рече Врцић Ибрахиму: 
„Ибрахиме, тако ти имана! 
Обијо сам седам турско шаха 
и трипут сам у Стамбол слазијо; 
двапут у Беч коња сагонијо, 
од бијелог Беча ћесарева 
до бијелог града Аинигриса, 
па Брауна, и до Темишвара; 
обијо сам седамдесет града, 
виђ'о сам цура њемачкије' 
-- њемачкије', па и бановскије', 
главарскије', па џенералскије' --
ове слике нема ниђе, брале, 
ни овак'е ни у гори виле. 
Јä л' је вила, да ли је родила? 
А ти јеси ли ђегој видијо, брале, 
иђе цуре кā узовске Јане?“ 
Врциће рече, „Нисам, тако м' дина!“ 
Па с' од ашка момци повратише. 
Даном, ноћом, пр'о границе царске, 
док беглеру дошли господару. 
Бег је чекā, сана не имаше. 
До пō поља срете бајректаре, 
па хи' ситне хожђелдије дају, 
па Врцића и Мемића пита: 
„Моја ђецо, хоба бајректара 
-- да вас кумим, кумити вас нећу --
Е, тако ве не губала храна, 
-- моја храна, из моји' недара! --
каж'те право, тако били здраво, 
је ли Јана кā што свијет каже? 
Јä ли лаже, јä ли право каже?“ 
Мемић шути, Врцић проговара: 
„Мустајбеже -- наше огледало! --
право ћу ти, Бег Мустајбег, казат. 
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Добра Јана, махане јој нема. 
Тек у бољој кући подхрањена, 
па је добра носи госпо'штиња; 
па хте тако, ни' у стасу лепа 
-- мало кратка, плећа широкије'; 
лица глед'а, зуба риједкије'. 
Не припше ти да ти љуба биде, 
ни та женска не рађа јунака, 
нит' би за те била господарка.“ 
А беглер га руком загрлијо, 
па га води на селам одају. 
Ту сеђели, па се одморили. 
То све стало један месец дана. 
Опет песма иде сокацима, 
а ђевојке што фалу Јанушу, 
но је момци фалу, и старчеви 
-- стари људи од стотине љета 
све кажују: „Как'а ли је Јана! 
Да је так'е нема у султана 
и у седам шаха царевије', 
па ни у седам краља земљанскије'! 
Или је вила, или је родила, 
а ни еша до Букреша нема, 
ни јапије до Стамбол капије! 
Или је вила, или је родила.“ 
А беглеру памет узавтише, 
па овако руком ударијо, 
па Врцићу рече и Мемићу: 
„Ти Врцићу, и Мемићу ш њиме, 
слагасте ме, право не казасте!“ 
Па Мејрића Ибрахима зовну 
подкријући, без ниђе никога, 
па Мејрићу рече Ибрахиму: 
„Ибрахиме, кā од срца сине, 
јä л' кā брате од милосне мајке, 
да те Богом милоснијем кумим, 
да послушаш бега свога мила! 
Да појашеш коња шарца твога 
у тевдиле, у њемачка 'дела; 
да ти доста даднем маџарија, 
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да пр'о границе ћесареве прођеш 
до Узовља и његовог двора, 
до дворова Узовца Јована, 
њемачкога првог џенерала. 
Да учиниш како знадеш, сине, 
да увидиш сестру Јованову, 
јер ј' у мене памет зазафћена; 
Јана ми је срце распорила. 
Јä ли ћу се оженити ш њоме, 
јä ли, мили сине, полуђети; 
јä ли срце пући у лубину. 
Од те двије трећа бити неће!“ 
А кад чуо Мејрић беглербега, 
беглербегу десну љуби руку, 
па Личкоме рече Мустајбегу: 
„Мустајбеже, моја ратна главо! 
Валах билах, и тако ми дина, 
у над Бога јамнућу шарина, 
у њемачка 'дела опасати, 
па пријећи преко међе царске 
до Узовља и њиховог двора, 
до дворова Узовца Јована; 
у над Бога, видећу ђевојку. 
Е, тако ми никога без Бога, 
беглербег, те преварити нећу, 
бес ти казат как'а је девојка, 
брез никак'а више изговора!“ 
Ондар беже рече Ибрахиму: 
„Ибрахиме, кā од срца сине 
-- валах билах, преварит те нећу! --
кад ми отуд из Узовља дођеш, 
добро ћу те, сине, учинети: 
крај куле ти кулу начињети, 
-- украј моје, а бољу од моје, 
и још вишу и још шаренију --
и покрит је тенећетом жутом. 
Ни на то те оставити нећу; 
даћу теби педесет читлука 
у Орловац надно Ораховца, 
и на њима кмети накмећени 



   Авдо  Међедовић                                                             

1273

Епске 
народне 
пјесме

-- све су кмети староседиоци --
моје семе, моји волови. 
Ни на то те оставити нећу. 
Даћу теби ступу ваљалицу 
која не ваља сукна ни клапања, 
но, мој сине, мљетачку кадифу. 
Ни на то те оставити нећу; 
добро ћу те, сине, оженити! 
Одно Босне и Брчковске стране, 
па послије до Тузле крваве, 
од скрај града, од нашега страна, 
садно Клиса до Превозца равна; 
од Осека, па до горњег Плека 
-- до Чекрка, града Хамајлића, 
па Сазињско дванеес' градова --
садно Бишћа до Лијевна, сине, 
одно Левна до доњега Дувна, 
па с Вакупа до горњег Утепа, 
скрај Цетиња до Фетислам-града; 
кол'ко, сине, има царски' ага, 
ђегођ цуру бегенишеш младу, 
ја ћу ти је, Ибро, изпросити, 
у моје те дворе оженити. 
Држаћу те кā и брата свога: 
код цара те у Стамбол водити, 
цару казат ђе си братац мене; 
држаће те баш к'о мене, брале!“ 
Па Ибрици чевре маџарија. 
Кад делију ихја учинијо, 
Мејрић Ибро опреми риђана 
-- хје, шарина коња риђастога --
па се дечак преко ноћи крену. 
Не виде га Мустајбеговица, 
да га куми да не фали Јану. 
Ал' јок, њему не би пријевнуло, 
јер се бегу закл'о Ибрахиме 
да га слагат ни од чега неће. 
Еј, Ибро прође пр'о горе Кунара, 
пр'о Брешљена и пр'о Ораховца, 
до Вучара и границе царске. 
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Обрћу се џаде на све стране: 
једна Задру, друга Шибенику, 
једна иде граду вел'ком Сплиту; 
трећа иде тамо низ Приморје, 
а четврта у Пожунско равно; 
пета џада у Узовље стало. 
Ибро шарцу седе са рамена, 
па с акшама нис клисуре кланске 
-- сврх Вучара на седам кланаца --
док Ибрахим дође до Узовља. 
С'ајна зора, Ибро до Узовља, 
кад то беше Светица Недеља. 
Добар адет Узовцу Јовану 
те господар рани на сарају, 
и он оде из својијех двора
-- Е, код своје сестре на кафазе. 
Ш њоме пије пиво на зорицу, 
тефериџе са кафаза гради. 
То је Мејрић доћер'о дората --, 
шарца свога, сједе код кафаза. 
Ту крстата бијаше механа 
од четири спрата у висину. 
Та ј' механа ђе пије господа 
-- Е, свакојом бојом обојена. 
Поред ње на четири стране 
посијата башча ок' механе. 
У башчи шлива ни јабука нема, 
но приморске туње и протокали 
-- Е, све жуте туње и неранџе, 
и разнога на букете цвећа. 
Е, уж њима сала буканија, 
и на њојзи сандалија златна; 
по дванајес' у висину стуба. 
На сандалији сребрена халија. 
На њој Јован седи и Јануша, 
а два --, обадвоје служе офинцира. 
Златне чаше држе у шакама, 
тек те чаше седамнеес' драмнице! 
Једну Јања пије Јованова; 
она друга, што је тролитрена, 
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ону Јован пије од Узовља. 
Е, Ибрахим сједе на шарина; 
вино пије, а гледа девојку. 
Па с' у Ибра виле унијеше, 
у глави му памет однијеше; 
не зна пашче себе ђе седаше 
од љепоте Јованове Јане. 
Велик ашак има -- за невоља му је! 
Три би стара помамила Јања 
кој' има преко стотину љета, 
а камоли момка нежењена! 
Па посједе коња шаренога, 
а врну се баш к'о без памети. 
Ете Ибра преко међе царске, 
док у Лику Мустајбегу дође, 
кад га беже чека насред поља. 
У бега је чехра тевдиљена 
-- би рекао, кугу боловаше --
колик севдах за ђевојку 'маше, 
па Ибрицу са шарца скидаше, 
а десном га руком загрлијо, 
па га речом беглер замолијо: 
„Ибро сине, слази л' у Узовље, 
а виде ли сестру Јованову? 
Беше ли Јана кā што свијет каже?“ 
А Ибрахим рече Мустајбегу: 
„Е, Мустајбег, моје огледало, 
валах билах и тако ми дина! 
Да ти причам как'а беше Јана. 
Ја ти више ништа тужит немам; 
да је седам пута умирати, 
да ме Јана море запанути, 
ја би' седам умирао пута 
-- седам мрао, а седам живијо --
сал кад би' се ш њоме оженијо!“ 
А овако беглер беседијо: 
„Ај, аферим, мој господски струче!“ 
Па с љубљењом води Ибрахима 
на дворове, на своје селаме; 
па га мави ћурком пригрнуо, 
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под десну га руку загрлијо. 
Докле Ибра добро одморијо, 
па овако беглер говоријо: 
„Ибрахиме, у хору си дошао! 
Сутра нам је Хаџи-бајрам, сине, 
ваља нама ранит у џамију, 
да клањамо на бајрам намаза.“ 
У то бега оправ' Ибрахима 
на свој дворац; нек' с' одмори Ибро. 
Ту су тавну ноћцу преноћили. 
Сутра с Лике топе запуцали 
-- шемлук беше, Хаџи-бајрам дође --
да се Турци купе у џамије. 
Скупише се; бег се опремаше. 
Шала није силан Мустајбеже. 
У њега је ферман Сулејмана 
да је везир на осам везира, 
да му више нико судит нема 
осим Бога и цара једнога. 
Како ли се беглер опремијо? 
На њега су златана одела, 
од цара су на дар оправљена; 
на беглера калпак ш челенкама, 
а на чело име султанево. 
На беглера царева зердава, 
а низ прси четрдес' нишана, 
ђе је први беглер код султана, 
под ферманом сјајног Сулејмана. 
Јä како се бега опремаше, 
како себе у злато моташе; 
како слуге гоша опремају 
-- Е, бегова крилата голуба? 
Све у рахте и калкане златне, 
у клобуке и билане сјајне, 
и под њиме сребрене колане. 
На сапима араиш кускуне, 
а на њима пуљке с месецима, 
крај месеца с китама звијезде. 
На чело му златни клобукови, 
на уши му даничкиња сјаји; 
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кадгој ноћи месечине нема, 
куда беглер јаше на голубу, 
ту се види усред полу ноћи 
кā у подне, око полу дана. 
Сјака стоји и звезде са звездана. 
Па беглербаг свезаше сеџаду 
-- не од свиле, ни од как'а платна, 
но од суха оплетена злата --
покрај бега коњу у терћије. 
З бегом седам креће бајректара, 
а на седам коња крилатије', 
кā код цара седам царски' лала, 
па з беглером у 'ну турску џамију. 
Вакат дође, бајрам намаз клањаше, 
Иж џамије код бегова двора. 
Беглербег се скиде од голуба, 
па беглеру так'и адет беше: 
никад у мушки дворац не сврташе, 
но с џамије и дишер авлије 
право ханки, на кафаз кадуни; 
ваља к љуби од бајрама доћи. 
Кад је бега љуба опазила, 
а чекаше господара свога 
баш к' и лале цара у диване. 
На 'анку су 'дела накићена, 
више злата но свилена платна. 
Та је цура од господског двора, 
једна међу седам брата мила
-- седам брата, седам Атлагића, 
е, царскије' седам буљу'баша. 
Би рекао, да ј' бијаше вила. 
Так'а ханка љуба Мустајбега. 
Дочекала господара свога, 
бега, кā што је прије научијо. 
Кад је дош'о, селам је туријо, 
па је бахтан на шиљте седнуо, 
па му ханка полетела к руци. 
А то јутро беглер не седаше, 
нит' јој турски селам називаше, 
но канџију уз'о од голуба. 
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на њојзи седамнеес' пера, 
на свакоме зрно од пиринча; 
па се ш њоме бије по чизмама, 
шеће беглер по кафазу ханки. 
Ханка њега двори за вратима, 
па се чуди, шта то беглер хоће. 
Па беглер прође преко дишер двора, 
наоколо погази кадифу, 
па исмихан ханки бесједаше: 
„Ханко моја, исмихан кадуно! 
Ја сам јутрос дош'о од бајрама; 
вакта немам сеђет у шиљтету, 
ни се с тобом бајрамоват', љубо, 
но сам дош'о кā код свога друга. 
Е, тако ти миловања мога, 
мореш ли ми један изум дати, 
а што ти га је мрзно претрпљети? 
Мене један севдах уфатијо. 
Ма, ханума, што сам разумијо, 
од како је свијет постануо, 
да није так'и цвијет процафтијо! 
Цвијет сумбул није ни ружица, 
но девојка у Узовљу равну, 
мила сестра Узовца Јована, 
моја љубо, Јана Јованова, 
што је више так' не рађа мајка 
-- нит' је рађа, нити је родила. 
Ја сам, шућур, зенгил и хесабли, 
а први сам беглер код султана. 
Та је мене жеља дофатила. 
Да ли би' се оженијо ш њоме, 
поврх тебе да је узмем за ме? 
А божа ти чиста вера, ханко, 
Бого ми те горе држат нећу 
него дослен што сам те држао, 
него боље; и биће ти боље. 
Држаћу те, дати васпитање: 
штогој биде, ти ћеш за то знати, 
и за све се моје баш питати. 
Ханко моја, ја те оковати, 
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у грло ти, у злато турити; 
даћу ти фешчић, рушпе сковати, 
главом нећеш могнут ударити, 
а ђерданом и својим оделом. 
Двије ћу ти слушке уданити, 
кудгој ходаш да ти скуте носу. 
С тобом ћу се кā и светом клети! 
Хо' л' ми, мила ханко, дозволити?“ 
А ханума, Мустајбеговица, 
беглербегу бесједила своме: 
„О Мустајбег, драги господаре! 
Зазор ми је у те погледати, 
а камоли с тобом говорити. 
Ти си беглер султан цара драга, 
а на тебе ферман Сулејмана. 
Ја, беглербег, једна женска глава; 
јесам ђечек од добра оџака, 
међу седам брата јединица. 
На нашу је кућу вазда ферман царски 
и на нашој кући буљукбаштва; 
јä, мој беже, па и алајбегства.
Ја сам добра, из доброг оџака, 
па за добра дошла господара 
одно Босне, од Брчкова равног. 
Од босанско седамдесет града 
-- унђурскије', па и крајишничкије', 
херцеговскије', па и босанскије' --
има таман седамдесет шехера, 
а сто четер'ес' више паланака, 
сваки шехер има поглавице, 
и у сваког по добра девојка; 
неко сестру, неко сћерку храни, 
неко, беже, од брата девојку. 
Сваког ћу тебе дозволити; 
бегениши, ја ћу је просити, 
и ја ћу јој јенђекада бити! 
А сал Јању нећу посулити, 
јел је Јана сестра Јованова, 
и Јану је родила Латинка, 
крмећијем месом подхранила, 
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да врх мене биде господарка. 
То ти никад халалити нећу, 
нити рећи, нити дозволити!“ 
Бега Личког у образ дотиче, 
а срце му на макасе шпара. 
Па се силан беже наљутијо, 
па је бичом гађа голубскијем, 
што почесто коња удараше 
преко платна и свиленог 'дара. 
Кад ј' удари са седамнеес' пера, 
прште њезин' мљетачка кадифа, 
па испод ње бурунџурско платно, 
па господско на четворо тело. 
Крвца лину кано из ибрика, 
јä л' кад вуци кољу ко овцама. 
Писка стаде бегове кадуне: 
„Не удри се, осушиле ти се! 
Е, да Бог дā и Мухамед светац, 
пош'о, беже, и диг'о Крајину, 
и отиш'о здраво у Узовље, 
поробијо Јану Јованову; 
све то здраво дошла из Узовља, 
а ти ост'о, изгубијо главу, 
остала ти удовица Јана, 
да се прича док ј' овог џихана!“ 
Бег не слуша шта рече кадуна, 
но с тебела оде двора њејна. 
Пр'о камерије дође до селама, 
ђе га четр'ес' чека велешана, 
све Личана беглербега царске, 
међу њима Личански Ћејване. 
То је баштеш Бега Личанскога. 
Бег се ш њима бајрамује редом. 
Поседаше, кахву расточише; 
ручак стаде, и ручак ручаше. 
Два дана су бајрам прешурлели; 
трећи дан је спил'ла Крајина. 
Од Кладуше до Отоке равне, 
од Удбине и Врљике родне, 
крај Цетиња до Бишћа крвава, 
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све беглеру дође од бајрама. 
Све хи' беглер за Узовље прича: 
„Ја сам, браћо мила, Крајешници, 
мерак свез'о да дигнем Крајину, 
да пријеђем на границу царску, 
да ударим с војском на Узовље, 
на дворове Узовца Јована; 
да поробим Јану Јованову, 
јä ли код ње да изгубим главу. 
Од те двије трећа бити неће! 
Хоћете л' се, браћо, потрудити, 
хоћете л' ми бити од помоћи? 
Хоћу л' моје књиге растурати? 
Хоћете л' ми у призору знати 
јä ли ћете са мном, јä л' нећете?“ 
Турске аге, а беглербег добар, 
ником на жа' није учинијо, 
сваки му је беглер посуријо: 
„Чини, беже, шта је тебе драго! 
Од нас тебе брањевине нема. 
Сви ћемо се трудит покрај тебе 
и у Узов за те погинути. 
Барем ћемо спомен оставити! 
Јел нам, Лички, жао, Мустајбеже, 
што погази сестру Атлагића. 
Добра ти је када без хесапа, 
од доброга соја и оџака; 
добра нам је била господарка.“ 
Али тежи хатар беглербега 
него једна сестра Атлагића. 
Беглер сваком аги зафаљује, 
па трећи дан вика на ћатибе, 
личанскије' дванеес' ћатиба; 
амер даде на све бајректаре: 
„На, опрем'те коње виловите 
-- виловите, себе, и хајване! 
Причекајте на авлијска врата 
доклен које стигне добра када; 
да јашете коње виленике, 
да шетате низ наше градове, 
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од крај Пеште и Будима царског 
до Лијевна и Дувна горњега, 
од крај оздој, од Брчкова сјајна, 
па седамнеес' унђурскије' града!“ 
Па беглера чех'ју бајрактари, 
а ћатиби пера прифатише. 
Беглер прве књиге начинијо. 
Једну спрема у Травник везиру: 
„Е, Турчину, Пашић Ибрахиму, 
царска лало, у Травнику редно! 
Ти си дош'о с царскијем ферманом, 
што нам треба, да си од помоћи. 
Код тебе је војска ал-Отмана: 
у Травник је двадесет хиљада, 
па јањичара, чарева војника; 
код њих храна цара Сулејмана. 
Да ми, пашо, у сватове пођеш! 
Ја се женим из Узовља равна, 
з главном цуром, сестром Јовановом, 
а бечкога бојног џенерала, 
овлашеном цуром, што је Јана. 
Да ми, пашо, од гајрета пођеш 
са двадесет хиљада јањичара!“ 
Па ту шиље; другу начинијо, 
па је шехер Бањој Луци спрема 
на Турчина Фетибеговића: 
„А мој колега, Фетибеговићу! 
Јеси л' чуо за беглера Личког, 
ђе сам себе, беже, зашочијо, 
у Узовље цуру зарочи --, 
оглашену сестру Јованову, 
да је узмем да ми биде љуба? 
Па ми треба калабалук војске. 
Да ми, беже, од помоћи пођеш, 
да поведеш четири хиљаде 
Бањолучана, кā горскије' вука. 
Нећу, беже, пешца ниједнога, 
но атлије и данкрлачлије!“ 
Ту начиње, другу оправијо, 
па је Јајцу каменоме спреми 
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на газију агу Џелетића: 
„Џелетићу, царски ага драги! 
Јеси л' чуо за бега Личкога, 
ђе сам главну цуру испросијо 
-- ни просијо, па је зарочијо --
сестру добру Узовца Јована? 
Војску крећем исти за девојку. 
Да ми, ага, бидеш од помоћи! 
Војске води хиљаду Јајчана; 
пешца нећу, теке коњаника! 
Све ћу момке кā од горе вука, 
да ће спомен устат у Узовљу, 
јер је од зу --, у ту цара --, не; 
код ћесара и до мора Црног, 
ваља добро ш њима ратовати!“ 
Ту начиње, другу оправијо, 
па је Дувну широкоме спреми 
на Лијевно Љевак Омераги, 
што је л'јевом руком узавтијо 
од Ленгера те до Силидора: 
„Омерага, са царскога Левна, 
да ми пођеш над алата твога, 
на алата с 'евље здаде стране, 
сабље твоје са деснога кука! 
Добра ли је твоја лева рука! 
Бољи јеси но сваки је друге. 
Да ми Левно купиш, и Дувно; 
да ми бе --, ага, пођеш од помоћи! 
Јел и сам се добро начинијо 
да ударим на шехер Узовље, 
да испро --, од --; поробим Јану Јованову, 
да ли бих се оженијо ш њоме.“ 
Ту оправи, трећу начинијо, 
па је спреми у Тузлу крваву 
на Турчина Тузлић Хусејина, 
капетана цара Сулејмана: 
„Капетане, и у ферману царском! 
Јеси л' чуо за Личкога бега, 
ђе сам за се цуру зарочијо 
у Узовље, сестру Јованову? 
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Па подижем Босну и Крајину 
да ударим и заратим ш њиме, 
да ли бих је уграбијо за ме, 
и за мене вијерница била. 
Да ми бидеш у помоћи, ага!“ 
Ту начиње, трећу начинијо, 
па је шехер Брчковоме спреми 
на Турчина бега Хашинића: 
„Алибеже, са и, ух --, са села с'ајна, 
Алибеже, оџакзада царске! 
да ми з галчом пођеш у сватове, 
да покупиш Брчковчане младе! 
Јес' ли чуо за бега Личкога, 
ђе сам за се цуру зарочијо? 
-- 'глашену сестру Јованову, 
коју седам проси краљевина!“ 
Ту оправи, дван'ес' начинијо, 
па и' спрема преко Уне царске 
-- преко Уне пр'о Унђуровине --
на царево дванејес' бегова, 
који војске воду брез фермана, 
бес фермана цара Сулејмана, 
а везирске ситне бујрунтије; 
војске воде куд хим воља биде, 
не питају цара ни ћесара: 
„Дван'ес' бега, дван'ес' оџакзада! 
Јесте л' чули за колега свога, 
ђе сам добру цуру зарочијо? 
-- милу сестру Узовца Јована, 
оглашену Јованову Јану. 
Да заратим, и да узмем за ме! 
Па вас молим кā и беге моје 
да купите сву Унђуровину. 
За свакијем по хиљаду људи. 
Пешца нећу, но све коњеника! 
Да, беглери, од помоћи пођете, 
да бисмо ли сефер отворили!“ 
Па те шиље, друге начинијо, 
па је врелу Цетинскоме спрема: 
једну бегу Зенковић Мехмеду, 
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другу ону Бабахметовићу 
-- То су прва два беглера царска --
па хи Лички моли Мустајбеже: 
„Два беглера од Цетина равна, 
јесте чули за бега Личкога, 
ђе сам добар мерак уфатијо 
да се женим с узовачком Јаном 
поврх љубе -- сестром Јовановом, 
оглашеном и племенитом. 
Да бегови, оба од Цетиња, 
пођете ми у помоћи мене! 
Ја вас молим кā колеге своје.“ 
Те оправи, друге двије гради, 
па хи граду Чекркскоме спреми. 
Једну спрема Ибру Хамајлићу, 
другу Алем спрема Кадунићу. 
Па обадва моли кахримане: 
„Ти сестрићу, Ибро Хамајлићу, 
јеси л' чуо за дајиџу твога, 
ђе се дајо жени сврх дајнице 
-- сврх дајнице, сестре Атлагића? 
Да ратујем с Узовцом Јованом, 
да се женим против љубе моје 
с оглашеном сестром Јовановом! 
Када мег'те, да ми помогнете!“ 
Те оправља, двије карте гради. 
Једну 'п'ема у Гламочу Раму, 
другу шиље Орашкоме Талу, 
да ји моли кā два брата своја, 
да му оба биду од помоћи. 
Ој! ђе л' бисмо, ђе но остависмо? 
Поседесмо, па заборависмо. 
Другу Бишћу крвавоме спрема 
на шурева, седам Бихачана, 
на бихаћко седам буљукбаша: 
„Моје браће, буљукбаше царске! 
Јесте л' чули за зета вашега, 
ђе је беглер нијет учинијо 
да се жени поврх сестре ваше 
-- о, с лијепом узовачком Јаном, 



   Авдо  Међедовић                                                             

1286

Епске 
народне 
пјесме

а са сестром Узовца Јована? 
Па подижем Босну земљу равну, 
да је сведем у Узовље равно; 
да обколим узовске дворове, 
да дрвене огњем сагоримо, 
а коаменом робље порушимо, 
да поробим сестру Јованову.“ 
Па те шиље, друге карте пише, 
па хи Мују шиље Хрн'ичкоме: 
„Е, сердаре, з Босне командаре! 
Јеси л' чуо за бега Личкога, 
ђе је беглер нијет учинијо 
да ударим з Босном на Узовље, 
на силнога Узовца Јована, 
да поробим сестру Јованову, 
Јану, да је узмем за верницу? 
Па подигни војску од Кладуше, 
да са мојом командариш војском!“ 
Ту оправља, другу начинијо, 
на делију Козлу Хуремагу: 
„Хуремага, ага под бератом! 
Јеси л' чуо за бега Личкога, 
ђе сам, бего, нијет учинијо? 
Дижем Босну удрит на Узовље, 
да се женим поврх моје љубе. 
За Јану сам мерак уфатијо 
да ли би' се ш њоме оженијо. 
Да, Козлићу, бидеш од помоћи, 
да ми дижеш Оточане равне!“ 
Једну Хаџи шиље Капетану 
у Удбину, у шехеру равну: 
„О Хаџија, капетане царски! 
Да подигнеш сву Удбину равну 
-- Удбињане, ваљане јунаке --
да бегу бидеш у помоћи, 
да с Крајином удрим на Узовље, 
не би' ли се с Јаном оженијо!“ 
Па је једну књигу оправијо 
Кахриману, Удбињском ћехаји: 
„О, ћехаја од Удбине равне! 
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Да Мехмеда на дората спремиш 
и да аге купиш од Удбине, 
да код бега Мустајбега дођеш, 
да удримо с војском на Узовље, 
да поробим сестру Јованову!“ 
Ту начиње, двије оправијо 
на бегове у Врљику равну: 
од Плочника Гаврић Алибега, 
од Врљике Селим Велагића. 
То су двије буљукбаше царске. 
И обадва Лички беглер тражи 
да подигну Плочник и Грбаву, 
да поведу војску Мустајбегу, 
да та војска пр'о границе прође: 
„Да удримо на примор' Узовље, 
да ли бисмо Узов разрушили 
ии Бега с Јаном оженили!“ 
Па је једну књигу начинијо, 
у Гламоч је Раму оправијо: 
„Рамо, цурска буљукбашо прва, 
да ми браћу дижеш Гламочане, 
јер сам, Рамо, нијет учинијо 
да се женим Јовановом Јаном. 
Да ми, Рамо, бидеш од помоћи!“ 
Ту оправља, другу карту гради, 
па је Клиском алајбегу спрема, 
па алајбега моли Клисанскога: 
„Бег алајбег, од свег' Клиса главо! 
Јеси л' чуо за Личкога бега? 
Јесам, беже, нијет учинијо; 
дижем серхат Босну на Узовље 
да попалим што је у Узовљу, 
да поробим Јованову Јану, 
да ли бих је уз'о за верницу. 
Да ми, Рамо, бидеш од помоћи!“ 
Па је другу оправијо карту, 
па је дели Куртагићу спрема, 
у Отоку Куртагић Нушину. 
Једну спрема, другу књигу шара 
на Отоку, у Рибнику граду, 
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на Турчина Кунића Хасана. 
Ту оправи, другу књигу шара, 
па је Зуки буљукбаши спрема: 
„Зуко, турска буљукбашо прва, 
изврх Бишћа, са Стијене Жуте, 
да ми дигнеш Бихаћку крајину! 
Буљукбаша, пођеш на зекану, 
да беглеру бидеш од помоћи, 
да с Крајином удрим на Узовље!“ 
Па је друге књиге раширијо: 
једну Шарац Махмутаги спреме, 
другу Зорић спрема Шабанаги; 
једну Арап даје Мехмедаги, 
једну шара у Удбину равну 
на диздара, царског кахримана: 
„Диздаре, Османе царски, 
а Османе, царски кахримане! 
На тебе је ферман Сулејмана 
низ Удбину и око Удбине. 
Да, Османе, на шарина дођеш, 
да беглеру бидеш од помоћи!“ 
Кад је књиге текмил учинијо, 
бег дозива седам бајректара. 
Дозивају бегове служнике 
и бегове двије кметобаше 
што на бегску имовину суде, 
на бегово хиљаду чивчија: 
„Боја раја, оба кмета моја! 
Нијесам ви на жа' учинијо; 
хоћу од вас хизмет уу дворове. 
Низ поље копате ровове, 
да настављам вреле чорбелеке; 
да покољем овце и овнове, 
на буљуке краве и волове, 
да се јело за Крајину спрема. 
Оба кмета с хиљаду чивчија, 
од вас ништа беже тражит неће 
-- не, фала ви, два кмета моја, 
да својега двизца похарчите --
имам своја доста бабовине. 
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Сал да војски хизмет учините.“ 
Но му Мато вели и Матије: 
„Беже Лички, наше огледало, 
то је ништа, кад не тражиш ништа. 
Да је среће, звао би нас редом! 
Хиљаду је бегово чивчија, 
свака кућа по двојицу храни 
-- нека и три има, и четири. 
Да од сваког узмеш по једнога, 
дворима се ни познати неће. 
Бог би видијо, виђела Крајина, 
шта би тебе чивчије радиле; 
јä ли би спомен оставиле за се, 
јä ли на сте бруку натурили.“ 
„Фала вама, два кмета бегова! 
Има доста Босне поносите.“ 
Па бегови пукоше топови. 
Алајли се развише бајраци, 
а са Лике лете службеници. 
По зелену пољу, по Грбави, 
разапињу шарне шаторове 
на алаје и на разне врсте; 
како ће се збијати Крајина 
те дотер'ју коње командари, 
да зна ђе ће с војском оседети. 
То је сваком ваду оставијо, 
а најкраћа до петнајес' дана. 
Кад је беглер књиге растуријо, 
отидоше карте на све стране. 
Босна дуга и широка клета, 
добар понос за царева скута. 
Ништа султан њима не пререца 
-- штогој хоће, све то раду сами. 
Доста мала, а доста шићара, 
доста лука, а доста читлука; 
зенгил аге и бегови царски, 
па се так'ој војсци радоваху. 
Кад је вакат од доласка било, 
Кунара се раствори планина. 
Бег Мустајбег рано поранијо 
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на дворове у Грбаву беле, 
на најгорње боје на ћошкове. 
Сабах клањ'о, дову изучијо, 
па по замазу дову изучијо, 
па је мави ћирак пригрнуо, 
а срмали чибук запалијо. 
Гледа беглер уз брда Кунари, 
кад се Кунар отвори планина. 
Ветра нема, а јекну четина. 
Све од горе одлијеће лишће, 
писка стоји ђетелине траве. 
Кад бегове очи полетеше, 
кад ево ти паше од Травника 
-- Е, Турчина Пашић Ибрахима --
на бијела ата царевога, 
ата б'јела са два рахта царска, 
а низ прси златни клобукови, 
под колане сребрени калкани, 
а под коњем ибришим колани 
-- два иликли, а два ибришимли, 
и петица на коња каница, 
што хајвана од колана брани. 
На тог клетог ата су билани 
сви сребрени, у бисер снизани; 
решма сјајна коњу око врата 
-- тек од суха исплетена злата --
од цара је њему на дар дата. 
На тог коња међу уши двије 
даничка му звезда начин'ена; 
на сапи му месечина сјаји 
-- кадгој ноћом иде помрчина, 
пред коњом се види виделица 
усред ноћи баш к'о усред дана. 
За башларом дванајес' бешлија 
царском чохом мљетском покривени. 
Дванеес' царскије' хиљада 
јан'ичара са шехер Травника, 
војска царска под улефу царску. 
На војнике царска одијела: 
све на плећи мрки тарлагани, 
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а испод њих вире јатагани. 
Бојна копља момку уз рамена; 
бедре ћорде од лијеве стране 
све хајване по чавлама тучу. 
Свитка стоји сабљи и сарака, 
би рекао, свечица с облака 
кад удара јä л' се киши нада. 
Тутањ пашу стоји Ибрахима 
и царскије' дванајес' бешлија. 
Војске царске дванејес' хиљада, 
пред хиљаду м' по бајрактарца, 
ски на бајраке крпе нашаране, 
а на темре злаћене јабуке. 
Кад је беглер видиј' Ибрахима, 
царског пашу, посланика царског, 
намах вика хиљаду момака 
-- све Личана, момка нежењена, 
све момака што су од ићрама, 
од ићрама и божег селама --
насред поља на селам стадоше, 
пред пашанску војску на селаму. 
Паша с ата турски селам вика, 
млади момци хожђелдије дају; 
пашу бегу воду на дворове, 
ал' бешлије с војском под шаторе. 
Алајли се побише бајраци, 
запеваше на чивте Бошњаци. 
Трубну мехтер, удари борија, 
а удари хоро бугарија. 
Почеше се палахат бајраци 
кā и небом с пролећа облаци. 
Вика, дрека, куцају даули, 
а веселе на кола Бошњаци, 
поред којим бију венедници 
кā и што се спрема војсци гради. 
Таман паша сједе код беглера. 
Питаше се и руковаше се. 
Кад су рекли да су здраво били 
па седоше један код другога, 
вихра нема, а јекну Кунара. 
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Погледао паша са беглером, 
кад ево ти Фетибеговића, 
баега царског са шехер Бање Луке. 
Бољи беглер на коња сијаха 
него паша што је од Травника! 
Саже мијо, какав беже бијо? 
Салтанет му баш к'о у везира, 
некуд бољи млого од везира 
-- и бољега руха, и злаћена: 
златни' тока низ прси јеленка, 
и на глави бољи' челенака, 
и рахтова на коња сијаха. 
Боља му је ћорда од бедрама. 
Та са ш њиме четири хиљаде 
и четири Босна-бајрактара 
-- све атлије, нема пешадије --
на атове и на бедевије. 
Кад је беглербега опазијо, 
на то добар шућур учинијо, 
па истури пред њих кавадаре. 
Рад' селама срете беглербега, 
па пред бегом на селам стадоше. 
Бега к бегу на бијеле дворе, 
а ордије сједе под чадоре. 
Таман сели, па се упитали, 
Кунара се отвори планина. 
Ал' погледа беглер са беглером, 
кад ево ти бега Јајчанскога, 
аге царског од Јајца бијела, 
Омерагее од оџака тешка, 
од Оџака ага Џелетићу 
на његова дебела кулаша, 
и за њиме хиљаду Јајчана. 
Бајрак-алај сноси бајрактаре, 
златна крпа и златна јабука. 
Какав ага беше Џелетићу? 
Он је бољи и од Фетибеговића 
и онога паше Травничкога; 
најбољи му хајван од обадва, 
боља војска од те обадвије. 



   Авдо  Међедовић                                                             

1293

Епске 
народне 
пјесме

Кад је бего видијо Џелетагу, 
пред њи' момке на селам туријо. 
Селам даде, од тилаша паде, 
па код бега бега уве --, агу уведоше, 
а војске туру под чадоре. 
Тамам рекли да су здраво били, 
Кунара се отвори планина. 
Ал' погледа Лички Мустајбеже, 
кад ево ти Љевак Омераге 
са Лијевна, са крај Босне равне, 
на алата кā на горској вили. 
Леки ага, носи оштру ћорду 
на хајвану са лијеве стране, 
Омерага, покрај десног кука, 
јер га служи л'јева редна рука. 
Ондар беглер виђе Љевака, 
Омерагу од Ливна велика, 
па пред њега селам истуријо. 
Омерагу код бега турише, 
војску тамо по шаторе царске. 
Поче поље војска надвладават, 
алајли се прпе распалават, 
бојно копље у земљицу турат, 
а бајраци кā небом облаци. 
Ати вришту, пишту бедевије, 
играју се кола бугарије, 
а певају на чивте Бошњаци. 
Пуцају хим чивтом венедници, 
бојна копља како гора чајна! 
Вриска стоји ата и кобила, 
бедевија и ш њима атлија. 
Таман бегу умор поврнули, 
док Кунара зајеча планина. 
А погледа беглер и дружина, 
кад ево ти Тузле капетана 
-- Хусејина, царског кахримана --
на његова дебела голуба, 
вас у срми и чистоме злату; 
на глави му капа ал-Отмана, 
за њом седам пера царевије'. 



   Авдо  Међедовић                                                             

1294

Епске 
народне 
пјесме

Све се крило навило на крило, 
по образа беглера покрило. 
С њим Тузлана хиљада јунака 
-- све коњика, пешца никак'ога --
и бајрактар царев на кобили, 
на кобили бедевији шамској. 
Е, как'а је, и опрема ли је? 
У 'лаћене рахте оковата. 
Под њом девет крила летијаше, 
и десета јабучина сјаји 
-- би рекао, не земљу не стаје, 
но с ногама по хавају да је. 
Велике се војске узмешале. 
Пред њих беже селам истуријо, 
па беглера бегу на дворове, 
а ордије редом под чадоре. 
Таман један другог распитали 
и рекли су да су здраво били, 
Кунара се отвори планина, 
кад ево ти бега Хасагића 
од Бркуч --, --кова, шехера голема, 
Хашагића са Саве обале, 
и са ш њиме хиљада атлије, 
све на ате хи на бедевије. 
Е, Алибег на коња галеша, 
вас у жуте рахте обуздати; 
на беглера калпак ш челенкама 
и долама у злаћене гране. 
Златне токе низ прси беглеру, 
гадарка му сабља с леве стране. 
Балчак сабљи од дуката жута, 
а крна јој од бисера сама, 
а окостура од зехера љута. 
Кад је беглер видијо беглера, 
на то добар шућур учинијо, 
бајрактаре на селам спремијо. 
Беглербега код Лике Мустајбега, 
а ордије пале под чадоре. 
То је мало те се одморили, 
Кунара се отвори планина. 
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Кад погледа беглер и дружина, 
кад ево ти седам буљукбаша, 
од Бихаћа седам бегско шура, 
врх које се сестре жени њи'не. 
И они су војску покупили: 
за свакијем по хиљада људи, 
за свакијем по бајрактар царски. 
Златне крпе и ките з бајрака, 
на темрете злаћене јабуке. 
Код беглера стали Мустајбега. 
Селам бего пред њих истуријо; 
све бакбаше бегу на сараје, 
а ордије селе по шаторе. 
Па су рекли да су здраво били, 
за мирно се здравље упитали. 
Мало било, дуго не трајало, 
Кунара се отвори планина. 
Кад погледа везир и дружина, 
кад ево ти аге царевога, 
а од Клиса клиског Алајбега 
и Клишчана хиљаду атлије 
-- све атлије, нема пешадије. 
Пред бег бега селам истуријо. 
Ордије се с војском смијешаше, 
а бегове на мушке сараје; 
па се тазе чаше основаше. 
А беглери хожђелдије дају, 
и честидбу личком Мустајбегу: 
„Сретњо, беже, твоје вејевање! 
Сретња тебе женидбина била!“ 
„Амин, аге, и ви здраво били, 
и так'ијем добром поносили!“ 
Кунара се отвори планина. 
Кад погледа беглер и дружина, 
кад ево ти бега Алтлеина, 
од Сазина Гаврић Алибега. 
То је први беглер у Сазину. 
Вазда војску купи без фермана, 
без фермана сјајног Сулејмана, 
без везирске ситне бујрунтије. 
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Бег на бега шућур учинијо, 
па пред њега селам истуријо. 
За беглером хиљада атлије, 
Сазинчана баш к'о ватре живе. 
Бајрактари бајрак поседоше, 
а бегови на мушке дворове; 
ордије селе под шаторе. 
Фала Богу -- на свему Ти фала! --
не дају се аге ни бегови 
један другом на двор одморити, 
но Кунара зајеча планина, 
а избише баше и бимбаше, 
па на реду царске буљукбаше, 
од пр'о Уне дванаес' бегова. 
Све на њима цареве челенке, 
који ферман царев носијаху, 
који војске на се подизаху. 
За свакијем по хиљада људи, 
све на ате и на бедевије 
-- све атлије, нема пешадије. 
Би рекао, па би се заклео, 
од велике свите од јунака 
и од сјаке са сабље балчака, 
од седала на атове клете 
и са стране рахта и калкана, 
небеско се сунце одаврло, 
јä ли змајске севљу отресине, 
јä с облака с'ајају свећице. 
Добра друга фатају грознице 
од велике војске у Грбаву, 
у Грбаву, у Лику крваву, 
под бијеле Мустајбега дворе. 
Шта вама, миле аге причат? 
За тринеес' дана и ноћију 
-- и дан и ној, и у полу ноћи --
врви војска о' шехер' Крајине, 
од босанско седамдесет града 
и херцегско дван'ес' или више, 
а колико има паланака --
све беглери и башлари царски. 
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То се сила под Лику сва збила. 
Кад је врвело за тринеес' дана, 
би рекао, пољем Личанскијем 
-- колико је поља Личанскога --
да од неба о'пане јабука, 
не би пала на земљицу црну, 
вет' на коња или на јунака, 
толико је притиштилна војска. 
Палахају пољима бајраци 
кā с пролећом паа небо облаци, 
бојна копља како гора чајна! 
А бију се туре и кумбаре; 
зиље пишту, бију даулбази, 
а играју коло Бошњаци. 
Бугарска се хора отворила --
земљи тешко, земљи придржати. 
Војска баш к'о да је под ферманом, 
да је султан исправијо фермана, 
па војску диг'о за Стамбола 
да ратује на бечког ћесара, 
па пред војском четири мушира. 
Ондар везир од Травника града 
па личкоме Бегу беседаше: 
„Ка'римане, лички Мустајбеже, 
јеси ли луд, јеси л' у памети? 
Куд задрма серхат и Крајину? 
Ја те Богом молим истинијем! 
Валах билах и тако ми дина, 
да си пош'о на Беч на ћесара, 
над у Бога, би се својевао, 
а камоли на приморје равно 
-- на приморје, на шехер Узовље.“ 
Но му лички рече Мустајбеже: 
„Паша царски, и од цареви' већиле, 
волијо бих удрити на Беча, 
и на Беча и Бечког ћесара, 
но на Узов, њихног џенераља, 
'е л' ј' Узовље близу до лимана. 
Ту су мора од два добра краља, 
од ћесара и од Талијана. 
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Ту су скеле у Узов свезане 
од свуд' куд ће с њима војска доћи 
њима у помоћ, а нама за невољу. 
Боље ми је с млого поћи војске, 
прије примит, па је поробити, 
учинети што смо наумили, 
а одмах се 'вамо поврнути, 
него с војском у Узовље страдат.“ 
Паша рече, „Хајирли ти било!“ 
Ондар, кад је четрн'ести данак, 
четрн'ести данак осамнуо, 
војске војсци сташе веселити. 
Шта то беглер од Грбаве ради? 
Војску крећи, земљи држат тешко. 
Тии кад беже ријеч разумијо, 
паши тако и друштву беседи: 
„Друштво моја, и ти, паша царски! 
Још нам друга најбољега нема: 
од Орашца личанскога Тала 
и његова Хоџе Шувајлије, 
и са ш њима Белај бајректара 
који ћорав јаше на кобилу, 
на четири ноге подплочицу 
нековану, но плоче босан'у --, 
на Талаги --, на кулаша свога. 
Брез Тала нам нема путовања, 
јер су с Талом млоги ћирамети. 
Ђе је Тале, ту су адалети.“ 
Но се паша чуди од Травника, 
шта је Тале бољи од свакога? 
Па чекаше јутра до зорице. 
Кад је зора помолила лице 
па ситнице 'тице запеваше, 
а петлићи у крило удрили, 
цврка витра стаде планинама; 
џака стаде ђетелине траве; 
све се са јела одлеће четина, 
а затрупа налча од атова. 
Кад погледа паша од Травника, 
кад еве ти на кулашу Тала. 
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А паша се од великог збора, 
од велике фале Мустајбега, 
скочи паша на двор Мустајбега 
да сагледа најбољег јунака, 
од Орашца личанскога Тала, 
је л' опреман, какав му ј' хајван. 
Кад видијо Тала Орашкога 
на његова дебела кулаша, 
колико је дебео кулине, 
би рекао да се осушијо 
јä од лани више дима бијо. 
Кукови му на поље спанули, 
а сапи ни бутова нема, 
но би ш њега сломила велена. 
Неа та куле успремљена 'дела: 
ни самара има, ни калтака, 
само једна шега од магарца, 
па преко ње лика претурена. 
А на кула узда Личанина: 
од винове лозе о'сјечена, 
преко носа на зуб натурена.
А на седло што је кондачина? 
С једне стране виси крпатина, 
с друге стране клинчана батина 
-- у њу триста и тридес' клинаца --
којом Тале туче низ Котаре. 
Ко му гој чашу вина неће 
јä ли дати, јä л' га почастити, 
са ш њом ће му ребра поломити. 
Как'а ли су 'дела на кулина, 
на Тала су жешћа и одкретна. 
На Тала су чакшире од јарца, 
а на плећи јанчик од магарца. 
Лактови му кроз рукаве пали, 
на голе се мишке дочекали. 
Пр'о трбуха лика опасана, 
за ликом му двије мљетке мале; 
двије пушке без кремења пале. 
Од кундака нема ни мандака, 
сал табанче --, сал кундаче што држи табанче. 
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Кремење му трбух изфашало 
кā и да је глоге затињао. 
На глави му капа ћулафина, 
крож њу перчин класа на четверо. 
А ба --, виси клинчара батина. 
А покрај њег' Хоџа Шувајлија. 
Тале узде на кулаша нема, 
сал винева лоза преко зуба. 
Тале бакрачлија на седлу немаше, 
но му двије ноге климетаху, 
често земљу чизмом закучују. 
Кроз чизме му прсти пропанули, 
кроз чакшире избила колена 
кā с пролећа велика велена. 
Паша кад је огледао Тала, 
а пред њиме Белај бајректара... 
ћорав Шаћир на босој кобили, 
наопако сјео на кобилу, 
к репу јој је главу обрнуо. 
Бајрак Белај држи наопако 
-- крпу доље, златно темре горе. 
Покрај Тала и поред бајрактара, 
туна Хоџа иде на бедевији шамској. 
Хоџа з бошчом браду замотао, 
десном руком Кур'ан држи царски, 
а с лијевом пљоску пуну вина. 
Браду глади, по кобили труни; 
Кур'а --, аваз казује, пљоску искапљује. 
Па за Талом триста Ораш'ана 
на три стотин' коња брзеније', 
сви једнаци и једноликасти. 
На њих 'дела злаћеније' нема, 
без на глави мрке капуљице, 
а на плећи гуње јан'ичарске. 
На бедре хим везене чакшире 
у црвени гајтан пренешене. 
Око паса свилени силахи, 
па испод њих вире јатагани. 
Кад је паша разгледао Тала, 
па се паши чехра насмијала, 
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па Личкоме бегу беседаше: 
„Лички беже, наше огледало, 
оно ти је пофаљени Тале, 
што од њега бољег војске нема?“ 
„Оно, паша, тако ми имана!“ 
„Прођ' се, беже, то јунаштво није. 
Но Талове бручне ђеисије! 
Он би Босну з 'делом опросијо, 
удовицу би га поплатила, 
а камоли да војује с војсјом! 
Срамота је повест Личанина 
да се брука међу Латинима!“ 
„О, чу л' мене, паша од Травника! 
Ако Тале биде среће старе, 
кулаш паре мој' донијет неће. 
Тале се је тако научијо. 
Виђ' онога Тала на кулаша: 
де је борба и најтврђа војска, 
ђе су топи, ђе су топракале, 
на њих Тале удри с Орашчима, 
на њих удри никак'ог друга 
бес сāм Бога и тристаа Ораш'ана. 
Топе прима, преучи езана; 
ломи њемске попе са олтара 
-- Е, и бабе туче по приморју. 
Зове Турке, пите на буљуке! 
Бог ће виђет, а видет Крајина, 
шта ће Тале радит низ Котаре!“ 
Верова га паша од Травника. 
Докле Тале пре дворове дође, 
па се дере са кулаша свога: 
„Е, Мустајбег, турска беглерштињо, 
што засрами сјајног Сулејмана? 
Што изгуби лице међу нама? 
Што ти 'вака шћеде женидбина 
поврх 'ваке ханке вијернице, 
да подижеш серхат и Крајину 
на Узовље, дворе Јованове, 
порад Јане, сестре Јованове? 
Да ће млоге закукати мајке, 
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сестре млоге остат без заклетве, 
љубе вјерне без младије' мужа, 
то је грешно. Кад ћеш умријети, 
како ли ћеш Богу душу дати? 
Да је рашта -- јä л' рад царског шама, 
јä л' как'ога турскога нама, 
јä ли худут да га раширимо, 
јä л' да царско улће проширимо --
да се бијеш израд шана царска, 
но раз твоје силне женидбине! 
Бег Мустајбег, стиће те судбине; 
зла ће тебе смрца чатисати 
што се никад заборавит неће, 
но се певат докле је свијета!“ 
Бег Мустајбег на Врцића вика: 
„Ибрахиме, моје свил'но крило, 
на ти, Ибро, хиљаду дуката. 
Срети Тала, учини га дара, 
и моли се Орашкоме Талу, 
нек' не чинии ларму низ пољану, 
јер с' овамо лица пашаларска, 
и од силне Босне башаларка. 
Нек' не срами себе и мене. 
Моли му се кā брату једноме!“ 
Ибро носи хиљаду дуката, 
Талу с њима хожђелдију даје. 
Тала је знао док га умиријо, 
док му с рушпом крило позлатијо. 
Тале стиш', а на Хоџу вика; 
он је с Хоџом отур учинијо. 
Тале к бегу ни к везиру неће, 
но код ускок Радована крену, 
који беше ускочијо давно 
из Маџарске, из Егре-будимске. 
Код Личког се бега придворијо, 
па сад Босни хизмет учинијо, 
што так'ога јуначине нема 
ни међу њих, ни међу Латине. 
Код Рада је Ускок пао Мала. 
На механу викао биладу 
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на кондире и на букалице. 
Пије вино с Белај бајректаром, 
па са Хоџом својим Шувајлијом. 
Ту ноћили, па се одморили. 
Кад је сјутра јутро осамнуло, 
Тале вика на своје телале. 
Ђогат врисну Хрњице сердара, 
темне --, темре звекну Хуска бајрактара, 
даул трупну Орашкога Тала, 
а викаше Орашки телали: 
„Хазур војска, хазур командари! 
Не гледајте бега Личанскога, 
беглербег је памет изгубијо. 
Рахмета му од ког је остало 
бега никад закучити неће. 
Беглербеже, изгубијо главу! 
Да ти продаш женину фереџу, 
не би војски ручак осолијо, 
аха Влахе чек'о из Узовља! 
Хазур! Више нема сједевине!“ 
Тале рече, нитко не порече. 
Војска клече, клекоше чадори. 
Почеше се стезати колани, 
устајати царски кахримани 
на атове и на бедевије, 
а кретати алај-командари, 
а за њима алај-бајректари, 
па цареви редом капетани, 
па бегови и аг'лари царски. 
Војске турске иде --, иду на буљуке, 
па најпрви Хрња сердар Мујо 
на ђогата коња пјегавога 
-- и нека је просто Мују било 
да л' најбољи беше од свакога, 
да л' најсилн'и и најоопадн'и --
а за њиме гојешан Халиле 
на малина, баш к'о на шејтана; 
па удбињско седам буљукбаша, 
па два бега са врела Цетиња, 
па са ш њима с личански ајане; 
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па дванаес' ускок-капетана, 
па два 'обра царска капетана 
з двије Јање, з двије Бијелине 
-- О, Филдише и Филдуше ш њиме, 
то су први код цара бегови --
па цазинско дван'ес' буљукбаша, 
па са Бишћа седам Атлагића, 
па с Отоке седам Куртагића, 
па Козлића, па Арап Мехмеда, 
па Шарчића гази Махмутагу; 
па диздара с Удбине Османа, 
па са ш њиме Хаџи-Капетана, 
па послије старог Кахримана, 
па делију Куртагић Нушина; 
па с Рибника Кунића Хасана, 
па са Стене буљукбаша Зуко, 
па с Чекрка Алем Кадунића, 
па з Гламоча Гламочкога Рама, 
па Љевака с Лијевна Омера; 
па з Бањ' Луке Фетибеговића, 
па од Јајца аге Џеветића, 
па с Брчкога Дервиш Алагића, 
па делију блега Алибега, 
за Брошника крвава јунака; 
па с Врљике Врљичког ајана, 
па његова Селим Велагића, 
па бегскије' седам бајректара, 
па са ш њима личанског Ћејвана, 
па беглера на коња голуба. 
Бег се спрема из шатора сјајна, 
и са ш њиме дванаес' 'мећара, 
и дванајес' топа личанскије', 
што ће ш њима бити у Узовље. 
Тале доскан клече на кулину; 
зове Хоџу, зове бајректара: 
„Грдан Хоџа, јеси л' у памети? 
Гледај серхат што се зањихао, 
о беговој обиснуло души! 
Хајдемо-те на Кунар планину, 
да начиним од кула капију, 
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да пребројим серхат и ордију, 
колико ће до Узовља сићи, 
кол'ко ли ће пожељети мајка. 
Хоџа, Кур'ан-књигу види царску 
-- види ћитаб, шта нам, Хоџа, каже --
хоће л' млого закукати мајке, 
хоће л' глава остат у Узовље? 
Хоће ли се беглер оженити, 
да ли ће главу изгубити?“ 
Хоџа пљоску из руке-га баце, 
а из ћитаб збори пред Талаго': 
„Ћитаб каже, мили аџо Тале, 
да ће доста међу бити кавге 
-- међу бити, а ми изгубити --
моремо и нешто добити. 
Крваве ће допанут долине, 
а брежине главом окитити; 
атови ће вриштат без аг'лара, 
а аге ће вриштат без атова. 
Ни друг друга познат тамо неће 
од велике паљбе од градова 
и велике њемске ордебанде, 
и параде Узовца Јована! 
Припше да ће бити погибљије, 
погибије веље међу нама, 
да с' овдален фалит не моремо. 
Али, Тале, што Бог јаки даде!“ 
Тале беше на муци удријо, 
па на Кунар коња исправијо, 
па на војску сефте учинијо 
да преброји колико је војске 
-- колико је пошло у Узовље, 
кол'ко ће се из Узовља врнут. 
Тале, кад је севте учинијо, 
броји. Војска грца пр'о Кунара 
на алаје и на командаре. 
Броји Тале -- не броји главаре, 
нити броји царске топиџије, 
ни за њима с војске топиџије, 
ни о томе с војске коморџије 
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који храну носу и џебхану --
само војску што је под гадарку, 
док је војску текмил учинијо. 
Кад је војску текмил учинијо, 
седамдесет и седам хиљада 
з бегом се је Личким покупијо. 
На Кунару конак учинели, 
па ујутру рано поранили, 
па с Кунара пр'о горе Брешљена. 
Брешљен-гору ии Букову страну, 
и Грбљу пријешли планину. 
За три дана дошли до Вучара 
на ливаде бега Хашагића, 
ђе је худут цара и ћесара, 
ђе обрћу џаде на све стране: 
једна Задру, друга Шибенику; 
једна иде у мрко Пожурско, 
једна Сплиту, једна ка Јаноку, 
а та једна ка шехер Узовљу. 
Ту су војску отур учинели, 
а пред војском шатре разапели. 
Чадорове теке на првјенце, 
А ордије прсле низ хомаре; 
наложиле ватре кроз хомаре, 
па пренесли, и ној преноћили. 
Ал' ујутру рано поранили; 
телал вика бега Личанскога: 
„Аге моје -- све сте мене драге! --
сад велите, како учините, 
ко ће наше војске раздвајати 
до акшама, па хи састављати? 
Како ћемо ноћас ударити 
на Узовље прије ране зоре?“ 
Сви дадоше командарство Мују, 
раздвајање од Орашца Талу. 
Кад су Талу раздвајање дали, 
Тале узе Белај бајректара, 
и на лака дебела кулаша. 
Па кад стаде раздвајат ајане, 
по шес' царско тура буљукбаша, 
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код свакога по хиљада људи. 
Он изабра седам буљукбаша 
од Бихаћа, беговије' шура, 
са седам хиљада Бишћана 
на Козару, међу од Вучару, 
да чувају стражу на планину, 
да одкуда Н'јемци не претеку 
-- јä ли Н'јемци, јä ли Маџаранци --
од Будима јä л' од Темишвара, 
јä л' од Шабца теке маџарскога, 
јä л' од Дунава, јä л' од мора хладна; 
јä ли одкуд од Задара града. 
Да чувају стражу на Козару, 
да заставу држу Мустајбегу, 
да на Вучар не запану кланци 
да не могу избежат јунаци. 
Кад остави седам буљукбаша, 
а још до два бега са Цетиња 
и дванајес' хиљада Бошњака, 
бег запита Орашкога Тала: 
„Што то, Тале, раздвајајеш војске?“ 
„Ово, беже, застава пред нама 
да нам когој не пофата џаду, 
да не море избежати војска.“ 
„Нек' си, Тале! Аферим ти дајем.“ 
Тале друге узе командаре, 
Сазинскије' дван'ес' буљукбаша, 
па хи гори Јастребовој спреми; 
са крај брда од Прешлог камена 
да удару на горња у --, приморја 
-- од Прозорја до краја од мора, 
до шарена Камена Извора --
на дванајес' римско капетана; 
да код мора буљукбаше сиду, 
да чекају мору на обалу, 
да Талија у индат не дође, 
јер Јовану беше ујчевина 
-- мајка му је сестра Италијског краља. 
Е л' је јака дошједна Талија, 
и посједна с узовским Јованом; 
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мора мешна, а скела поближна. 
А кад Тале тури буљукбаше, 
па Љевака з дван'ес' капетана, 
њега 'климу Коћареву спреми, 
с крај Шегрде на пиковске стране, 
на Чаркића и на Мишакића 
-- то су до два маџарска капетана. 
Код њих стража дванајес' хиљада 
на крај поља од шехер Прозорја 
-- могах рећи, од шехер Пожура. 
Ту је међа бечка и маџарска. 
Па кад спреми дван'ес' капетана, 
па Хрњичког одабрао Муја 
са Удбином и с Отоком равном 
-- за сердаром двадесет хиљада --
на Вучарско дван'ес' Кановача, 
до зеленог луга Поповића, 
до дворова сердар Смиљанића 
и до страже Сењанин Ивана, 
до Постојца, сињског капетана; 
да је сердар на то командарство. 
Па доведе бега Бањолучког 
и јајчанског агу Џеветића, 
па два царска прва капетана 
з Бијељине, з двије Јање царске; 
па оправи на Чакорке доње, 
на Чакорке и Диковско поље, 
пред дворове Диклића сердара. 
Ту је дван'е' чардакова бечко 
што чувају од Узовља стражу. 
Све хим Тале командарство даје, 
а везира натраг на Кунару; 
натраг па га спрема пр'о Козара, 
а да стражу чува од Јанока 
-- јер је права од мора Отока --
да хим џаду не уфату Н'јемци. 
Ту се везир море закопати 
и царскијем бранит топовима. 
Везир пашу спреми на Отоку. 
Тале себе и трин'ес' хиљада
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право оде низ гору Вучара 
два сахата поприје сабаха. 
Бега Личког узе на голуба, 
и за бегом цијеле Личане 
-- и бегово три стотин' Личана, 
и са ш њиме личанског Ћејвана. 
Па делије пале на равнине 
пред зорицу два сахата равна. 
Так'а срећа била преда њима, 
и велика беше помрчина, 
и пр'о неба пала облачина, 
па не беше, но киш' удараше. 
На узовске стране навалише 
од Чакора и план'ског Јавора, 
од Шарена везена Камена 
до Ренскога соја и клемена, 
до небеске на Узовље цркве; 
па на луке и оточког Вуке, 
на дванајес' чар'ка и чардака, 
на Чаркића и на Чакарића, 
на два њихна прва гапетана, 
а нека војска на Дасовић бана. 
Сиља веља на Узовље тека. 
Бег наудри, тā б' Узов Јована 
све одједном, из једнога пала. 
Ударише, пушке запалише, 
а бегови топи запуцаше. 
Њемачке се страже не надаху; 
али гран'чари баш к'о ватра жива 
па устали, па хи дочекали. 
Ватра ватри, војска према војсци 
-- аман, браћо, немила састанка! 
Ту је тама пала од облака, 
од облака с врућије' пушака. 
Би друг друга; видет не могаше, 
а камоли познат Латинина! 
Сам' по чем с се познаваху Турци? 
Један другог по Алаху виче; 
а Римљани светац и суботу, 
да се гали ватра спрем' кајиша, 
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спрема ватре и спрем' патријара, 
да хим хоће дозвољават влада 
да ред да бечкога ћесара 
намјесте-га нашег златног цара. 
Кад се војске борбом саставише, 
за два дана и две ноћи тавне 
а пуцаше топи з двије стране 
-- једни с планине, други са Узовља. 
Трећи дан се војске смијешаше, 
за балчачке ћорде дофатише; 
љуте се сабље зазвечаше. 
Сабље звечу, рањеници јечу; 
мач сијева, крв се пролијева. 
Аман, браћо, немила састанка! 
За три дана и ноћи четири 
крв се била ок' Узовља клета. 
Војска тешка и отуд и отуд 
-- одут Турци, а отуд Нијемци. 
Кад је бијо данак пети дош'о, 
данак пети, страже попушташе 
са Узовља и сваког чардака. 
Запали се што је дрвеније, 
а камење сруши до темеља. 
Зацавтеше по Узовљу куле; 
надвладаше Босни командари 
војску њемску и њихне главаре 
на велике Јованове дворе. 
Јован, кад се виђе при невољи, 
виђе чаре учинет не море, 
па на млађе вику учинијо, 
а галеша високога спреми, 
који крила има под колане, 
па галешу śеде на сриједу; 
дука бечка на морску обалу. 
Право вапор крај обале нађе, 
па ни на чем не окреће главу, 
но с вапором пр'о мора широка. 
И дан и ној, у Талију сиде, 
код ујака Талијскога краља; 
па закука краљу, дају своме. 
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А краљ позна сестрића Јована, 
а џенераља бечкога ћесара 
-- највећега, великог јунака, 
худутчара и пограничара --
па га у двор довео у пал'чеве. 
Па га дајо загрлијо с руком: 
„А што си дош'о, ситан мој сестрићу? 
Што, Јоване, главе поцрњеле?“ 
„Мој даиџа, и невоља ми је! 
Беглер турски од Лике крваве, 
азгин беже -- и бити му може! --
диг'о серхат и Босну широку 
и цијелу сву Унђуровину, 
и, мој дајо, сву Крајину редом. 
А ту војске кā на гори листа! 
На Узовље мене ударијо, 
да се жени с мојом сестром милом 
-- оглашеном, поноситом Јаном. 
Узов ми се уд'о у Турака; 
одотели, па нас надвладали. 
Ђерчек смо хим млого јада дали 
и млого хим мајке закукале, 
тек но број'мо ко је погинуо! 
Но остаде Мустајбегу мејдан. 
Видијо сам моју сестру Јану 
ђе у руке паде Мустајбегу. 
Не дај, дајо, рад' Бога милога! 
Италска је земља насеона, 
а команда јака и широка. 
Дај ми, дајо, војску италијску 
сто хиљада, мање ниједнога, 
и дај ми храну и џебхану тешку; 
дај ми, дајо, четрдес' топова, 
да преведем војску на бродове, 
да не идем натраг у Узовље, 
но за Сплита, уз горње Пратиште, 
докле сидем у горске хомаре 
ђе се Херцег и Крајина веже; 
да изидем на гору Козара, 
на бегскије' застав буљукбаша. 
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Бег се жени поврх каде своје, 
поврх седам сестре Атлагића, 
па су противи и шури б --, зета свога. 
На застав су у Козар остали. 
Дај ми, дајо, једну чизму блага 
-- све жутије', ни грош бијелије' --
да заста --, да замитим стражу на Козару, 
на Козару и гори Вучару, 
да одбијем седам буљукбаша, 
да причекам застав Мустајбега. 
Ако ми је сестру поробијо, 
нијесмо се даром даривали.“ 
Што заиска, то је изволијо; 
дају се је краљу умолијо. 
Краљ на штапа џенерале вика. 
Римска војска под бајунет јака 
у дан, у два, без никак'о' 'бора, 
скупи њему колико му драго; 
храну с војском, и џебхану тешку. 
Па на плитко море наузиму 
преко Сплита на сва пристаништа; 
па се горе Миховћеве прими, 
пр'о Јелича и Чупцара гредом, 
пр'о Кошлар горе и хомара. 
А да Бега, да ви ријеч причам. 
Кад је азгин беже прифатијо 
и пороби узовачку Јану, 
Бег бијаше азгин без хесаба, 
беглер азгин што карара нема. 
А вел'ко га пиће преуздало, 
а господско Јанушино лице, 
па је, азгин, чадор разапео 
на крај поља, мору на обалу, 
насред поља, код шехер Узовља. 
Па на своје командаре вика: 
„Ту нећемо с војском похитати, 
нит' се натраг журит на Крајину, 
но да с војском отур учинимо; 
да седимо у Узовско поље 
барем, барем једну хефту дана.“ 
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Вика Тале, а моли сердаре: 
„Не, Му --, Мустајбег, рад' турскога дина! 
Знаш Јована, њемског џенерала, 
ђе побијеже, оде кт Италији. 
Италијску испросиће војску, 
разбиће нам стражу на Вучару, 
чекати нас и стопит нам главу!“ 
А беглербег пијан без хесапа, 
Талу с Мујом ријеч беседијо: 
„Причекајте, двије страшљивице 
-- чекајте, не се препаните! --
а од шта је стража на Козару, 
а два бега од Цетиња равна, 
и бихаћко седам буљукбаша, 
војске турске дванаес' хиљада, 
и топова с Лике Мустајбега? 
Чекаће га, и пречекаће га, 
и Козару упуштати неће!“ 
А посједе Тала и сердара. 
Разапеше у поље шаторе. 
Сва војска паде на ордије, 
а башлари сви на једној страни, 
а Мустајбег чадор на банду, 
па по ча --, пред чадор свезао голуба, 
бедевију Јане Јованове, 
и Јанушу под чадор код себе, 
код колена, на стола златнога. 
А седам га двори бајрактара; 
с рујнијем га вином појијаху 
и бега ићрам чинијаху. 
Нико не смије бегу прилећети, 
да му ћеиф код чадора квари. 
Дан по дану, за недељу дана. 
Једном Тале вика на сердара: 
„Израд Бога, Хрњица сердаре, 
јаш' ђогата, хајде к Мустајбегу, 
кажи бегу ђе изгуби главу! 
Бога ми, утећ' око неће, 
јер је Јован уфатијо џаду 
на Козару и гори Вучару, 
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да се прича и приповиједа!“ 
Мујо з ђогом крену пољанама, 
па код бега под шатора дође. 
Сад па изум иска Мустајбегу: 
„Аман, беже, турско огледало, 
крећи вакат и повеће вој'ку;
јаш' голуба, крећи Крајину! 
Видиш ђе си изгубијо главу?“ 
Бег се Мују смије кладушкоме: 
„Командар си, али страшљив, Мујо! 
Бог убијо цара честитога, 
на ког Босни даде командарс'во? 
Да си жена, би ли бољи бијо! 
Женско би се лице подбројало, 
а тако не стиг'о ни амо, 
нит' отиш'о међу жене тамо!“ 
Док је Хрњског Муја прекоријо, 
дан за даном отуриса Мујо 
-- таман, браћо, седамнеес' дана 
што беглербег сеђе у Узовље, 
по шадора љуби Ану младу. 
А Јован је уфатијо џаду. 
С војском Јован дође на Козару 
те ту седам буљукбаша нађе 
-- два Козлића, три Хуремагића; 
испод Бихћа оба Атлагића; 
изнад Бишћа Попрженовића, 
и два бега са Цетиња царска --
па је њима благо помолијо, 
а на рушпе да г' 'е прекоријо. 
Не би б'аго помогло Јовану, 
но је против седам Атлагића 
-- то су шуреви личког Мустајбега --
па противу бега ожењена, 
поврх сестре што се жени с Јаном. 
Попушташе стражу на Козару. 
Јован Н'јемце тури, Талијанце, 
низ Вучаре на свакоје кланце. 
З двије стране богаз ископаше, 
а на Вучар топе наслонише. 
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Кад је било јутро осамн'есто, 
Тале рано зором поранијо, 
па на море лице умиваше, 
а погледа уз Вучаре клете 
-- кад Вучари думан летијаху, 
осјајаше кā да горијаше. 
Думан пао из Вучара клета 
баш кā да је киша ударила, 
па извире магла из долина 
јä се Вучар гора запалила. 
Тале се је јаду осјетијо, 
ђе је Јован брда уфатијо, 
па полеће, теке кукајући, 
Мују каза шта је у Вучару. 
Мујо виђе, па удари с руком, 
удари се руком по колену 
-- прскоше му меневиш чакшире --
па полеће личком Мустајбегу. 
Мустајбегу за Јована каза, 
ђе је Јован уфат'јо Вучара 
и макла се стража муслиманска, 
ђе је наша погинула војска. 
Пијан беглер виђе по Вучару, 
па на седам бајректара вика. 
Турише му у терћије Јану, 
а свезаше трипута с појасом, 
а четвртом од сабље кајасом, 
па бегову врх Јање доламу 
од злаћене жице исплетену; 
косе њене у бегове зубе, 
а бијеле бедре у терћије, 
а доље јој ноге у зенгије. 
Па пред бегом седам бајректара. 
А несретна Хрјице сердара! 
Бег је турско лице и налич'е. 
Иако се Мујо наљутијо, 
жао му је бега поноснога 
да изгуби главу на Вучару. 
Талу рече, разводнику војске: 
„Тале, брате, кроз ордије прођи, 
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нађи мени три хиљаде друга 
-- све по пушци и по десној руци --
да међу њих узмем ђога мога, 
и крај себе турим Мустајбега; 
да наљегнем ш њиме на Козару, 
на Козару и гори Вучару, 
неће л' Бог дат и срећа јуначка 
да проведем бега на Козару, 
да га спремим на гори Кунару 
-- нека Лики иде на Грбаву. 
Па да врнем мојега ђогата, 
да по тазе ш њиме ратујемо, 
па што да Бог и нама и њима!“ 
Мујо рече, Тале не порече. 
Додаде му војску бирајући 
три хиљаде момка на --, на витеза коња, 
по пушци и по десној руци, 
који стићи море и утећи, 
и рањеног друга понијети, 
и рањена на плећи изнијети, 
и одбранити бега Личанскога. 
Па сердара појаха ђогата 
-- сила тешка, препијо пива --
па гадарску ћорду дофатијо, 
па пред бегом међу бајрактаре. 
Три хиљаде, три стране Бошњака 
-- све јунака кā и змајенака --
па бегога Личког обградише, 
а уз Вучар кланце наљегоше. 
Дочекаше страже Јованове, 
из богаза топи талијански 
-- у гроз пуче четрдес' топова 
кā с небеса четрдес' громова. 
Паде тама од неба до тала, 
а тазе се војске смијешаше. 
По један мах пушке истурише, 
за оштра се гвозђа дофатише. 
Љуте војске, а сердар кā муња 
-- Муја муња кā и да сијева --
Мују сабља и десничка рука 
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сјече Н'јемце уз Караман кланце, 
да сердара црна на прелазе, 
њемачке га пушке не дирају. 
Так'а Мују искочи судбина, 
од сабаха до кара акшама, 
па с акшама до зорице сјајне, 
с беглербегом изби на Вучара 
и проломијо банове војске, 
и изведе половина друштва 
-- од хиљаде половине нема, 
но жалосни у кланац осташе. 
Сердар на то не окреће главу, 
но беглера води планинама. 
Одведе га на гору Корара, 
на Кунара и поглед Крајине, 
па беглеру рече Личанскоме: 
„Е, тад, беже од Лике крваве! 
Ено Лике, а ено ти двора. 
Без никак'а даљег разговора 
води Јану, хајде у Крајину; 
а ја ћу се повратити к Талу, 
да видимо шта с' у Вучар' гради 
-- шта с' у Вучар' и Козару ради --
ко ли гине, ко ли добијева, 
ко ли јаче војска погубити.“ 
Бег остаде, а сердар се врну. 
Но несретња бега Личанскога! 
Он одсједе од голуба свога, 
па се стаде мислит на Кунару: 
„Сад да водим узовачку Јану, 
питаће ме верна моја љуба: 
‚Ти доведе узовачку Јану, 
а, беглербег, камо ти сватови? 
Зар је так'а твоја отаџбина 
и беговско твоје поносито?‛ 
Немам куде исти покрај љубе. 
О'ђе ћу му чекати сердара 
и Орашког Личанина Тала, 
д' ако дадне Бог да добију с војском, 
барем мало што претекне војске, 
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то се море звати беглербега.“ 
Па он сједе на Кунару равну; 
преко себе --, покрај себе Јану. 
Мало вина има у бисаге, 
па пијаше, и бег седијаше. 
А сад да ви за Јована причам. 
Кад раскрка на коња галеша 
труске трупе низ богазе тешке, 
све он бега Личанскога тражи 
кроз логоре Тала и сердара. 
Па га тражи за два дана бела 
-- за два дана и ноћи за двије --
па опази Узовац Јоване 
ђе је обе Мујо пре га протуријо 
и у Лику к љуби оправијо. 
Јован се је Богу проклињао: 
„Одох саде у Лику крваву, 
да г' у Лику зовнем по мејдану!“ 
А на томе нијет учинијо. 
На галеша не окрену главу 
ни на војску италијску вељу, 
но рат оста у највишем двору. 
А Јована уз Вучар планину, 
пр'о Вучара без друга никак'а. 
Па двије, три прелеће планине, 
па долеће на Кунару равну. 
'Ћаше исти у Лику крваву 
да беглера зове по мејдану, 
кад беглера виђе и Јанушу 
код голуба под зелену јелу. 
Онда дече Лауш Џенерале: 
„Е, беглере, честита ти Јана! 
Ти си свео војску у Узовље, 
разрушијо и све учинијо, 
бег Мустајбег, што си наумијо. 
Сестру си ми уз'о без изуна. 
Да с' просијо, бих ти је поклонијо, 
ако би те узела девојка. 
Тек ев' 'вако да се насулимо: 
нека ти је, срећита ти била, 
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теке да је сабљом дијелимо; 
меште дара, нек' је сабља спара! 
Диг' се, беже, појаши голуба!“ 
Бег 'оће, те остави девој--, 
па посједе на голуба свога, 
па узтица, удри на Јована. 
Примакоше чатал до чатала, 
гађаше се дугијем пушкама. 
Гађаше се, не погодише се, 
па обије у траву бачише, 
па заближе коње притераше, 
а кубурске пушке дофатише, 
дигоше и' на тетике горње 
-- гађаше се, не погодише се. 
Па поближе коње притераше, 
а и мале из силаха ваде 
-- гађаше се, не погодише се, 
па поближе коње притераше. 
Мач потеже Узовац Јоване 
који сече на бе --, јунаке главе, 
који ломи џиде и синџире, 
који скида на капи синџире, 
који сече штице на вапоре, 
а пресила јака Јованова 
-- оштра мача, а десница јака 
кад по рамену удри Мустајбега. 
На десно га раме ударијо, 
крај л'јевога исћерао кука. 
Једна пола оста на голуба; 
глава паде ш четрдес' нишана 
и ш челенком чара Сулејмана. 
Бег завика: „Богу слава своме!“ 
Јован вика: „Богу слава своме!“ 
Бег погибе, а чатал му звекну, 
остаде му удовица Јана. 
А Јован се скиде са сталина. 
Голуб дизгин скиде и откиде, 
па побјеже у кЛику крваву. 
А Јован је погубијо главу, 
и бегову капу царску златну 
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са дванајес' пера султанскије', 
и са прси токе с нишанима. 
Главу галу тури у бисаге, 
па Јанушу тури на сталена 
-- на галеша на сапи девојку --
па је мрком покри тамбаријом. 
Оде Јован одкуд је дошао. 
Поведе је не куд' ђе је војска, 
но заведе кā на страни равни, 
ка Маџарској и земљи ћесарској. 
Ниђе рата ни чуо ниије 
ни на рата окреташе главу, 
но проведе на Чакорје Јану, 
покрај мора, пореда Дунава. 
На Бечко је море претуријо, 
па је у Беч с коњем полетијо. 
Бечкоме је дошао ћесару 
и беговску поклонијо главу. 
Ћесар виђе ђе је то истина, 
па дарова Узовца Јована. 
Опрости му све што ј' учинијо 
и закле се за бега ћесаре: 
„Кад си ово добро погубијо 
беглербега, нашу крвопију, 
ја ћу биневси поћи у краљеве, 
од три краља рушпе избавити, 
порезати, манастир градити, 
и ј' у --, у Узов шехер исправити; 
тебе дати бојно командарство 
на двадесет и четири града; 
дати свему томе, командаре, 
твоја кућа златан шерит носат, 
пред кућом ти хазна лити с благом!“ 
Тако се је успех учинела 
италијска војска за Турцима. 
Три дана се била по Вучару. 
Раздвојише изгубљене главе. 
Оста турска глава без командара, 
отидоше невесело Турци. 
А та глава весела бегова 
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у балсум се стављење турила, 
на бечки се бедем истурила. 
Босна с кахром крпа сав'љеније' 
и на кућу млого кукавица; 
од те војске седамдесет хиљада, 
не врну се од тог ни трећина. 
На куће се по Босни цијелој 
зацрнеше крпе на вратима, 
а жалосне закукаше мајке, 
и несретне сестре без заклетве. 
Та је туга пала по Крајини, 
погибија Личког беглербега, 
а весеље на седам краљева. 
Његова се пише погибија. 
Тā је хабер дош'о Сулејману; 
биневси се султан зажалијо 
и за бега сузе пропуштијо. 
Тад је било, па се је чинило 
до освете личког Мустајбега, 
док се мало Босна закопити 
-- барем, барем десет, дван'ес' љета --
нек' остају мајке без ђетета. 
То је било, кад се је чинело; 
так' се рата међу крајинама, 
так'е борбе биле у Турака 
-- у Турака и у Нијемаца --
на свакоме месту граничара. 
Од мене ви мало разговора; 
ми то знасмо, и то испевасмо. 
Господине и з господинима, 
нек' сте здраво и нека сте мирно, 
да се вазда међу вама пева! 
Веселе ви главе и бешене 
кā и руже у башчи пролећа, 
цевтала ви на образу лица! 
Од мене ви мало разговора, 
а од Бога дуго и за млого!
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ОСВЕТА СМРТИ ЛИЧКОГ МУСТАЈБЕГА

Ој, ријеч прва: „Боже ни помози!“ 
Ево друга: хоће ако Бог да. 
А сал да га помињемо често, 
па ће нама свуј Бог помоћ' јаки, 
и још сваке муке заклањати 
-- сваке муке и руке душманске --
и свакога хала и белаја, 
а и биједе горе од белаја, 
што је гора од седам белаја, 
па у кући од зле домаћице. 
Нема мужу горе кукавице 
но на кући лоше домаћице. 
Није с миром мужу кући доћи 
ни са собом повес' мусафира, 
но га води, а о јаду мисли: 
који ће га јади задесити, 
како ће га жена дочекати. 
А послије, моји соколови, 
бих ја шћијо да ви песму причам 
од старине за добре дружине, 
што је вакту земаниле било 
кад су била царства на ћемалу 
-- вел'ко царство сјајног Сулејмана 
з трист' и шес'ет и шест валилука, 
на све то цар Сулејман суди 
и његови из дворане људи. 
Босна царству кључаница била, 
ћилер царски и цареви кључи. 
Тада Босна султан намножијо 
и бошњачке паше поставијо. 
Јучер певах за бега Личкога 
-- певасмо га и изгубисмо га --
данас да га, браћо, осветимо. 
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Већ по смрти личког Мустајбега 
прође време, пошто Бег погибе, 
дан из дана, дванајес' година. 
У цијелој Босни каловитој 
ни' се когој жени ни удава 
з далбуханом или с мехтерима, 
јä л' са свирком, јä ли з бајрацима; 
но на сваку кућу преко Босне, 
наа свакој црна крпа клета, 
а све жали силног Мустајбега. 
Шала лички није Мустајбеже. 
На њега је кw --, не; ферман царски 
-- алем ферман под ирадом царском --
да је беглер везир на везире 
-- штогој чини, цар га карат неће. 
Кад је дван'ес' прошло годин' дана, 
ондар турски Хаџи-бајрам дође. 
Хаџи-бајрам да клањају Турци, 
скупило се педесет Личана 
-- Е, у Лику, пред бегову кулу --
а пред њима личански Ћејване, 
тај амиџа личког Мустајбега, 
а с Ћејваном седам буљукбаша 
од бијела Бихћа каменога. 
А послије и Хрњица сердаре, 
од бијеле Босне командаре, 
па остале аге и бегови. 
На витезе коње појахали 
од бегове куле до џамије. 
На бајрам су намаз изклањали. 
Кад су намаз текмил учинели, 
ондар силне коње појахаше. 
Вика њима личански Ћејване: 
„Моја браћо од Унђуровине 
-- сви бегови и сви аге царске! --
ево вакта годиница дван'ес', 
е л', како смо бега изгубили. 
Нијесмо се ханки повратили, 
милој ханки Мустајбеговици, 
од бајрама па ни од хајтара. 
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Бег је двоје ђеце оставијо 
-- шћер Бегзаду од љета четири, 
Бећирбега од године сина --
а она хи на оџаке ниви. 
Браћо моја, би л' мунасип било 
да бегову ханку посјетимо, 
да за бега главу наздравимо 
и дођемо од бајрама ханки; 
да питамо Мустајбеговици, 
је л' се ханка бега ужалела, 
је ли се ханка пишман учинела 
што га куне те изгуби главу?“ 
Ћејван рече, нико не порече, 
но сви рекли,“Мунасип је, стари!“ 
На витезе нару ударили 
преко Лике пред бегове дворе. 
Ал' хи виђе Мустајбеговица 
-- Е, ханума, исмихан кадуна. 
Она вика свога Бећирбега 
и бегово седам бајректара: 
„Но Бећире, мој лудашан сине, 
и ви, браћо, бегски бајрактари, 
од како смо бега изгубили, 
нијесу се Турци повратили 
од бајрама мене од хајтара. 
Белћим на ме љути агалари. 
Чини ми се пољем гледајући, 
ето к нашем двору Ћејванбега, 
личког деда, стрица Мустајбега, 
и сердара, с војске командара, 
и педесет ага личанскије' 
-- личанскије' и унђуровскије'. 
Дај, Бећирбег, отвори капију, 
а ви, браћо, моји бајректари, 
срет'те Турке, коње прифатите 
и к мене хи на двор доведите. 
Да један мах видим завијека 
оне дворе бега прошлог мога 
да шилтета подпуне беглери 
-- да то видим, па да умрем млада, 
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не бих ништа ондар пожалила.“ 
Па кад млађи чуше беговицу, 
намах седам трчи бајрактара 
кā и седам сиво соколова, 
и пред њима лудашан Бећире 
-- то једихник личког Мустајбега. 
На авлији врата отворише 
и сретоше турске главадаре: 
најпрвога личанског Ћејвана, 
па за њиме Хрњичког сердара; 
па Козлића, па Хуремагића; 
па послије Шарац Махмутагу, 
па Турчина Жарић Шабанагу 
-- Е, са ш њиме Удбињског диздара; 
па с Удбине старог Ћејивана,
па послије гламочкога Рама, 
па Турчина Хаџи Капетана; 
па два бега са Цетиња равна 
-- Зенковића и Бабахметов'ћа --
па послије бега Плочанскога; 
е, Врљичког са ш њиме ајана 
и његова Селим бајрактара, 
а редом турске буљукбаше 
на бегове дворе поведоше. 
Млађи коње прифатили били; 
у подрум хи на јасли свезали. 
Беговима ћурке пригрнули. 
Педесет поседало ага 
и бегова унђурскије' клет'је' 
на бегове на селам-одаје. 
Ту педесет под њима шилтета 
од црвеног млетачкога платна 
свиленога, златом повезена. 
На свакоме по беглербег śеде 
-- на некоме беглер, на некој ага --
па све śеде један до другога. 
На свакога викала ханума: 
безим мави ћурак пригрнула, 
а наргиљу чибук запалила, 
па пред њима на ноге станула. 



   Авдо  Међедовић                                                             

1326

Епске 
народне 
пјесме

Бег Бећирбег, једихниче мали, 
он бијеле превезао руке, 
двори Турке кā невеста мужа 
или кā и јä држи ђевера, 
па е, аге двори у одају. 
Ханка гледа од кахве-оџака. 
На агрли кахву приставила; 
кахву пече, гледа кахримана 
-- Е, ханума сваког бега гледа. 
Свак по један седи на шил'тету. 
Свак је своје шил'те подпунијо. 
Но погледа у ћошету ханка 
златно шил'те прошлог мужа свога 
-- Е, Личанског бега уштуглију. 
На то шил'те њејног бега нема, 
но више њег' злаћена чивија 
и на њојзи бегова зердава 
-- капа царска с дван'ес' челенака, 
а на капи албињиш од злата 
којег му је султан оправијо 
израд дара, ђе је добра глава. 
Кад ханума шиљте сагледала, 
ђе у њојзи Мустајбега нема, 
сакри образ, обрнула главу, 
па у оџак сузе протурила. 
Плаче, па је у јаглук савила, 
а мљаваше Мустајбеговица 
да јој сузе нико не видаше. 
Но је виђе личански Ћејване. 
Е, овако рече беговици: 
„О ханумо Мустајбеговице, 
што то сузе рониш од очију? 
Што хи, ханко, купиш у јаглуку? 
А је ли то жао, беговице, 
што смо на двор сели од бајрама 
и, ханумо, тебе од хајтара? 
Нијесмо ти млого досадили 
од како смо бега изгубили; 
а, ханума, ни јопет нећемо 
често тебе на двор долазити.“ 
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Кад то чула премудра кадуна, 
намах ханка на ноге скочила, 
ал' Ћејвану руци полетела. 
Љуби стара, па љуби сердара, 
па педесет наизред Личана. 
А овако беседи кадуна: 
„Аман, аман, сви редом Личани, 
немојте се с речом гријешити! 
Ја нијесам сузе преливала 
што сте на мој дворац поседали. 
Знате л', браћо, кад бег беше барски 
-- кад бег царски беше Мустајбеже --
ни дан ни ној врата не затвара. 
Око куле прошлог бега мога, 
наоколо беше окаљано. 
Чавле с коња плоче све налче, 
на калдрми скачу на колаче, 
а кула је у кал обарасла; 
коњ с' игра вазда на мог бега дворе. 
Ја сам на све то ићрам учинила 
-- Ет, на томе шућур Богу дала. 
Данас ево годиница дван'ес' 
од како сам бега изгубила: 
јä кућу ми обарасла трава 
ок' авлије до полу дувара; 
Нема отуд никог, ни одувуд, 
да се к мојој сиротињи сврне. 
Чини ми се, личански Ћејване 
-- и ти Тале, и Хрња сердаре --
да мој беглер -- пред његовом душом --
да ви на жа' није учинијо. 
Што је мог'о, сваком је помог'о, 
просто целој Босни и Крајини. 
Чини ми се Хрњичком сердару, 
од ништа је учинијо Муја.
Прво за њег' у Стамболу сиш'о 
и у цара уз'о буљукбаштво. 
Дван'ес' љета бијо буљукбаша. 
Па кад судба од роћења дође 
да сердаре биде буљукбаша, 
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да се Мујо нови сердар гради, 
бег је за њег' пош'о у Стамболу, 
та мандате дао пре сердара. 
На Хрњу су два сердарства пала 
-- и Ограшића, и Диклића клета. 
Па је, Мујо, мој бег жалос'љиви, 
свако ти је добро учинијо; 
чини ми се, колико сам млада 
жалос'љива за бега мојега, 
толико ми срце распорено, 
на те више и Халила твога 
но на бутум серхат и Крајина. 
Ја сам мљела, вијека ми сина, 
да ћеш, Мујо, бега потражити, 
осветити, јä л' изгубити главу. 
Није мене жао Мустајбега 
-- добар бијо, па и погинуо --
но је мене бегске жао главе 
што ј' у меку стављу --, ставу стављена, 
па је глава на бечком бедену 
усликана у лику велику, 
у слику је увеличана. 
Данас седи на узовској страни 
Беч велики и Маџарска страна, 
Италиска, па Горњопољачка, 
па цијеле земља Гор'њемачка, 
то је све то даре дало веље: 
дао ћесар двије чизме пара
-- све жутије', ни грош бијелије' --
узовскоме -- Е, дао џенералу 
на бакшишу за бегову главу. 
А дала му до три веља краља 
-- краљ Њемачки, и краљ Италински --
они оба по цијел хурч блага 
-- све дуката, гроша никак'ога. 
Маџарска му сто волова дала 
и сто коња чохом покривено, 
и хиљаду чкуљева овнова 
за шест љета вуне нестрижене. 
Четири се убирила краља 
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у Узовље од онога дана, 
а Узов су тазе начињели, 
а велике куле поправили. 
Ђе је једна била оног времена, 
данас туна имају четири 
и вишије', и још шареније', 
и још више златом бојаније'. 
На свакој је тенећета жута. 
Свака кула од боја четири; 
јер што је кула Узовца Јована, 
так'е данас усред Беча нема 
ни у Пешту егру, ни Будиму, 
ни у земљу Римску, Италију, 
ни још тамо у Горњоњемачку. 
Та је кућа кā и задужбина: 
у висине од седам бојева, 
а одаје шес'ет и четири. 
Сваку су му препокрили дибом, 
а прострли дубровачком свилом. 
Наоколо на његове дворе 
златне ћошке и седефи златни; 
на стубама у свакој одаји
венедичка чоха пошивена. 
Све то на дар Узовцу Јовану 
што он узе Мустајбега главу. 
Па ја ни то не бих ни жалила 
што порезаше порез четири краља 
-- и велики порез у држави --
у Узовље и жупно Приморје, 
ту небеску цркву начинеше. 
Градише је силе три-четири 
за дан и дан за годину дана. 
Та је црква четрдес' кубета, 
наоко ње с три боја авлија. 
Ту су звона шес'ет и четири. 
Нешто сребра, нешто од бисера, 
а иконе и кандиљи сјајни. 
Сви алтари у бисер снизани, 
а то стоји ђе патријар седи, 
то су само тахте од дуката, 
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а на њимака алемови сјају. 
Па мој беже, личански Ћејване, 
од како се црква начинела, 
на четири ћоша од манастира, 
ту ћетири њемачка чардака 
од мермера, у висину клета. 
На свакоме по капетан клечи, 
код свакога по хиљада Н'јем'ца 
те чувају цркву манастира 
према двору Узовца Јована. 
А четири та велика краља 
дали њему успет војску те --, тешку: 
војски сваке по четр'ес' хиљада 
регементе савита солдата, 
и на плећи носи телетину 
-- у њој ризме --, на чизме фишеке, 
и џебхану с острим бајунете --
и чувају стражу код Јована 
з доње стране од земље Задара, 
од Приморја и Великог Мора 
до велике до воде Извора. 
Од Дикова па до Смедерова, 
ту је поља дванејес' сахата. 
По поље се војска закопала. 
Наоколо, и около Вучара, 
ту имаде дван'ес' чардакова, 
на свакоме по пе'стотин' друга, 
те чувају стражу од Вучара, 
а да когој бега не освети. 
Узовље се потврдило клето: 
ново банство, нови командари, 
а џенераљ Узовац Јоване 
врховни је поврх свега тога. 
Е, то ништа не бих ни жалила, 
но, личански, дина ми, Ћејване, 
но што седи Мустајбега глава 
на бедену, на цркву ледену, 
данас кā и што је ондар била: 
насмијана, у слики сликана. 
Да се мајка не уздала сина, 



   Авдо  Међедовић                                                             

1331

Епске 
народне 
пјесме

но да је била женска једна страна, 
ја би' дослен бега осветила. 
А што, Мујо -- све ти харам било! 
ја нијесам поуздана била 
на моје седам брата Атлагића 
кā на тебе и Халила твога! --
што остави бега несвећена? 
А сердаре, тако ми имана 
-- баш пред душом Мустајбега мога, 
а за здравље Бећирбега луда --
ја не тражим војсци командара 
да је скупи о трошку својему. 
Сад да војску скупи према лицу, 
да је овлен с мога двора крене! 
Макар, макар сто хиљада било, 
ја имадем у ризници блага 
-- Е, што ми је од бега остало --
имам доста свашта, и дуката. 
Имам бачје хиљаду кметова, 
и на њима кмети и кнежеви 
-- све је наше, семе и волови. 
Имам овце и овнове клете 
на Мауну, на гору зелену. 
И љет' и зим' седе на сувату; 
све хи штедим бегу за освету. 
Не! Фала ви, сви редом Личани, 
да пођете харчити дукате! 
Ја пред душом лично бега мога, 
а за здравље мога Бећирбега, 
ја сам кадре војски исплатити 
-- испратити, па је дочекати. 
Сал се вама молим, кукавица, 
да ми бега осветите мога, 
да не виси та његова глава 
о бедену наа задужбинама!“ 
Кад црњо чуо Хрњица сердаре, 
сердар скочи на десно колено: 
скламнуше му двије виличине 
баш к'о с мора двије кавличине, 
а с нождри му југовина пухну; 
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разведе му стругу на веђама 
баш к'о ветар кроз јелово грање. 
Иш чела му киша модра лије, 
па овако рече беговици: 
„Шта то причаш, исмихан кадуно! 
Што то причаш лакрдије луде! 
Чујете л' ме, педесет Личана 
-- шта но вели Мустајбеговица! --
ево чујте, па ме сви верујте: 
кад је цркву У --, Јован начинијо, 
градијо је, темељ ударијо, 
ја сам трипут у Узов слазијо 
по тевдилу, по њемачком 'делу. 
Све се мучих да видим Јована, 
узовачког бојног џенерала, 
да ли би га уб'јо, јä л' посјек'о 
-- јä л' посјек'о и побјег'о 'вамо. 
Таман бијо три године равне! 
Све шетао, себе начинијо. 
Сāм сам себе браде запуштијо 
прек' образа баш к'о у папаза; 
па ја бијо уз'о патрахиље 
-- патрахиље и књиге инџиле --
па крстијо ђецу нијемачку, 
а венчав'о цуре за јунаке 
-- вијенце хим преко венча дав'о, 
а ђечици масло завештав'о, 
крстијо хи кā што раде Н'јемци --
не би' л' ђегод видијо Јована. 
Чујте браћо, ниђе виђет њега! 
Ни' га чути, нит' могох виђети. 
По томе се горем јаду слими', 
па з ђогатом у Крајину дођох. 
Ђогу седло макох од мерџана, 
а турих му голога самара 
-- сал помало стеља покрпљена, 
и што ј' тахта, то је ћумурџарска --
па на себе просјачка одела, 
па ошишох брке и обрве 
-- а најгора просјачка одела! --
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па ја з ђогом сидох у Узовље. 
Слушајте ме, аге и бегови! 
Ћумур носих од мора ледена. 
На дан ми је пō цванцика била, 
те ја ћумур носих од камена 
да се мачке прже челикове 
код те цркве Узовца Јована, 
сад ја бих ли ђегој видијо џенераља 
-- јä л' видијо, јä л' га ударијо. 
Држах, браћо, пушку потајницу 
-- двогрличу, четворозрницу --
у ту клету стељу ђогатову. 
Тамам целу на пуно годину 
носих ћумур и воду од мора, 
забркивах и вар и цименту. 
Ниђе, ниђе не виђох Јована, 
но се крије кā и змија љута 
док се црква текмил учинила. 
Сад ми, брате, рухо не помаже 
-- нити рухо, нити оружје, 
је ли, јер лахко у Узовље систи. 
Ак' отиш'о, не донијо главу, 
но ми одеее у џабе јунаштво. 
Сад вам се кунем, беглербези, 
да сидете који, и од педесет, 
данас себе тевдил учините 
-- тако ћете да се окладимо --
да понесете у џеп маџарија 
-- нешто у џеп, нешто у бисаге --
да месец седите и годину 
-- од године за седам година --
да нико виђет не море Јована 
и узовског врховног командана! 
Онда што је фајда од јунаштва? 
Најзад, најзад, Мустајбеговице, 
ти си крива, те бега стопила, 
а сад на ме све кривдице дајеш. 
Онда чу ли, Мустајбеговице: 
валах билах -- у над Бога јака! --
јä кад си ме тако прекорела, 
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вакат ни је дош'о и вријеме. 
Ханко мила, Босна се подигла, 
и за бега погинула војска. 
Сад младићи на снази устали 
и на тазе коње појахали. 
Ја сам онак' к'о ин ондар бијо. 
Е, тако ме не родила мајка 
но кобила која ђога мога, 
те сад хаћу у Кладуши систи, 
ханко мила, Мустајбеговице 
-- те ја зовнут бајрактаре нећу, 
бајрактаре прошлог бега твога, 
који коње јашу криловите --
Е, дић' Босну и Крајину редом, 
задрмати војску од Сазина, 
од бијела града Фетислама 
па до Левна и дој --, горњега Дувна, 
од Вакупа до шехер Цетиња; 
од Плочника, од Шарен Камена, 
па запучит пр'о Унђуровине 
од Брчкова, па преко Босна-брода 
док ударим пр'о зелене Саве; 
од Брезовца па до Осијека, 
па послије и Клис и Каниџу 
-- тамам што је седамдесет града 
и паланке сто четр'ес' четири. 
Сваки шехер по беглера храни 
-- неки једног, а неки четири. 
Што је, ханко, све Херцеговине 
-- од бијела шехер Сарајева 
до Коњица и до Високога, 
до Мојстара, челеби пазара, 
па Требиња, шехраа--, шехер великога, 
па широка поља Невесиња --
што је мушко те јаше на ата, 
свакога ћу звати за тог рата 
и свакога брата закумити 
-- ко је стари, кā отац по Богу; 
ко је кā ја, кā братац по Богу; 
а ко млађи, кā сина по Богу --
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нек' остави кућу и задругу, 
да појаше коња виленога. 
Хајде шехра, ханко, и паланке; 
нећу проћи ни све селе јаке: 
које село по јунака храни, 
који коња има брженика, 
јä за месец или и два дана, 
ђегој знадем да се домишљајем. 
Ја ћу звати својом књигом сларном 
два везира од два ца --, иклима: 
пашу оног од шехер Будима 
и тог пашу од града Травника; 
од Кајниџе Хасанпашу Тира, 
најбољега царева сефира. 
Војску дрмнут сву цареву клету: 
з два везира четрдес' хиљада, 
а са пашом двадес' и четири. 
Па четрдес' босанск' капетана 
-- па четрдес' з Босне капетана --
који води сваки по хиљаду, 
све атлије и данкрлачлије. 
Па четири босанска диздара: 
Бијељничког и Тузланичкога, 
Пограничког и Доњољевачког 
Омерагу од Лијевна клетог. 
Па зовнути четрдесет бега: 
од шехер Бање Луке равне 
тамам, ханко, да од Посавине; 
од Брчкова до Сазинског брода, 
па заколит около Чекрка, 
горњу Лику и Удбину клету, 
сву Отоку и Рибничку страну. 
Задрмнућу силе на Узовље. 
Та ће песма стајат до вијека 
и помен ће се помињати, ханко, 
кад га нико заборавит неће. 
Ако Бог да у Узовље систи 
и овсетит Мустајбега твога, 
и с Јан' ћу --, са њом ћу оженити сина 
-- нек' ти снаха биде према бега, 
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да је пазиш и за сина клета, 
што је рад' ње главу изгубијо.“ 
То рекао, на ноге клекао. 
Када сердар так'а сила јака, 
а би рек'о, кад ногама краче 
низа стубе Мустајбега клете 
-- те су стубе чохом поковане --
на у --, на налче му чоха остајаше 
и сву трећу стубу ломијаше, 
колико се силно наљутијо. 
Па кад силан до ђогата приђе, 
ђогату је сијо на рамена. 
Халка брата зовну и' оџака: 
„Мој Халиле, моја десна крила, 
сад на мала јаши коња твога, 
а ти за мном на ески Кладушу. 
Да зовнемо удбињске ћатибе, 
да градимо карте нис крајине. 
Ваља, брате, ријеч сврстовати 
и 'анкино пресушити лице; 
да јој веће сузе не пролећу, 
нека бегу не учину смећу. 
А гајирет, братска крила златна, 
да на спомен и мене и тебе!“ 
Халил царски беше газалија 
-- та је дечак срца болећега. 
Нема љета без Ђурђевог дана, 
а ни да --, брата док не роди мајка, 
па ни боја без Хрњичког соја. 
Кад два сива седоше сокола 
на два коња кā и на два џина, 
прелетеше са Лике крваве 
пр'о Удбине до аски Кладуше. 
На Кладушу коње осједоше. 
Ту сердара срељи бајрактари 
и Халила, брата сердарева; 
ту су њихне коње распуштали 
-- пуштали хим на токе колане, 
а са главе скинули чатале --
па хајване вежу на јаслима. 
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Арпу дали, сена притакнули, 
низа сапи ћебад опустили, 
да ти клети уморни хајвани 
у бијеле пене замотани 
да би по чем умор попратили. 
А два сива Хрњичка сокола 
пропеше се на најгорње боје. 
Мујо рече међу бајректаре: 
„Мој Алија и Дрндашу ш њиме, 
пропењ'те се на моју капију, 
коју ми је девлет начинијо 
и на њојзи два топа туријо 
-- кадгој мене од невоље дође, 
да хи мећем са моје капије --
ко хи чује, он за тијем знаде 
ђе је Хрњић Мујо накастијо 
рат велики преко неког радит 
јä л' за себе, јä ли за свећање. 
Кад, Алија, топе изметнете, 
ту ми зелен бајрак изнесите, 
на бедену темре пободите. 
Па хАлија и Дрндашу ш њиме, 
ето тол'ко коња ћулехана, 
шарца твога и Алина де --, риђа, 
оба коња мамур учините. 
Стегните хим на токе колане. 
Немојте хим везати калкане, 
јер је тешка свита за хајване. 
Ваља трчат пр'о Босне широке, 
носит карте а покупит аге 
и ајане, и бегове царске. 
Ваља хизмет Мустајбегу личком, 
да 'ко Бог дā, бега осветимо 
и хануми образ отворимо 
-- на двор нек' се оџак разоџакне, 
нека оџак Мустајбега сјаји --
не би л' смо јој бега осветили 
и Бећира с Јаном оженили; 
не би л' дао Бог, и срећа, јаки 
да та госпа оброди јунака 
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-- Е, јунака од тога оџака, 
нека иде оџак по оџаку.“ 
Па то стари чули бајректари. 
У то сердар рече бајрактарима: 
„Причекајте, коње опремите. 
Сад ћеш с Лике, бајректаре, доћи 
-- Е, Врцићу и Мејрићу ш њиме, 
Деснић Мехмед и Мемићу ш њиме, 
па Вилићу, па и Ограшићу 
-- Е, Турчина Аљо Ибричићу, 
па са ш њима Мејричић Алија, 
па од нас Ахмет Велагићу, 
и они ће коње дотерати; 
ваља данас књиге растурати 
на босанско седамдесет града 
и паланке сто четр'ес' четири. 
Ваља Босну дрмат и Крајину, 
заколебат с војском на Узовље, 
да видимо Узовца Јована, 
на кога је тврђа од краљева, 
од првога Бечкога ћесара, 
па са њиме од три главна краља 
-- Њемачкога и Талијскога, 
па четвртог, краља Маџарскога. 
Ондар кад би' силом ударијо, 
нек' се сила силом поратује. 
Да бегову побједу чинимо, 
па што да Бог и њему и нама.“ 
Ондар, кад су чули бајрактари, 
па вилене коње опремили, 
па хи обља по авлији паду. 
А Мустафа од Хрњице ради: 
он покупи удбињске ћатибе, 
па сад шара карте на ајане. 
Карте шара, сам се разговара, 
па те карте све на јафте дара 
-- све на јафте према башларима: 
које Лици хоће, кој' Удбини, 
које хоће пр'о Унђуровине, 
а које ће пр'о Босне поносне; 
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а које ће за Херцеговину, 
а које ће ка егри Будиму; 
које иду ка дугоме Левну, 
и Будиму преко Бање Луке, 
и Травнику преко Бање Луке --
како ће се карте нашарават. 
Карте тура, а број подбројава. 
Тамам за четири дана и четир' ноћи 
карте седам ћатиба сагради 
на ајане и на капетане, 
на аг'ларе и бегове царске, 
па пр'о Босне на јузбаше редом 
-- на јузбаше и на буљукбаше --
па у село на дикли бајрактаре, 
па остале бајрачке јамаке 
и остале цареве јунаке. 
Шала Хрња није Мустафага. 
Никак'ога ни агу ни бега 
не претури нити заборави, 
но свакоме турски селам спрема, 
а куми га кā и брата свога. 
Ког' гој пита: „за мен', израд Бога, 
спомен за се и цара турскога; 
да свећамо прошлог Мустајбега, 
да за Босну спомен оставимо! 
Да ми црне крпе поскидамо 
са дворова и наших авлија, 
које су нам за беглером биле. 
И сам ће се царе срадовати, 
па на Босну велик берат спремит 
-- на нас завал панут никад неће. 
Небојте се, аге босаначке! 
Ко погине у шехер Узовље, 
ко остане, за то ће цар знати. 
На његову кућу и јетиме 
царска море долећет ирада, 
спахилуци сјајног Сулејмана, 
ђецу држат и вријежит луду; 
удовице под плату турити 
доклен млађи стигну за старијем.“ 
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А кад так'е књиге раширијо, 
па кад бегске виђе бајректаре, 
сад Врцића Ибра сва довика 
-- шале Врца није Ибрахиме! 
У свој Босни, у све бајректаре, 
так'е силе нема међу њима 
-- Е, так'ога виленог дорина. 
Врцић Ибру рече Хрњичићу: 
„Ибрахиме, кā брате од мајке, 
на ти ову карту нацртату 
-- нацртату за егре Будима --
те је право носи пр'о иклима 
докле Пешти и Будиму сидеш 
на дворове уштуглији царском, 
Рагибиту, царскоме већилу, 
који Босну чува у Будиму, 
којега је султан оправијо 
да он нама биде чобаница 
-- ко напане, да га везир брани. 
Ш њим је војске шездесет хиљада 
јаничара, царскога атлије, 
под царевом рудбом и оружјем. 
И у Будим' је шездесет топова; 
сем градова што су за ходова, 
да се Босни од индата нађе. 
Данас паши подај ову карту 
и селам му наустнице кажи: 
‚Даје сердар селам баш од тебе 
да јä л' себе, јä л' елчију твога, 
спремиш тамо бегу на освету, 
твом колеги, цареву већилу, 
а који је погинуо давно. 
Данас њега свећа Хрјичићу 
испред лудог сина беговога, 
бег Бећира да помини баба.‛ 
А ову ћеш другу понијети. 
Паши каже, нека крене војску, 
војске њијме двадесет хиљада 
и двадесет топа са Будима. 
Оно четр'ес' нека Босну чува 
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кад ми тамо рате отворимо, 
јер је кабил: не ваља оставити. 
На Босну се три краља кусе. 
Имају мерак који ће је примит, 
који ће се кључанице примит, 
цара турског ћерат из Стамбола: 
‚У, нек' иде Меки и Медини, 
ђе су стари цари царовали.‛“ 
Па овако рече Врцичићу: 
„Нај ти, сине, десет, дван'ес' карта. 
Кад се отуд од Будима врнеш, 
ударићеш са лијеве банде 
шехер Вакуп и Лијевно горње, 
од крај Левна до доњег Вакуфа, 
па на дван'ес' града љевачкије'; 
наврх Љевна код горњег Мерена, 
код бијелог двора Омерова 
-- то је царски први ага драги. 
Тā је љевом руком узафтијо 
од Ленгера те до Силитора. 
Селам гази Омераги кажи 
да је Хрња селам, Турчин Мујо; 
да Омерага јаше на алата, 
а злаћене гриве до копита. 
Нека Дувно диже и Лијевно, 
његовије' дван'ес' буљукбаша, 
што хи собом без фермана креће 
-- за свакијем по хиљада људи --
без фермана цара Сулејмана 
и везирске ситне бујрунтије. 
Селам, сине, Омераги кажи. 
Нека крене за колегу свога, 
за прошлога личког Мустајбега, 
да свећамо, спомен оставиимо. 
Па се, Врцић, врни, Ибрахиме, 
брже опет код сердара свога, 
јер ми, сине, мореш требовати.“ 
Те оправи, другог момка зовну, 
па Мемића и Деснића ш њиме. 
Е, Мемићу рече бајректару: 
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О, ђе л' бисмо, ђе ли остависмо? 
Поседесмо, па заборависмо. 
А завика Хрњица сердаре: 
„Ти, Мемићу, ове карте прими. 
Узми, сине, седамнејес' карти, 
па хи носи пр'о Босне широке 
докле сидеш Уни на бродове. 
Па пр'о Уне прећерај риђана, 
преко Уне, сврх Унђуровине, 
од сараја Филдуш капетана 
па до двора, до долн'ега бора, 
до дворова Филдушбега млада. 
На седамн'ес' царских капетана 
који војске дижу без фермана 
-- без фермана сјајног Сулејмана 
и везирске ситне бујрунтије --
сваком, сине, шарну подај карту, 
а сваком се замол' капетану. 
Селам махсуз од мене сердара, 
ђе крећемо бегу на освету, 
да ниједан не би остануо; 
да би дā Бог, и срећа од Бога, 
да бегову жалос' повратимо. 
Па ти нај, сине, још четири карте, 
те хи, суне, Босни земљи снеси 
на дви Јање, двије Бијел'ине, 
на два аге под бератом царским, 
на Турчина Хасанагу млада 
и његова стрица Омерагу. 
То су, сине, два прва ајана, 
и они су с војском без фермана. 
Њима подај карте нашарате. 
Селам махсуз аг'ларима кажи 
ђе је сердар нијет учинијо, 
мијо сине, бегу на освету. 
Нек' аг'лари посједу хајване, 
нек' поведу по избору војску: 
који јунак добро коња храни, 
који жалит погинути неће, 
који море ране понијети 
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и на плећи јä л' на сапи друга 
да му Н'јемци не посечу главу. 
Па 'ве друге двије, сине, карте, 
Градашцу хи граду понеси ји. 
Једну Брку подај Ибрахиму, 
другу подај Пржинском диздару 
-- то су прва два агена царска. 
Нек' обадва коње опремају, 
нек' градачку покупу ордију. 
Нек' проберу с куће поједнога 
ђе су и два и ђе су четири. 
Аманет ћеш аг'ларима казат: 
нек' што могну не затвору куле 
-- јер су трла бе --, Босна око бега --
не би оџак какав остануо, 
јел је султан жељан на Бошњаке, 
све се моли да се Босна крди. 
Па се, сине, отуд амо врни. 
Ти Деснићу, моје десно крило, 
на ти, сине, ово дван'ес' карта. 
Лику прођи и Рибничку страну 
докле срезу Сазинскоме сиђеш, 
с крај Сазина одно Бихћа равна. 
На дванајес' буљукбаша царско 
који војске воду на хиљаде, 
сваком карту подај буљукбаши. 
И селам хим од мене понеси: 
нек' гаирет чину агалари 
честитоме бегу на освету. 
Па кад карте даднеш буљукбашке, 
нај ти, сине, ове екстро двије. 
Једну носи бегу у Осеку 
-- у Осеку бегу Хаџовићу, 
и његову сину Ибрахиму. 
Нек' подигне Осјечане младе, 
јер је Осјек до худута близу 
-- близу Пољске, недалек' Маџарске --
то су љути све пограничари. 
Бољи један но другије' седам. 
Па ов' другу пронијећеш карту, 
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те снеси ј' у Брчково равно 
-- мога' рећи, у Тузлу крваву, 
те је Хусејн подај капетану. 
Па се, сине, на шарина врни, 
опет мореш мене требовати.“ 
А Мејрића Ибрахима вика: 
„Ибрахиме, наша десна крила, 
јаш' зекана, трчи на мејдана. 
На ти, сине, ово седам карта. 
Понеси хи Бихћу крвавоме 
на царскије' седам буљукбаша, 
који су бега изгубили 
и Вучару гору напустили, 
који су му од противи били 
што се сврх ње, њи'не сестре, оженијо. 
Ондар не би ли гајрет учинили 
да ожене својега сестрића, 
да освете зета помржљива. 
А кад так'е растурите карте, 
са Бихћа се на Стијену врни, 
ову екстру подај Зуканаги, 
јер је Зуко бољи од четрдес'; 
његов пуљат ђогат бољи, сине, 
од цијеле коња на стотине. 
Зуканаги махсуз селам спреми. 
Нек' Стијену, и око Стијене, 
нека купи штогој више може. 
Пешци нама не требују, сине, 
јел је Узов утврђен од силе 
-- четири га утврдили краља. 
Нема силе да пешице сиде. 
Ондар, мили сине Деснић бајректаре, 
одмах отуд од Стијене дођи, 
ове двије у џеп носи карте. 
Једна само по тебета пише. 
Ову Талу подај Орашкоме; 
ову Раму дадни гламочкоме. 
Селам Раму буљукбаши кажи. 
Нек' покрене својега путаља. 
Нека браћу крене, и Гламочане; 
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нека креће штогој више може. 
Селам Раму и Орашком Талу 
да осветимо бега Личанскога! 
Ондар, сине, прхни на риђана, 
дођ' код мене; мореш требат мене.“ 
Па Мејрићу рече бајректару: 
„Ти, Мејрићу, пр'о Удбине прођи, 
гредом чивтом мећи венеднике. 
Ту су, сине, села насеона. 
Не моремо карте написати. 
Пушке мећи, а вичи ис гласа 
на ајане и на бајректаре: 
нек' се диже цијела Удбина 
-- Удбина и око Удбине --
нек' се иду у Лику крваву 
под жалостне Мустајбега дворе.“ 
А једнога бајректара зовну: 
„Ибричићу, моја десна крила, 
узми, сине -- притегни кулаша --
нај ти ово седамне'ес' карти, 
па иклиму иди цетинскоме. 
На два бега ове двије прве, 
на Зенковића и Бабахметовића. 
На бегове махсуз селам кажи: 
ако мишл'у за мене и себе 
и за сāм шам сјајног Сулејмана, 
нек' подижу војске на душмана, 
да свећамо личког Мустајбега. 
Ово десет узми из џепова 
од Цетиња до Врљике горње. 
Једну подај Врљичком ајану, 
другу Селим подај бајректару. 
Једну подај бегу Плочанскоме 
-- Алибегу, оџакзади ћарској --
једну Крњић подај Алијаги. 
Другу подај Гаврић Хасанаги. 
Једну подај Шарић Махмутаги, 
једно, сине, Алем Кадунићу; 
другу подај Дели Пржичићу; 
једно Осману Грдан Хусејина. 
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Те су куће одличне и љуте, 
водуу друштво што га так'ог нема. 
Кад растуриш карте нашаране, 
сине, к мене поврни кулаша; 
опет мене мореш требовати.“ 
Па кад Вилић зовну Хусејина: 
„Хусејина, кā од срца сине, 
појаш' дора гриве до копита. 
На ти ово седам-осам карта 
од Кладуше низ доње Удбине; 
с крај Отоке до Рибника равна, 
до дворовна од Рибника Хаса. 
Па се с Хаса врни уз Отоку, 
ове карте подај Козлићима 
-- Козлићима и Араповићима --
и подај хи Делибеговима 
-- беговима од Оџака бега, 
од Оџака беглер алајбега --
па се, сине, врни са хајваном, 
сврн' се тамо у Клис на Крајину. 
Једну Клиском подај Алајбегу; 
нека диже из тог Клиса војску. 
А з другом се врни на Кајниџу. 
Подај ову Каниџком ајану, 
најпрвоме аги ал-Отмана. 
Каниџа је свој Крајини крила; 
ту никад, сине, нестат неће 
ни газија нити соколова. 
То је цвијет од Босне цијеле. 
Каниџа је крвава хаљина, 
свакој се је муци научила. 
Селам ајан' Омераги кажи; 
нека ата јаше бијелога, 
нека сина води Мехимеда 
-- којег так'ог у свој Босни нема --
нека диже од Каниџе војску, 
мијо сине, штогој више може 
-- све атлије, нећу пешадије, 
јер је Узов међу краљевима, 
њега четир' чувљу краљевине. 
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Ту ће крвца бити у долине 
да ће спомен остат до вијека. 
Па се, сине, прхни на хајвана!“ 
Па кад књиге шар'не растуријо, 
на тефтер хи текмил учинијо. 
На четрдес' страна растуријо, 
а цијелу Босну претуријо. 
Ђегој селског има бајректара, 
поред њега бајрачког јамака, 
ил' у селу простога јунака 
који име има вриједначко, 
свакога је картом понудијо: 
баашларе, па капетане, 
па диздаре, па царске ајане, 
па бегове, па буљукбаше; 
па бимбаше, па и мајданџије, 
па сваке лаке бајректаре. 
Кад је карте текмил учинијо, 
свакоме је ваду поткојијо: 
„Најдаља је двадес' и два дана. 
Штогој прије, то ми је милије. 
Јер је худут до Узовља близу, 
све потајно -- немојте на јавно --
да не чују дуке узовачке, 
да се пред нас не утврде војске.“ 
Да је --; кад је текмил учинијо, 
картама је рачун сакупијо. 
Карти мало низ Босну поносну: 
таман триста и четири бише 
и на ајане, и на башаларе, 
на јузбаше и на буљукбаше, 
на беглере и на капетане. 
Четири сто и два бајрактара, 
коморџије и тобџије царске 
-- сем везира и сем сваког сина 
те по броји то је отуријо --
на, на ору 'наку --, ђутуру јеџум учинијо, 
кол'ко војске море покупити. 
Сто и четр'ес' и осам хиљада 
море кренут на Узовље равне. 
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То запада према Нијемцима. 
Колико је војске у Узовље? 
Сем Узовља и седам примор'а, 
грајске војске сто шес'ет хиљада; 
а турскије' сто четер'ес' и седам. 
Ондар беглер јећун учинијо 
војске своје из Лике крваве: 
„Још двана'ес' могу покупити. 
А двана'ес' хиљада војника, 
то је таман сто педесет девет. 
Једна мањка но што има Н'јем'ца. 
Ту ћу више турит и притурит 
на ашчије и на коморџије.“ 
Кад је књиге турске растуријо, 
бе, онда се Хрња опремијо 
брата свога Хрњичића Халка, 
па му књигу једну начинијо: 
„Е, мој Халко, бра'ска десна крила, 
нај ти ову књигу нашарану! 
Кажи ханки Мустајбеговици, 
нека кмете купи и чивчије. 
Нек' сатера суват са бачије: 
на суреке краве и волове, 
на буљуке шкуљеве овнове, 
на ордије овце јаловице. 
Нека Мата и Матију зовну, 
што јој спремљу са хиљад' читлука, 
који су јој кметске старешине 
од хиљаду бегово чивчија. 
Свака кућа по два има сина 
-- нека и два, нека и четири. 
Нека рекне на два кмета ханка 
све од куће узет по једнога; 
сал да краве кољу и волове, 
да одеру овце и овнове; 
да низ Лику копају ровове, 
да наставе казанове чорбе; 
нек' се месо за Бошњаке пади. 
А хљеба ће сваки понијети. 
Нек' бегови дођу бајректари, 



   Авдо  Међедовић                                                             

1349

Епске 
народне 
пјесме

нек' с' развије бајрак Мустајбега. 
Нека ханка спрема Бећирбега. 
Нек' не плаче! Син' јој бити неће 
-- ништа бити; ни' ће погинути, 
нит' ће могат у рат уводити. 
Без овако беговици кажи: 
ако редом срећа добра дође 
те би когој уфатијо Јована 
-- узовачког главног џенерала --
јä л' фатијо, или га добијо, 
Бећир би му главу погубијо 
-- не би л' синак баба осветијо, 
да то име па са б' мејд'на прође 
на имену, на његову сину; 
нек се прича доклен је свијета! 
Па ти, Хрња, мој брате Халиле, 
нај ти ове двије књиге шар'не. 
Једну носи на село Јасике 
те је подај Аљу Влахињићу. 
Алија је змајовита глава, 
а мишка му џиновита рука. 
Сабља му је кā и у витеза, 
а дорат му кā и ластавица 
-- Е, он носи деветоро крила. 
Алија је од најбољег сина; 
нема мужа кā и Влахињића. 
Мој Ал' --, без Алије путовања нема! 
Кад сидемо -- ако Бог да, сине --
у Узовљу према манастиру, 
на ћелије и цркве капије, 
ту је дувар од бојаа два --, 
од два боја, дебел од растег'а. 
У тумбак је заливени жути; 
а на цркви од челика врата, 
и преко њих изнутра мандала 
-- два букова, а три челикова --
један мандал по пет стотин' ока. 
На тој цркви четрдес' топова, 
на страну хим грла окренута. 
Туна четрдес' стоји нобеџија: 
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све фитиље држе у рукама 
-- Е, чекају војску од Турака. 
Та је црква кā и од мејбена, 
без грома је ништа сломит нема. 
Море Аљо требат Влахињићу 
да прескочи з дором на ћелију 
и на цркви беден и капију. 
На ти ову другу, Ибричићу, карту, 
па је носи у Чекрку граду 
на сестрића бившег Мустајбега, 
на газију Ибра Хамајлића, 
што га так'ог виш' не рађа мајка. 
Нек' дилбагли попреми ђогата, 
јер је Ибро ћирамета царска. 
На Ибру је четр'ес' хамајлија, 
на ђогату четр'ес' дилбагија. 
Ибро кудар носи Зулфикара, 
сабља сама иде и' перена, 
а на Ибру иду лебе --, не; 
ни ордије, нити регементе, 
нити борбе има с Ибрахимом. 
Ако вакат и судбина дође 
те Алија пр'о дувара прође 
међу њемске страже и ћелије 
те отворит дадне Бог капију, 
Ибро ће га чекат на вратима 
са Зулфикар', сабљом племенитом, 
која главе сјече на стотине. 
Ондар кад ће сестрић беглер поћи 
-- сестрић бегов Ибро Хамајлићу --
све ће добро бити, ако Бог да.“ 
Кад је Хрњу брата оправијо, 
Хрњин Халил кā и ластавица 
на вилена посједе малина, 
па с Кладуше од 'ко полу ноћи 
до зорице, док изгрија сунце, 
пр'о Удбине иклима се прими, 
пр'о Удбине, пр'о оточке стране; 
акшам други, он у Грбаву, 
у Грбаву и Лику крваву 
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пред дворове Мустајбеговице. 
Кад ту виђе бајрак Мустајбега, 
на бедему крпа развијена: 
на њој рука бегова Бећира, 
ђе полази да освећа баба. 
А ордија у Лику Личани 
мало кола ретка пофатали. 
Па на поље около Грбаве 
-- одно поља четири сахата 
до Кунаре, дванеес' сахата --
нит' је брда стало ни ледине 
но све ханка дебој отворила, 
а бегове шатре разапела; 
јер се војсци нада и Краји-
ни, на освету бившег мужа свога. 
То је ханка баш к'о полетела, 
кад ј' освету мужа дочекала. 
И Халил јој шарну снесе карту, 
шарну карту даде беговици. 
Ханка Халка руци полетела, 
па га грли баш к'о брата свога: 
„Моја крила бившег бега мога, 
па и данас лудог Бећирбега, 
златна крила по вама седила! 
Е, да Бог дā и Мухамед светац, 
док је трага и бијела света, 
ви се двије Хрње помињали, 
ваша имена кā и месечина 
На оџак' ви трептале свијећ'!“ 
„Амин, ханко, и с тобом заједно 
ост'о оџак од беглера твога. 
Да то видим, па да умрем, млада, 
не бих ни млад момак зажалијо.“ 
Ондар књигу аге оставијо. 
Мала удри з десне стране врата, 
па се ш њиме преко горе чајне. 
Пр'о Брешљена и преко Буквара, 
па трећи дан изби на Вучарја 
з десне банде ка чекрчкој страни, 
на то поље од Чекрка града. 
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А кад кући Хамајлића дође, 
шале кућа није Хамајлића! 
Насред поље без никак'ог двора, 
виђаше се четири сахата, 
колико је кућа превисока, 
а кол'ко је варом побел'ена. 
Па је разном бојом обојена, 
тенећетом жутом покривена; 
На сребрене ћошке разведена, 
а стубе јој дибом поковате. 
Шерити јој са све стране сјаје. 
То је грофство и богатство прво, 
тā је оџак к'о и одаја сама. 
На одаји четрдес' сејмена, 
и над њима каваз Омерага, 
што сејмене према аги спрема 
у шетање јä ли ратовање. 
Вазда и дан и ној увијеку 
те сејмене храни Хамајлићу 
на свој оџак на трошку својему, 
сем другије', ко мусафир дође. 
Ибрахиму што је кула клета? 
Так'е куће у свој Босни нема! 
Око куле з два боја авлија, 
на тумбак је клета покривена; 
на авлији челичана врата, 
а код њих је срмбрена к'оо скемлија 
-- од сребра је и седефа сама. 
Пре скемлијом и авлијска врата, 
туна вода тече шедрвана, 
на њој хладно до седам чешама 
-- три од срме, четир' од бисера --
на свакој 'е шапа ожежена, 
од жежена злата саливена, 
на ибришим синџир савезана. 
По' том водом мермерно корито, 
на које четер'ес' пије ћулехана. 
Код корита јасли мермерове: 
кад с' напају --, кад с' напоју, да се по --, зопцом храну, 
и тимар се кашагијом брану. 
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Па на сандали седи Хамајлићу. 
Више чешме и више сандалије, 
и више те сребрене скемлије, 
ту је башча разна одарена. 
Разна башча снива свакојака, 
а највиша дрва бадемова; 
па на тевси сурет посађена. 
Што је дрво више шедрвана? 
Из брда је наниже порасло; 
гране дало, са скемлијом стало, 
па се лишће у воду попало. 
Ко је старац, би се подмладијо. 
Који л' би чо'ек по то дрво сијо, 
који би се воде напопијо, 
тā је, сине, до сваког одличан: 
так'ога га у Султана нема, 
ни у царску у Стамбол' хазбашчу 
-- те је так'е у Авропу нема, 
вет' та једна у Дели Ибрице. 
Фала Богу, сијо Ибрахиме 
на ту воду и на ту скемлију, 
па ђогата на чатал туријо. 
А млађи му тимар ударили, 
па му ситну арфу устакнули. 
Ибро момак сал у белу свилу 
-- сал у свилну белу чамаширу --
на бедре му свилена кошуља 
од самога борунџушког платна, 
а на прси свилена ђечерма 
-- кудгој швови, све шерити златни, 
па пр'о прси у злато сковати. 
На глави му фешчић меџедија, 
а босанска поша замотата. 
На Ибрицу бедарашка ћорда, 
Зулфикарка око срца мужу 
на четири злаћена гајтана, 
око срца до левога кука. 
Та је сабља хаџи-аџемунка, 
која главе сече на стотине. 
На тој сабљи три мухура царска, 
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и четврти шеха Ћабенскога; 
та је сабља на Мећу ходила, 
на њој аје има из мусафа. 
Ко је носи, лоше бити неће; 
ко је чека, зле његове среће. 
Ибро сједи баш к' и везир царски. 
Ибру нема без двадес' година, 
а дванајес' добијо мејдана 
-- и четири за цара Султана. 
За њег' седам знаде краљевина. 
Сви су рекли, па су потврдили: 
ђе је Хамајлић на коњу ђогату, 
туна ш њима ратовања нема, 
јер на Ибра Дели Хамајлића, 
на Ибра је четр'ес' хамајлија, 
на ђогата четр'ес' дилбагија. 
Њега пушка ни олово неће, 
ни њемачке џиде, нити ћорде, 
ни с кукова ни с силаха ханџари 
-- ни ханџари из силаха клети --
јер је на њег' дова Мухамеда. 
Та је сила што је так'е нема! 
Кад је Халил до њ'а дотерао 
-- близу Ибра, према капији 
и према тој сјајној сандалији --
па се 'ћаше скинут са малина, 
па пешице до газије поћи 
-- јер је Халил рекао малину: 
„Е, малине, драго име моје, 
ја сам трипут у Стамбол слазијо 
а и у Беч три-четири пута; 
у Беч с ђогом трчао кошију 
и седијо у ћесарском двору, 
и у кафаз џа --, ћесарске Косанде --
тā је, сине, бољи Хамајлића 
нег' у цара, мале, и ћесара, 
и цареву свакоме харему! 
Ово ниђе у свијету нема, 
нити има мужа кā и Ибра, 
ни н'егова на двору начина.“ 
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Но га дели зове Хамајлићу: 
„О, Хрњица Халил на малину, 
ћерај к мене, срце моје драго! 
Ђе си, прва вјеро, потолња невјеро! 
Ев' 'е месец и година дана 
од како те с Ибрахимом нема. 
Знаш ли, Халко, шта смо лани рекли: 
ђе с' видимо, чешће долазити, 
па један другог загрлити. 
То смо рекли, Халко, у Јадики; 
то је јадно, па невјеровано. 
Тебе к мене у Чекрку нема, 
а ја прије к тебе доћи нећу. 
У Кладушу ја бих дош'о, брале, 
но си мене ваду учинијо, 
да ли би ме први посјетијо. 
Ђе си, жељо моја исред срца?“ 
Па делија скочи са скемлије. 
Хањичића срете Хрлилагу, 
па га с коња з двије грли руке, 
ал' га љуби међу очи црне 
ђе се сиви соколови љубе. 
Халка носи баш к'о мајка сина 
у наруч'е од године дана, 
па га тури на скемлију сјајну 
-- на скемлију, на меку шил'тету. 
То је шил'те од дубровске дибе, 
а у њему вуне неимаше 
-- нит' ј' у њему вуна ни јарина, 
не све морска 'тича перјушина. 
Он га тури, па га загрлијо, 
а срмали ћурком погрнуо. 
Агрли му чибук запалијо, 
па код њега сједе на стандају, 
па га пита, хожђелдије даје: 
„Хрњичићу, кућо газалијска, 
ђе си, брате -- ниђе те не било! 
Како ми је Хрњица сердаре? 
Морете л' се држати ћенара 
и бранити бечкога ћесара? 
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Како стоје чете и ордије? 
Четујете л' и војујете ли? 
Како су ми аге по Удбини 
и по Лици и Отоци доњој? 
Морете ли сиротоват, Халко?“ 
А Хрњичић лакрдије мудре 
Ибрахиму рече Хамајлићу: 
„Хамајлићу, зате златни царски, 
нити царујемо нит' господујемо; 
ев' 'е, брате, годиница дван'ес' 
--Е л' -- како смо даја изгубили 
-- даја твога, наше огледало, 
Мустајбега од Лике широке. 
Ко се жени, џумбус не чинимо; 
ко с' удаје, не чини весеље, 
ни' се трке чину од хајвана, 
нити песма стоји ђевојака, 
нити пуцањ стоји венедника. 
Све жалосно док вријеме дође.“ 
Па извади књигу из недара, 
Ибрахиму даде Хамајлићу. 
Кад је Ибро књигу дофатијо, 
па јој стаде читат низ јазију, 
па га вреле сузе пропадоше 
-- не од ништа, нег' од ашка клета 
од силнога брата Хрњичића, 
ђе је сердар задрм'о Крајину. 
То би прече Хамајлићу било, 
теке љета без Ђурђева нема, 
а ни брата док не роди мајка, 
а ни боја без Хрњичког соја. 
Па је шућур дечак учинијо, 
па и опет Халка загрлијо: 
„Прве куће прво соколовство! 
Е, да Бог дā и сви божи свеци, 
име вашо до вијека суда; 
вазда ви се име помињало, 
млади с вама себе куражили, 
и трчали, па се веселили 
у најпотолње време и векове!“ 
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„Амин, брате, и тебе и нама!“ 
А Хамајлић рече Хрњичићу: 
„Хрњичићу, кā брате од мајке, 
селам брату Мустафаги твоме! 
Јаћу одмах опремит ђогата, 
дићи Чекрк и чекркску војску, 
ако Бог дā, брату твоме Мују. 
Војсци ћу му од индата доћи, 
с Влахињићом бити Алијагом; 
ђе најтврђе биде у Узовље, 
брату помоћ, у над Бога јака, 
кā и друге људи хиљадама.“ 
„Знамо, Ибро, Бог ти дао здравље!“ 
Хамајлић га зове на сараје: 
„Хај', Халиле, да се одморимо, 
да с' напијемо вина руменога 
и ракије трипут препечене.“ 
„Фала тебе, гази Хамајлићу! 
Знаш опасна Хрњицу сердара: 
наа чем је мене оправијо, 
да се одмах у Кладушу врнем, 
јер се Босна зањихала клета, 
босанскије' седамдесет града 
-- О, Херцеговину нисмо ни писали. 
Сад ћемо с'е књиге растурати, 
херцеговске купити ајане 
са бијела шехер Сарајева 
до Требиња, нашега бедена; 
од Мојстара, челеби пазара, 
па са широког поља Невесиња. 
Ваља неком књиге носит шар'не 
у Сарајево паши Сејидићу, 
у Коњику бегу Хатагићу, 
у Пазару бег' Ћемаловићу; 
једну књигу на шехер Невесиње 
на дворове гази Љубовића; 
једну пронијет тамо у Требиње 
на Турчина бега Миширића 
-- Мишигића, млад' господичића; 
да се дрма сва Херцеговина.“ 
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Па се до два брата загрлише, 
па с' у бела лица пољубише. 
Фала Богу, коња јаше Халко, 
отрча га одкуд је дошао. 
Сад му је друштво искупљено. 
Да сад вакат чему је вријеме. 
Најпрви је Врцић растуријо, 
па на коња о' сердара дође. 
А сердар га загрлијо Мујо 
-- загрлијо, па га пољубијо --
па Врцићу рече Ибрахиму: 
„Ибрахиме, баш си врсно дете! 
Кā и тебе у свој Босни нема. 
Живијо, сине, млого љета; 
на твом челу и на лицу твоме 
сјајало сунце и месеечина, 
и драни ти били повриједни! 
Кā и што су на башчу ружице, 
тако твоје процафтало лице!“ 
„Амин, Хрња, и тебе командарство 
-- војсководство и командараство. 
Вазда бијо, па вазда судијо!“ 
Па га дели Хрња замолијо: 
„Нај ти ове с', Ибрахиме, карте. 
Једну носи у серсдара, Ибро, 
на Турчина Пашић Сејидића; 
нек' подигне Сарајевце младе, 
дванајес' хиљада Бошњака, 
Сарајлије баш к'о ватре живе. 
Нећу пешца, но све пе --, но све атлије 
-- Е, атлије тек на ате, сине, 
на атове и на бедевије. 
Сарајево је целој Босни глава, 
ту имаде на избор јунака. 
Селам кажи паши Сехидићу. 
У ту војску ниједнога нећу 
-- момка нећу -- који нема тока 
ни на глави, сине, челенака, 
и нећ' ата који нема рахта, 
да та војска међу нама пође, 
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да зачини међу дувелима 
-- ко погине и остане, сине, 
да се не би чудили Латини, 
да је как'а рђа у Турака; 
но да виду што је господштиња. 
Па Ибрица, кā брате од мајке, 
ову карту преко Сарајева 
високоме великом Коњицу, 
у Коњицу бегу Џеватићу. 
Подај књигу, па прожени дора. 
Па кад сидеш шехер Невесињу, 
ову подај бегу му --, Љубовићу 
-- Ахметбегу, Салихбега сину. 
Та је кућа од ћираметова; 
од те, бе, куће издавања нема. 
Ђе су они, ту је срећа цела; 
ђе се купи по стотину бега, 
кад који Љубовићу дође, 
од тог бега ниђе другог нема 
без тā један, а више ниједан. 
Па проноси ову књигу, сине, 
у Мојстару, челеби пазару. 
Подај књигу бег Ћемалбеговићу. 
Понеси му махсуз селам, сине; 
нек' подиже од Херцега војску, 
од Мојстара и око Мојстара. 
А ти, сине, протерај дората 
докле сидеш, сине, у Требиње. 
Подај књигу аги Мишигићу. 
Нека ага опреми путаља, 
нека војску од Требиња креће. 
Требињци су пограничаари. 
Ти су љути кā од горе вуци, 
све по један море на седмину; 
њихни коњи бољи од нашије'. 
Па с', Ибрица, врни у Крбаву. 
Ја се надам у Бога, Врцићу, 
докле дођеш, вријеме ће доћи. 
Ваља војске чекат од Крајине, 
ваља групе турске прифаћати
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на алаје и на командаре, 
а на дворе смешћати башларе; 
бајрактаре турат под шаторе 
-- аа башка биће бајрактарско --
а сватове нек' се мијешају, 
све ордије и ките босанске.“ 
Па кад Хрња Ибрахима спреми, 
сад га ето у подруме мра'не, 
па ђогата клопавога нађе, 
па ђогату чуле скида сјајне. 
Беше ђогат умор поврнуо, 
а низ уши --, низ главу уши обесијо. 
Ђогат клети ногом десном трупа, 
цијела се закалина кула 
-- љуља баш кā да је потресина. 
А так'а му беху бешарета, 
кад ко рата има јä л' четива, 
десно ухо през образе спушћа, 
десном ногом бије по ћемеру, 
те а љуља кулу по ћемеру. 
А кад Хрња погледа ђогата, 
онда Хрња ћеиф наместијо, 
па удари коња по сапима: 
„Ај, ђогате, донијо ђевојку 
-- Е, лијепу сестру Јованову, 
за Бећира сина беговога; 
и ти бијо једек по девојку, 
а ја, ђого, сва'ски старјешина. 
Свијет'о нам обтраз, ако Бог да, 
учинели што смо наумили!“ 
Па каваза Хусејина вика, 
који хизмет чини код ђогина: 
„Хусејине, кā и мијо сине, 
хајде горе у друге чардаке! 
Отвор' сепет од великог лавна. 
Ту је ђузел добра ђеисија; 
ту је калкан и рахтови златни, 
и ет' оно седло ђогатово 
које ли је од злата сл'евено, 
и на ђог'ну --, седлу кубурлуци сјајни. 
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Узми, сине; опреми ђогата. 
Удари му тимар кашагију, 
млаку воду и ракли сапуна. 
На чаршаф му длаку наместите, 
а у сунђер воду покупите. 
Па мој сине, каваз Хусејине, 
натур' рахте, привежи колане, 
а претури срмали билане. 
Залож' коња кā ји од бајрама, 
кā да ш њиме хоћеш пре Султана! 
Ондар кад ми опремиш ђогата, 
проведи га преко од авлије 
док се сердар у одаји спреми. 
Ја сам данас Босне командаре; 
ваља себе добро опремити. 
Море бити у Узовље, сине, 
у Узовље пасти по мејдану, 
а звати ме Јован Џенерале 
на мејдана међу ордијама. 
Ако би ми суђен данак дош'о 
да се мртав не засрами Мујо; 
да не рекне Узовац Јоване: 
‚Фала куд је Султан Сулејмана, 
којег ли је спремијо сердара 
без одела и мушкога прела! 
Ту сердара ни ђавола нема!‛“ 
Кад је тако Мујо наредијо, 
па да видиш гојешног Халила 
-- О, делије каваз Хусеји-
каде стаде опремат ђогина. 
Ама ђогу тимар учинијо: 
казан воде умлачијо млаке, 
па ђогату длаку одамијо. 
На сунђер му воду покупијо, 
а на чаршаф длаку наместијо. 
Па ђогату ћебетину баци 
-- ћебе клето, од свиле плетено, 
а перушком диџом поткићено --
да ђогату у великом трку, 
да му ђегој радно не начини 
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јä л' на трку, или на мејдану 
-- Е, так'оме мушком пехливану. 
Заложи га ђемом њемачкијем 
са чампаром од четири струка, 
па му тури билан у образе, 
а прикити седло од мерџана. 
Па повеза четири колана 
-- два иликли, а два ибришимли --
па петицу ђогову каницу, 
што ђогата од колана брани; 
па послије араиш калкана 
од четири клобукова златна. 
З двије стране два рахта од злата, 
а послије силимбета сјајна. 
Па заложи ђемом преко ђога. 
Протури му решму позлаћену, 
а кроз решму џиву ђогатову. 
Гриба бела, а злато жежено, 
па се двије сјаке учиниле 
баш к'о сунце кроз јелово грање. 
Тако гриба кроза злато сјаје. 
Натури му два каната златна 
низ обадва ђогова образа. 
Запучи му пуце на ушима 
-- на то пуце сјајна звезда сјаји 
и на њојзи алем камен драги, 
би рекао да је даничкиња. 
Запучи му на сапи кушкуне 
-- на кускуне араиз ђемени, 
и на њима злаћени шерити, 
на шерите сјајан мјесец сјаји. 
Па проведе хашу попурлану. 
Тури ђогу свијетло оружје: 
у кубуре двије мљетке клете 
које п' оке тученика примљу 
-- ћетови хим каменови драги, 
а карике од злата жежене. 
Па претури хашу попуљату 
-- ни ковату, ни иглом шивату, 
но од суха исплетена злата. 
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На тај хаши три гајтана златна, 
и на њима слика на ункашу: 
на ункашу царева ордена, 
царска рука и свије' риџала. 
Тā је први сердар Хрњичићу 
од све Босне седамдесет града. 
Па кад коња хашом огрнуше, 
би рекао па би се заклео, 
небеско се сунце расјајало, 
а с небеса попале звијезде 
од те свите од ђогата клетна. 
Висок ли је и дугачак ли је? 
Дугачак је баш к'о крпа платна, 
а висок је кā планинска јела. 
Кад је ђогат каваз опремијо, 
па му дизђин на дилбагу врну, 
па му силе тури уз вилицу. 
Так'и адет беше у ђогата, 
куд ходаше, сам се провадаше 
и својега цика сахибију. 
А сад да ви за сердара причам. 
Кад је дош'о на своје д'ореве, 
на бојеве на четврте куле, 
ту је љуба и сестра Ајкуна, 
и старица двије Хрње мајка, 
што та када родила тог сина 
што га више друга родит неће. 
Кад ханума мужа дочекала, 
-- то је сестра Закарић сердара, 
а господска кā и белогорка --
она Муја 'према и опрема; 
она Мују тура тевдилове 
-- некад Мују, а некад Халилу. 
То је њојзи слика ода жена --; 
та је женска што је так'е нема! 
Па сердарску косу дофатила. 
Алем перчин на туре турила, 
а велике уплете челенке, 
та имена и златна ордења 
преко косе и сердарског чела. 
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Царева му на чело зердава, 
и у њојзи име Сулејмана 
-- највишега сјајног турског цара 
и највећег на свијет' владара. 
Па калпачку капу ал-Отмана 
и три круне за --, бегска сердара, 
три зердава ђе је сердар царски. 
Па поред њих седам челенака. 
Све су крила на крила нав'јена 
преко брка и чела широка. 
Златна пера бела опуштала, 
у мрке се брке смијешала. 
Веђе двије пале пре образа, 
баш у брке веђе саставиле 
-- Хрњичке су баџе начињене, 
па гледа кā и сури вуче 
кроз те веђе баш к'о проз прозоре --
а бркови са рама на раме, 
па с рамена пали не прсима. 
А олукли токе натуријо: 
једне клете од клобука вел'ке, 
а друге су златне клекове. 
Један колер од Али Султана, 
два каната до сердарског врата; 
пуце једно под Мујово грце 
-- у њег' пола оке има злата. 
То је пуце име Сулејмана: 
тā је Хрња сердар први царски. 
Па на плећи плетену доламу 
од бијелог мљетачкога платна 
-- али више жице и од злата --
па низ прси у Хрњине руке. 
Те су руке кā и ђовде друге; 
кā и добри момцуј по појасу. 
Те доламе те мишке не стављу 
-- нити стављу нити испучају --
но долама на гајтану дата, 
на дванајес' пуца запучата 
-- свако пуце по пō литре злата. 
А на Хрњу свита и дукати. 
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Ти су брци токе притиснули, 
а долама у злаћене гране 
на Хрњама на оби бедрама 
-- Е, кадифли црвене чакшире 
од млетачке лијепе кадифе; 
кудгод швови, све гајтани златни, 
па злаћене гране начињене. 
Преко бидре гује уз листове 
на колена главе састављене 
-- па би рек'о ко није вешт бијо, 
кад коркаше и кад ходијаше 
да га жива гује из'едоше. 
Та је Мујо спучао кајасу, 
па опаса баш свиленог паса, 
па злаћена натару силаха. 
Двије мљетке, обје пушке мале 
-- оба двије без кремења пале --
које п' оке тученика примљу, 
које ломе на људе панцере 
-- кад пред њима, панцер не помаже. 
Па те пушке и ханџари љути: 
ћетови хим каменови драги, 
ханџар-кама од четири ки --, од четири кила, 
на њој ношка од бисера сама 
-- а та кама срца мушка пара 
на мејдану међу ордијама. 
Па на гајтан ласу аџеманку 
-- та је сабља од злата жежена. 
Један балчак од дуката сама; 
на балчаку алем камен сјаји, 
а по њојзи и срма и злато. 
Крна јој је од бисера сама, 
а костура од четири кила, 
од зехера и челика љута, 
која сече на море вапоре 
и на бедем полаке синџире 
-- а камоли кости на јунаке 
или мушке са јунака главе! 
Па дофати чизме и калчине, 
па обуче, па ту току прими. 
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Прими пушку Таслитудосавку, 
па се ш њоме низ скалине крену, 
низ четрдес' од 'калина куле, 
низ четрдес' мердивена царско. 
За њиме се клета сабља вуче 
-- кол'ко трупа, кā да ата вуче. 
Док је Хрња сиш'о на авлију, 
на авлију на демир капију, 
ту га чека и Ајка и мајка. 
Мајка држи бисаг од менев'ша. 
Меневши је узела бисаге, 
и стара му брашљенике дала. 
Неће Муја сина оправити 
да на вечеру оде беговици; 
да ли га сутра не би ханка 
прекорела ђе је тамо бијо, 
ђе своје није похарчијо. 
Мајка сину турила бисаге 
на терћије виловна ђогина. 
Па сердаре приведе хајвана 
код пајвана и коња камена, 
код бињектеш камена рамена, 
па с камена ђогу на рамена. 
А стара му беседила мајка: 
„Ведро чело, Хрњетине двије! 
Хајирли ти, сине, пути били! 
Е, да Бог дā, мој милостан сине, 
ти пошао, здраво ми дошао. 
Душмани ти под ногама били 
кā ђогове чавле и подкови. 
Е, да Бог дā, мој милос'ан сине, 
учинијо што си наумијо! 
Бега свога, сине, осветијо, 
спомен за те, и свијет'о образ. 
Аманет ти, сине Хрњичићу, 
немој кога на пут нападати. 
Немој, сине, млого шаловати 
-- ти си сердар на Босну цијелу. 
Сваког мањег учини вишега. 
Не на путу не смети никога. 
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Ако тии, сине, заклонијо лица 
од Јована так'ог џенераља, 
па од бана, па од как'ог краља 
-- мајка с тобом цијел свијет гледа --
да Бог дā, мој Хрњица Мујо, 
мајка тебе више не виђела, 
у мртву се ђовду проклињала! 
Ајде, сине, угурли ти пути! 
Сагни, Хрња, по ђогату главу, 
да те мајка за вијека љуби 
међу твоје очи соколове 
-- море бити, па се не видети.“ 
Погну Мујо по ђогату главу; 
мајка сина међу очи љуби, 
а он мајку у бијелу дојку. 
Па је куне гази Мустафага: 
„Моја мајко, халали ми, стара, 
а што си ме дојила с недара 
те храну четири године, 
млого к мене јада повиђела.“ 
„Сине мијо, ја сам доваџија. 
Честити ти и широки пути! 
Свијет'о ти образ на мејдану! 
Па у јутру на Расат Мејдану 
пред Бога кад бидемо, сине, 
ти ћеш бити џенетлија први.“ 
Он јолџија, они доваџије; 
на авлији врата притворише. 
Шћаше плакат Мустафагиница 
и Ајкуна, но хим не да стара: 
„Шу'те, двије кучке у сараје! 
Што плачете за мојега сина? 
Ја родила, ја сам промучила, 
ја га данас с образом спремила 
пред том војском и Крајиином клетом, 
да је војсци Хрња командаре. 
Ја га данас зажалити нећу! 
Кā живијо, кā ми погинуо, 
свијет'о је образ Хрњицама 
данас дослен, и одселен бити.“ 
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Па са шњиме на мушке дворове. 
Мујо споља зове Ајкунију: 
„Ајко сестро, каде Халил дође, 
нек' саспреми, па нек' за мном пође! 
А ето ви каваз Хусејина. 
Ви нијесте жељне ни од чега, 
несте жељне пара ни дуката. 
А небојте се ако суђен биде 
-- ако суђен данак дође Мују, 
па понечем и брату Халилу. 
Божју помој, јä у царско здравље, 
цар ми опет заборавит неће! 
На кулу ће ферман оправити, 
берата ти и дати улефу. 
Лоше никад робље бити неће!“ 
Оде сердар Лики на Крајину. 
А сад одвиш, браћо моја, кажем. 
Кад је сиш'о на бегове дворе, 
кад је пољем бијо Личанскијем, 
кад ту чула Мустајбеговица 
и Личани сви, и беглери редом, 
кад тим пољем Муја угледаш' 
на вискока пјегава ђогата, 
фала Богу, на ноге скочише. 
Страшна мужа у свиту злаћену 
сагледаше, па се начудише, 
па сваки очи раздријеше: 
је' л' то онā сердар, или није? 
Чини хим се да је виши Мујо 
-- и још виши, и још наочитиј', 
и на коња више силовитији. 
Ђогат клети дува, врата исправијо, 
а двије жвале ражвалијо,
па иж жвала преко ђема свога 
пребачује пене преко себе, 
преко себе и сердара свога. 
Пене клете на сапи падају, 
па са сапи на поље остају 
-- кад би неко глед'о издалека, 
би рекао, кад није видијо, 
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да му ђога радијаше овце 
-- О, рађаше овце с јагњадима. 
А с нождри му мавен пламен лиже, 
запаљује све решму на челима, 
па тавњује на чело звијезду 
-- и јабуку и даначку звезду. 
Кол'ко клетан под сердаром скаче, 
би рекао, напрема се Мујо 
да бијаше з главом до облака. 
Више так'ог немаде јунака. 
Ханка вика Личанског ајана 
-- Е, Ћејвана, бегова амиџу: 
„Ну, Ћејване од Лике крваве, 
вич' сејмене бега Личанскога, 
нек' Хрњици стану на селаму! 
Шала Хрња није Мустафага; 
он је данас Босне целе глава. 
Иде мога мужа освећават. 
Ондар личански Ћејван послуша хануму. 
Отрчао, млађе повикао, 
та хиљада личански' сејмена 
што је вазда хазур на дворове. 
Е, кад је бег бијо Мустајбеже, 
и потље бега док је жива ханка, 
та се није кућа раскинула. 
Полећели пред Хрњу сердара, 
па с две стране на селам станули. 
Хрња стиже, туркси селам вика, 
па се газ'ја скиде са ђогата. 
Полетеше до два бајректара 
-- Е, Деснићу и Мемићу ш њиме --
ђогата му пјега прифатише; 
оно пет бегско бајректара 
прифатише за руке сердара. 
Стве ка авлије надно камерије 
истрчала Мустајбеговица. 
Биневси је сишла на мердивен, 
па сердару руци полетела. 
На горње га боје исправила, 
на бегово шил'те посадила. 
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Пред њим ханка руке превезала, 
па му ситне хожђелдије дава 
-- хожђелдије и сафалџедије --
а двори га баш к'о царев лала, 
баш к'о лале цара у диване. 
Па су рекли да су здраво били. 
Ондар тавну нојцу преноћили. 
Кад у јутро рано поранили 
-- то је време док је спрем'јо Мујо, 
док је з Босне књиге растуријо 
преко Босне и Унђуровине, 
пр'о ко --, пр'о Крајине и Херцеговине, 
тамам месец и недеља дана; 
и дванајес' док је дош'о амо, 
то је равно четрдес' и девет --
тада време беше од скупљања. 
Сад се ваља припремат Крајини. 
Кметобаше и чивчије бекске 
сагнале су овце и овнове 
и на суре краве и волове, 
јаловице. И кмети бегови 
-- Мате кнеже и Матија ш њиме --
нис поље су рове укопали, 
а казане с месом наставили; 
и млађи су шатре разапели 
од велике воде Ситниначке 
садно Лике до брда Кунаре, 
до питомог села Јасикова. 
Што је поља и што је од брда, 
чадорови што су пофатали 
спрем' ордија ђе ли ће Крајина, 
тамам мејдан дванајес' сахата 
наоколо около Крбаве. 
Је ли није 'нака шала мала, 
но је клета Босна поносита, 
што је так'е нема и Султана. 
Седамдесет великије' града, 
у свакога има по хиљада 
-- осем села и сем паланака, 
то је сила и осем везира. 
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Ваља војсци џевап учинити. 
Сад нека Муја, нека му дружине; 
нек' се ш њиме Босна купи души. 
Ој, ђе л' бисмо, ђе ли остависмо? 
Поседесмо, па заборависмо. 
Сад кад сердар на бегове дворе 
преноћијо и рано ранијо, 
ујутру га дочекала ханка. 
Кахву пече на кахве-оџака, 
а Бећирбег Хрњу двори Муја 
баш к'о цара лале на диване. 
Док сердарске очи полетеше 
на Кунару и брду велику, 
кад витрова од хаваја нема 
-- ветра нема, а јекну планина, 
а од горе полеће четина, 
а запишта трава ђетелина, 
а велика стаде трупњевина. 
А сердарске очи полетеше, 
кад је чудан сејир умотријо! 
-- кад ево ти Будимског везира 
на великог високог лабуда, 
главом везир, и бијела брада. 
На чело му царева зердава, 
а калпак га царски оклопијо; 
све нишани под берате царски, 
а велике поврх њих челенке 
-- једна факли, а друге чекркли --
а се златна пера растурила 
пр'о везира и бијеле браде 
-- брада бела а пера злаћена, 
па се двије боје предудриле: 
би рекао, сунце сјајијаше 
од запада кроз јелово гран'е. 
А јес' тешки колер код везира, 
златан колер око бегског паса 
-- могах рећи, паши око врата --
два каната, име ал-Отмана. 
Ер'дегличке токе на везира, 
а на плећи чарева мавлута 
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-- кудгод швови, све гране од злата. 
Рамена му гује оплетене, 
низ везирске мишке саведене 
до на прсте, ђе прима аџемку. 
Везир паша врсан и бијесан, 
у здравље цара ал-Отмана. 
Ђовде нема на уштугли пашу, 
но је бутум притиснуло злато 
сврх од главе па до ниже паса. 
На бедре му ерздекске чакшире 
кā што лале носу у диване. 
Араиш га силах притегао 
-- би рекао да је гуја црна. 
На силах му свијетло оружје: 
двије пушке од јан'ичарске руке, 
које су се за паше градиле; 
гадарачка сабља ал-отманска. 
Низ везира покрај левог кука 
лабуда му туче до преко чукља. 
Пашин лабуд кā бијела вила. 
Рахти златни с обадвије стране, 
клобукови и силимбе златне; 
и на њега и свита и злато. 
Шака везир није од Будима: 
пред њим иде дванајес' бешлија. 
На свакога царева бешлију, 
по пред њиме царски једек хода 
-- сви једеци од бијегове главе, 
од врх њихне главе па до траве 
на стамболском чохм покривени --
беговици на прилог ношени, 
да јој прилег дадне у Крбави, 
да би штогој подпомог'о ханку. 
Пред једеке двије коморџије 
те ћераху на хурч маџарије, 
карска каса и везирска рука 
да помогне Мустајбеговицу, 
нека срете и прати ордију. 
Са везиром четрдес' башлара, 
све под перо сјајног Сулејмана. 
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Све по један на петстотин' суди, 
а двадесет четири хиљаде, 
све атлије јан'ичара царског. 
На атове униформе царске, 
да кумису царски беглучани. 
У сахтијан коњи замотани. 
Такав адет, вису гадаркиње 
с левих кука царски' јан'ичара, 
а на њима мрке гуње царске, 
па попале до ниже паса; 
а гадарке висаху низ класа. 
Гадаркиње у сребро сливене, 
а на гуње мрка бр --, мрка платна црна, 
па се двије боје обојиле. 
Како сабље кроз те гуње сјаје? 
Баш к'о светка кроз облак грмљове. 
Ондар рота изби на Кунару. 
Сердар скочи и повика ханку: 
„Ну, ханума, зовни бајректаре! 
Ено честит паша од Будима, 
ђе најпрви' изби на лабуда. 
Војска царска бујрунтија јака; 
ваља пашу добро дочекати, 
ханко, па га ићрам учинети.“ 
Е л', кад ханка зачула сердара, 
намах седам вика бајректара, 
па скочише, беден отворише, 
а викаше по Лики Крбавој. 
Хиљада се сејимена спреми 
у сретање пред пашу з Будима, 
на селаме пали з двије стране. 
Кад Будимски везир долећијо, 
селам даде, паде од лабуда. 
Бајрактари пашу за једеке 
и бијеле од везира руке, 
па ведоше на двор Мустајбега. 
Па га Хрња срете Мустафага: 
надно стуба усрете везира 
и десној му полетијо руци. 
Не да везир руке пољубити, 
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но Хрњицу грли око врата: 
„Ај, аферим газалијо царска, 
који дински дирек куветлишеш, 
који жалиш ко је погинуо, 
који чуваш шане Сулејмана; 
дирек справљаш од цела имана, 
образ светлиш целог муслимана!“ 
Он пред њиме, а Мујо за њи-
ме, а главари на друге дворове. 
Е, јан'ичари пали у чадоре. 
Јан'ичарска трупну мехтерија, 
а запишта царева борија. 
Копља бојна пре шатор побише, 
а витезе коње повезаш'. 
Јан'ичарска кола ударише. 
Боже мијо, што се џумбус гради, 
би рекао, да су царски шани 
и царски се скупили риџали. 
Тамам пашу ићрам учињеш', 
док Кунара закрхта планина. 
Стаде писка траве ђетелине, 
а Хрњичке и очи везирске 
погледаше пр'о Кунара клета 
-- кад ево ти паше од Травника 
на сијах', коња великога. 
За тим пашом двадесет хиљада 
-- Е, Травничара, војске јањичара, 
и дванајес' царскије' топова. 
Ш њима 'рана и џебхана царска, 
и пред њиме двана'ес' бешлија, 
и једека дван'ес пред везиром 
-- сви једеци чохом покривени, 
и то чохом теке венедничком --
сви су пошли на дар беговици, 
да јој штогој припомогну војсци; 
а пред њима двије коморџије 
два хурча ћераху дуката, 
ђе је ханка остал' удовица, 
да је царска хазна подпомаже. 
Е, кад изби војска од Травника 
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-- храна царска, руба јањичарска, 
и атови у калтаке царске 
кā што војска носи Сулејмана --
Мујо скочи, а вика везиру: 
„Опрости ме, лало од Будима! 
Да потрчим до бегског бедена, 
да бегове каведаре вичем, 
да сусрету пашу од Травника; 
да му војску сместим под чадоре, 
њега к тебе доведем овамо 
-- нек' је друштва више на сарај'.“ 
„Ела, Хрња, гази Мустафага!“ 
Мујо сиде на авлијска врата, 
па бегове вика бајректаре, 
а бајрактари вичу сејимене. 
Полетили бегови сејмени 
пред Травничког пашу на селаму. 
Паша стиже, з двије стран' се вика 
-- селам вика з двије стране обје, 
з двије стране међу сејменима --
па се с коња скиде међу њима. 
Они пашу за бијеле руке, 
а јагрза воде у подруме. 
Војска с војском смеша у шаторе, 
а главари на друге дворове. 
О, кад двије паше поседоше, 
два везира па се загрлише, 
један другом 'ожђелдије даје 
-- хожђелдије и сафалђедије. 
Честитају весеље бегово, 
ђе освета иде Мустајбега, 
да се свећа Личког бега глава 
кроз земана дванајес' година. 
Кад су рекли да су здраво били, 
два везира и сердар са ш њима, 
таман беху ћеиф наместили, 
док се Кунар отвори планина. 
Кад погледа Мујо с везирима, 
кад ево ти Фетибеговића 
з Бање Луке, на коња лабуда 
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-- а 'ћа' рећи, на коња кулаша. 
Са беглером салтанети тешки. 
Јадне паше обадвије царске 
према бегу от ш'ер Бање Луке. 
Салтанет му бољи од везира. 
Бањолучки за њиме ордије 
на атове и на бедевије. 
А беглера срете Мустафага. 
Насред поља бег му селам вика, 
па одмах бег загрли сердара. 
Мујо бегу хожђелдије даје, 
а он њему афериме тешке: 
„Фала! 'ферим, Хрњица сердаре 
-- Бог ти дао здравље и весеље; 
светао то оџак и имење 
док је трага од цијелог света!“ 
„Амин, беже, и вама под мене!“ 
Ондар бега међу паше царске, 
а ордије под чадоре беле. 
Мал' су сели те се одморили, 
док Кунара зајеча планина. 
Ал' погледа сердар и дружина, 
кад ево ти ајан Омерага, 
Љевак Омер од Лијевна клета, 
на алату вас у суху злату. 
Притисла га пера ш челенака, 
пера златна од сврх челенака. 
Беглер јаше коња алатаста. 
Ш њим Љевчана дван'ес' буљукбаша, 
за свакијем по хиљада људи 
-- све момака баш к'о ђевојак', 
и једнаци и једноликасти --
за свакијем по бајрактар клети. 
Златне крпе и темрета клета, 
на темрета злаћене јабуке. 
Крпе златне свиле бајрактаре, 
а те ките пале на јамаке. 
Ко заступа царске бајрактаре? 
А велика сила налећела. 
Мујо седам бајректара вика; 
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потрчаше, сретош' Омерагу 
са дванајес' љевско буљукбаша. 
Омерагу и башларе царске 
код везира на везирске дворе, 
а ордије пале под шаторе. 
Салам рекли, па се упитали 
за мир добар и за добро здравље. 
Тек зајеча Кунара планина. 
Јä л' погледа Мујо и дружина, 
кад ево ти седамнаес' бега 
преко Уне, од Унђуровине. 
Ко најпрви беше на галеша? 
Сврх Унђурске Филдуш капетане, 
којега је 'дело обуздало 
-- 'дело клето од сухога злата --
галеша му рахти обуздали, 
а пред њиме четири бајрактара, 
па дванаес' унђурско капетана, 
за свакијем по хиљада људи. 
Ти су клети капетани царски 
бољи него паше у диване, 
што у двору сједу код Султана. 
Нити мореш разлик учинети 
да л' су бољи пашии јä л' везири, 
јä л' пашански коњи ћулехани 
него што су коњи капетански. 
А та војска сва једнака клета. 
Све атлије, нема пешадије. 
Кад је сердар опазијо беге, 
капетане под улефе царске, 
истрчао с хиљаду момака, 
насред поља на селам стануо. 
Филдуш з дван'ес' капетана дође, 
селам даде, паде од сијаха. 
Селам даде, загрли сердара, 
а сердар хим даје хожђелдије. 
Ордије се сместе под чадоре, 
а беглери код паша царскије'. 
Тамам рекли, па се загрлили, 
и за мирно здравље упитали, 
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лети дван'ес' послужника ханке 
те дијелу ко хоташе вина, 
ко пијаше вино јä л' ракије. 
Неко чибук хоће, и наргиље, 
неко кахве мрке прекогрке 
-- ко пијаше, и што бегенисаше, 
сваки доста на двор имаваше. 
Док сердарске очи утекоше, 
Кунара се замрча планина. 
Кад погледа сердар и дружина, 
кад ево ти Тузле капетана, 
Хусејина од Тузле крваве; 
са ш њим Тузла, и около Тузле, 
два бајрака и двије хиљаде. 
Фала Богу на божему дару, 
какав Тузла беше на кулашу? 
Тā је беглер бољи од везира, 
а царска га пера с челенака 
загрлила, лица закитила. 
Мрког брка, а чела широка, 
а бијела лица испод ока 
-- би рекао, кад ко њ'а гледаше, 
да на облак месец с'ајијаше --
а тако му сијах трептијаше, 
кулаш клетан кā даначка звезда. 
А за њиме две хиљаде војска 
Тузличана кā и огње љута, 
кā и ватре љуте и жеравне. 
На свакога једнака одела; 
једнаке хим џиде уз рамена, 
једнаке хим лунтре о умкаше, 
и о куким једнаке гадарке. 
И на њима, и на коње клете; 
све једнака на коње такума 
-- све тии рахти и з двије стран' једне, 
и са једне и с обије стране. 
То је сердар на ноге крочијо, 
па за њима шућур учинијо. 
Тузлу бега срете на пол'ану, 
па му беглер селам турски вика, 
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а Хрњица њему хозђелдије, 
па капетана тури на одају 
међу паше и беге остале, 
а ордије у шаторе смешћа. 
Тамам рекли да се одморили 
и виновске чаше похарчили, 
Кунар јекну -- а ветра немаше; 
а Мујове очи погледаше 
-- замрчала Кунара планина --
кад ево ти Брка Ибрахима 
са Градашца, града великога, 
на његова дебела ђогата, 
ш њиме један бајрактаре царски 
на дебелу коњу алатасту. 
Златан бајрак, и темре од злата, 
јамаке су ките прекрилили; 
крпе златне пале бајрактарске 
преко њега и пр'о коња клета, 
те ш њим војске хиљада је равна 
-- тек је боља но друге четири. 
Градашчани крвави јунаци 
што од боја никад не остају, 
но све тер'ју --, гоне у напређе, 
главе сечу и мегдан' делу --, 
и мегдане делу, а не бежу. 
Кад је Мујо вид'јо Ибрахима 
-- од Градашца Брка Ибрахима --
насред поља трчи з бајрактарима 
и са бегским вел'ким сејменима. 
На селам су стали пред Ибрицу; 
хожђелдије Ибрахиму дали, 
а војску му с војском смијешали. 
Ибрахима на бегове дворе, 
а ордије ђе су стале војске. 
Тамам рекли да се опремили, 
Кунара се отвори планина. 
Кад погледа сердар и дружина, 
кад ево ти дванеес' буљукбаша 
одно Бихћа преколо Сазина. 
Е, како је буљукбаша дван'ес'? 
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Кā и дван'ес' пашалија царско! 
А за сваким по бајрактар царски, 
за свакијем по хиљада људи 
-- све атлије, нема пешадије. 
Е, как'а је од Сазина војска? 
То су људи као ватра жива, 
и ти Турци кā од горе вуци. 
Све из бедри виру гадаркиње, 
а уз раме чивте прислоњене. 
А чатали и чампаре клете, 
а на коње, на умкаше њихне, 
с једне стране објешене лунтре, 
з друге стране меке топучине 
што проламљу кости у јунаке 
кад се турске и њемачке војске 
помјешају и пушке оставу, 
па се сабље и топузи смјешу, 
онда муке кад је з двије стране. 
Кад је Хрња војску опазијо, 
пред башларе од Сазина равна 
њих пресрете и хожђелд'је да-
је. Селам дају, Мујо хожђелдије; 
војска к војсци, паше к башларима. 
Па међ' сели те се одморили, 
ма су рекли да су здраво били, 
док сердарске очи утекоше. 
Ветра нема, а Кунара јекну; 
кад погледа Хрњица сердаре, 
кад ево ти буљукбаше Рама, 
од Гламоча царског буљукбаше, 
и за њиме пет стотина друга 
-- све атлије, пешадије нема. 
А как' је друштво Рамагино? 
Те су момци кā са горе вуци. 
Одлични су од остале војске. 
Ниске клете кā младске младице, 
а на њима што су лопатице 
које њемске пушке на пробију, 
би се мог'о јунак заклонити 
међу плеће аџо Рама стара 
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и његових свије' Гламочана, 
да рат никад не би опазијо, 
међу плећке па би се сакријо. 
Е, как'и су баши на хајване, 
још су одлични' коњи под јунаке 
у рахтима и калканима 
-- у везама и биланима 
и срмали под њих сил'бетима --
и на глави ђеми њемаџачки, 
и велике џиде уз рамена, 
и острице ћорде о кукове. 
Мујо скочи, срете даја свога 
рад' ићрама ђе му је даиџа 
и царев је први газалија. 
Дајо сестрићу селам турски вика 
а сестрић дају хожђелдије, 
па га тури међу паше царске, 
Гламочане редом под чадоре. 
То су рекли да су здраво били. 
Мало било -- дуго не трајало --
ветре нема, а јекну Кунара. 
Кад погледа сердар и дружина, 
кад ево ти бега од Брчкова 
-- од Брчкова Шахић Алибега --
и са шњиме четири хиљаде 
-- све атлије, нема пешадије. 
А какав је беже од Брчкова? 
У то бега што је прије дошло, 
так'ог бега ниједнога нема 
на његова коња шаренога. 
Шарен клети у злато смотати, 
салтанет му баш к'о у везира, 
глава жешћа млого од везира. 
Пред беглером цареви једеци 
у млетачком дибом покривени, 
ђегој не би стало јä л' пропало, 
да би какав витез погинуо, 
он напане, а једек настане, 
да се турска војска не препане, 
да не знаде војска од душмана 
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ђе главнога неста муслимана. 
Мујо бега срете Брчковскога. 
Бег сердару селам с коња вика, 
а бег Мујо --, а Мујо у нарамче бега, 
поведи га међу паше царске. 
Ту су витке хожђелдије дали 
и питали за умирно здравље. 
Кад су рекли да су здраво били, 
онда мало -- за дуго не траје --
Кунара се затрепта планина. 
Кад погледа Мујо и дружина, 
кад ево ти паше Сехидића 
од бијела шехер Сарајева 
на лабуду, коњу великоме, 
за њим војске дванајес' хиљада. 
То је први беглер и башалар. 
Под --, на њему је царски тура ферман: 
штогој чини, цар га карат неће 
-- тадар доста у Турака среће. 
Дван'ес' хиљада Сарајлије клете 
-- све момака кā и девојака, 
без ни браде, па без ни бркова. 
На свакога на глави челенка, 
а на сваког токе на прсима, 
и злаћени рахти на коњима. 
Мујо кад је видијо Сехидића, 
на то сердар шућур учинијо. 
Та је војска војске зачинела 
баш к'и оно питу домаћица 
спрема друге, које масла нема 
-- тако хи је војска зачинела. 
Мујо срете пашу насред поља, 
па му Пашић стидне селам вика; 
Мујо њему ситне хожђелдије. 
Пашића је под паша туријо, 
војске с војском у поље Личанско. 
Ту су рекли да су здраво били. 
Вихра нема, а јекну Кунара, 
а погледа Хрњо и дружина 
-- кад ево ти бега Височкога 
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-- Височкога и Зеничачкога --
и ево ти аге од Мојстара 
-- од Мојстара бег Ћемаловића --
и ево то Ахмет Љубовића, 
с Невесиња бега Мишигића, 
и све бези и аг'лари царски. 
А за њима војске свакојаке 
-- ко хиљаду, ко ли пет стотина --
тек се не зна који од којега 
бољи беше, или опремљени', 
ил' бољега јаше ћелехана. 
Разна војска, а разна одела, 
а разна хим боја на хајване. 
Башалари и сви бајрактари 
алаји се на ба'раке стали, 
а војске се држу на јамаке. 
Па би гладан гледао јунаке, 
колико је војска окићена, 
у злаћена 'дела обмотата, 
кā и да ће на сеј'р код Султана, 
да придворе вара у диване 
-- турског цара, највећег владара. 
Толико се турске спремј'е војске. 
Тā је сила у Лику се збила. 
Сваком томе Мујо чаре нађе 
-- све главаре на бегове дворе, 
а ордије тура под чадоре. 
Тамам рекли да се одморили, 
Кунар јекну, ветра не имаше. 
Кад Мујове очи погледаше, 
кад ево ти силе мимо силе, 
од Чекрка дели Хамајлића, 
а на њ'гова коња ђогата. 
Та шала није дели Хамајлићу, 
чиме војске пет стотин' Чекрна 
-- пет стотина, тек све на атове, 
ниједнога пешице немађе. 
А какав је Ибро Хамајлићу? 
Фала Богу, как'а ли је чехра, 
како лице беше у сокола? 
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Колико је Босне и Херцега, 
и Крајине, и Унђуровине, 
да се царске смијешају војске, 
да изведу четири мушира 
и сāм Султан пође с мабејина 
да у орди' побира таборе, 
те личности у муслима нема 
-- у Европу није ни виђело --
према чехри Хамајлића Ибра. 
Куд' је деђак висок и бијесан, 
туд' у лице фисан и прикладан. 
То је чело баш к'о хамајлија, 
а очи му баш к'о у сокола. 
Ока врана, а бијела лица, 
а сјаји му на образ' јагодица 
кā с пролећа на башчи ружица. 
Веђе двије двије пијавице, 
а трепавице крило ластавице, 
покриле му двије јагодице. 
Момку перчин бијел врат прекријо 
кā да му је црн гавран засијо. 
Златне токе, сребрене челенке, 
а на гајтан 'ниформачке стране 
по прсима велики нишани. 
Око врата з двије стране момка 
у сребро су скован' хамајлије 
-- на Ибрици четр'ес' хамајлија --
а на ђогу око врата клета, 
преко рахта и пр'о силимбета, 
уковано четр'ес' дилбагија 
у четер'ес' златно хамајлија, 
а велики рахти на ђогата. 
На Ибрицу жежена долама. 
Капа царска, дван'ес' челенака 
-- од мејдана четири за цара, 
а осам друго за остале Турке --
ко га види, фатају га муке. 
Кад је сердар и све паше царске 
сагледале дели Хамајлића, 
не могоше паше двије стати 
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ни од ашка осејрјет везири, 
но онаа на одају бега Личанскога 
а скочили, па га осејрили. 
Обадва су шућур учинили. 
Везир царев виче Травничкоме 
-- везир з Будима виче Травничкоме --
„Види ове силе мимо силе! 
Ја сам везир у Будиму граду 
из дан у дан двадесет година; 
знам сву Босну и Херцеговину, 
знам Крајину и Унгјуровину 
-- овакога нисам знао бана, 
нит' му слике има у Султана, 
ни у седам шаха царевије' 
кā делије Хамајлића Ибра 
и његове чехре соколове, 
и под њиме дебела ђогина!“ 
А ђогатског ферка и корака 
-- његовога ока и прсију, 
и његови' сличније' сапију --
колико се у рахт оклопијо? 
Са ђогата између ушију 
даничкиња преко ђога сјаји 
-- кадгој ноћом месечине нема 
низ караман или низ богазе, 
пре ђогом се помрчине нема, 
но се види усред полу ноћи 
баш к'о даном око полу дана. 
Тā је силан сиш'о Ибрахиме. 
А да видиш бегова сестрића 
-- Е, Бећира личког Мустајбега. 
Кад опази првога братучеда, 
онда рече мати Ханаани --, 
мајци својој Мустајбеговици: 
„Благо мене и тебе, кадуно! 
Еве отуд дели Хамајлића 
да даиџу у Узовље свећа, 
којега смо давно изгубили.“ 
То што беше око Лике клете 
-- и у Лику, и около Лике --
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све истрча женско но дуваре, 
а све мушко пољу зеленоме, 
да огледа витешкога змаја 
који златан лети на ђогата, 
как'а ра'та беше на хајвана, 
как'а шана беше гадаркиња, 
как'а му је на кук' зулфикара, 
как'а му је лунтра дубровачка 
с којом орле бије под облаке 
-- и он бије на море вапоре. 
То је срело дели Ибрахима. 
Сердар двије раширијо руке, 
Хамајлићу хожђелдије даје; 
па се двије силе загрлише, 
у господска лица пољубише. 
Кад Ибрицу сведе к везирима 
-- одлич' дости дели Ибрахима! --
два везира стоје на ногама, 
што је дошло царски кахримана. 
И бегова, и царски' кап'тана, 
и башлара, па и буљукбаша, 
све Ибрахима срете Хамајли-. 
Селам даде, на ногама стаде, 
па се с сваким руком руковао. 
Добро момку место начинеше 
у оно шил'те свога даја мила 
-- својег даја бившег Мустајбега. 
Иибрахимом шиљте запунише. 
Ондар да је коме појгледати 
Ибрахима међу аг'ларима
-- међ' аг'ларима и међу пашама 
и међ' њихњим свијем ајанима --
то је свако личност без сезава. 
„Ибро, баш си личност зачинела, 
баш к'и ону питу домаћица 
која добро тури међу њима 
-- међу посне које и је масна --
так'ог час'на и так'ога гласа!“ 
Кад се момци с момком саставише, 
двије паше ћеиф наместише. 
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Тамам били па се одморили, 
а Кунара зајеча планина. 
Ој, ђе л' бисмо, ђе но остависмо? 
Поседисмо, па заборависмо. 
Е, кад бези и аг'лари царски 
-- два везира седе међу њима --
и Ибрицу Хамајлића сина 
сагледаше и бегенисаше. 
Таман аге ћеиф наместили, 
док се Кунар отвори планина. 
Ал' погледа бејо и дружина. 
Сердар виђе једног агу царског 
на једнога коња шаренога 
Моала Богу -- на свему Ти фала! --
ко л' бијаше, што коња јахаше? 
То је гази Клиски алајбеже, 
а са Клиса, града царевога. 
Шала Клиски није алајбеже, 
на њега је тура-ферман царски 
за двадесет и седам година. 
Он са тридес' буљукбаша суди 
одно Клиса до великог Гриса, 
а цијеле оточке равнине 
покрај Драве и зелене Саве, 
с обје стране на све буљукбаше. 
А какав је Клиски алајбеже? 
Пред беглером дванајес' једека 
-- сви једеци чохом покривени --
а са њиме дванајес' бајрака, 
а на дван'ес' што иду хиљада 
клиске војске све на атовима 
-- све на ате и парипе јаке, 
и кобиле бедевије шамске. 
Кад видоше са Лике Личани 
алајбега царског под фермана, 
ондар велик севдах уфатише 
так'ог зата виђет на шарана. 
Онда двије паше устадоше 
а с дворана бега сеираху, 
па рекоше Хрњичком сердару: 
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„О сердаре, 'ојске командаре 
-- Е, тако нам хлеба царевога, 
ево смо се у Босну наишли 
и у Босну дван'ес' љета били, 
ми не знадосмо што је беглер царски! 
Ој сердаре, тако нам имана, 
'ваког бега нема међу нама. 
Шућур Богу кад имамо људи 
овакије' у Босни јунака 
-- цару лоше никад бити неће.“ 
Мујо њима зафаљује редом 
што везири Босну наражтају. 
Па Хрњице погледај сердара. 
Хрња вика Врцић Ибрахима: 
„Ибро, зовни седам бајректара 
и сејмене бившег Мустајбега! 
Дај изиди бегу на селаме, 
на селаме с обадвије стране.“ 
Млађи Хрњског Муја послушаше, 
па на поље џаде уфатише, 
з двије стране по пе'стотина људи; 
прифатише на селам беглеру. 
Кад је Клиски дош'о алајбеже, 
па са ата турски селам вика, 
а сејмени селам прифатише, 
па беглера с коња дофатише 
код везира на бегове дворе, 
а ордије сјеле под чадоре. 
Алајли се побили бајраци 
а копља се бојна пободоше, 
за копља се ати повезаше; 
бошњачка се кола развијају, 
а вију се крпе од бајрака 
баш к' и облак преко зимњег вакта. 
Мала Богу -- на свему Ти фала! --
да је коме стати погледати, 
би рекао па би се заклео 
да је султан подигао војску 
од широке стола и Стамбола 
-- војска чарска, четири мушира --
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да би рек'о да није видијо 
да је Босне тол'ко никад нема. 
Кол'ко се је поље напунило? 
Одно воде клиске Цмиљанице 
па до горе до Кунар планине, 
сва су поља и брда проклета 
од шатора и војске спуњена 
-- би рекао, што бјеху чадори 
да су млоги шехеровски двори, 
толико се војска напунила. 
А везири, два већила царска 
-- око себе босанска господа --
па два паше ћеиф наместили 
-- би рекао кā и да летаху, 
колико се паше поносаху. 
Таман рекли па се одморили, 
докле Кунар зајеча планина; 
ал' погледа сердар и дружина, 
кад ево ти једног агалара, 
од Осека Делибеговића 
на његова ата алатаста 
Ала хала, какав ли је клети? 
Дугачки је баш к'о крпа платна, 
висок алат кā планинска јела. 
Што је стране около калкана, 
све два рахта уфатила златна 
са по рахта таман до копита 
-- так'и сјаји алат под беглером, 
под тим агом кā и јарко сунце. 
Све га златни облили клобуци, 
а пр'о рахта решма исплетена, 
па кроз решму крива протурена, 
па је потље пала до копита; 
а велика силимбета златна, 
и канице под њиме ок'вице 
-- оковице у сребро сливене, 
а мерџанском пуцом закићене. 
Што је клето седло на алата? 
Ципцијело од сухога злата, 
кāа решмом паром накићена 
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-- те су паре, нијесу ни аспре, 
но стамболске маџарије жуте. 
Што на коња све оружје клето? 
Двије пушке у два кубурлука 
-- обадва су у сребро скована --
а те пушке, карике им златне, 
ћетови хим каменови драги; 
па по њима хаша попуљана 
-- у Дубровник' три године дана 
везле су је четири девојке --
она ваља једног доброг града. 
А послије ђеми зађемљени, 
а пр'о образа дебела алата 
два каната оду међу ушију, 
од ушију таман до чампара. 
Ђему узда држи од чатала, 
а на чело даничка звијезда, 
а на сапи грије месечина 
-- сјаји алат кā и месечина, 
могах рећи, кā и јарко сунце. 
А што беше беглер на алату? 
Везирли му салтанети клети 
-- виши су му салтанети били 
но у паше царског јä везира. 
Кад избише са ш њим бајрактари 
-- бајрактара три-четири редом --
све њихове темре позлаћене, 
а на темре злаћене јабуке; 
палахају крпе од бисера, 
а те ките са бајрака клете 
покриле су трећега јунака 
к'о заступа бајрактара царска. 
Ондар паше агу сагледаше 
-- могах рећи, Делибеговића --
те скочише, шућур учинише, 
па сердара Муја оправише 
те у њему на селам изиде 
рад' ићрама и рад' хожђелдије. 
Беглер дође међу Хрње царске 
и сејмене бившег Мустајбега; 
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селам даде, а од коња паде, 
а Хрња га дочекује Мујо. 
Руке шире, у лице се љубе 
кā два брата давно невиђена 
-- тадар срећа беше у Турака 
те хајаху један за другога --
па беглера међу паше двије, 
а ордије под лемне чадоре. 
О, Бож' мијо, да видити бијо 
како ли се добра срећа ради! 
Раширују трупе од Бошњака, 
фатају се брда и долине; 
пушке бију, певају Бошњаци, 
играју се ати и кобиле, 
пишту копља баш к'о гује љуте, 
алајли се повили бајраци 
кā пр'о зиме пр'о неба облаци 
-- а везира, два муслима царска, 
кол'ко добри беху ућејфили, 
би рекао да су полетели, 
ама на то шућур учинели. 
Тамам мало -- не траја за млого --
докле Кунар одјекну планина, 
ал' погледа везир и дружина, 
кад ево ти кахримана царског 
-- од Каниџе царева ајана, 
Омераге, царског кахримана --
на његова ата сијахаста, 
у четири ноге путакаста, 
и на глави брње отворене. 
А какав је хајван под ајаном? 
Што је коња дошло, и то прошло 
везирскије', па и пашаларски-
је', па беглерски', па агаларски-
је', би се рек'о да је ништа било 
при сијаху Каничког ајана 
-- а цела га рахти обуздали. 
На њем' ајан опасане чалме, 
а за чалмом седам челенака. 
Бела брада беше у ајана, 
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па је тамам пала до силаха; 
кроз браду се токе сјактијаху 
баш к'о сунце кроз јелово грање 
јä л' истока, или о' запада 
-- тол'ко сјака иде преко брада. 
Аман, аман, сејире везири, 
па питају Хрњичког сердара: 
„О сердаре, војске командаре, 
ко л' је онā стари на сијаха?“ 
Оно, двије паше ал-Отмана, 
оно ајан од Каниџе дедо 
ну но --, но га нема ни у кога 
-- она глава била пре Султана --
не мудријег ни поноснијега, 
ни пред војском мужа јуначнијега.“ 
Ондар паше шућур учинеше. 
А са њиме четири хиљаде, 
и четири царска бајрактара 
на четири коња, сва једнака 
-- бајрактари баш к'о су беглери --
а на њима једнаци бајраци; 
једнаке хим о кукове ћорде, 
а једнаке џиде уз рамена, 
а једнаке лунтре о ункаше, 
једнааако хим калпак и челенке; 
а та војска сва једноликаста 
-- би рекао да су јан'ичари, 
да с' из царског двора доведени. 
Ондар сердар полетијо Мујо, 
а изведе све сејмене редом 
пред ајана од Каниџе града. 
Насред поља стаде на селама. 
Кад је ајан дош'о Омерага, 
селам вика, паде од сијаха, 
а с Хрњом се загрлијо Мујом, 
па се грле и у лица љубе, 
па ајана на бегове дворе, 
а ордије пале под шаторе. 
А мало се ћеиф отворијо 
у одаји бившег Мустајбега. 
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Ту четири стоје бајректара; 
два носаху чаше у шакама, 
а два мешца држу на рукама 
-- биде пиво преко ога свије', 
преко ага чаше наоколо. 
Фала Богу на милости Твојој! --
да је коме стати погледати, 
разни бези, добра одијела 
-- неки стари, и бијеле браде, 
око главе мрке ахмедије 
а за њима цареве челенке; 
на некијем зрне ахмедије, 
а бедре хим ћорде притиснуле. 
Бацили се ћурци на чивије 
-- би рекао да летаху виле. 
То се више никад наћи неће 
кā ј' господе што је покупљена. 
Ондар Кунар зајеча планина, 
а погледа сердар и дружина,
кад ево ти Врљичког ајана... 
кад ево ти Врљичког ајана, 
а на једној шарки бедевији. 
Ех, как'а је -- да је кољу вуци! --
би рекао па би се заклео 
да је шарна оплетена гуја, 
колико се уташтила клета 
и за рата ђовду припремила 
-- закл'о би се, сад би полећела --
а у злато клета обмотата, 
би рекао код би ви --, видитијо 
да је гуја шаровита клета; 
длака мрка а рахти од злата 
-- па би рек'о да се фата гуја, 
и свакога кога види муња --
а тā њојзи дели ајан стари. 
Пред ајаном дели Велагићу, 
први царски бајрактаре клети, 
што је на њег' и на његов бајрак 
ферман екстро сјајног Сулејмана. 
На Селима дели Велагића, 
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на њега су жежена одела, 
па послије штава оштављена, 
да је 'нако 'руже и едело --, 
а оружје момку и одело 
не потавни од времена как'а 
-- јä л' од кише, јä л' од сунца јарка. 
А какав је бајрак у Селима? 
Што се знало, на њега је дало: 
на њега су гране позлаћене, 
темре клето сребром очињено 
па у бисер мерџан окићено; 
а јамачке ките са бајрака 
све гајтани теке смијешани 
-- неки бисер, а неки мерџани, 
неки златне пере од дуката; 
тā је бајрак и темре од злата 
што га царска хазна начинела, 
за Селима дала напрек' дара. 
Тā је Селим један међу свијем, 
јер так'ога више нигђе нема. 
А што иде ајан од Врљике, 
ајан Мехмед под ферманом царским 
-- Е, так'ога у далеко нема. 
Врљичана четири стотине 
и четири иду за Селимом 
-- бег тā један што је од Врљике 
један бољи но других је седам --
све ти момци кā од горе вуци, 
а --, па не бидре биду ћемерлије 
отроване, сабље оковане, 
које кости сечу на мејдане. 
А кад бези -- и везири царски --
кад виђоше Врљићог ајана 
и његовоа Селим бајректара, 
на то паше шућур учинеше. 
Мујо сиђе у сретање деду 
са хиљадо бегово сејмена. 
Насред поља срете Мехмедагу, 
а Мехмед му селам турски вика, 
Мујо бегу ситне хожђелдије, 
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па са коња у наруч'е прими 
-- Е, ордије пале под шаторе, 
ајан --, Мујо ајана међу паше царске. 
Таман једне хожђелдије дали 
па су рекли да су здраво били, 
Кунара се отвори планина. 
Кад погледа сердар и дружина, 
кад ево ти Зорића Шабана 
-- Е, то зетак хоће бити Мују, 
за кога је Ајка испрошена 
-- Ајка, сестра двије Хрње царске. 
Кад се так'е лиге оклопише 
а велики сеир наклопише, 
у сретање пред Шабана клета. 
Селам Шабан даде са шарана 
-- са риђана, коња високога --
своме шури Хрњичком сердару, 
од цијеле војске командару; 
а он зету, ако биде суђен: 
„Хожђелдије, зете Шабанага! 
Ајд' аферим, с тобом је ордија!“ 
Шабанагу тури код везира, 
а ордија паде пуд чадоре. 
Онда да је коме погледати, 
кол'ко поља има Крбавскога, 
Личанскога око Лике целе, 
све шатори и војске притиснуле, 
па у поље стати не могаху, 
но се брда врха подпримили 
од Орашког села врхогорска 
до великог села Јасикова. 
Међу Орловце и међу Канате, 
ту јес' тама четири сахата; 
ципцијело притиснула војска, 
алај-калпак и челенка царска 
кā и јатом кад су голубови 
јä л' лабуди покрај мора хлад'а 
-- толико се поље затамило 
нешто од паре низ т' --, коњске и јуначке, 
нешто од ватре и великог јела 



   Авдо  Међедовић                                                             

1396

Епске 
народне 
пјесме

што чивије за војничка дјела --, 
то се јело за ту војску спрема. 
Зила била, удара мехтере, 
а трупају даулбази клети; 
ати вришту, бедевије пишту, 
а парипи трчу кроз пољане. 
Трка стоји а певају људи, 
велики се туна џумбус гради 
-- би рекао да ће Султан доћи. 
Мало били, ћеиф наместили, 
док се Кунар отвори планина. 
Кад погледа сердар и дружина, 
на лево ти седам буљукбаша 
од широка Бишћа крвавога, 
и ево ти Оточана дван'ес'. 
Ко дванаес' беше Оточана? 
То је Козлић гази Хуремага, 
па за њиме Арап Мехмедага, 
па послије Курте Нуханага; 
па Алија Влахињићу млади 
-- што га так'ог у свој Босни нема --
на његова дебела дорина. 
Па ђетету двадесет година 
-- нема Аљо браде ни мустаћа --
црн му перчин бијел врат прекријо 
[к]ā да му је црн гавран засијо, 
а дечака поша око чела 
од Султана цара преослата 
-- није поша кā и што су поше, 
но каница венедничког злата. 
За њом сјаји дван'ес' челенака, 
јер ј' Алија добијо мејдана, 
три за цара, а девет за себе, 
за свакога з Босне муслимана. 
То је беглер Влахињић Алија; 
момка так'ог у свој Босни нема 
-- у свој Босни, па ни у Крајини. 
А кад аге аге сагледаше, 
везир паше на ноге скочише 
па сердару Мују беседише: 
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„О сердаре, војске командаре, 
баш те молимо -- баш к'о старијега! --
дај покрећи војску из Грбаве 
-- да с' обадва закуну везира 
да би могли ратовати, Мујо, 
са ћесаром Максимилијаном, 
а камоли на Узовље равно!“ 
Но јих сердар Мујо молијаше: 
„Паше двије, два везира царска, 
ја вас молим кā и огледала, 
мало, мало сабар учините! 
Ви велите с ћесаром ратовати, 
а више је трђе у Узовље. 
Чувају га три-четири краља. 
У поље су војске закопате 
од Вучара до Крста хомара, 
од Камена до Сплита ледена. 
Колико је дван'ес' капетанства, 
ту су војске од четири краља. 
Не моремо лахко полазити. 
Још нам друга нема најбољега, 
са Орашца Тала Орашкога. 
Знате л', паше, два везира царска, 
без Тала нам нема путовања!“ 
А кад чуше два везира царска, 
так'а сила сишла од Крајине, 
а какав је Тале Личанине? 
Па шутаху, ништа не збораху. 
Мало било, па се зачудили, 
док Конара зајеча планина 
а од горе одлеће четина. 
Кад погледа Хрњица сердаре, 
кад ево ти на кулаша Тала, 
а пред Талом Белај бајректара; 
покрај Тала Хоџа Шувајлија, 
беле браде а зелене чалме. 
У Хоџе је пу --, пљоска петолитра, 
пет литара пљоска у рукама. 
С левом руком Хоџа пљоску тади, 
а с ли --, са десном своју браду глади. 
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Браду глади, око себе труни,  
а пр'о пљоске гледа хамајлију, 
Ћитаб-књигу шта ће Хоџи казат. 
А пред њиме и Орашком Талом 
Белај јаше бедевију клету. 
Белај јаше на кобили босој; 
на јаше је кā што јашу људи, 
но ка глави плећи обрнуо, 
од репа је дизђин начинијо. 
А за њиме Тале на кулаша. 
Какав Тале беше Личанине, 
кулаш што је опремљени Талу? 
На кулаша седло ни самара, 
без сал мало калтачине 'наке, 
у четири штице оковате. 
Мало га је неђе саломијо, 
с три га плоче коњске окрпијо; 
а ти клинци што с' удрили туна, 
све извукли чупу покрај вуна. 
А как'а је седло калтачина? 
На то седло ни ункаша нема, 
но је --, да је лоза оплетена 
од приморског витога лемерна. 
Па на плочи с једне стран' кулаша, 
на кули висаше крпатина; 
з друге стране клинчана батина, 
у њој триста и тридес' клинаца 
-- кад се Тале при невољи нађе, 
он са њоме расћера Маџаре. 
А кулашу узда преко зуба, 
па илика од, од љескова плика, 
а уз образ од кулаша клета 
меште каиша лоза одведена, 
поврх главе горе савезана, 
с три увите букве примешана. 
На кулаша што су коланови? 
-- У четрдес' крпа умотани. 
Кускуни му од каише мерна, 
који има седамдесет шерна, 
зашивене и укрпаљене. 
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А на коњу узенђије нема. 
Талу двије ноге климетаху, 
често с коња земље закучају. 
Кол'ко се се чизме излизале 
на Орашкога Тала Личанина, 
кроз чизме му прсти пропанули; 
Ој, Талу земља чизме проглодала, 
кроз чизме му прсти пропанули. 
Јä на Талу чакшире од јарца, 
на плећима јанџик од магарца; 
кроз чакшире прсти пропанули 
-- могах рећи, пропала колена --
а кроз јанџик пропали лактови 
-- видају се голе кошчурине --
а на глави мрка ћулафина 
-- на ћулафу перчин прокласао --
за чим Тале зађен'јо челенку. 
Челенку му гране поломило; 
место злата, листом закитијо 
-- лис' јохови и лис' озохови --
а то лишће виси пр'о перчина. 
На кулаша гола ункашчина, 
на ункашу виси крпатина. 
А Тала видоше везири. 
Једни јади кад видоше Тала, 
а за Талом триста Орашчана, 
сви једнаци и једноликасти 
-- сваком име Хиљоглави Хуси --, 
сваком име Кривоглави Хуси --
а под њима мрки ати куси. 
На пурлије црни тарлагани, 
а испод њих вире јатагани, 
а на момке џиде убојите. 
На глави хим окутлара виде, 
-- капе царске, теке јаничарске --
а о куку висе ћемерлије. 
Кад везири угледаше Тала, 
па с' обадва паше сагледаше, 
па се сердар Мују насмијаше: 
„Ха, ха, ха, ха! Сердар Мујо, жалосна ти мајка, 
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а ти Босну скупи и крајину, 
и цијелу сву Херцеговину, 
а све Тала чекаш Орашкога! 
Кажеш, Мујо, војске командаре, 
да без Тала нема путовања. 
А што ће ти од Орашца Тале 
да поквари аге и бегове? 
То је 'нака сиротиња љута, 
а он на дом ниђе ништа нема 
без сал кућу без ниђе ничега. 
Белћим брашна на кули не има 
'наком двије, и то овшенога.“ 
Кад је сердар чуо паше царске, 
па хим сердар Мујо беседаше: 
„Аман, два већила царска! 
Немојте зборит лакрдије. 
Оно нам је од Орашца Тале. 
При Талу су, паше, ћирамети. 
Ђегод њемске има трђавине, 
јä л' на бедем, јä л' на топракале, 
Тале иде с триста Ораш'ана 
на топове и на топиџије. 
Нити гине, но све добијева, 
и све езан учи на топове. 
Ако Бог да, ако биде време, 
па ви, паше, видите Талагу 
на Узовље и Приморско поље 
према цркви од четири краља 
и на њојзи велика трђава... . 
Са Корахта и поља Дикова 
-- са дворова Диклића сердара 
па до двора Мандушића Вука --
ту је мејдан два пуна сахата, 
све на сахат четири чардака; 
на свакоме по капетан клечи, 
код свакога по петстотин друга 
-- половина у кошуљу жуту, 
половина у челику љуту. 
Тале ће све то прифатити, 
на ћелији топе и бедене, 
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а Диклића дворе обколити, 
а остали дићи командари. 
Видите ли, два везира царска, 
Талу стура кита и јад били. 
Кудгој ради, иде у сватове, 
све он свуче добра одијела, 
ни --, узме на се сиромашка 'дела. 
Неће Тале од срме и злата, 
но он носи 'дела сиромашка. 
Ако биде Тале среће старе, 
кулаш паре мој' донијет неће 
-- а так'а је срећа Орашкоме Талу.“ 
Ондар паше па се саслушаше. 
У то Тале сиде у Корану, 
у Крбаву у пољу зелену. 
Кад је дош'о на пō поља равна, 
Тале виче грлом и авазом: 
„О азгина Мустајбеговице! 
Зар си се понијела, ханко, 
иза мртвог бившег Мустајбега 
за његовом имовином клетом? 
Шта си данас, ханко, учинела 
оно пара што је иза бега? 
И ено то --, не; бегове тимаре, 
и бегове хане и дућане 
и бегове ступе ваљалице, 
и његове крупне воденице, 
ко' не мељу клу --, јечма ни крупника, 
но све мељу босанску 'шеницу, 
које хиљаду рушпи поклањају 
преко трошка пр'о године дана. 
Хиљада те маџарија дође 
-- да пред душом нашег Мустајбега --
што је беглер ђеци оставијо, 
бег Бећиру и шћери Бегзади. 
Данас си прегла, исмихан кадуно, 
да продаднеш бегове читлуке, 
да му хане продаш и дућане, 
па да ступе продаш ваљалице! 
А знаш грдна, горска кукавице, 
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ти да продаш са себе фереџу, 
не би војсци ручак осолила, 
а камоли све срела и пратила!“ 
А то чула Мустајбеговица, 
па знаваше табијате Талу, 
кад виђаше шта Тале хоташе. 
Двије паше гледаху Орашкога Тала, 
па се чуде шта но Тале прича, 
па на пенџер главе наклечили. 
А потрча Хрњички сердаре 
у пō поља пред Орашког Тала, 
па Талаги тихо разговара: 
„Аман, брате од Орашца Тале! 
Немој луде зборит лакрдије, 
јер су горе два везира царска, 
па ће нешто рећи међу себи 
да од нас ниђе ништа нема, 
да је од нас 'нака шегачина.“ 
„Шут' сердаре, биволице стара! 
Ко ти гледа два везира царска? 
Нека паша што су под платама, 
а погледај наше сиромаштво! 
Знаш ли, Мујо -- није било давно, 
данас равно дванеес' година --
кад дигосмо војске Мустајбега 
да несретња бега оженимо, 
ђе се удри Босна и Крајина 
седамдесет и седам хиљада, 
а данас је двоје тол'ко војске. 
Има нами, како књиге кажу, 
ово војске што ћеш свести тамо, 
након двије паше са Вучара 
-- двије паше, оба командара --
то не велим да се натраг врне, 
ово друго никад до вијека --
ћитаб Хоџин Куран каже Талу 
да ће бити кавге у Узовље 
да се прича докле је времена.“ 
Мујо Талу з беговицом вика, 
„А невести, Мустајбеговице!“ 
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Пре Талагу на коња кулаша 
па Таловој руци полетела. 
Тала моли баш к'о брата свога, 
хиљаду му даде маџарија: 
„Аџо Тале -- наше перо златно! --
на ти ово мало трошка твога, 
да похарчиш и напијеш друга.“ 
А Тала је једва умирила. 
Тале Хоџу и Белаја зовну, 
а везири запиташе Муја: 
„О сердаре, с војске командаре, 
хајде, Тала што се нагрдијо, 
покрај себе хоџу натуријо, 
хоџа црни ваз казује љути 
-- ваз казује, пљоску искапљује, 
ту ни ваза има ни ђавола! 
Но се чудимо Белај бајрактару. 
Појах'о је на босу кобилу, 
а оба два ока издерао 
-- једно дрхти, а једно му жмури. 
Што је Белај коња појахао 
-- а на глави Белај капе нема --
што га ‘Белај бајрактара' вичу?“ 
„Да ви кажем, два везира царска, 
што га ‘Белај бајрактаре' вичу. 
Остала му удовица мајка 
-- њег' имала, удовица пала, 
па се седам пута удавала. 
Белај седам објеси очуха; 
најзад мајку на ватру туријо 
те је живом ватром изгоријо. 
Од тог њега ‘Белај-момак' вичу, 
ђе је онā ‘белај-бајрактаре.' 
'Ваки није без белаја нема 
-- без белаја ниђе проћи неће, 
па зато ‘Белај-бекре' вичу.“ 
Ондар кад су паше послушале, 
па овако мислу на срдашце: 
„Вај до Бога, хоџа саобога! 
А Мујо нас води з Белајима, 
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и напријед за белаје каже!“ 
У то паше чехре невесело. 
Кара акшам паде на земљицу. 
Кад је ноћи тишиница била, 
преко ноћи два пуна сахата, 
док личански петли запеваше 
а ситнице гором и хомаром 
-- ситне 'тице пера свакојије' --
а да овом отече даница, 
преко неба звезде разредише 
-- познаје се ђе је зора близу --
Тале вика у своју дружину, 
вика чауш Орашкога Тала 
-- ђогат врисну Хрњице сердара, 
темре звекну Хуске бајрактара --
„Хазурала, војске командаре! 
Хазур, обадва везира царска! 
Ви атлије, притеж'те колане 
-- ко остане, попан'те чадоре! 
Заравните хендек у то поље! 
Ове чорбе ко је данас јео, 
моја књига каже и Хоџина 
да ји' млоги више јести неће.“ 
Ондар паше па се препадоше, 
а за Тал'ве знаше ћирамете. 
Кад стадоше уздавати Турци, 
а атлије стезати колане 
-- а велике черге и шаторе 
обалише, хендек поравнише --
па викаше напореду Турци, 
а најприје два везира царска 
-- Будим паша и онā с Травника, 
и за њима војска јањичарска. 
Па послије Фетибеговићу 
з Бање Луке, места царевога; 
па за њиме паша Сехидићу 
са шехера бела Сарајева. 
Па дванајес' унско капетана, 
па и трин'ести Љевак Омерага. 
Два бега са с врела Цетиња, 
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па послије Ајан од Каниџе, 
па алајбег од Клиса крвава. 
Па за њиме ајан са Врљике, 
па два бега од града Плочника, 
а три аге од Стенице мале. 
Па Филдиша двије капетана 
са две Јање двије Бијељине, 
па дванаес' Сазинско буљукбаша, 
па и седам са Бихћа крвава 
-- Зуканага са стијене Жуте, 
па оточко седам бимбашлара, 
па послије два диздара царска; 
па четрдес' сазинско бајрактара 
-- сваки води по петстотин' друга. 
Па наљеже орда по ордама. 
Па најпотље, насред од ордија, 
ту Хамајлић и са ш њим Влахињић 
-- на два коња так'а два момка добра 
што хи так'е' у свој војсци нема. 
Тале кад је видијо ордије, 
ђе се серхат креће и крајина, 
Тале Хоџу зове Шувајлију: 
„Грдан бијо, Хоџа Шувајлија, 
за мном, грдан, на Кунар планину! 
Да ми нашу начинимо капију 
-- једн' од мене, другу од тебе, Хоџо, 
једн' од мога дебела кулаша, 
једно код Белај бајрактара. 
Да пуштамо четири телала, 
нека војска на другу стран' неће 
проћи нигде, нити другче мора; 
да пребројим војску од Крбаве, 
војске што ће у Узовље поћи. 
Ваља с четири краља ратовати 
и с тврђавом бојног џенерала 
-- Е, Узовца великог Јована, 
што га так'ог нема у џихана. 
Да видимо, Хоџа несретниче, 
колико ће мајке закукати 
и несретне сестре останути 
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без заклетве кукајући млада; 
љубе вјерне, младе доведене, 
иза млада остат муж' удовица. 
Закукаће млоге кукавица. 
Ђеце ми је жао босаначке, 
што осташе луда без бабајка.“ 
А Хоџа му ријеч беседаше: 
„Мене није баш ђеце наше жао. 
У над Бога и цара сјајнога, 
а цар ће хим са божом помоћом 
дат ајлуке, дати спахилуке, 
дат улефе, па хи подизати. 
Од тога се ништа познат неће, 
ако, Тале, биде старе среће. 
Није гледат ко је погинути, 
но чији је мејдан останути.“ 
Обадва су потрчала аг'лара 
на Кунара дванајес' сахата, 
код Хаџијског великог бунара. 
Туна хаа --, Тале начиње капију 
-- једно себе, друго Хоџе свога --
па он пушта четири телала 
да на другу страну не пролази војска 
без међу Хоџу и Орашког Тала. 
Послушаше Тала командари. 
На се Тале сефте учинијо, 
па је броји. Искрцава војска. 
Колико је војске у Грбави? 
Два везира на Кунар изишла, 
задња војска јако из Грбаве. 
Бег Бећирбег са сердаром Мујом, 
на бабова великог голуба 
-- а који је изгубијо баба, 
нека синдрак понови бабајка. 
Код Бећира седам бајректара: 
Врцић Ибро и Мејрић Мехмеде, 
па за њиме Деснић Мехмедага, 
па за Ме --, Деснићом Ибри --, Ме'мић Ибрахиме, 
-- Ме'мић Ибрахиме; 
а за њиме дели Вилић Хусо, 
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па послије Накић Хусејине; 
па Турчине Куртагић Нушине 
-- то је седам беглерски' бајрака 
кā и седам паша царевије'; 
ти су људи од змајовкске духе, 
а под њима коњи криловити. 
Е, они воде лудога Бећира, 
да га склоне у шехер Узовље; 
ако њему суђен данак дође, 
да чувају лудога Бећира, 
ако могну стићи џенерала, 
ког убије, Бећир га посећи 
и бабову осветити главу. 
У то креће, а Тале се меће. 
На се Тале севте учинијо, 
а на себе хатме заклопијо. 
Војску Хоџа рачун сакупијо: 
сто и четр'ес' и двије хиљаде 
-- сем башлара и сем командара, 
сем ајана и сем капетана; 
сем топџија, и сем кочиџија, 
и за војском што је коморџија; 
сем атлије што је за борбије. 
А кад Тале војску преобројијо, 
онда војска текмил на Кунару. 
Ту су први конак заноћили 
-- ту ноћили, рано поранили, 
па отале пр'о горе Брешљена; 
Брешљен гору и Бокову страну 
други ваздан данак до акшама. 
На Буковој заноћили страни. 
Та је планина дванљес' сахата, 
цијелу је војска притиснула. 
Тек ани је тајно полазаше 
-- нити војска граку чинијаше, 
нити ноћом ватру ложијаше. 
Уујутру за поле од ноћи 
војску креће Тале и сердаре 
са Буковог брда великога 
пр'о планине, пр'о Огорелице. 
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Па кад дошли ваздан до акшама 
на планину код Огорелишта, 
ту је близу границе ћесарске 
-- сухе међе царске и ћесарске --
ту опет ноћцу преноћили, 
а с поноћи рано поранили. 
Тале војску и сердаре креће. 
Право други --, трећи данак на Вучарје, 
на Вучарје крај границе сухе, 
на ливаде бега Хашагића. 
Та ливада четири сахата. 
Међу брда и међу худуте, 
ту је џада на четири стране 
-- једна иде ка мрку Пожурску, 
једна иде ка Задару граду, 
а једна ка Јаночку равну; 
једна иде у земљу Маџарску, 
једна пета у жупно Приморје 
-- у Приморје, или у Узовље, 
ђе се хоће војском ударати 
а тражити личког Мустајбега. 
Кад на Вучар Турци заноћише 
-- О, сахат беше прије од акшама --
Тале онда растураше војске 
хомарима и адакаљама. 
Крије војске, а крије хајване. 
Сваког моли баш к'о брата свога: 
„Ни се чујте, ни се грајајуј'те, 
нити почем ватре наложите, 
јер је вођек до худута близу, 
а нокте су јаке у Узовљу. 
Ја се бојим, кад би ми грајали, 
да се хабер не би уфатијо, 
па се тврђе тврде затвориле, 
а ми наше погубили главе, 
а никакву срећу не створили.“ 
Сваки ага послушао Тала. 
Но Талаге, турскога ајана, 
он дозива до два талалбаше. 
Два телала пушта кроз хомара 
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-- о ордију пуштијо телале, 
па овако емер учинијо: 
„Није ласно, два везира царска 
и сердаре, с војске командаре, 
војском теке сићи у Узовље. 
Но је 'ваки на карар мунасип: 
да нађемо једног муслимана 
-- а којег је обродила мајка, 
а јуначком сисом задојила, 
а сестрица брата поднивила 
без бешике, на бијеле руке, 
а на чисто девојачко крило, 
а мушкијем опасала пасом, 
а далеко одазвала гласом, 
а данас га придесила о'ђе --
да он пође јä на коња свога 
-- или т' на коња, или на ногама --
да с Вучара у Узовље сиде; 
а да ноћом, јä л' по даним прође. 
Да му тевдил одијело дамо 
кā што носу њихни бајрактари 
јä ли њихни војни капетани, 
јä ли ма га --, мајданџије златне. 
Да уходи шта се доље гради: 
да ли је Јован хабер уфатијо 
за нас, ђе смо подигнули војску; 
да ли знају, да ли баш не знају. 
Да се врати, да нам хабер даде.“ 
То су паше на мунасип нашле. 
Сердар мрке објесијо брке, 
па му с чела киша удараше 
-- Е, он ништа Талу не збораше. 
Ондар Тале, по емеру царском, 
пушта Тале планином телале, 
па овако викаше телали: 
„А, је л' мајка родила јунака, 
а сестрица брата поднивила 
без бешике на бијеле руке 
-- а мушкијем опасала пасом, 
а јуначкијем одазвала гласом --
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ради Бога и сваког Турчина 
-- Е, да сиде у тевдиле њемске 
до Узовља града великога; 
да уходи у поље Узовско 
је л' њемачка војска на припреми 
-- надају л' се, или су слободни? 
Да обходи кућу Јованову: 
је л' на кули прозор и авлија, 
је л' на њојзи склопљена капија? 
Ако биду отворена врата, 
море Бог дат нешто учинети. 
Да угледа цркву задужбину, 
је л' на њојзи стража на ногаму 
-- чекају ли, или су слободни?“ 
Вика телал од акшама црна 
па ујутру до зорице беле, 
па пр'о дана до полу од дана 
-- никак'ога сина туна нема 
материна да положи главу 
ради Бога и сваког муслима 
-- ради шама Али Сулејмана, 
ради свете бега преошлога. 
А кад пола дана прегазило, 
везир-паше седу под шатором, 
а код њих су сви редом ајани 
-- сердар Хрња паши уз колено --
а па туна сједе и беśеде. 
Мишлу шта ће и како ће сада, 
док се чадору поклекоше врата, 
дигоше се сребрени етеци. 
Кад погледа Мујо и везири, 
кад ево ти соколовског сина 
-- Е, гојешна Хрњичког Халила! 
Па пр'о силаха превезао руке, 
а двије га паше запиташе: 
„Наше златно крило Хрњичићу, 
што си, сине, дош'о под шатору?“ 
Халил 'вако рече везирима: 
„Везир-паше, огледале наше,
ја сам чуо низ гору Вучара, 
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сву ноћ тражу четири телала 
-- па ваздан данас до пō дана --
Е, тражисте кахримана как'а, 
да он сиде на коња хајвана; 
да на себе тевдил 'дела бачи, 
па да сиде код мора несита. 
Да уходи тврђу у Узовље 
и све страже около Узовља, 
и црквена беден и топове, 
и дебелу кулу џенерала; 
па да чистари хабер каже Вама. 
Па не чудим се Талу Орашкоме, 
што пуштаје телале Тале, 
но се чудим махнитоме Мују. 
Кога тражи изван себе, Мујо? 
Командар си, а име је твоје, 
ти си бегу пош'о на освету. 
Немој хак турат у вилајет! 
То је, Мујо, јä моје, јä твоје. 
Ти си тежак војскин командаре, 
а ја дечак, родила ме мајка 
и за еџел мене припремила; 
ја се никад препанути нећу, 
те што Бог да и срећа од Бога. 
А ја сам дош'о к везирима 
да ја с малом сидем у Узовље, 
да ја видим шта се доле гради 
-- па што тамо, како је живљење. 
Ја ћу сутра до вечери доћи; 
из најдаље су --, пр'о су --, до сабаха 
-- од те двије трећа бити неће.“ 
А кад паше Халка сагледаше, 
па се двије паше подигоше, 
у црна га очи пољубише. 
А да видиш Хрњичког сердара! 
Ондар Мују у чело натмурено, 
из чела му киша ударила, 
а из нождри пухну југовина. 
Шкламнуше му двије виличине 
кā на броду, не --, морске кавличине, 
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а притеже зубе крај ћесасте, 
па овако хала беседијо 
-- би рекао, кад Мујо збораше, 
кā да хомар гору ломијаше --
па Халилу рече брату своме: 
„Зар, копиле и од копилана, 
у сто четр'ес' и двије хиљаде 
шта је о'ђе змаја царевије' 
-- шта је во'ђе људи џи --, виловније', 
што је о'ђе коња крилатије', 
шта ј' ајана, шта је капетана, 
а кол'ко јима, кучко, буљукбаша, 
а колико ведрих бајрактара --
има о'ђек бољи' соколова 
него тебе, да те куца штени!“ 
Онда рекоше два везира царска, 
„Немој тако, војске командаре! 
Нема боја без вашега соја, 
а ни љета без Ђурђевог данка, 
па ни брата док не роди мајка, 
ни јунака без Хрњица как'а.“ 
Ондар Муја паше замолише. 
А Тале се дере из хомара: 
„Шта то, кучко, збориш, трбуљата! 
Сметаш срећу мојега милог брата, 
тог сокола што не рађа мајка. 
Немој, Мујо, биволице стара!“ 
Онда руком прифати Халила, 
па одпучи бисаг са малина. 
Ту Халила свуче па пресвуче. 
Натаче му мљетачка одела 
кā што носе аски капетани 
под адетом бијелог Беча, 
пред постом бечкога ћесара. 
Кад Халила тешка преобукоше, 
алем момку косу расчешљаше, 
а њемачку шапку натакоше 
-- и на њојзи веда капетанска, 
а под круном краља Бечанскога 
--великога њемачког ћесара, 
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а вишега на њиме владара. 
У крсте --, у перчин му крсте уплетоше. 
Око врата крстате колере, 
и канице, и доламе златне, 
све у крсте жуте оковате. 
Даничкиње теке Цмиљанића; 
токе сјајне теке Мандушића. 
А на коња тевдил ударише: 
клобукове теке са крстима, 
са сликама и с капетанима, 
и челенке з бечкијем крунама. 
Па делија седе на малина, 
бајрактаде дели Танковићу. 
Брешку пушку на ункаш малину, 
па завика „Остајте довале!“ 
Све му паше хаир-дову даје, 
а сердара сузе пропадоше. 
Нема љета без Ђурђева данка, 
на ни брата док не роди мајка. 
Мујо тури по срдашце руке, 
а тешке га дофатише муке, 
па он плаче, планинама хуче; 
а делија Хрњино дијете 
са малином низ крше крстате. 
Јер је Вучар каменита клета 
-- у њој дван'ес' има клановаца 
и дванајес' Карамана кланца --
ваља ходит четири сахата. 
Ниђе земље, теке све камење, 
а малин се хајван научијо 
јаду своме газит такавоме. 
Па кракаше и чавлом бијаше; 
налчом ватру ис камена тера 
-- би рекао, пада отресина 
ил' са змаја, ил' са џина злат'а. 
Ондар дечак оде Караманом 
преко ноћи, кад месеца нема. 
Аман, аман, несретња Вучара! 
Крши тешки и богази клети. 
Кроз крше су бори предорасли, 
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а у небо гране саставили. 
Велике се зверке подизаху: 
трупну туре међедине клете, 
вију вуци, грохте гавранови, 
а лајкају китасте лисице, 
а Халила да л' би препанули. 
Но је дете од так'ога соја, 
што његово око не презаше 
ни од ватре ни од зверке как'е. 
Ондар мале ноздре разврљијо, 
из ноздри му пламен мавен лиже 
-- о поноћи преко помрчине 
преда собом свету отвараше. 
А сердара брата --, без брата, 
он се чудно јаду домислијо: 
„Леле мене за несретњог мога, 
брата црна што ми сломи крила! 
Оде оној земљи непознатој 
за коју Турци не салазе често. 
Ко је сиш'о, никад није дош'о, 
нити море отале виш' доћи.“ 
Па ето га, кроз ордије прође. 
На крај брда теке Вучарскога, 
туна нађе свога побратима, 
побратима маџарског ужег --, --кока, 
-- Е, ускока Влахибанду Рада, 
што га так'ог нема комотника. 
Он је давно код Турака преш'о 
и Турцима хизмет учинијо. 
Са сердаром Мујо 'братимијо, 
код сердара кућу начинијо 
-- то је турска прва узданица. 
Мујо нађе Влахибан'у Рада, 
па Радошу вељаше побрину: 
„Аман, брате, Плахибанда Раде! 
Јаши, Раде, бедевију шајку, 
а полети низ Вучар планину. 
На тебе су њемачка одела 
-- трчи трагом, терај ми Халила. 
Чувај њега, гласе ми донеси, 
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јä л' ј' у живот', јä л' ће погинути, 
не' ли штогој бити од помоћи.“ 
А Раде скочи на ногама 
па сердару брату беседијо: 
„Хоћу, Мујо, живота ми мога! 
Доклен моја не размине глава, 
брату твоме ништа бити неће.“ 
Па отиште бедевију шарку. 
То се мало учиње сердару, 
па га ето планинама прође 
доклен Зорић Шабанагу нађе 
-- зета свога, ако биде суђен, 
за кога је испрошена Ајка --
па Зорића Шабанагу куми: 
„Е, Шабане, мој премијо брате, 
кā и брате баш о, о --, код мајке, 
јеси л' чуо за Халила мога? 
Оде моја аџамија луда 
да уходи Узов, тврђе тешке 
-- међу њемско, тевдил, краљевине --
да изгуби без ничега главу, 
а да пера сломи брату своме 
и цијелој Босни и Крајини. 
Јаши, Шабо, својега шарана! 
-- Трчи! Отиш'о је Влахибанда Раде --
Е, за Бога -- сви ћемо пред Бога --
нећеш ђегој виђети Халила. 
Чувајте га, јä л' га с'јетовајте. 
Делија је срца болећега, 
а он плаче за момка свакога, 
па пр'о плача пије амберију. 
Е, 'оће попит, зборит лакрдије; 
„На прси ће токе распучити 
-- могах рећи, мрку кабаницу, 
под њом су му токе Цмиљанића, 
а у силах пушке Закарића. 
Познаће га Н'јемци у Узовље 
-- познаће га и погубиће га, 
моје двоје очи извадити.“ 
А Шабана сједе на шарана. 
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О, сад да ви за Халила причам. 
Кад Хрњичић прећера малина 
пр'о Вучара и седам кланчева, 
низ дванајес' Карамански' клан'ца 
-- Е, Хрњичић сиђе к манастиру, 
у Узовље пред манастир-цркву, 
ђе је беше бечка задужбина, 
и од четири краља начињена. 
Но Халила, материна сина, 
момак прије није салазијо, 
нити зна све шта је у Узовље. 
Кад је глед'о тазе начињено 
-- шале није три-четири краља --
што с' Узовље тврдо начинили... 
од Диклице па до Пониклице, 
ту је дван'ес' чардакова тврдо. 
У висине од четири боја, 
на свакоме по капетан клечи. 
Код свакога по петстотин' друга 
-- коловина у кошуљу жуту, 
пола друга у челику љуту. 
И дан и ноћ клече на ногама, 
на чардаке и њихним стражама 
-- Е, чувају пазе од границе 
да хим з Босне Турци не ударе, 
да не биде освет' Мустајбега, 
погинута царева везира. 
Кад је Халил манастиру сиш'о, 
таман два сата по акшаму беше. 
Небо и --, није ведро, но облачно, 
па од неба киша удараше; 
месечине нема, но мрчине, 
помрчина около Узовља. 
Али велик' марифети тешки 
запаљено низ Узовско поље: 
покрај цркве на четири стране 
илитричне лампе карабитне, 
и сјаку су преко поља дале, 
ђе су млоге војске закопане, 
да ни 'тица не би прелећела 
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што је стража не би опазила. 
Халко стаде, устави малина, 
па ђетићу мисли долећеше: 
„Сад куд хоћу ни сāм не знам грдан!“ 
Па делији очи потекоше, 
кад угледа шарену механу. 
Та механа бојом и'шарана, 
покривена тенећетом жутом. 
Наоколо обисли ћошкови, 
а приморски сјајни седефови; 
све 'калине и стубе везене, 
венедничком чохом поковане. 
Наоколо около механе, 
а зелена башча насађена, 
а на'коло, око четири стране, 
у тој башчи нива свакојака; 
само шљива и јабука нема, 
но од мора жути протокали 
и питоми шипи на врстама. 
Усред башче, поред од механе, 
ту шедрван вода начињена, 
а на њојзи дванајес' чешама 
-- свака лула од бисера сама, 
а под њоме мермерло корито. 
Наоколо, около механе --, 
наоколо, око чесме хладне, 
све столице из Беча, сребрене 
-- ђе ту млоги не долазе људи 
познаје се, да су начињене, 
ђе госпође седу и грофице. 
Ал' у башчи нико не имаше, 
без на горње боје од механе. 
Ту је Халил сејир учинијо 
-- сеир виђе крчмарицу младу, 
крчмарицу кā 'наку краљицу. 
Колико је свитом окићена? 
А на госпи коса расчешљана, 
па на девет тура раздвојена. 
Е, четири је службарице дворе, 
преко паса руке претуриле. 
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Госпођица плећи прислонила 
уз демирли пенџер од механе, 
паа прозоре косом зачелила, 
ааа на шипке руке наслонила 
-- а кроз косу сваки бисер сјајан, 
бисер сјајан и перишан златан. 
Е, како се опремила госпа? 
На госпођи сјајни перишани, 
а на грло шарени ђердани 
-- два ђердана од бисера сама, 
а два беху од дуката жута --
па што рушпе пале низ бехаре, 
притисли јој дојке по прсима. 
Дојке беле, жуте маџарије, 
па се двије боје отбојиле 
-- би рекао и би се заклео 
да лежаху двије голубице. 
Низ прси јој бијели бехари, 
а уз руке крмзи чифтијани. 
На девојци млетачка одела, 
од млетачког бурунџучког платна. 
А кад Халил видијо девојку, 
кушак ћемер на срце турила 
-- ни ковати, ни чекићовати, 
но оплетен венедничког злата. 
На срце јој халка запучата, 
на њој сјајно лежи огледало, 
у ту слику бечкога ћесара 
и цијела из Беча дворана. 
На бедре јој четири фистана 
један мави, други црни беше 
-- онā мави, што на мави --, што и старе мами, 
а камоли момке нежењене; 
онај црни, да ближе притрчи, 
да се ближе ко жели госпођу, 
да поближе до госпође приђе. 
А пр'о бедре бедру претурила, 
алем седеф тамбур прехуатила, 
јасно куца, танко попијева. 
Кад је дечак чуо са малина, 
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враг не смета што је вел'ка стража, 
што је војска од четири краља, 
но се одмах скиде са малина, 
па малина свеза крај чатала, 
под чатала поред мердивена. 
А кад хоће уза мердивене, 
тā делија на горње бојеве, 
па отвори чоху на капију, 
овако хим добро вече вика 
нијемачким тврдијем језиком, 
па се мало склони госпођици 
кā и лале царске пред султана. 
Ондар госпа сагледа Халила 
-- нека гледа, имаше и кога --
јер так'ога не рађу Маџарке 
ни Латинке у њихне крајеве. 
То је личност што је так'е нема 
-- враног ока, а чела широка, 
а бијелог лица испод ока, 
а ситнога зуба бисерскога; 
а на оку сјаје трепавице 
баш к' и кад но лете ластавице. 
Покриле му образ јагодице, 
па би рек'о, цафтају ружице. 
Златан колер, круна капетанска; 
а на пуце што је под грöце, 
ту је име оборкапетана 
који седи у дворе ћесара 
-- у дворове бечкога ћесара --
који никад пасош не носаше, 
нит' му когој пасош требијаше, 
так'а му је веда на прсима. 
Кад га госпа виђе у одају, 
па је бирдем тамбар побацила, 
„Добро дошли“ завика дечаку, 
па га прими за десницу руку, 
крај себе му место начинела, 
а па га је ићрам учинела. 
Господске је руке преширила 
пр'о колана и срдашца клета, 
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а Халилу рече нијемачки: 
„Круно златна од бијела Беча, 
посланиче Максимилијана 
-- Е, нашега великога цара --
добро дош'о! Што си одоцнијо? 
Кудар су те вихри нанијели?“ 
Дечак мудар што није карара, 
а 'вако је језик научијо 
-- знаше њемски, па знаше маџарски, 
талијански, па језик пољачки, 
па помало и језик франчески; 
ни језика никак'ога нема 
што га Хрњин Халил не знаваше --
а госпођи 'вако беседаше: 
„О госпођо, тако ми очију, 
није, госпо, што је воља моја, 
но све што ће стари наредити! 
Мандат носим шарен у недрима. 
Ја сам скоро -- нема чак шест дана --
пош'о с мором од бијелог Беча. 
Носим мандат бечкога ћесара 
на овога Узов-командана 
-- командана, бојног џенерала, 
џенерала Узовца Јована --
да се нешто са мандатом шара. 
Нешто се је хабер уфатијо 
да се ћесар боји од Турака, 
јер је 'нака вел'ка борба била 
-- 'накав тутањ Босном поноситом --
па се ћесар на мандату шара 
да се наша стража поуправља, 
нек' се поље пази од Вучара, 
да јој скоро не ударе Турци.“ 
Ондар госпа оде посједати, 
до Халила дупе примицати, 
па му руке преко срца тура. 
А овако рече Хрњичићу: 
„Госпођице, тако ти небеса, 
има л' как'а винааа од седам година 
и ракије трипут препечене? 



   Авдо  Међедовић                                                             

1421

Епске 
народне 
пјесме

Еве, госпо, мандат бечки носам 
таман данас седам-осам дана, 
па нијесам мог'о осједнути 
ни вранца и мога одморити 
ни га добро водом напојити, 
а камоли себе са пићима, 
па сам, госпо, чехру запренијо. 
Видиш ли ми лице подгорело, 
на зубе ми усне распукнуле 
-- па те молим баш к'о госпођицу, 
донес', госпо, једно мешче вина 
које фата седам-осам кила.“ 
А господа па се насмијала, 
а на уста форму начинела, 
па овако из озбиља каже: 
„Капетане од бијела Беча, 
није ово хомар ни планина, 
но Узовски примор и равнина. 
Добро нам је лоза понијела. 
Не пије се вино кондирима, 
-- ни кондиром нити букалима --
но се вино пије динарима 
-- неко више к'о 'наки рабије, 
неко тамам на полугрошице; 
тако и тако, на целе грошице.“ 
„Госпојђице, не оквашај лице, 
но донеси једно мешче вина, 
јер ми се чехра запренила!“ 
Опет му се госпа насмијала, 
па Халилу Хрњском беседила: 
„Тешко, мали -- ти си зато млади! 
Немој своју младос' издомити, 
на кондире вино похарчити; 
па ћеш пасти, без главе останци, 
а мандат ћеш бечки одоцнити, 
па те море глава зажминути.“ 
Ондар поче Халка наљутиват 
-- почеше се очи сјајне мутит, 
а ђавољски шкргутати зуби, 
на канат му трептат на прсима --
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поче му се срце разиграват. 
А ђевојка осејри Халила, 
ђе је дечак од џинскога вила, 
па полеће до подрума млада. 
Сјајан кондир момку донијела, 
па пред њиме чашу тролитњачу. 
Халил чаше тролитњаче неће, 
но је сјајан кондир дофатијо. 
Каму остру из силаха свога, 
па јарету ногу откинуо, 
па ножицу баци на узницу; 
уаврх фркну, удно му турукну. 
Кад га виђе крчмарица млада, 
она се је трипут прекрстила, 
четвртом се Богу преклонила, 
па овако рече уз бедрима: 
„Вај до Бога! Двадесет година 
-- еве дван'ес' пуније' година 
како се је црква начинела --
ја сам овде од малије' љета, 
па и сада стигла за удају. 
О'ђе кад су војске смијешале, 
неке бечке, а неке будимске 
-- вазда има из земље талијске, 
ђекад-ђекад и од русијанске --
код манастир у Узовље цркве 
видала сам морски' џенерала 
-- и морскије', па ии војније' --
па виђала дувељскије' бана, 
па виђала млого капетана, 
па пр'о мора златни' мајданџија 
-- 'вакав није никад долазијо! 
Малешније' љета, без бркова 
-- брка нема, но је аџамија --
аа вино харчи и кондирима!“ 
Халил момак вино похарчијо, 
па је пита дечак на механу: 
„Госпођице, други донес' вина!“ 
Па кад госпи други поменуо, 
госпа трчи, па му доносаше, 
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па гледаше Хрњина Халила. 
Хрњин Халил одкиде на реду 
-- ногу скиде, сручи у букалу, 
три букала из јарета сама, 
ни деснога не окваси брка. 
Дечко и та вина укапијо, 
па онда ше очи рашатраше 
-- зашатраше очи соколове, 
а на образ руже разцафташе. 
На дечака крехнуше челенке, 
а на о--, на глави косе куријачке 
-- би рекао да је коса клета 
мрка, црна, баш к'о куријака --
не припсаше на другога друга 
без са горе на мркога вука. 
Ћемерлију тури пр'о бедара, 
а брешка му śједи ка рамега --, 
поред њега уз десно раменце. 
Па га госпа ашик учинела, 
па код њега седе код хастала, 
па се слатко ш њиме разговара. 
А сад да ви за хајвана причам, 
за Рада --, Влахибанду Рада. 
Он сатер'о по емеру Мујском. 
Стер'о коња терати Халила, 
па га Зорић стиг'о Шабанага. 
Обадва се стигли за Халилом. 
Трагом ишли док у Узов сишли 
пред механу и жежену цркву. 
Ту је нашли његова малина, 
па с' обадва побра одјахали, 
а код мала коње повезали, 
па на механ' дошли код Халила. 
Кад су Халка нашли у механи 
ђе пијаше, бриге не имаше, 
‚Добро вече‛ викаше Халилу. 
Халил виде, па хи је познао, 
па делија чехру намрдијо, 
Бого ми се добро наљутијо 
-- тек не море, ђе је у Узовљу, 
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би са ш њима кавгу извадијо, 
-- Бог зна један, па хи погубијо. 
Па се мудар момак домислијо, 
крчмарици рече у Узовље: 
„Крчмарице, тако ти очију, 
питајте тамо до два бајректара 
које вино пију, јä л' ракију 
-- тек кого ће --, ко сјести не смију 
ако пити кондирима неће.“ 
Госпођица по емеру Хрњском 
намах пита хАља и а Радована 
-- Е, питала Рада и Шабана: 
„Питам вас, морски капетане, 
шта пијете, теке кондирима?“ 
Нема чаре, они поискаше 
-- поискаше два кондира вина, 
а госпа хим одмах донијела. 
О, док момци вино похарчише 
-- уморни се оба придесили, 
а вел'ко хи вино занијело --
па падоше кā и у да с' --, без главе 
-- кā без главе јä л' без своје душе, 
би рекао да с' умрли давно. 
Аа Халил је госпи бесједијо: 
„Госпођице, кумаш јорган прими 
те на двије тури јабанџије, 
јер су 'морни, да се не поболе.“ 
Госпа Хрњског послуша Халила. 
А Халил јој ријеч беседијо: 
„Госпођице, што ће харча бити 
и на та два и на мене сама? 
Ја ћу тебе рачун подплатити 
ноћас целу ночцу до сабаха, 
а сутра вече ђегој заноћимо, 
јä л' овође, јä л' месту другоме.“ 
Госпа му је рачун донијела. 
Тā је рачун седам маџарија. 
Халил госпи рачун подплатијо, 
на малина седе крилатога; 
оста Раде и Зорић Шабане 
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-- Е, спавајући кā и без памети, 
од великог вина занешена. 
Па делије преко поља прође 
док је дош'о пред Узовље клето. 
А Узовље у једноме граду, 
наоколо седамдесет кула, 
а код сваке види стражарица 
-- на по свакој бечки стражар клечи. 
На капији Узовскога града 
два чардака, три стотин' пандура. 
Ту капетан Павун од Пожура, 
он чуваше стражу на капију 
-- како сахат пред акшамом дође 
до по зори докле сахат прође, 
ни 'тица му прелетет не море. 
Халил дечак дош'о без времена, 
кад је хемен ноћи половина, 
па овако дотера малина. 
‚Добро вече‛ капетану вика, 
а капетан скочи са столице 
да Халилу уфати малина. 
Па вовако ријеч беседијо: 
„Одкален си, морски капетане? 
Куд си пош'о, јеси л' јабанџија? 
Знаш ли што је емер у Узовље? 
Како пола дана сахат прође, 
више нико у Узовље немор' 
-- нити море уљећ' ни изисти --
без до подне толико слободе. 
А ти с' дош'о прије полу ноћи! 
Знаш ђе ће те руса глава проћи?“ 
Деђак 'вако њемски беседијо: 
„Ти болан, Паук капетане, 
погледај ми веду на прсима, 
одкален сам и посланик ког сам!“ 
Кад је Паун поглед'о Халила, 
кад му веду виђе на прсима 
-- на њој изун бечкога ћесара 
да га нико ниђе смести нема, 
нити смије --, нит' га стати смије, 
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без на њега --, куд је воља њему, 
јер он емер носи од ћесара --
кад га виђе, препаде се ђида, 
па се смерно момку преклонијо: 
„Ти обор бечки капетану, 
хо' л' овамо? Изун ти је тамо!“ 
Онда Халил протера малина 
сад у Узов, међу честе куле. 
Свака кула од четири боја. 
Све једнаке краљевине клете 
-- краљевине сваке начинеле 
од свакоје боје смијењене; 
свака добра баш к'оо задужбина. 
А што дворац беше узовачки, 
џенерала Узовца Јована? 
Так'е куће ни у Бечу нема. 
Та је кућа од седам бојева; 
покривена, на ћемер сведена, 
а жутијем цимен'ом залита, 
па тумбаком жутим поковата. 
'Нака куле два боја авлија; 
на њој беше челична капија. 
Крај дворова Узовца Јована, 
ту је чардак ђено спава Јана, 
оглашена међу седам краља, 
зарочни --, заробљена од бега Личкога. 
Јä Узовље без дво --, времена клето, 
па је свако на дворац заспало. 
Ниђе у њем мума не гораше, 
ни на дворе Узовца Јована 
без на кафаз ђено спава Јана. 
Јана млада сана не узела, 
но на чардак, на најгорње боје. 
Ој, ђе л' бисмо, ђе ли остависмо? 
Поседесмо, па заборависмо 
-- Е, кад Халил доћера малина 
пред дворове Узовца Јована. 
Колико је у Узовље кула, 
ни на једној свећа не гораше 
-- већ је хемен ноћи половина --
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без што гори на чардак' ђевојци 
-- Е, глашеној Јовановој Јани. 
На чардаке, на њејне кафазе, 
гори дван'ес' сребрено кандиља 
-- у чардаку, у Јанине дворе, 
ципцијели шиком шикосани 
и испоља бојом обојени, 
покривени тенећетом жутом --
кол'ко су јој сјаку ударили, 
так'и кафаз усред Беча нема, 
ни у бечког љеднена ћесара 
ни онога Максимилијана. 
Но посјела до пенџера Јана 
-- Е, турајли косе разчешљала, 
па ђевојка села крај прозора. 
А тā клети дувар на кафазу, 
дувар бијел баш к'о груда снега; 
а Јанина коса претурена 
пр'о прозора низ дувар панула, 
па би рек'о да висаше гуја. 
На девојку кокор од бил'ура 
ии сва зверка од бијелог Беча. 
На Јану су млетачка ођела 
од свилена платна изатката. 
Око Јане, око срца њејна, 
два ћемера од бисера сама. 
Јана пева ситну ашиклију, 
али лако, теке девојачко. 
Халилу су ашци дофатили, 
ђе л' је момак дош'о на уходу 
-- Е л' да види тврђу у Узовље 
и манастир свије' седам краља, 
и да види Мустајбега главу 
посјечену на бедем дувару, 
у велику штаву уштављену 
кā и данас да је посечена. 
Ондар Халка муке уфатише: 
„Авај, што ћу од зивота свога? 
Како ћу се с Јаном саставити, 
да ја Јану Јованову питам, 
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не би ли ми штогој могла казати 
-- барем да р--, сахат поседети.“ 
Па погелда бедем на дворове, 
кад авлија силног џенерала 
отворена, обадва каната, 
а авлија од мермера стата. 
Онда дечак утера малина 
у авлију под нову кафазу. 
Кад је стала чака од налача 
-- Е, од налчи Мујовић Халила 
и његова дебела малина --
ђевојка је очи окренула 
са кафаза, узовачка Јана, 
па погледа. Још поноћа нема, 
а знаваше емер у Узовље, 
ђе је тако наређење било 
да кад ноћи кара акшам прође, 
да нит' когој уљећ' ни излећи 
море; ће га огулити страже 
ок' Узовља на четири стране. 
Па се мудра цура зачудила 
одкуд бечки капетане дође 
на једноме коњу малашу --, не, 
малу коњу, у длаку је врану, 
у злаћену крстату да рахту, 
и калкану, и тако билану, 
и на њему златан мајданџија 
-- на њега је златна ђеисија --
па ђевојка баш к'о белогорка, 
'вако ријеч Халку беседаше: 
„Капетане од бијелог Беча, 
откуд тебе виле донијеше? 
Какав хабер носиш од ћесара 
на мог брата Узовца Јована?“ 
Море Халил баш к'о бистра глава, 
па господској цури беседаше: 
„Ев' Јануша,и срце и душо,“ 
-- господско је вишино колено --
„више су ме силе оправиле. 
Носим мандат бечкога ћесара 
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на аџелу -- без одмора, госпо --
да га твоме даднем џенералу.“ 
Ондар Јана беседи Халилу: 
„О, Бога ми, морски капетане, 
да си вила па да имаш крила, 
докле не би зора мр --, мрака била, 
не би мог'о пера унијети 
нити знати ђе ли Јован спава. 
Е л' је Јован у ћелију вељу, 
у манастир задужбину тешку. 
Ту имаде четер'ес' кубета. 
На тој цркви и млого је одреда; 
један одред мога џенерала. 
Под кубета соба начињена, 
једна соба од цимента сама; 
а друга је од седефа дана. 
У оној што је од седефа, 
на њој спава Лауш Џенерале 
-- Е, од овог двора господаре --
а под њиме галеш од мејдана, 
који иде кā и горска муња, 
који орле скида са облака. 
Так'а нам је наредба одавно: 
кад је дана, мо'ш виђет Јована, 
а по ноћи, да сам ћесар дође, 
да га нико више виђет неће 
од како је бега погубијо 
-- Е, царскога уштугли везира. 
Ондар болан морски капетане, 
ако нешто хиташ с џенералом, 
хај' код мене на кафаз девојке. 
Ја сам сестра Узовца Јована, 
па мо'ш овђе сеђет и посеђет 
-- посеђети, па се одморити.“ 
Па овако Халил говоријо: 
„Фала, госпо кā и јарко сунце! 
Ондар јесам јабанџија рана. 
Да ја вактом пео невакту шећем 
-- по невакту кроз логорске војске --
могу мене страже уфатити 
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-- уфатити, па ме изгубити; 
а нико ме потражити нема 
осем Бога и ћесара свога. 
Ја сам, госпо, од Аде крваве.“ 
У тā дворац о'сједе малина, 
па хајвана сведе до чатала, 
а свеза га покрај мердивена. 
Па се саде скида ка чизмама 
-- Е, да скине чизме и калчине 
-- Е, да дворе гази Јанушине. 
Је ли, што је двора девојчиније'? 
Све те стубе чохом поковате; 
а дољека ниже мердивена, 
ту је добра нач'ена скемлија, 
ђе с' оставља шикали нанула, 
и камоли чизма од јунака. 
Јана гледа гојешног Халила, 
ђе он своје с ногу чизме скида, 
па Јануша беседи Халилу: 
„Капетане бечкога ћесара, 
нема вакта од чизме скидања, 
јер ти нијес' од Узовља града. 
Да сеђети па се одмарати 
вел' јä сахат јä ли и два равна, 
опростиће узовачка Јана. 
Немој газит чоху без чизама, 
хај' с чизмама на моје дворове!“ 
Халил Јани тад се преклањаше. 
Ето ти га уза седам боја 
докле дође преко диванхане 
до ооонога портик' девојчина, 
ђе девојка свитом закитила. 
Шала није четир' краљевине, 
које добро држаху Јована 
и Јанушу, сестру Јованову, 
која се је од бега отела. 
Та је цура кā и од бел' Беча, 
да је ћерка бечкога ћесара. 
Ондар су јој зинет ударили, 
и све собе наоколо редом 
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свакојом су бојом обојене, 
а свакојом зверком окићене. 
Наоколо софре позлаћене, 
па послије сребрени кандиљи. 
Поврх тога около прозора 
башче веље у слику турене 
-- оковице од мермера сама, 
а поковане пуљком од мерџана. 
Кад Халиле у ђевојке дође, 
кад погледа зинет ђевојачки, 
кад дечака уми занијеше 
-- па погледа зинет по одаји. 
О, дечака памет занијела 
-- он бечаше баш к'о теле мало, 
баш к'о теле у шарена врата. 
А Јана виче Хрњ'чића, 
Хрњичићу ријеч беседила: 
„Ти болан бечки капетане, 
а што зинет гледаш у одаји? 
Ти си з дворца бечкога ћесара, 
зар ти зинет нијес' научијо?“ 
Ондар 'вако Халил беседијо: 
„О Јануша, сестра џенерала, 
јä тако ми мојег милог здравља, 
ја сам у Беч' у мушке одаје; 
ја не идем ђе су ђевојачки, 
ни у каваз бе --, ћесарске Ро'сане, 
ни у њихно ђе им женско стоји, 
близ' ђе мушко и ђе су дворови.“ 
Онда Јана дофати Халила, 
на крај шиљте крај себе турила. 
Па ђевојка баш к'о белогорка, 
ето ти је до тог душеклука. 
Туна нађе једну чашу малу 
-- једну малу, седамнејес' драма. 
Друга има пуна литра равна. 
Ону с литром вина напунила, 
ону малу препеке ракије; 
па Халила са чашом нудила, 
са бокалом малом поздравила, 
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па му рекла „Добро дош'о овђе!“ 
Ондар њојзи Халил беседаше: 
„Боље вас наш'о, госпођице, 
и Бог живијо Узовца Јована 
и главаре што су у Узовље.“ 
„Амин Боже, и вас, капетане!“ 
Кад су сладак со'бет затурили, 
таман Халил чашу дофатијо, 
па он не зна, горска кукавица, 
ђе то вино није бадихава, 
ђе га море одмах проћи глава. 
Дечак чашу уврх дофатијо 
-- букал фркну и дно му турукну, 
а гледа га Јованова Јана. 
Па овако прекомудра млада, 
види момка ђе нема бркова, 
а ни браде мушке низ образе. 
Е, видаше де мален бијаше, 
ђе му двадес' годиница нема, 
а он вино пије букалима 
које фата' по три литре вина! 
Јана млого чколе научила, 
па свакоју земљу обавила, 
све знаваше сваче табијате 
-- како Турци пију и Бошњаци, 
Херцеговци, па Унђуроовци, 
па крајина што је поред Рима. 
Ондар Јана сагледа Халила 
и његове очи соколове, 
и његове зубе ђаволове, 
ђе он није личан на Маџаре 
-- на Маџаре, ни на Нијемачко --
но га неђе родила Туркиња. 
Ондар Јана Халку беседила: 
„О Бого ми, бечки капетане, 
одаклен си, од којег племена? 
Какав ти је завјет у години, 
коју службу држиш ууу манастир-цркви? 
Које твоје крсно име славно? 
Как'а ти је њемска придворица? 
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Ако ти је словна породица, 
чији светац држиш у недељи 
-- ил' суботу, ил' преко суботе? 
Как'а ти је закон у ведама, 
како иде проба Латинима?“ 
А Халила, материна сина, 
па господској Јани беседаше: 
„Е, Јануша, ја ти с коња причах 
ђе ја рода ни порода немам. 
Ја сам сирак од Аде крваве. 
Мајка ми је удовица била, 
па је в'леко јада превиђела. 
Код худута држала механу 
под некак'у Проломну планину. 
Ту му велик ћадем начинела, 
одхранила. Турци долазили, 
и млого јој Турци јада дали. 
Она од њих велико зло нашла, 
па ми тако име нађенула 
те ме Узла зову Капетане, 
те ме мајка у зло подхранила. 
Ја завјета нити чколе имам, 
нити како знадем пречитати 
по буквара, и то наопако. 
Мало сам се, госпо, праксовао 
у бијел Беч, у ћесарке дворе. 
Имам трку, а имам хајвана, 
имам добру нару на малина; 
а ћесар ме спрема границама. 
Држи мене ђе сам хитар мал'чко 
-- ђе сам хитар у његове дворе --
те му сваког могу послушати. 
Дао ми је и одредијо ме 
-- на ово моје прсе златне --
дао ми је веду без пасоша. 
Могу исти нис целу државу 
да ме нитко запитати нема 
ни ‚камо ти пасош?‛ ни тескера. 
И тако се хитан пос'о нађе, 
госпођице, код вељег ћесара 
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-- јä ли мандат, јä ли пошта царска --
па он мене нађе на вранина 
те је хитро снесем и врнем се, 
и јопет га у дворове дворим.“ 
А девојка па се насмијала: 
„Ха ха ха ха! Лажеш, лажеш, тако ми мог здравља! 
Немој лагат, дели Хрњичићу, 
јер нијеси Узлић Капетане. 
Ниси з двора бечкога ћесара. 
А да, грдан, немој лагат, врдан. 
Видиш ли -- ш њима не видијо! --
кад ме беглер поробијо 
и повела серхат и Крајина, 
ја сам тебе с шатора виђела, 
кад је мој брат пош'о у Талију 
код ујака, талијскога краља, 
да он узме војску од Талије, 
да претекне бега на Козару 
-- на Козару и гори Вучару. 
Уз'о -- дајо му је дао -- војску вељу, 
и у здравље седам буљукбаша 
-- беговије' бивших првих шура, 
ђе издаше свога зета мила, 
на противу што се беже жени 
поврх сестре седам Атлагића --
издаше га, пушташе Јована, 
и бега се разминула глава. 
Е, онда сам тебе сагледала 
кад си бега мога проводијо 
пред логоре од ћеле Талије, 
беж'о ш њиме спремат у Крајине 
с твојим братом војсковођом Мујом. 
Ја те добро познам, Хрњичићу. 
Сад да лажеш, лаже не помажу! 
Тек овако, Хрњино дијете: 
ја те и знам, и причају људи 
да си чисти јунак неварени 
-- чисти момак који варат нећеш --
ако си ми дош'о на дворове, 
и ако сте севет мене били 
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од како сте мене поробили. 
Мене так'е у ћесарско нема, 
а сад ми је закон предонијо 
да се никад удат нећу млада, 
јер сам била под шатор беглеру 
-- под шатора вашег Мустајбега --
ондар, Халко, једанејест дана. 
Па је так'и закон у Њемаца, 
остат могу, удат се не могу; 
ради тога моја младост бујна 
да ми трухне неудата амо. 
Помоћу ти. Да ми кажеш право: 
да л' си пош'о з братом војсковођом? 
Да се није досјетила ханка 
да подигне серхат и Крајину? 
Да ти није Муја братимила 
да он с војском подигне ордију, 
а да дође бегу на освету, 
да би бега свога осветили? 
Јä ли право кажи, Хрњичићу, 
јä л' тако ми младос' и очију, 
твоја глава иде по лиману 
-- ни од кога, без од мене саме! 
Ја под кафаз имам стражарице 
-- Е, Љутицу силног капетана, 
са ш њим има триста мартолоза. 
И дан и ноћ клечу под капију. 
Е, гледају море и јалију 
да ме почем не украду Турци. 
Ондар ће те разминути глава!“ 
А кад Халил опази девојку, 
ђе код Јање лаже не помажу, 
па скочијо, па се поклонијо, 
а десној јој руци полетијо 
-- Бога ми је посестримит шћаше, 
да ли би му сачувала главу. 
А Јана му тихо проговара: 
„Нити падај, нит' ме посестримљај! 
Не бој се, беса ти је тврда. 
Седи мало, теке нее млого, 
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да ми кажеш шта је са Турцима.“ 
„Хоћу Јано, тако ми имана! 
Нит' ћу варат, право ћу ти казат. 
Ми смо, Јано, војску подигнули. 
Војске има кол'ко прије двапут. 
Прије било з бегом Личанскијем 
седамдесет и двије хиљаде; 
а сад, Јано, Босне и Крајине 
и цијеле све Херцеговине. 
Од бијела града Фетислама, 
па послије обадва Лијевна; 
од Дувнога до Шарен Камена; 
од Увора до воде Извора; 
З горње Лике до доње Врљике; 
од худута цијела Крајина, 
и поносне Босне све широке, 
и цијеле Урумђуровине. 
И послије Босна и Крајина: 
босанскије' седамдесет града 
-- што је ага, што је капетана --
и босанско, госпођо, главара. 
Ту је војска с нама смијешата. 
И везира два цара нашега 
-- Е, уштуглија везир пд Будима, 
и онā паша од Травника. 
Ш њима војске шездесет хиљада 
јаничара под улефом царском 
-- Е, под платом цара Сулејмана, 
сјајног цара, највећег владара. 
И они су пошли рад беглера, 
у ту војску бега да светимо 
-- да му с цркве главу оборимо, 
да је ханки нашој понесемо, 
и Бећира, ако би могли 
да узмемо јä ли уфатимо 
-- уфатимо мила брата твога, 
да га ш њиме на мејдан доб'јемо --
да Бећирбег, од година дван'ес', 
не би л' свога баба осветијо. 
Па, Јанушо, сестро џенерала 
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-- Е, сад кажи како ти је чаре, 
јä ли зовни Љутицу сердара; 
ил' ме сеци, ил' ме натраг врни.“ 
Ондар Јана кад чула Халила, 
Јана 'ваку рече лакрдију: 
„Е, Халиле, Хрњичино дете, 
тако м' Бога ис свега заклетве, 
да је султан Али Сулејмане 
свео војску у наше Узовље, 
не бих њему хизмет учинела. 
Али ми су Н'јемци приморали 
-- нити ми се удати дадоше, 
удати ни господовати. 
Но да сам слепа, бих с' удала млада; 
да сам грдна од главе шогава, 
а не бих брату на двор оседела, 
а камоли што сам добра била 
и седам ме чуло краљевина 
-- да ошедем на божему правцу! 
Онда, Хрња, ђе ти је, Халиле 
-- О Халиле, ђе је тебе Мујо? 
Докле сте војску сигурали, 
докле сте с трупом дотакнули?“ 
„Е, Јанушо, сестро Јованова, 
ене војске наврх од Вучара 
-- од Вучара и Крстатог брда --
до долњега Каличарског тога, 
донда што је мрсат у хомаре 
-- од Ливада бега Хашагића 
до придворца куда је од мора, 
од мора и вашег Пожура --
војска цели хомар притиснула. 
Па су мене к теби оправили, 
не би' л' штогој чуо јä л' видијо. 
Ја како се уз двор обавијо 
данас страже нису опазиле, 
ваше страже што Узовље чувљу. 
Није шала двије краљевине 
и четири друге баневине, 
па да л' бисмо дошли 'вамо како, 



   Авдо  Међедовић                                                             

1438

Епске 
народне 
пјесме

а грдни се поврнули тако, 
но да бисмо штогој учинели, 
а да ли би бега осветили.“ 
Ондар Јана рече лакрдију: 
„Сад Халиле, братац Хрњичића, 
јаши мала, хајде из Узовља. 
Кад ћеш проћи на узовск' капију, 
ондар кажи Паук Капетану 
ђе си право пош'о к манастиру 
да даш мандат Узовцу Јовану 
што је послат њему од ћесара; 
да те ђегој не убије стража 
-- не убије, јä л' не посијече --
јä л' на жива не заврзе руке, 
да ти мука не нађе у Турке. 
Но кад дођеш покрај манастира, 
не окрећ' се тамо ни овамо, 
но ти хајде стрму уз планину. 
Ћерај коња баш к'о душманина 
док, Халиле, на Вучара дођеш, 
на Вучару међу паше царске, 
међу целу Босну и главаре, 
код твог брата, војске командара, 
Хрњичога Хрњицу сердара. 
Ондар кажи: ‚ђе сам дош'о тамо 
и видијо шта се 'вамо гради.‛ 
Узовље би хабер ни имало, 
нити знају да сте подижени, 
нити знају да ће ударити, 
но слободно седу стражарице 
и границе около Узовља. 
Све то спава, ни хабера нема, 
јер су од вас гиду одкинули 
ђе нећете, или не смијете, 
ил' за бившег бега на хајете. 
Кад ћеш брату наћи на Вучару, 
кажи поздрав Хрњици сердару, 
једну више Орашкоме Талу. 
Оставите два везира царска 
на Вучара и гору Козара, 
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и царскије' двадес' и пет топа. 
Разапните, хендек ископајте, 
на хендеке коше оплетите, 
а цареве топе наслоните. 
На четири врсте раздвојите, 
на четворо по шест топа равно;  
а велики топа са Травника, 
обрн'те га грлом ка Грбави 
-- ако сте ђе застав оставили, 
кад вас војска од Узовља стегне, 
да не бисте хабер учинели, 
да ви Босна не би откуд дошла 
од индата, вашег помагања --
јер, Халиле, шала ниј' Узовље! 
Њега ћесар мамур учинијо. 
Што је поља око Узовља, 
у ровове у поље зелено, 
ту су куће теке у земљици, 
а у њима све седе војници. 
Код њих храна има ћесарева, 
ћесарева храна и џебхана. 
Топа четр'ес' покрај манастира, 
на тој табљи према нашег двора; 
а толико надно поља тога 
код Диклића сердареве куле. 
А горека, но од двора Кораша 
-- од двора до Горњег Камена --
ту је дван'ес', Халко, чардакова, 
на свакоме по капетан клечи, 
на код сваког по петстотин' војске 
-- половина у кошуљу жуту, 
половина у челику љуту. 
Гледај, црња -- шала није 'нака! --
гледаћете, што ћет' ударити. 
На дванејес' струка војска ваша, 
на дван'ес' је раздвојите страна, 
свакој војсци мудрог командара: 
од велике и горе Крсташице 
-- ђе је пример близу Сплита доћи --
па од Сплита кроз гору Хомара 
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до онога брда Боровога, 
до више куле Гавран капетана. 
Код њега је стража најстарија. 
То је над све обор-капетане; 
код њега је хиљада атлије, 
све на ате и на бедевије 
-- половина у кошуљи жутој, 
половина у оклопу љуту --
у руке хим џиде и гаргије 
-- та су љути кā и ватра жива. 
Не обрћу главу од Турчина, 
но све сечу и напријед трчу. 
Њега ћете тешко прифатити. 
На Гаврана према Коришара 
оправите Орашкога Тала, 
јер је доље покрај од чардака 
топракала Диклића сердара, 
најстарије гује у ћесара. 
Ту на табљи два топа велика, 
а дворови у то закићени. 
Тај је дворац што га ни гром неће 
-- ни громи га не би разрушили. 
У њега је вазда стража тешка. 
Ту је стража од два њихна краља 
-- што је главе од обадва краља, 
ћесарскога и маџарашкога --
разбојиште са Диклића двора. 
Отален је поље Голубово. 
До Дикова и до Поникова, 
тога поља четири сахата, 
све на сахат четири чардака. 
Ту све гранчики капетани, 
код свакога по пе'стотин' друга. 
У руке хим пушке довадене, 
а на њима оштре бајунете, 
на плећима торбе телетњаче. 
И дан и ноћ клечу на Даврану; 
све се отуд наду муслиману, 
да не удри Босна на Узовље, 
да не свећа личког Мустајбега. 
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Ондар ћете туна оправити, 
оправити два бега с Цетиња 
-- Зенковића и Бабахметовића, 
и са ш њиме Зе --, да са ш њима до седам хиљада 
Цетинчана баш к'о ватре живе. 
Ту ви, Халко, пешци не требују, 
јер је доље коњичка атлија, 
све атлија и данкрлачлија. 
Шала није сва ћесаревина 
и ш њом јака земља Маџаријска. 
Ту ви нећ'те лоше моћи проћи, 
ту багава грема глава 
мој --, шићара ни готови' пара. 
Ваља поље код Дикова равна 
-- код Дикова и код Поникова --
ваља поље лешом закитити 
а равнине крвљом усирити 
-- а главе ће у долине пасти, 
ати хрзат и кобиле шамске 
без гадара и без сахибара. 
Ондар ћете правит командара 
-- једну ћете војску одредити --
одредити низ Кановље доње, 
од мркога доњег Ками'овца 
до веторог' села Карловочкога 
-- Карловскога до земље Пожурска. 
Ту су страже три-четири редом, 
Чакарића и Чампаарића. 
То су прва до два џенераља 
-- један бечки, а један маџарски --
код њих војске двадесет хиљада. 
У ровове чувају топове
и пролазе одкуд иду Турци. 
На лиману претресу вапоре 
да се одкуд хила не учини. 
Ту ћете тога спремит командара. 
Оправите онога јунака 
са Лијевна, Љевак Омерагу, 
и са ш њиме преко Уне клете, 
прекоунско дван'ес' капетана, 
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и са ш њима дване'ес' хиљада, 
и дванајес' Кара Омерово 
-- нек' су тамо двадес' и четири. 
И спремите седам буљукбаша 
од Бихаћа, места крвавога 
-- три Козлића, два Хуремагића, 
и са ш њима два Прзеничића. 
Ондар кад се војске приуреде, 
а наједно пушке напуните,
на витезе токе притегните, 
а крила хим више подигните. 
Не бидите лени ни биједни, 
не бидите ни невредни 
-- а хоћете лени останути, 
све ће цела војска погинути. 
Не гледајте ко ће гинут тамо, 
но трчите с ћуљешима амо. 
Сец'те главе, а траж'те мејдане, 
не гледајте шта ће претећ' војске 
-- не гледа се ко ће погинути, 
а но чиј' ће мејдан останути. 
Ондар кад те три страже оправите 
-- три-четири на четири стране --
спремићете два бега сазинска 
и двана'ес' њихно буљукбаша 
од Сазина и Чекрка града 
-- за ш њима је дване'ес' хиљада, 
још за њима војске у приступу. 
Е, спремите Врљичког ајана 
и Турчина Селим бајректара, 
па Турчина Зорића Шабана 
-- то с те војске има двадесет хиљада --
спремите хи са брда Орлова 
-- са Орлова брда високога --
покрај оног тола пиштенога 
ђе су доли и шевари клети, 
ђе је туна стража иг народба 
Закарића, нашега сердара 
-- командује на дван'ес' хиљада. 
Ту је стопска добра топракала, 



   Авдо  Међедовић                                                             

1443

Епске 
народне 
пјесме

а команда бечкога ћесара. 
Кад ту шесту растурите стражу, 
уфатите брда наоколо; 
велик ћутук подајте сердару, 
а сердару вашем војсковођи. 
Немојте му гледат командарство, 
но ви Мују војску поклоните 
-- подајте му дванајес' хиљада --
нек' с Вучара сиде пр'о хомара 
до Чаркова и великог чардака, 
до чардака Лопушине Ара 
-- до чардака Лопуша Ара 
и онога црног Лаб Лазара --
на њих седам --, седам Катурића 
-- то је седам бечко капетана. 
Код свакога по хиљада Н'јем'ца, 
на поли су оклопови љути, 
а под њима коњи крилатасти 
-- што не лети, претећ' хи не море, 
што не лети, утећ' хи не море. 
Ту ће сердар дванејес' хиљада. 
Нек' не биде лијен кā и што је, 
но нек' своје поразврне брке, 
на ђогата нек' ошине трке, 
а нек' сине добро посјеклица, 
јер ту има седам Катурића 
кā и седам змаја са облака. 
Ваља њихне сабље дочекати 
и на свога ребра причекати. 
Тако тамо на корак прођете, 
разбијете црног Лаб Лазара 
и његово седам Катурића. 
Ваља Мују покрај мора проћи. 
На друго се окретати нема 
без на скелу од италског Рима. 
Ондар кад ће крка бити амо, 
а турите војску вељу тешку. 
Оправите аге ок' Удбине 
-- ок' Удбине и око Отоке --
а двадесет хиљада војника 
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-- све Бошњака, теке биранога. 
Командара тур'те Хамајлића, 
бајрактара Аља Влахињића, 
што је глава од вашега царства, 
што такије' кахримана нема 
-- и њихније' коња крилатије'. 
Спрем'те оба цркви манастиру 
-- Е л' је црква од цимен'а рута, 
а залита јајцетом од жуча, 
и велики тумбак измијешан; 
да је з Беча погоде топови 
-- па из Беча и 'з вашег Стамбола, 
и цијело седам ваше царства --
да је бију за годину дана, 
цркви не би камен окљунили 
ни на њојзи квара учинели. 
На њој има двадесет топова. 
На вратима на челич'има 
-- челична су наа манастиру врата, 
обадва су клета од челика --
а изнутра ата заплотена. 
Тек -- у здравље ћуласаног света --
да имате коња Влахињића 
-- Влахињића, па и Хамајлића --
да он' носу под колане крила; 
ако би ви дувар прескочили, 
па унутра пали пред чаркове 
-- пред чаркове и пред сербатове --
те би могли врата отворити, 
у манастир војску упустити, 
а лига вас срести манастирска... . 
Ту ће сабља звечат -- пушка пуцат неће --
сабља звечат, а рањеник јечат, 
мач сијеват, главе црне падат, 
докле црква --, прекоробне црква. 
Ондар један ако претекнете, 
скоч'те горе, срмали оборе, 
те з бедена и с иконе сјајне 
скин'те главу вашег Мустајбега. 
У бисаге, у рахт уџените, 
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па са ш њоме пр'о цркве бежите 
-- јер ако је не зграбите брзо, 
понеће је Јован у Талију. 
А Мујо кад ће до лимана сићи, 
нек' сакрије друштво под обалу, 
нек' причека Узовца Јована. 
Ако њему до невоље дође, 
он ће исти кā што ј' научијо 
преко мора до даиџе свога, 
до ујака Талијскога краља, 
аман чињет па испросит војску, 
па ће доћи вама у сретање. 
На грдило што ће претећ' војске, 
Лику ће ви спржит и Удбину 
-- и Отоку, и Рибничку страну, 
и цијелу украјину редом --
ваше млоге мајке закукати, 
ђецу луду у бешике клати. 
Ако њега нећете чекати, 
ондар ништа научават немам. 
Ти, Халиле, овако ти кажем: 
ако здраво-здрав Вучара дођеш, 
не окрећи тебе ни малина, 
но хајд' право садно поља шарна 
до онога поља Шаренога. 
То се поље зове Чобаново. 
То је поље једна караула, 
на њој само капетане Невски 
од Невера, села великога 
-- код њега је друга петстотина. 
Ти са собом узми и хиљаду. 
На њега ћеш ударити сама. 
Узов' ће се господ' отворити, 
а из рова војска ударити, 
војска к војски бити по пољани 
од Вучара и од Корушара 
-- од широког поља Диковога 
до великог поља Крстатога, 
до велике Саре и Месаре; 
од Увора до воде Извора --
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пуцати топ, па пуцат кумбара, 
мач --, сабље и мачеви звечат 
а погибат, и рањени јечат. 
Ни на чем се немој окретати 
-- мореш одмах главу саспасити --
но Бећира сина беговога 
-- лудог сина, сиромаха пуког --
ћерај њега на Узовске дворе, 
право на наш на бедем-капију, 
а на чардак мене доведите. 
Тек овако, Хрњичићу млади: 
не молим те да доведеш Бећира 
-- Бећирбега Мустајбеговога --
да га узмем да му бидем љуба. 
Без овако, курва те родила! 
Кад сам 'вако тебе научила, 
немој слагат кā што лажу Турци, 
но ме узми -- да ме не превариш! --
па да видиш што ће бити љуба, 
што ће була родити јунака. 
Не ће баба свога покорити 
ни амиџу, мила Муја твога.“ 
То се Халил преко муке свије, 
а у страху тврде бесе даје: 
„Ја те узет, другом дати нећу!“ 
А Јана му рече Јованова: 
„Гледај, Хрња, бесу од Бога јакога! 
Немој сад се клети пред ђевојком 
а ујутру лагат пред девојком, 
но то рекни и л' тако се стекни. 
Аман, на'зад како ти је драго.“ 
А Јана је скочи' на ногама 
па му руку десну поклонила 
-- руком се је руковала ш њиме, 
на хајирли путе испратила. 
Он јолџија, а Халил доваџија --, 
он јолџија, а Јана доваџија, 
па дијете на авлију сиде, 
а на коња седе маластога, 
па с чалије ете на чалије --, 
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па с авлије дође на чалије, 
па с малином трком сокацима. 
А сад да ви за Шабана причам 
-- за Шабана и Влаха --, и Рада --, 
и несретна Влахибанду Рада. 
Они санћим дошли за Халилом 
да чувају Халка Хрњичића, 
да не пије, јä л' се не препије, 
па да лудо не изгуби главу 
-- а они се више преопили, 
сан заспали кā да су заклани. 
Халил сиш'о до Узовља града 
и видијо пос'о, вратијо се; 
они оба пала у клели је, 
јер вино оба беше успавало. 
Јако стигли и очи раздигли, 
и гледају ђе је Хрњичићу, 
обадва су сузе пропуштали, 
па су рекли „Црне муке наше! 
Нит' се к Мују куде поврнути, 
ни Халила смијемо чекати.“ 
Обадва се дигли од механе 
и уморне коње појахали, 
и натраг се на Вучар врнули. 
То је прошло док је Халил дош'о, 
озго сиш'о, и оздол врнуо. 
Таман равна три-четири дана, 
и у четврти данак у сабаху 
Раде за --, са Шабаном код сердара дође. 
Сва војска спава хомарима 
-- све то спава, нит' хабера нема --
но не спава кога срце боли 
-- Е, сердара, с војске командара, 
оправијо брата свога клета, 
што су њему крила са рамена. 
Нема љета без Ђурђева дана, 
нема брата док не роди мајка, 
па ни боја без Хрњичког соја, 
ни так'ога постје подизања. 
За четири дана и три ноћи 
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сердар с коњем ђогатином шета. 
Двије руке држи под појасом 
-- Е, све хука и жали Халила. 
Кад је дош'о Влахибанда Раде 
и са ш њиме Зорићу Шабане, 
Муја више муке уфатише, 
па побрина Влахибанду пита: 
„Е, побрине Влахибанда Раде, 
камен црни твоја беса, брале! 
Ја т' оправих да ми чуваш Халка, 
а ти празан идеш без Халила. 
Знаш како си, Раде, беседијо, 
доклен твоја не размине глава 
да мој Халко бити сечан неће 
-- нити сечан, ни пао зиндана. 
Тако су вере Влахибанда Раде! 
Фала тебе кā и брату своме. 
И не чудим се тебе, Радоване, 
но се Зорић чудим Шабанаги 
-- за њега је моја Ајка клета 
испрошена, тек није вођена --
рад' хајтара двије добре шуре 
како жали на њих погинути. 
Не фала ти, Зорићу Шабане! 
Баш сад знадем ђе сам стек'о зета. 
Да ти никад у двор не доиђем, 
ни сестру даднем за несестру!“ 
Ондар Шабан грохти са сузама 
-- стачу му се низ две образе беле 
баш к'о бисер низ бијело платно --
па сердару Мују беседаше: 
„Аман, брате Хрњички сердаре! 
Немој спремат Халку у чобанине, 
јер та сила није за чобана. 
Он попијо два кондира вина, 
црно му се око не замути; 
а ми обадва кондира сама, 
обадва нас грдне успаваше 
и без главе на мехал' падоше. 
Нит' смо знали куд је отишао, 
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ни ђе ти је сужањ допануо. 
Ово ти је беса тврда, Мујо 
-- не лажем те, но ти кажем право.“ 
Таман Мујо хуче хомарима, 
доклен соко ниче на лазине 
-- Хрњин Халил на коња малина 
баш к'о 'но вила са сокола --
а тресу се крстате челенке 
кā и змајске отресине сјајне. 
Малин двије развалијо жвале 
-- да му бугар-кабаницу баци, 
не би коњске жвале притиснула, 
притиснула жвале на малина --
на нождре му мавен пламен фрче, 
запаљује гриву на решмама 
-- мога решму дират наврх чела, 
а и ките од мишева златне. 
Но Халила брата Хрњичина, 
кад брат брата виђе нерањена 
-- нерањена нити пороб'јена --
Хрња вика кā да јелен рика 
-- кол'ко се запушти, ‚Благош!‛ рече, 
планина се, би рек'о, исече. 
Ондар б'јеле раширијо руке 
па Халила брата загрлијо, 
а врелом га сузом поквасијо: 
„Моја крила, што ме сломит шћаше? 
Како могах брата прегорети 
на уходу међу краљевине?“ 
„Прођ' се, Мујо, не бид' аџамија! 
Твоја војска, твоје војсководство, 
онда ваља јä л' мене, јä л' тебе. 
Кад Бог хоће, ништа бити неће.“ 
„Како с' прош'о у Узовље, Халко? 
Нада ли се Узавац сердару 
и нашему, брате, нападању?“ 
„Не, сердаре, тако ми имана! 
Но ми каза -- срећа изнијела --
на ча --, кафаз' сам бијо код Јануше 
-- код Јануше, те госпође клете, 



   Авдо  Међедовић                                                             

1450

Епске 
народне 
пјесме

што је таки ни у гори нема. 
Куд је гледна, то ј' у пасу танка 
-- то је, Мујо, и у стас дугачка --
то је била боља него вила. 
То је цура, а мудра је глава 
-- та би глава за султана била, 
и у двору да нам је царица, 
а камоли Мустајбеговица! --
на све ме је Јана научила, 
овако је поздрав оправила: 
да не бидеш лијен кā и што си, 
но да не жалиш, Мујо, погинути. 
Добро ти је место оставила: 
пр'о ливада бега Хасагића 
до велике горе Чакарића, 
на оније' седам Катурића, 
и седмог --, на оније' до шест Катурића, 
и седмога, црног Лаб Лазара --
до чардака Мишића бе'дара, 
до Пожура и обале ниске, 
до обале мора неситога. 
Са дванајес' да сидеш хиљада. 
Ако прођеш седам Катурића, 
ондар тебе мору под обалу 
да Узовца чекаш манастира, 
а да не би протер'о сијаха. 
Да утекне морем до Талије, 
да смо свели цареве ордије, 
не би друга ђавољег извео 
ни изнијо главе на рамена. 
Ни на то нас не би оставијо, 
но би Босну хешер учинијо, 
луду ђецу сек'о у бешику, 
да се прича док ј' овога света.“ 
А кад Мујо чуо за одреде 
-- за одреде шест Катурића 
и седмога, црног Лаб Лазара, 
до чардака и Дикова доњег, 
до Пожурска и морске обале, 
ни' то клето поље Диковачко 
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на четрн'ес' капетана бечко --
ондар Мујо јечи планинама: 
„Еј Султане, Бог те клео, царе,“ 
да он śеде сердаре свладават'. 
„Што не даде на кога другога? 
Да нијесам данас сердар царски, 
мог'о би' се с војском варакати, 
а млађеме што Бог дадне јаки!“ 
Невесијо међу паше прође. 
А кад Халил код баш'лара дође, 
под шатором обадва везира,
ондар кад је етек подигао, 
па пашанске двије љуби руке. 
Не дају се паше пољубити, 
но Халилу скачу на ногама, 
па га љубе међу очи црне. 
„Так'е руке, сив-зелен соколе! 
У, ето, у Босну и Крајину 
не имате сина материна 
да он сиде на уходу клету 
у Узовље међу краљевине, 
на велике узовачке дворе 
и манастир задужбину тешку 
-- да уходи и да се поврне --
без до соја тога Хрњичића! 
Е, да Бог дā, кућо Хрњичића, 
док је века и докле је света 
-- Е, ваше се име помињало 
-- ваше, сине! -- и песмом певало!“ 
„Амин, паше, и у ваше здравље.“ 
Па га двије паше запиташе 
шта је доље у Узовље било, 
како се је ш њима начинело. 
Халил каже кā што цура каза. 
Све то Тале слуша од Орашца. 
Ондар Тале грли Хрњичића: 
„Хрњичићу, моја особино, 
је ли бијо у Узовље Јани? 
Ђе је хазна Узовца Јована 
-- јä л' код Јане, јä ли код дворова, 
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јä л' у цркву код џенераљова?“ 
Тале грдан ништа не гледаше 
без ђе ли је блага понајвише, 
не би л' грдан паре похарао, 
не би л' црну жену нахранијо 
и девет ђеце сирочади 
-- и десету, стару милу мајку, 
један'есту махниту Азију, 
што је Талу млого јада дала. 
Тале само хоће маџарија, 
па не жали кад би погинуо. 
Ондар му се аге насмијаше. 
Па велики џумбус учињеше. 
Ој, ђе л' бисмо, ђе ли остависмо? 
Поспавасмо, па заборависмо. 
Кад Хрњичић чисти хабер снесе 
на Вучара од Узовља града, 
све хим каза у чему су ствари 
и како ће се њима да удари, 
како ће се стављат командари, 
које војске ка крају којему, 
а које се застајати неће, 
кад попане думан од димова 
да један другом не поквари. 
Пароле се од удара дају, 
а Талаги командарство даше 
да раздваја баше и бимбаше 
и низ Вучар војске командарске. 
Кудар Тале узе командаре, 
а ког првог стаде остављати? 
Скрај Козара до горе Вучара 
он оста'ља два паше царева, 
Травничкога и Будимскога, 
и са ш њима јан'ичаре царске, 
да остану држат на заставе 
-- ако ли би худа срећа била 
те би узовска војска надвладала, 
да се не би Јован потежијо 
да доведе индат од Талије, 
својег даја Талијскога краља. 
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Тале знаше куд се окреташе, 
па на Вучар голему планину, 
на ливаде бега Хашагића, 
он на њојзи ископа хендеке, 
а велике коше оплетоше, 
а пашанске топе наслонише; 
топиџије фитиљ запалише, 
страже Вучар с стране уфатише. 
Ондар Тале на сердара вика: 
„Сад сердаре од турске Крајине, 
ти ћеш узет дванеес' буљукбаша 
оточкије' и бихаћачкије'. 
Хајде с војске двадесет хиљада 
на Чаркића и на Мачакића, 
на дванејес' у Вучар чардака; 
скрај несретња поља Голубова 
-- Е, до Равне Куће и Дикова, 
до обале ђ' 'е веже Пожурско, 
до обале мора широкога --
запалићеш четири чардака, 
па на --, сидеш мору на обалу. 
Немој другу окретати главу, 
војску склони под морску обалу. 
Све ћеш слушат шта се амо ради, 
а кудар су ратански паради, 
чија гине у Узовље војска, 
-- а чија гине, чија добијева, 
ил' њемачка, или војска царска. 
Ондар пази Узовца Јована! 
Знадни добро, Хрњица сердаре, 
ако њему до тескобе дође, 
он је силан, одвише бијесан --
има коња кā и горску вилу 
који лети па небом звијезда --
па ће бежат да на море сиђе, 
а да вапор ћера ка Талији 
кā и што је вазда научијо. 
Отвор' очи, јер си погинуо! 
Чекај силног Узовца Јована 
-- јä л' га чекај, јä л' зов' на мејдана. 
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Ако биде среће наше старе, 
доћи ће ти неко од индата.“ 
О, кад Тале оправи сердара 
а остави паше на Козара, 
он дозива два бега царева, 
Ба --, Зенковића и Бабахметовића, 
цетинчанско седам буљукбаша 
и цетињско седам бајректара 
-- за свакијем хиљада јунака, 
све момака кā горскије' вука. 
Ондар до два бега оправијо 
са и --, са и горе --, 
скрај горее Јастребове клете 
до великог Шарена камена 
ба --, и до двора ба --, Гавран капетана 
-- врховнога од цела Приморја --
и његово седам чардакова 
-- што на сваки по капетан клечи --
а да беги иду на Гаврана, 
да уфате јä л' посечу главу, 
да уфате де --, седам капетана 
и разпушу седам чардакова. 
Па два бега спрема од Прозорја: 
„На Прозорје, на двор Закарића 
-- наше љуте крвопије клете, 
љуте гује, сабље ћесареве --
да са ш њиме започнете кавгу.“ 
А треће је командаре вика 
-- Е, велике беге оточанске --
Оточане и Горњоличане 
-- то је царско дван'ес' буљукбаша --
све за једног по хиљада људи. 
Њих оправи на лијеву банду, 
на Вучару, под гору Козару, 
ђе је кланац, пути раздвојени 
-- једни иду на горње Узовље, 
једни 'вамо у доње Приморје. 
Ту су страже од Узовске стране 
-- Е, из Беча савити солдати, 
и на њима постје --, у руке хим пушке бајунете, 
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а на плећи торбе телетине. 
Та је војска у дал' утурена, 
а тешка је њемачка команда. 
„Причекајте, пушке истурите, 
немојте се држат на пушкама! 
Како думан па'не од пушака 
и великије' топа узовскије', 
‚Јалах‛ рек'те, а коње такните 
-- на коњима удрите канџије, 
а тегните витке ћемерлије --
ударите, па што Бог дā јаки 
-- што дā Бог и нама и њима.“ 
Па кад и те командаре спреми, 
Тале зове Влахињића Аља 
и Турчина Хамајлића Ибра, 
који коње јашу криловите, 
што прескачу на граде бедеме 
и рааазклапају врата на градове 
да се друга упушћује војска. 
Тале рече вели Ибрахиму: 
„Ибрахиме -- и Алија ш њиме --
еве вама двадесет хиљада 
-- еве војске од Врљике горње, 
најбољије' и најбираније', 
који жалит погинути неће, 
нити--, хоће сећи, а неће побећи, 
но ће чекат друга рањенога, 
да му Н'јемци не посечу главу. 
Е, кад сидеш на цркву-манастира, 
на манастир од четири краља 
-- то је тврђа што је нигђе нема. 
Та је црква од четер'ес' кубета, 
а на њојзи четрдес' ћелија. 
Наоко ње тешерли авлија 
у висину од два боја клета; 
дувар дебел од два растегљаја, 
од мермера и од коситера 
-- један мермер по три стотин' кила, 
па преко њег' мачка челичана. 
Да доведеш од Беча топове 
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-- јä л' од Беча, или од Стамбола --
да је бију за годину дана, 
не би граду учинели квара. 
Ти, Алија, не гледај ратове, 
но без рата код манастира сиди, 
код велике небесанске цркве, 
и саведи војску са Ибрахимом. 
Па, Алија, кā и што си кадар, 
чатал дижи на дората твога, 
неће л' Бог дат и срећа од Бога 
да на цркви дувар прескочити. 
Кад би Бог д'о и срећа донела, 
кад би, сине, пао у авлију, 
ту је војска краља Маџарскога, 
која седи у ћелије цркве 
-- војске има четири хиљаде 
што унутра śеде у ћелије. 
Кад ћеш тамо, сине, прескочити, 
гледај пред но те сјаши дорина, 
не ће л' Бог дат и срећа од Бога 
да осунеш четири мандала 
-- два букова, а два челикова --
да отвориш на манастир врата. 
Пред врата ћеш силну војску наћи 
-- твоју, Алија, и Хамајлић Ибра. 
Па удрите, у цркву уљез'те! 
Ал' пазите, кā и оба сина 
-- све то ћете ратом ратовати --
кад се крвца пр'о ћелије врне 
а почну се леши извртати, 
а жалосне писке ударати 
-- сабља звека, а мачева јека, 
што ће млого мајка зајечати --
све пазите силнога Јована, 
њемачкога војног џенерала. 
Он ће одмах опасати оружје. 
На њега је оклоп од челика 
-- Е, на глави капа од тумбака, 
а оштра му сабља око кука 
која сече на граде синџире, 
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и велике халке на јунаке --
та је сила што је ниђе нема 
-- то је сила што га так'ог нема. 
Он ће трехнут на бедем капију, 
па ће исти мору на обалу, 
неће л' дати Бог и срећа, драги, 
да ли бисте претекли Јована, 
јä л' убили, јä л' свезали жива, 
да нас љута не уједе гуја, 
да та сила морем не побјегне! 
Знате л', Ибро и Алија ш њиме, 
да је с нама војска ал-Отмана, 
ако Јован такне до дајкана 
-- до дајкана краља Италскога --
те уфати џаде на Козаре, 
да су с нама царске војске тешке 
и царева четири мушира, 
нико главу изнијети неће.“ 
Па кад Аља и Ибрицу спреми 
низ Вучара и седам богаза, 
и дванајес' кам'но кановаца 
што се кам'ни зову Каменовци 
-- то се млого крвца просипала 
од ратова личког Мустајбега; 
ђе је бегска војска погинула, 
камење се у крв обасјало; 
то се зове Каменове Камце --
онда спреми на свакоје стране. 
Тале себе хућум учинијо: 
Рама узе од Гламоча Рада 
и беглера Клиског алајбега; 
са Осека диздар Пржичића 
од Облека из доњега Зека; 
два капетана з двије Јан'е царске 
-- од две Јање, двије Бијелине --
Е, Филдуша и Филдиша ш њиме; 
па Љевака са горњега Левна; 
па цијели Вакуп и Одена; 
па Ибрицу од града Градача 
и Тузлића дели капетана; 
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па з Брчкова гази Алибега. 
Ту је војске двадесет хиљада, 
На свему том Тале Ораш'ине 
-- за Орашца беше командире 
са Белајом и ша Шувајлијом, 
и са ш њиме триста Орашчана 
који вазда трче на топове, 
који примљу њемске топракале 
без успрега и натраг бежања, 
без напријед вазда војевања. 
Кад је Тале примијо хиљаде, 
сваког нађе опет командара 
те свакоме закреч учинијо: 
„Сагледајте, редом командари! 
Немојте се пазит у далеко, 
но гледајте, голе истурите, 
па пазите сви заједничиски 
да удримо! Док хим ударимо, 
аманет ви, што је бра'ства мога, 
док не пукне моја крпатина 
сврх Коруша на горње Урошје 
-- на дворове седам чардакова
Гаврана врхног капетана --
немојте нико пушке истурати. 
Како моја пукне крпатина 
сврх Короша до поља бојнога 
-- до Голубског и до Чакаровског, 
до Пожурског, до сердара Муја --
што је војске, што је командара, 
сви одједном пушке запалите! 
Аманет ви, дуге не пуните, 
но вадите друге из кубура, 
по једа' ма' пушке опалите, 
дуге пушке на умкаш турите, 
а кубурлије натраг у кубуре. 
Мале нек' ви седе за обсаде 
ако неђе до невоље дође. 
‚Јалах‛ рекните, чатал подигните, 
а хајване унапред ћерајте. 
За оштре се ћорде прифатите, 
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па у логор њемски ударите, 
јер је сила од четири краља. 
Нема дерман без доброг напада 
-- без напада, натраг не гледати 
ко ли гине, чија л' кука мајка, 
но Бога моли да хи добијемо 
и за себе спомен оставимо.“ 
Кад је Тале рек'о командарство, 
све га слуша баш к'о цара царског 
-- баш к'о цара лале на диване. 
Па кад сила крену са Вучара, 
од Дикова и поља Корошког 
до великог крстата одреда 
-- а до двора, до вел'ког хомара, 
до широке горе Јастребове --
војска турска мејдан уфатила. 
Тā мејдан дванејес' сахата. 
Па кад било око пола ноћи, 
полагачко з брда нис планине. 
Скрињујаше војска низ равнине 
баш кā оно овце планинама 
кад хи вуци ћер'ју и разћер'ју 
док по зоре два пуна сахата. 
Кад пред зору два сахата било, 
месец оде за брдо велико, 
наста мрчна помрчина клета. 
Ведро беше, па се наоблачи; 
поче грмет, а не даде киша, 
ситна со --, с неба дажда ударати 
-- то је вазда добро нападати. 
Њемачка војска хабер нема, 
нити има опрез од Турака. 
Већ се турској војсци пренадали 
од како су бега задобили. 
Нит' се Босна војске покретала, 
ни јуначка чета подизала, 
већ су рекли Н'јемци и Маџари, 
„Босна ће скоро панути под ћесара, 
и султана ћерат из Стамбола 
-- нек' се чисте из Европе Турци, 
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нека Мећи иду и Медини!“ 
Ондар кађи јади налазише 
изненада од Орашког Тала 
и Хрњице, силнога сердара, 
за освету бега Личанскога; 
па кад пуче крпатина Талска 
на Корунско, на Гавранске дворе, 
а одазва Тудосавка Мују 
на равнину, на крај поља равна 
код Чаркића и код Мачакића, 
на седам поља Диковскије' 
и на дванејес' чардака вел'ије' 
-- на дванајес' капетана тешк'е', 
капетана од Маџаристана --
а велика хука планинама, 
-- фала Богу, да је по те чути, 
да је ком чут јä ли погледати, 
би рекао па би се заклео 
да вас Вучар оде са Козаром 
у приморске раван и долине! 
Стресоше се оловнице клете, 
а њемачке страже поуспале, 
а у поље војске закопане. 
Када муња пуче са све стране, 
одазва се сердар на сердара 
а повика командар командара, 
капетани један на другога 
одо двора Диклића сердара, 
од Диклића све до Закарића. 
На свакоју стражу у Узовље, 
на свакоју стражу пушке пукле, 
а с бедена и каља клетије'. 
Ту на три места каље изведене 
-- једна пред двор Диклића сердара, 
један беше покрај манастира; 
један горе код Закарић' дворе --
ту на сваки по четрдес' топова 
-- осем с клете цркве-манастира --
уз Вучар им грла обрнута. 
Кад све то топа пуче од Приморја, 
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сви пукоше једнијем фитиљом. 
Фала Богу -- на свему Ти фала! --
тога дана немила састан'а. 
Каде грмаљ стаде од топова, 
ту се танке пушке не чујаху 
ни чујаху, ни тол'ко пуцаху, 
но се одмах војске смијешаше, 
војске силне и отуд и отуд. 
Па мачеве гребне прифатише, 
а вилене коње посједоше, 
за бојна се копља дофатише, 
хапџум један другом учињеше. 
Тā је хуџум наопака дела, 
кад се смрца гледа очигледна, 
ђе брат брата виђет не могаше, 
а камоли познат муслимани 
-- познат когој ко ли Турчин беше, 
ко се њемском вјером кунијаше --
само један игбал постајаше. 
Турци вичу, „Алах, Алах! А види Алија!“ 
Н'јемци вичу „Грапо! Римпапо!“ 
Немогу се убити параде, 
што ће вазда један другог знаде 
ко ли гине, ко ли добијева. 
Ту је зора сјајна осамнула, 
теке зора од неба ведрога, 
но се тмуша виша учинела 
од думана и од пушака, 
од парада и од топова, 
са брда великије' кумпара 
и великије' трупа њемачкије'. 
А турска их сила дочекује. 
А да вама за све силе причам. 
Кад се силе до подне избиле, 
долине се крви наточиле. 
Е, почеше коњи пролетават, 
вриштат, клети, на њега се нема 
ни Турака што се његов' тиче 
-- вришту ати, газда ш њима нема. 
Кука рањен, зове друга свога. 



   Авдо  Међедовић                                                             

1462

Епске 
народне 
пјесме

Неко виче, „Куку мене, мајка!“ 
Неко „Леле, и отац и мајко!“ 
Неко виче, „Помогни ми, брате!“ 
Кад је рата, мучно нађеш брата, 
јер свак себе гледа од еџела. 
Ондар Тале сиде на горјеве 
и прифати Гавранове дворе. 
Ту је Талу срећа искочила 
и Гаврана уфатише жива, 
јер се Гавран томе над'о није, 
но је спав'о, па је опануо 
-- и његово седам чардакова, 
и његово седам капетана. 
Запали се што дрвено беше, 
а камење са земљом сравнише. 
Тале двору Закарића сиде. 
Љутита је кућа Закарића! 
Та је гуја крв земљ' упустила 
и Турској је млого јада дала. 
Вазда има козну од Турака, 
а код њега добра војска бечка. 
Бог ме, и топима дочека. 
Велик дерма' и зулуме гради 
и у Таловој од војске паради. 
Ту се бије и крвца се лије. 
Кад је борба стала низ приморје, 
Тале сиде мору Сплитанскоме 
да уфати на море обале, 
да л' би одкуд застав учинијо 
и Закарића парад отворијо. 
Ш њим се бије, ни бриге му није. 
А сердара на Диково сиде, 
ниже куће Диклића сердара, 
међу Задар и међу Пожурско. 
На морску се наведе обалу, 
па обали на лиману сиде, 
а преброји шта је повијо војске, 
сврх Вучара шта ј' у примор' свео. 
О, војске му половине нема! 
Но све грдна мајка пожелела, 



   Авдо  Међедовић                                                             

1463

Епске 
народне 
пјесме

а сестрица без брата остала, 
љуба грдна без милога мужа. 
Ондар Мују чело натмурило. 
Војске свео двадесет хиљада 
-- н' и одвише, двадес' и четири --
а не свео без дванаес' равно. 
Мујо шћаше плакат, тек не море 
од срама ђе је командаре. 
Али није гледат погибију 
кад је први мејдан дофатијо: 
Чакар виђе, и све Катуриће, 
и Лаба ти посече Лазара 
-- Е, онога црног Лаб Лазара 
и његово до шес' Катурића. 
Ондар Мујо војску под обале. 
А сад да ви за два бега причам, 
за два бега са врела Цетиња 
и врљичко дван'ес' буљукбаша, 
и њихова бега три-четири, 
и аг'лара шес' или седам. 
Ту је с од --, два бега од Цетиња 
двадес' војске и више хиљада. 
На вел'ку су силу ударили 
од широке горе Јастребове 
до великог брда погледнога, 
до дувара узовског бедена, 
ђе је Узов у тврђу увијен, 
ђе су куле градом саграђене. 
Тој удрили бегови, срушили, 
и велику војску изгубили. 
Сваког турског главног командара 
што је пошло половине нема, 
али њима мејдан у шакама. 
Почели су трупе отискиват. 
Н'јемци су им постаје удрили 
и на своје застав оставили, 
и почели плећи окретати. 
Ондар дерман виши турској војсци.
А не чују топе са Козаре, 
да ли когој паше не напане. 
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И то доста за њи' ослободе, 
кад им дундар седи на Кунару, 
на Козару, и гори Вучару. 
Ондар да ви за Алију причам, 
за Алију и Хамајлић Ибра. 
Њима лако од Вучара систи. 
Ниђе воде, ниђе војске клете, 
само ваља на манастир-цркву, 
и на цркву беден прескочити. 
Ситно је све при манастир-цркви: 
тврђа клета, а велика војска, 
а пред њоме табља и капија, 
и на табљи топи баљемези. 
Ондар момци поприје сабаха 
-- доклен није пушка царска пукла --
војска турскаа Хамајлића Ибра 
обколили, па и не видели. 
Алија је притег'о дората 
с његовије' крила под колане, 
који се је свачем научијо: 
прескакати беден и капије; 
ђе је била од мора отока 
-- ил' отока, или вода вел'ка --
ђегој брода ни ћуприје нема, 
ђе ј' Алија на дората свога, 
никад дорат не гледа ћуприје, 
но прескаче по ситне отоке 
и велике воде на клобуке, 
па да тумбас носи и ћуприје. 
Ондар дечак измаче дорина, 
чатал диже, зенгије притеже, 
па дорату коњу беседијо: 
„Мој дорате, и друже и брате, 
ево данас тринајести мејдан. 
Дванајес' смо добили, дорине 
-- три за цара, а друг' за другога; 
три за цара, девет са другога --
сад трин'ести, што Бог дадне јаки! 
Ово ништа што је досад било, 
но, дорате, муке наше љуте: 
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висока је на ћелиј' авлија, 
и више ње демирли капија. 
Мореш ли је, доро, прескочити?“ 
Дорат хајван зборит не знаваше, 
тек знаваше што Аљо збораше. 
Па кад нождре диже на облаке 
а раствори ђеме на чампаре, 
дигоше се у небеса чавле. 
Измак'о га педест метара. 
Кад је дорат трку уфатијо, 
да је коме стати погледати, 
каде близу ка ћелији приђе, 
па кад штуран скочи на хаваје! 
Па му так'а добра срећа била 
-- ни никак'а чавла не закучи, 
но прескочи беден од капије, 
па са ш њиме паде пред ћелије. 
На мермере плоче ззгрмљеше 
-- би рек'аше да се црква свали, 
да се сруши црква-задужбина 
од велике трке од дорина. 
Но Алије сина виловита, 
намах сиде од дората свога 
-- а велика зора не осјала --
њемачка га трупа дочекала. 
Аљо сјече и брани' се тур'о 
-- брани се баш к'о од пашчади --
док прилеће -- помога Бог јаки --
те одсклопи два челик' мандала 
-- два букова и два челикова. 
А авлија и каната оба 
од челика, оба полећела, 
а Ибрахим на коња ђогата 
с војске своје около од манастира, 
па укрца Турчин код Нијемца. 
А Маџари и њемачке војске, 
што је било војске најбираније, 
све бијаше туна у ћелије, 
јер је туна задужбина краљска 
-- то је један, а више га нема. 
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Кад се двије војске смијешаше, 
једва туна пушка не требаше, 
само десна прекојака рука 
и у шаки остра посјеклица, 
и тā мач који сече лиге 
-- лиге клете и велике шарне --
ондар и сāм Бог и оштрица ћорда. 
Кад се двије силе саставиле, 
крв се клета просу по ћелији; 
по ћелији попадоше главе, 
леше доњи бедем притискоше. 
Брка била четири сахата, 
докле дана половина прође. 
Ондар њемске трупе подадоше, 
како која командарска војска. 
Ко претече, он на врата тече, 
а друга га војска дочекује 
што ј' остала около дувара, 
па велика крка бедеревана. 
Све остави, а погледај цркву. 
Кад то виђе Лауш џенерале 
-- и с ћелије Узовац Јоване --
ондар виђе ђе хоће побједа 
-- ђе ће турска војска побједити --
Јован вика четири служника 
који вазда седе код галеша, 
који вазда седе код галеша. 
А кад Јован узе челичане 
-- тумбак капу на велику главу, 
што је так'е међу никог нема... . 
Та је сила Јован мимо силе. 
Колика је ђовда сердарева 
-- сердар Муја од ески Кладуше --
он је ништа при Јовану клету 
-- два сердара била од Јована. 
Колика је Јованова рука? 
Преко мишке од деснице руке 
кол'ко добар преко паса момак --, 
кол'ко добар момак преко паса 
-- Е л', а так'ог више нема гласа. 
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То је сила, а так'и му ждралан 
-- так'и клети сијах к'о 'ни гале --
гале крила носи змајовита 
-- око врата решма челичана 
да га ђегој пушке не покваре 
по грудима, или до калкана, 
јä л' галова златали' билана, 
јä некак'а притиште делија. 
Топуз прими од четрдес' кила, 
поред тури коњу на ункаша, 
а дофати џиду костоломну, 
у 'јој кила тридес' и четири. 
На ту џиду, до полу од џиде, 
од пола је чохом обшивена 
-- друга пола крвљом обливена, 
која млого добила мејдана, 
која млого нама дала јада. 
Та је на њег' ћорда са бедара, 
мач челични од три растегљаја 
-- костура му од зехера сама, 
која сече лиге челикове --
ђе удара, мехлем не помаже. 
Па објеси пушку на омкашу 
-- Е, велику пушку двогрлицу 
-- двогрлицу, четворозрницу --
која литру тученика прима 
-- куд погађе мехлем не помаже --
која кости крши у јунаке. 
Па кад силан сједе на галина 
а најави на муслимске војске 
по ћелији и око ћелије, 
фала Богу -- на свему Ти фала! --
шта радоше Лауш џенерале? 
Гази с коњем, а сијече главе 
-- би рекао, баш к'о мрки вуци 
кад у буљук ударе оваца, 
расћерају овце и јагњаца. 
Тако Јован расћера Бошњаке, 
баш к'о мајка ђецу око себе. 
Па галешу подиже чатале, 
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а таче га варак' узенгијом, 
па му бича пуче плетенога, 
а галешу вика дебеломе, 
„Гале јадан, друго је бежање 
једном кад смо бега погубили! 
Данас Муја шта ћем' учињети? 
Да ћ' и Мују кā и бегу доћи, 
да л' ће мене руса глава проћи?“ 
Хајван галеш зборит не умије, 
без знаваше што газда збораше, 
па се крила небесима маши 
-- куд ле --, куд трчаше, баш к'о да леташе. 
Кā пр'о неба даничка звијезда 
галан клети преко поља равна, 
а сила га чека од сердара. 
А не виђе дели Влахињићу 
ни газија дели Хамајлићу 
ђее оде и побеже ђидо, 
но га хала ћелијама траже. 
Кад су доцкан знали за Јована, 
ђе отиђе сила на вранана 
и побјеже ка морској обали, 
оба дечка, турске газалије, 
на витезе коње поседоше, 
па хим биче плетне ударише; 
та крила полећеше клета. 
Теке доцкан иду за Јованом, 
за Јованом Узов кā џенераљом. 
Ондар да ви за Јована причам. 
Кад је близу бијо де обале 
-- до обале од бечанског мора --, 
могах рећи код талијског мора --
тутањ гала стоји под Јована 
-- би рекао да се земља тресе, 
јä ли небом иде грмљевина, 
јä ли ветар пуха планинама; 
јä л' се неко жени, јä л' удаје, 
па л' а неко чедо сунећаје, 
па у џумбус топе измећаје. 
Мујо слуша под обалу клету, 
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па се сјети чиј' 'е трупањ клети, 
од несретња силе од Јована 
-- Е, узовског Лауш џенерала. 
Знаваше га, која ли је сила. 
То сердару мило не бијаше, 
али му је царска препорука 
-- да не чека, његова је мука, 
а чекати још више је брука. 
Знаваше га, ђе је змија љута. 
Па једа' мах смисли и намисли, 
па се ђогу прими на средину 
а изагна коња од обале, 
скрај обале пољу на ширине. 
Па кад виђе Узовца Јована 
ђе он отуд трчи на галеша, 
ондар Хрња за невољу љуту: 
не беше му мило ни зовати 
-- ни' га звати, нити га сретати --
теке друге чаре не имаде, 
па кад Хрња вика са ђогата, 
„Е, Јоване, бечки џенерале! 
Млого ли си црна јада зад'о 
једном прије з бегом Личанскијем! 
Па нам јопет, Јово, сура дође 
да станемо на моћном мејдану, 
јä л' да поториш бега Личког главу, 
јä л' да твоју даднеш за његову.“ 
Но кад га видијо Јоване, 
на том Јован шућур учинијо, 
па овако Мују беседијо: 
„О, сердаре з Босне командаре 
-- Е, тако ми мога целог здравља, 
волим што се с тобом нађох, Мујо, 
него да сам добијо Крајину! 
То сам желијо и то дочекао. 
Чекај, силна сило од Турака, 
да те сила ћера од душмана 
-- од Маџара, сила Јованова! 
Немој рећи да је пријевара. 
Мејдан није, но је очигледа 
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-- очогледа смрта од обадва, 
јä ли моја, јä ли твоја, Мујо!“ 
Па кад чатал диже на галеша, 
а кад копље костоломно прими 
-- та је џида од тридесет кила, 
браћо, више од четири --, три --, не --; 
па кад њу диже на хаваје, 
па нишани у прси сердарске, 
тамам у галу између ушију 
-- међу уши чатал и ђогату, 
а у прси Хрњичком сердару --
па кад џиду сурмну са рамена, 
са деснице клете крилатице 
-- кад је бојна џида полетела, 
па хавајом зука дофатила, 
би рекао па би се заклео 
да 'но змајче небом летијаше, 
толико је зука стоијаше. 
А кад клета џида полетела, 
грдно ли га з гласа скинут шћаше, 
теке ђогат варалица стара; 
ђогат кад је јаде научијо 
на мејдане и на све падање, 
зуку чуо, чатал истуријо, 
па штуран паде на колена. 
А стара је варалица Мујо, 
па побјеже под гриву ђогату. 
Та је клета џида долетела, 
па сердарске пера поломила 
на калпаку капу, и челенке, 
низ леђа му раздвије доламу, 
па ђогата папак закучила, 
на реп коњу длаку одвучила, 
па у поље ледно ударила 
-- па у студен камен погодила, 
па се сломи на двоје-на троје. 
Па јопет успрег не учиње, 
но мркога топузину прими. 
Па кад њега топузином гађа 
-- та је силна рука Јованова! --
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топуз оде, теке наопако 
-- топуз оде тек на леву страну, 
не учиње квара на сердару. 
Ондар Јован опрег не учиње 
-- нити спаде, нити се поврати --
но напријед ‚јалах!‛ на сердара. 
А сердар га бојном џидом гађа 
-- погађа га, теке мало с страна, 
з десне стране у оклопе равне. 
Од оклопа џида сундисала, 
покрај гала на камен панула, 
па се сломи на двоје-на троје. 
Па га врелом топузином гађа. 
Топуз Муји 'кē уранијо руке 
-- рука јака Хрњичког сердара --
па премаши Узовца Јована 
-- преко њега и преко галеша --
па прелеће далеко-далеко. 
Па обадва силена скочише, 
па поближе коње дотераше. 
Пушака хим за мејдана нема 
-- изпражњене, више непуњене --
но крваве мачке на шапаке. 
Крвав балчак ћорде дофатише 
-- и крвави коњи до колена, 
клете њихне руке до рамена, 
сабље клете таман до балчака, 
што су млого посјекле јунака 
низ Узовље и око Узовља. 
Кад се двије силе сусретоше, 
па кад се сташе ударати 
-- ударати и мејдан варати --
грдне муке од сердара Муја! 
На сердара панцијера нема, 
сам' свилена бурунџук кошуља, 
по кошуљи свилена ђечерма, 
па злаћене токе с јелецима, 
па долама од мљетске кадифе. 
Па кад Јован удара сердара 
све просече што је на сердара, 
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а засеча пр'о бурунџук платна 
-- сече платно, па и месо јуначко; 
по три литре одваљује меса. 
Двапут га је мачом ударијо. 
Још да га је трећом преваријо, 
хоћаше му видет џигерице 
и са Муја глава полећети. 
Ту Мујово не помаже клето 
нити сабља нити ли јунаштво. 
Кудар Мујо њега удараше 
по панц'еру и челику љуту, 
све му живу ватру изгоњаше, 
и јос гриву пали на галешу 
-- гриву пали на галешу своме. 
А да видиш јада великије'! 
Ту сердара добит Јован хћаше, 
теке сила изненада дође. 
Чу се тутањ коња ђогатаста, 
ђогат клетан Ибра Хамајлића 
-- Хамајлића, њихне крвопије, 
што так'ога нема газалије; 
то је сестрић бега Личанскога, 
не би л' даја осветијо свога. 
Како соко угледа Јована, 
ђе већ влада и надвлада Муја, 
не може га чекат дотрчати, 
но га грлом зове са ђогата: 
„Е, џенераље, причекај хајвана! 
Чекај сестрића бега бившег нашег, 
Хемајлића на коња ђогата. 
Ти направо нападаш на Муја; 
освета је Ибра Хамајлића, 
не бих ли ја осветијо даја 
кā и ти, што си у Талију 
уз'о војску, даја погубијо. 
Твој те дајо мог'о и помог'о, 
моме смрца ти га погубијо. 
Чекај барем Хамајлића Ибра!“ 
Кад је Јован чуо Ибрахима, 
ондар момку поклекоше руке 
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кā да су му лани посјечене, 
па завика са галена свога: 
„Хамајлићу, млад господичићу, 
зар си, дечко, дош'о за дајкана? 
А ја с тобом немам војевања!“ 
А Ибро га бојном топ'ом гађа, 
топузином што је вазда носа'. 
На зло место погоди Јована, 
међу плећи и међу рукама. 
Из бојна га седла истуријо; 
преко врата и галеша свога 
таде Јован баш к'о и без душе 
-- паде кā но душе да немаше --
саме му се руке савезаше. 
Прилетеше двије газалије, 
Јованове руке савезаше. 
Але мука ту заглавише: 
са врата му катана снимише, 
синџир оклоп љути разпучише. 
Онда бега Муја дофатише, 
бело платно и мехлем-кутије, 
под обале ране замоташе, 
нарањена на коња турише. 
Докле војне примише параде, 
све се чуло низ узовске стране 
ђе погибе узовски врховни 
-- Е, врховни Лауш џенераље. 
То је мука за свакоје војске, 
кад погине војски војсковођа; 
свака воља с тог народа прође. 
Ондар њемске трупе и маџарске 
са свакоје страже и постаје 
обрнуше, па је напустише, 
ко 'л куд море бјежат хомарима. 
Мало ти' је и претекло в'ома. 
Није самњино тако Турака. 
Војске обје по половина нема. 
Толико је пожелела мајка. 
Сад се данак четврти удријо. 
Код цркве се думан запалијо. 
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Стиже Тале, запали Узовље 
до цијеле од Јованове куле. 
Кад је кули дош'о Јовановој, 
кад ту Хрњу Мустафагу нађе, 
Хамајлића, ш њиме Влахињића, 
код манастир-цркве у Узовље. 
Мујо плаче, а пита га Тале: 
„Што је, Мујо, јеси л' женска страна? 
Што то плачеш од љутије' рана?“ 
„Прођ' се, Тале, тако ти имана! 
Још сам рате љуте добијев'о, 
плак'о нисам, нити боловао 
ни код мајке ни код сестре Ајке, 
но и' вазда болов'о планинама, 
не страшијо робље у дворове. 
Ја не плачем од љутије' рана, 
но ја плачем за Халила мога. 
Бијемо се три-четири дана, 
нит' му брешку чујем, нити гласа, 
нити знадем ђе је погинуо, 
ђе л' је плећком брдо подпунијо.“ 
Но га Тале псује са Орашја: 
„Хајд' отале, кучко и са кучком! 
Тражиш брата ђе ли је у рата 
-- ене ти га на кафазе Јане, 
на кафазе сестре Јованове, 
са турскије' седам бајректара 
-- са Деснићом и Мехмед Ме'мићом, 
са Бајкићом, са Врцићом и Ибром Мејрићом, 
са Алијом дели Ибричићом, 
па с Вилићом, па и с Куртагићом --,“ 
могах рећи: „па и са Зорићом. 
Немој на њег' обртати главу. 
Код њега су госпође узовске 
-- госпођице од Узовља града --
све сестара њихније' главара.“ 
Ту се Турци с ратом саставише, 
од думана дову изучише. 
Вихар јекну, а примор' одјекну 
-- запаљене диме из Узовља, 
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оћер'о хи ветар уз Вучаре --
оста поље, а огрија сунце. 
Лешине се виду пољанама, 
а главе се киту брдинама. 
Почеше се Турци расторати, 
а из леша између Маџара 
леше своје турат на гомиле. 
Штогој нашли, рови ископали, 
све су мртве у хендек турили. 
Џеназе хим ни клањати неће, 
јер је рата, ту не треба клањ' га. 
Ондар то је; мртве укопаше; 
а живи, на носила туре, 
ма хи спремљу на носила клета. 
Доста коња остануло пуста 
-- муслимскије', па и маџарскије'. 
На носила, каже, потераше. 
У Узовље куће похараше: 
свиле клете и дукате жуте, 
а велики шићар иш ћелије 
-- звона златна, и крстат-кандиље 
од сухога изжежене злата; 
у иконе од четири краља, 
ту бисера и златнога злата. 
Турци све то харом похараше. 
На ћелији кубе развалише, 
осунуше, па је разрушише. 
Јованову Јану поробише, 
узовачко тридес' девојака 
-- све сестара добрије' главара. 
Млого хим учинели јада, 
а и они' остало од пада. 
Војске свели сем два паше царске 
у Узовље стотину хиљада, 
ра --, а од тога ни четрдес' нема, 
ра --, што рањено, што је погинуло. 
Мртвијема рахмет претурили, 
рањенике у Тузлу спремили. 
Мејдан турски оста у шакама. 
Па пропеше Влахињића Аља 
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на бедеме црве и табаља: 
топе сруши, капију обали, 
уштављену бега главу прими. 
Па ј' у чевре замоташе Турци, 
бегову је сину поклонише. 
Пред манастир довели Јована 
-- доведоше, па га придржаше --
те беглеру Бећирбегу младу 
сабљу даше бившег Мустајбега, 
те посјече Узовца Јована, 
те освети својег милог баба. 
Сад се војске турске саставише, 
а паше хи чек'ју на Козару, 
-- да --, дочекаше Хрњина Халила, 
а тридесет узовскије' цура. 
Халил Јану води на алену, 
на четвртак ата зеленога. 
Под Јанем су бисаге менџана 
однешена пуне маџарија. 
Она неће жива од Халила. 
Јана неће бегова Бећира; 
Халил мрзно да је бегу даје, 
јер госпођа беше за Халила. 
На Халила серхат и Крајина, 
а кунаху гојешна Халила: 
„Ти, Халиле -- јеси л' аџамија? --
би ли образ уз'о од Турака 
-- првом Мују, па на два паше царске, 
па осталог сваког командара, 
па у Босни сваког муслимана? 
Ни смо дошли са божом помоћи, 
изгубили војске, куће клете 
-- закукале куће по Крајини, 
велика се Босна посатрла, 
ама кад смо бега осветили, 
не жалити -- бега обрадовали, 
осветили главу Мустајбега. 
А да саде не запа'не Јана, 
која му је изгубила главу? 
Да се дадне Бећирбегу луду! 
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Јä л' нас уби, јä л' нас посијеци! 
Молимо те баш к'о сина свога!“ 
Све молило, фајде не бијаше. 
Нит' Халил да нит' Јана хћаше, 
докле Тале дође код Халила, 
па овако беседи Халилу: 
„О Халиле, срце од недара 
-- ти си моја, сине, особина! --
ја те Богом кумим милоснијем, 
подај Јану бекском Бећирбегу 
-- нек' је гледа Мустајбеговица, 
нек' јој прије срце пукне клето, 
која јој је бега изгубила, 
за чем се је утрла Крајина.“ 
Талска ријеч преломи Халила; 
Јану даше бегу Бећирбегу, 
а ђевојке која кога шћаше 
-- свака добра родиће сокола, 
за добра се удала јунака. 
Развише се крпе од бајрака, 
а запеваше на чивте Бошњаци, 
пукоше хим чивтом венедници. 
Задобили, мртве не жалили 
-- Бог ће помоћ', па ће бити људи, 
кад су уз'ли главу Мустајбега. 
На Вучару војска искрцала, 
думан оста около приморја. 
Код паша су на селам станули. 
Пашанске су топе крчумали. 
Са Вучара, гора и планина, 
са границе сјајног Сулејмана, 
војска сишла у Лику крваву. 
Свака мајка чула за дечака 
-- али знали, бега осветили 
и Бећира бега оженили --
свака мајка рече жалос'љива: 
„Ја не жалим што стописмо сина, 
кад смо Личког бега осветили. 
Јер бег није шала бијо 'нака, 
но је била стара прва лала.“ 
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Ондар так'а била одредбина, 
топи пукли на Лику крваву. 
Одазвало тридес' буљукбаша 
и велика два бега царева, 
и четири са Босне диздара, 
и дванајес' унско капетана; 
одабрали сеђет месец дана, 
па послије поћи за султана 
мухте узет, спахилуке тражит 
-- да босанске живе удовице, 
што су куће с јефтимима саме, 
што су своје дале господаре 
док су бегског бега осветили, 
док су царев худут раширили. 
То се тако ондар начинело. 
Курисаше свадбе у Грбаву, 
у Грбаву на Лику крваву. 
Та је војска двије паше царске 
таман хевту била дана равну; 
Бећирбегу привјенчаше Јану 
-- привјенчаше, па је потурчише, 
за Бећира ђердек учинеше. 
Е, та је свадба била и пребила. 
Та је свадба што је так'е нема. 
Беговици даше главу клету, 
кā и данас да је посјечена. 
Ханка на то песму запевала: 
„Благош, моји светли господаре, 
кад ти глава дође у Крајину 
те не оде у земљу латинску. 
А оно смо, бего, учинело 
што мишљесмо -- Бог нам даде јаки.“ 
То су так'е биле тадар ханке 
које так'е рађају јунаке. 
Тā је вакат бијо од јунаштва, 
а так'и је нусрет бијо царски. 
Тадар нико није помишљао 
шта ће ручку, јä ли и вечери, 
јä како ће харач саставити, 
без како ће неђе ударити. 
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То је било, тако се чинело. 
Сад господо и моја дружино, 
од мене ви мало разговора, 
а од Бога дуго и за млого. 
Господо, трептело ви лице, 
на образ' бијеле ружице 
кā на башчи око Ђурђевдана. 
Живе ваше главе биле вазда, 
од данас па до потоњег дана. 
Од мене ви --, јела дигни гране, 
нек' су здраво ваше, беглер, главе 
-- ваше главе и наше код вама, 
мир и здравље. Да се веселимо, 
поседимо, па опет певамо; 
дао ни се сāм Бог радовати, 
веселити и вама и нама, 
и ономе когој дође к нама!
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ЖЕНИДБА СМАИЛ-АГИНА СИНА

Прва ријеч, „Боже нам помози!“ 
Ево друга: „Хоће, ако Бог да.“ 
Само да га помињемо често, 
па ће нама добро помагати 
и од сваке муке заклањати, 
муке љуте и душманске руке, 
и свакога хала и белаја, 
јер је гора од сваког белаја, 
од злог дуга и невјерног друга. 
Биће кише, родиће година, 
дужан ће се дуга одужити, 
а злог друга нигда до вијека, 
а у кући лоше домаћице. 
Од те нема горе кукавице. 
Није и миром мужу кући поћи 
ни са собом повес' мусафира 
-- све га води а о јаду мисли, 
који ће га јади задесити 
од зле кучке на дом домаћице --
црнше му је срце од гаврана. 
Кућу покри па неће капати, 
жену удри па неће лајати. 
Тешко томе ко се женом туче, 
кад се сама на памет не вуче. 
Ондар моја скупљена господо, 
сад велимо песму да бројимо, 
и с том песмом да се веселимо. 
Та је песма од старог земана, 
што су старе радиле газије 
и јунаци у свакојој странци 
за сјајнога Сулејмана царство. 
Узвиш'но се царство турско звало; 
тристо шес'ет им'о валилука. 
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Босна му је кључаница била, 
кључаница и злаћени кључи 
од свакога доброг поуздања. 
Ондар се је лонџа покупила 
у Кајниџи у п'јаној механи, 
а ђе се је вазда научила. 
На тој лонџи тридесет бегова, 
све главније' од шехер Каниџе, 
аге царске двадес' и четири. 
Уврх лонџе Хасан паша Тиро, 
поред њега педесет делија. 
Покрај паше, са лијеве стране, 
Ајан Омер, од Каниџе дедо; 
покрај деда два диздара царска;
крај диздара Цифрић Хасанага; 
до Хасана синдрак Ме'медага, 
мијо синак хаџије Смајила, 
а синовац Цифрића Хасана; 
наоколо буљукбаше царске, 
па напоред сели бајрактари. 
Све посијо ајан до ајана, 
а све сијо акран до акрана, 
бези царски један крај другога, 
аге царске уред з беговима, 
бајрактари један крај другога, 
Хасан паша и делије ш њиме 
наврх лонџе меду пенџерима. 
Усред кола меду беглерима 
вино служе до два бајрактара: 
један беше каниџког ајана, 
а други је њихнога диздара, 
дели Хасан и дели Хусеин. 
Под пазухо држе јаретине, 
а у десне руке литрењаче; 
све наизред појаху главаре, 
Хасан пашу и прв'јенце царске. 
Како којем чаше додаваху, 
руке своје под кушак тураху, 
аге своје ићрам чинијаху 
да хим аге слађе пију пиво. 
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Док се аге вина напојиле, 
па виновске чаше потурили, 
јер хим винце улило у лице, 
а ракијске тазе дофатили. 
Кад се вино смеша и ракија, 
ракија је вазда егленџија. 
Аге клете и бегови царски, 
мухтач ништа бези не бијаху 
-- ни одела как'их им је драго, 
ни оружја ни сабљи годарки, 
ни готови' у џепове пара, 
ни готови' коња ћулехана, 
ни на глави царскије' калпака, 
ни златније' царски' челенака. 
Отвори се сохбет по механи, 
почеше се фалит Крајишници 
ко је више добијо мејдана
ил' за себе или другога кога, 
ил' за как'а пашу и везира, 
ил' за свога цара честитога; 
ко је боље худут раширијо, 
ко л' њемачког роба заробијо, 
ко л' з ђевојком друга оженијо, 
ко је бољег коња подхранијо, 
ко је бољег сина поднивијо, 
ко је бољу шћерку одгоијо, 
ко одјела боља набавијо 
-- или 'дела, ил' силах оружје, 
или сабљу остру на ребрима --
неко своје токе на прсима, 
неко коњски такум и оруж'е. 
Почеше се фалит Крајишници 
ко се с којом цуром оженијо 
-- оженијо, ил' се ко женити; 
ко је оџак бољи од којега, 
ко је јунак јачи од којега. 
Почеше се подизат калпаци, 
златни ћурци турат на чивије, 
оштре сабље преко бедре двије, 
бијеле се палахати браде, 
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а сјајати на чело зердави, 
младијем се црне очи мутит, 
поврх чела шатрети челенке, 
Свак по нешто и понешто фалит. 
Неко шћерку, неко секу фали, 
неко фали од брата девојку. 
Егленише шта ко бегенише. 
Ту је више од шездесет ага 
и од двадес' бега каниџкије', 
осем паше и осим делија. 
Колико је гледат по агама; 
нит' мо'ш знати који бољи беше 
-- или стари бољи од младије', 
нит' су млади бољи од старије'. 
Ђовде крупне, златна одијела, 
главе крупне, а очи им црне, 
Сва госпо'ска испод очи лица. 
На сваком се шатри јагодица 
Кā у башчи ђурђевска ружица. 
Ока мрка а чела широка, 
на глави хим цареви калпаци, 
а за калпак цареве челенке 
-- лица бела а златне челенке, 
а са главе косе куријачке --
око врата колерови златни 
сви под грло на канат спучени, 
све канати од жеженог злата; 
свим' на прси токе олуклије, 
а на плећи мљетачке доламе 
-- на старчеве мави и зелене, 
а на младе беле и црвене; 
једнаке хим на чело зердаве, 
све доламе златом извезене, 
златне гране ус плећи јуначке, 
а уз мишке гује исплетене, 
под грла хим главе саведене, 
би рекао као да су живе; 
Једнаки хим на срце силахи 
и оруж'е једно у силаху; 
с пушака хим једнаки ћетови, 
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-- све ћетови драги каменови --
а карике од жежена злата; 
на бедра хим еждегске чакшире 
-- чоха мрка, а прежуто злато --
уз листове гране златне сјаје, 
а уз бедре гује оплетене, 
па под силах главе састављене; 
Пр'о бедара сабље оковане, 
балчаци хим од жежена злата, 
а крне хим у сребро сковане; 
отроване џиде поред ага 
-- би рекао да је гора чајна. 
Зар се није ласно веселити? 
Коњи своји, свако добро своје 
-- нит' харача, нити как'ог данка, 
нити ручку мислу ни вечери --
сваки кмете има и чивчије, 
у рузнице пара готовије' 
-- ко веш' није па би хи видијо, 
закл'о би се да су пашалије. 
Постарије дворе бајрактари 
-- на витке се сабље подупрли --
баш к'о лале цара у диване. 
Кад погледаш лонџу наоколо 
има л' ико бољи од којега, 
све остави, једнога престави, 
Мехмед синак Смајил алајбега. 
Ех, тог лица у тога сокола! 
Момку нема још двадес' година 
-- би рекао па би се заклео, 
иж његова обадва образа 
-- билах тешпих! -- ка' да сунце сјаји, 
а иж чела грије месечина. 
Црн му перчин бијел врат прекријо 
к'о да му је црн гавран засијо. 
Мајка нема већ њега једнога. 
Колико му је перчин одгојила? 
-- па му туре пр'о чела свезала; 
на глави му фешчић меџедија, 
преко феса мрке туре клете; 
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мрке туре Смајилова сина, 
све му гране мајка закитила, 
све су гране од бисера сама. 
Мрког ока баш к'о у сокола, 
зуба ситна баш к'о у давола; 
чело му је као хамајлија, 
веђе су му као пијавице. 
Полећеле с очи трепавице, 
покриле му двије јагодице 
баш к'и оно крило ластавице. 
Браде нема, а нема мустаћа, 
би рекао да је белогорка. 
На дечака мљетачка одела, 
а најприје бурунџук кошуља 
више злата но свилена платна; 
па послије плетена ђечерма 
-- нит' је тката ни чекићовата, 
но од суха исплетена злата; 
На долами куд су швови златни 
-- куд су швови, све су гајтанови; 
златне гране на четири стране 
уз мишицу уз руку десницу. 
Колика је у момчета рука? 
-- кол'ко добра ђовда у јунака, 
у јунака преко танког паса. 
На детету бијеле чакшире 
од бијеле мљетачке кадифе, 
све у злато чисто извезене, 
уз бедре му гује оплетене 
-- вас се сјаји као месечина. 
Два траболоз паса око момка, 
преко паса плетена силаха 
од плетена венедичког злата; 
у силах му двије мљетке мале 
-- обадвије без кремења пале --
ципцијеле у злато сковане; 
очници им каменови драги; 
оно горе што се држи руком, 
сви вратови у бисер сковани. 
Аџемка му до лијевог кука; 
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вас је балчак од дуката жута, 
а крна јој у бисер смотана; 
костура јој од зехера љута, 
преко бедри момку претурена 
-- би рекао да спаваше гуја. 
Момка златне токе загрлиле, 
златне токе од четири оке; 
два каната до бијелог врата, 
у њих равна пола оке злата. 
На њих оба једно слово пише, 
ти канати од цара послати 
алајбегу хаџији Смајилу 
и његовом рођеноме сину, 
јер је на тој кући алајбегство 
тамам четер'ес' и седам година 
под ферманом сјајног Сулејмана, 
под ферманом и улефом царском. 
Од тог бега нема старијега 
нити паше, па нити везира, 
у босанско седамдесет града 
-- нити так'е има оџакзаде 
кā хаџије Смајил алајбега 
и његова брата Хасанага. 
Оба старца немају никога 
-- Бог да чува! -- сал једног Мешина; 
нит' имају шћери ни синова. 
Кад погледаш коло наоколо, 
то је дете коло зачињело 
-- ципцијело лонџу у механу --
и његовијем лицем госпо'скијем, 
баш к'о жена питу у тевсију 
ил' кајгану на своме тигању. 
Кад погледа Хасан паша Тиро 
-- Турчин добар што га так'ог нема --
кад то коло што је наоколо, 
сви напоред весели јунаци 
-- све весело сједе и бесједе --
а хаџијин Мехмед невесео. 
Бијело је лице порушијо, 
Црне очи преда се туријо 
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као да је укопао баба 
ил' амиџу Цифрића Хасана. 
Двије руке под силах туријо, 
па гледаше кā да умираше. 
Нити вина пије ни ракије, 
ни духанске тегли тумбећије, 
нити как'е има лакрдије. 
А то није добро помислити 
-- а камоли с оком погледати 
так'ог змаја од так'ога баба, 
сал једнога међу оба старца --
па и њега виђет невесела. 
Препаде се Хасан паша Тиро 
да се није соко поболијо 
-- да утули кућу алајбега, 
да поломи све Крајине крила, 
и самоме цару стамболскоме --
па се саде паша узмучијо; 
нит' га море гледат невесела, 
нит' га питат међу беглерима 
да му дете своје каже дерте, 
шта ли му је и како ли му је. 
Хасан паша скочи на ногама, 
па дозива Цифрића Хасана: 
„Мало к мене, Хасанага, приђи, 
да те двије лакрдије питам.“ 
Хасанага к Хасанпаши дође, 
па крај њега сједе до кољена. 
Хасан паша шапље Хасанаги: 
„Хасанага -- злаћена челенко! --
моје срце пуче у лубину 
гледајући твојега синовца, 
Мехмедагу хаџије Смајила. 
Све весело, а он невесео. 
Сад отиди, седи код Мехмеда; 
немој њега одмах запитати, 
да се момак за ме не осјети 
ђе сам за то тебе к мене звао, 
да на мене хатор не остане.“ 
Ондар Хасанпашу послушао; 
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Хасанага сједе покрај сина, 
код Мешина хаџије Смајила. 
Чаше клете наоколо лете; 
пију аге, ни бриге хим није, 
а нико се томе не сећаше 
што та личнос' бјеше невесела. 
Пошто свега има и свачега, 
што ће момак бити невесео? 
Докле пола од сахата прође, 
Цифрић Хасан скочи на ногама: 
„Мало, пашо и редом бегови, 
да ме мало сабур учините!“ 
Сви стадоше, агу погледаше. 
Цифрић Хасан седе на кољено, 
па синовца Мехимеда пита: 
„Мој Мехмеде, мој образу светли, 
што то, сине, седиш невесео? 
Међу царског Хасанпаша Тира 
и царскије' педесет делија 
-- осем што је ага и бегова, 
и шта има царски' буљукбаша, 
колико је, сине, бајрактара --
мили сине, међу нама свијем 
ниједнога невесела нема, 
но свак нешто и понешто фали; 
неко себе, а неко парипа, 
-- неко себе, сине, и парипа --
неко сабљу, а неко оружје, 
неко ко је худут проширијо, 
неко, сине, роба заробијо; 
неко фали добро с' оженијо, 
неко фали како ће се женит; 
неко, мијо сине, сина фали, 
неко фали шћерку, неко секу, 
неко фали од брата ђевојку 
-- сви весели, невесела нема! 
А ти, звездо, што си невесео? 
Али ти је жалос', Мехимеде, 
што ми стари млого доживјесмо 
-- бабо Смајил и амиџа Хасо --
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да ти, сине, стари не досаде? 
Вакат сада -- то ће брзо бити --
когод живи, он ће умријети. 
Мехимеде, мој образу светли, 
или ти је нестануло пара 
у сокаке или у кафане 
-- мијо сине, међу јаранима, 
ил' у башчи међу девојкама --
или ти се чоха подерала? 
На плећима роба свакојака, 
нека дибна а нека кадифна. 
Па те неко прекорео, сине?“ 
Кад је чуо Смајилагић Мехо 
шта му Цифрић Хасанага прича, 
соколску је исправијо главу 
-- грахнуше му очи соколове, 
на образ му расцафћеше руже, 
уз образ му лижу пламенови 
кā бујали дувак на ђевојку --
'вако Мехмед аџу беседијо: 
„Аџо Хасо, срамота је жива 
да то Мехмед мисли Смајилагић, 
да ли су ми стари омрзнули 
и да л' мислим да су доживљели! 
Зна Бог, аџо -- и Крајина знаде --
тебе, аџо, и мојега баба 
на дан дворим три-четири пута: 
један, аџо, кад сабах клањате, 
један кадно кушлук ручак биде, 
један, аџо, кад с лонџе дођемо. 
Пред вас свежем пр'о срдашца руке. 
По полу вас од сахата дворим 
кā невјеста скоро доведена, 
која мужа ил' ђевера двори 
-- или оца њезинога мужа, 
ил' кā лала цара у диване.“ 
Сви рекоше да је то истина, 
да так'ога итаџије нема 
да учини итат баба свога 
и амиџу Цифрића Хасана 
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вего Мехмед, а другога нема. 
„Срамота је причат, Хасанага, 
питати ме је л' нестало пара 
у кафане међу јаранима 
и у башче међу девојкама 
-- а ја пара имам на гомиле. 
Божом помоћ' -- а у царско здравље, 
па у здравље баба Смајилаге 
и у здравље аџа Хасанаге --
да хи једем, појес' хи немогу, 
да хи пијем, попит хи немогу, 
да хи дорат хоће меште зоби, 
Ни дорат хи позобат не море. 
Што ме питаш за моје одјело 
-- да л' је на ме свита опанула --
а на мене свите свакојаке 
-- броја не знам, па хесапа не знам 
у сепете и у сандуцима --
колико је у години дана, 
у неђељи по свака два дана 
би' се мог'о преоблачит, аџо, 
сва одела од свакоје руке. 
Коња добра, а добра оружја; 
ништа, аџо, ја жељан нијесам. 
Кад ме питаш што сам невесео, 
док је мене и од мене трага, 
ја се никад веселити нећу! 
Све у здравље стара баба мога 
и амиџе Цифрића Хасана, 
чујеш, бабо, шта зборе беглери, 
аге царске, па и буљукбаше, 
па сви наши танки бајрактари 
-- неко врсник, а неко постари, 
ваља право да млађије' нема 
од година од мене Мехмеда --
но послушај, Цифрић Хасанага, 
чим се фале у механи Турци: 
неки каже, чету подизао, 
неки каже, у чету ходијо, 
неки каже, подизао војску, 
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неки каже, у војску ходијо, 
неки каже, худут раширијо, 
неки каже, мејдан задобијо, 
неки каже, роба заробијо 
-- а ја, аџо Цифрић Хасанага, 
све у здравље Смајилаге бабе 
и амиџе Цифрић Хасанаге, 
ја не знадо' што је четовање, 
па не знадо' што је војевање, 
па за мејдан ни помена нема, 
худут ширит ја га не познајем, 
нити знадем куда је граница 
ни куда је мејданиште старо, 
-- а камоли систи пр'о худута, 
робит робље, те оженит друга. 
Да сам мушко, ту јунаштва нема; 
неће се рећ' да сам мушка страна. 
Више ништа ја пофалит немам, 
без да свучем мушку ђеисију, 
да обучем кā на се ђевојке 
-- браде немам, а немам ни брка, 
перчин ми је кā и женска коса --
везак вести, а преслицу прести; 
нек' свак рече да сам женска глава!“ 
Мехмедагу слуша Смајилова, 
шта но Мехмед аџу бесједаше.
Мехмед рече: „Чујеш, аџо Хасо! 
Ви обадва немате никога 
без сал Бога и мене једнога. 
Чекај, аџо Цифрић Хасанага, 
док се наша шћене растурати 
лонџа наша, до кара акшама 
-- ову лонџу разваљиват нећу. 
Кад пођемо ка нашему двору 
-- на дворове хаџије Смајила --
с тобом поћи до мојега баба, 
ви на себе авдес ударити 
-- ви обадва, и ја уред с вама --
и на акшам нијет учињети, 
по акшаму дову изучити, 
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ви обадва седнут на шилтета, 
Хасанага, један код другога; 
ја кā што сам научијо, аџо,--
-- тај обичај разваљиват нећу --
стат на ноге, па вас придворити 
-- аџо Хасо, вечерати нећу, 
нити могу! -- ни' ћу вечерати, 
ни ја ове трпет пријекоре! 
Свак се фали, а ја немам чиме; 
свега имам, тек ми не да бабо 
ни ш људима, ни ђе са људима 
-- пред људима ни спомена нема! 
Аџо Хасо, сис' ћу до подрума, 
опремићу косната дорина 
и на њега турити такуме, 
свиту дору баш к'о о бајраму 
кад га з бабом спремам у џамију. 
На мене је добра ђеисија; 
ништа бољу ни тражити нећу, 
само узет са чивије лунтру 
и з бедема џиду костоломну, 
моме коњу сести на сриједу, 
па по ноћи од Каниџе кренут 
-- моме дору дизђим попуштати, 
примаћи му тумбак узенгију, 
Дорат махнут кā и вихар гором, 
Понијет ме куда ми је драго! 
Увјери се, аџо Хасанага, 
границу ћу прегазити царску; 
устављат се нећу у ћесарску, 
Хасанага, ни земљу маџарску, 
но ћу проћи у Кара Богданску, 
најјачој се сили пријавити, 
у Богдану Петру Џенералу, 
што сам суди а сам расуђује. 
Таке силе у свијету нема, 
ни так'ога под њиме путаља, 
нити так'е сабље у јунака, 
ни к'о Петар гује за Турака. 
Нити цара ни ћесара пита; 
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кудгој хоће он подиже војске, 
регементе и ордије своје, 
Смајил бабо, колико му драго. 
Доста има, покупити море, 
ударити ђе је њему драго, 
војска бојна, команда његова, 
готова му храна и џебхана, 
готови му бојници топови. 
Кад сажењем дора до Богдана 
и до двора Петра Џенерала, 
онда ћу се с коња разјахати 
-- на мене су токе и челенке, 
познају се ђе су од Турака --
ја ћу Петру уљећ у дворове. 
Познаће ме Петар Џенерале 
ђе сам синак Хаџи Смајилаге 
по токама и по челенкама, 
и под грло златним канатима, 
и у њима име Мехмедово, 
милог сина хаџије Смајила. 
Кад ме Петар види Џенерале, 
чудиће се што сам дош'о тамо, 
да л' ме к њему оправијо бабо. 
Није шала лице баба мога 
-- све дувеље за мог баба знају --
а Петар ће на ноге скочити; 
сједећи ме дочекати неће, 
јер је сила од доброг оџака 
-- по томе се познају оџаци 
и најбољи у боју јунаци, 
и најбоље војне војсковође; 
они себе вазда понизују; 
ко се нижи, њега сам Бог виши --
ја му с врата ‚Добро јутро‛ викат, 
а он мене: ‚Добро дошло, Мехо!‛ 
Он ми руку да се рукујемо, 
а ја њему поступити руци 
да га љубим као старијега 
-- што ми дину поднијет не море, 
али сте ме приморали, аџо! 
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‚Шта је ово са Мехмедом било?‛ 
мислит Петар, па се зачудити: 
‚Он је царског првог кахримана, 
гази турског Смајил алајбега, 
што с' у седам чуо краљевина. 
Рата нема ђе није доспијо; 
ђе је дош'о, свуд је победијо. 
На њихној је кући алајбегство 
под ферманом и ирадом царском 
из дан у дан четрдес' година, 
-- седам више од четрдес' равно, 
што на њега, што на Хасанагу. 
Та је кућа света у Каниџи; 
из те куће вазда у вијеку, 
из те куће издавања нема. 
Шта је ово од Мехмеда било 
те је изд'о баба и амиџу?‛ 
С руком ће ме Петар загрлити, 
па ме питат, још ме пољубити: 
‚Што Мехмеде, сине алајбега 
-- гази бега хаџије Смајила --
још нијеси, сине, ни одсијо? 
Од тебе сам сејир учинијо, 
питам тебе шта је с тобом било? 
Је л' ти бабо у живот јуначки, 
је л' у живот аџо Хасанага? 
Јесте л' здраво и од Бога мирно? 
Како ви је каниџка господа? 
Како ви је Хасан паша Тиро 
-- паша царски, целе Босне крила? 
Војујете и четујете ли 
пр'о худута низ ћесаревину, 
палите ли села и паланке, 
робите ли лијепе Маџарке, 
жените ли по Босни Бошњаке?‛ 
Ја ћу Петру рећи Џенералу: 
‚Бабо ми је, Петре, у животу 
-- бабо Смајил и амиџа Хасо; 
здраво јесмо, и од Бога мирно. 
Добро стање није међу нама. 
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Око тога што ме сада питаш, 
„четује се,“ теке други људи; 
„Војује се,“ теке други људи. 
Кад је чета, иду буљукбаше, 
кад је војска, иде Хасанага 
-- исти мора, бегство је на њега. 
Па се јесам ш њима завадијо. 
Све се фалу у механу људи, 
све акрани, све моји јарани... 
Старијима замерати нећу, 
но се љутим на мојега баба 
и на аџа хиљава Хасана. 
Нит' на чему, Петре, научише; 
ни у чету ни стојећу војску, 
ни да знаднем што је четовање 
-- а камоли, Петре, војевање --
нити знадо' ђе се мејдан дјели, 
ни кудар су ћесарски градови, 
нити знадо' ђе су пристаништа 
на том мору од ћесаровине, 
ни зелена поља покрај мора, 
без остадох као женска страна. 
Реко' бабу, и оставијо га, 
Богу јемин, Петре, учинијо: 
божа вера која варат неће 
-- небо ће се земљом саставити, 
а ја тебе нећу преварити --
да ме узмеш у твоје дворове 
-- али, Петре, до колена твога, 
да пијемо кā два брата мила, 
да ми не даш да ком бидем слуга, 
но да сам ти твоја десна рука. 
Све ћу с твојом калаузит војском, 
ја најпрви, па ти иза мене; 
у над Бога водићу ти војску, 
Босну газит а харат паланке 
-- све што дину поднијет не море --
робље робит а сијећи главе. 
З ђевојкама женићеш Богданце, 
са главама китит беденове. 
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Бог ће виђет, а виђет Крајина, 
каквога си набавијо друга, 
што га није нико набавијо.‛ 
Све то ће ми Петар учинити, 
под лево ме турити пазухо. 
Кад ја биднем њему поводница, 
а он моја тврда узданица 
-- не 'е као бабо и амиџа, 
но ка' сиви соко од сокола --
пре'водићу војску од Богдана, 
каравлашку и карабогданску, 
на Босну је вашу навалити 
и млого ви црна јада дати. 
Петар ће ме добро прифатити, 
коња мога турит код његова, 
код његова џиновна путаља, 
који носи под колане крила. 
Видећете што су муке љуте!“ 
Кад то чуо Хасанпаша Тиро, 
низ образ му сузе полећеше; 
стачу му се сузе низ образе 
као бисер низ бијело платно, 
па помисли: „Вај до Бога јака, 
шта учиње бабо и амиџа, 
међу оба једног једихника 
да упуште, према себе грдни, 
стари остат без ниђе никога? 
И то бисмо с јадом опростили, 
но је црње Смајилова сина 
да свој Босни он обломи крила, 
да на Босну црно дело пође, 
вијес' тужна по цијелом свету 
ђе се сруши кућа алајбега, 
изда отац и амиџа сина. 
Сад ћемо хим зала дочекати, 
сад ће за њим пропанут Крајина, 
па за њоме пропас' царевина. 
Шала није Хаџићу Мехмеде, 
'вако дете од онак'ог баба, 
што га више родит мајка неће 
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-- нит' га родит, нит' га је родила.“ 
Хасанага кад чуо синовца, 
шта му соко међу аге прича, 
фркнуше му сузе са очију, 
сточише се низ бијелу браду 
баш к'о бисер ни бијелу свилу. 
Стари скочи, па рашири руке, 
а загрли сина змајовита, 
па га љуби међу очи вране, 
ђе се сиви соколови љубе: 
„Мој Мехмеде, мој образу светли, 
зар би ти то, сине, учинијо? 
Зар би наше очи извадијо, 
ихтијара баба и амиџу, 
твоју милу остарјелу мајку? 
Бабо ти се три пута женијо 
-- бабо трипут, амиџа четири --
бог не даде евлад ниједноме, 
бабу твоме хаџији Смајилу 
-- Бог да чува! -- сал тебе једнога, 
а ја, сине, немам ниједнога. 
Ми обадва руке све четири 
савили хи око тебе, сине; 
и дан и ноћ Бога шућуримо, 
Те на тебе мандат ал-Отмана 
-- ферман з бегством -- да на тебе прође 
с нас два стара на тебе младога, 
да се наша не утули свећа. 
Не моремо, сине, дочекати 
да тā хасрет с очима видимо, 
да ти царско алајбегство дамо, 
да пред тридес' буљукбаша пођеш; 
дочекамо да те оженимо 
-- молимо се Богу да видимо, 
сине мили, оба са очима. 
Кад би, сине, у Бога видели 
да на тебе алајбегство прође 
и да љуба према тебе дође 
да придвори мен' и баба твога, 
да умремо не бисмо жалили. 
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Но ти један хасрет међу нама 
-- како би те, сине, прегорели? --
добар понос, добро издржање. 
Алајбегство мучно војевање, 
а ти, сине, у добро пораст'о, 
-- још си д'јете љета малехније' --
а Крајина задрта хаљина. 
Није шала тридес' буљукбаша, 
за свакијем по хиљада људи, 
све бирана крвава јунака; 
задрте су унђурске делије, 
лако није њима угодити, 
ти су људи свакојаке ћуди. 
А ти, сине, кад си се родијо, 
у шилте си главом ударијо, 
пало ти је чело преко злата, 
коса ти је у бисер снизата 
из мајчина од бисера крила. 
Мили сине, кад си се родијо, 
на сваки град у целој Крајини 
и у Босни и Херцеговини 
-- мијо сине, и Ундуровини --
на сваки град пукли су топови, 
доходили аге и бегови 
на весеље мене и Смајилу. 
Ето ага; све то, сине, знају, 
и султану хабер учинели; 
и султан је ферман оправијо 
бабу твоме и мене амиџи: 
„Обојици честитам ви сина! 
Дуговеко добро се носијо 
и на њега пала госпоштиња 
кā на баба и аџа Хасана!“ 
Н'јесмо, сине, тебе нађенули 
него име Мехедије царског 
-- Мехдија је Шех-ул-Ислам царски. 
Да би више доживијо, сине, 
довели смо три дојиље били 
-- три дојиље поред твоје мајке --
да би ли те више подхраниле, 



   Авдо  Међедовић                                                             

1499

Епске 
народне 
пјесме

да л' би боље раст'о у времену 
и повишу задобијо снагу. 
Нијесмо те могли дочекати 
да подрастеш амиџи и бабу; 
дојиле те четири дојиље 
-- прва мајка, па три из остатка --
из дан у дан четири године. 
Када су се наравниле, сине, 
у над Бога ти добро порасте, 
кā и други од осам година. 
Онда смо те у мејтефу дали, 
довели ти на ноге имама. 
Нијесмо те могли прегорети 
из дворова у мејтеф спремити, 
на дому те имам научијо. 
Учијо си до осам година; 
да с' учијо још девету, сине, 
ти си мог'о хафиз искочити. 
Онда смо те макли из мејтефа. 
Кад ти дван'ес' годиница било, 
опет ферман од Стамбола дође, 
мен' и баба Смајилагу пита: 
„Смајилага, како ти је дете? 
'Оће л' припсат синак на бабајка, 
на бабајка и аџа Хасана?“ 
Ми смо цару тебе пофалили: 
„Падишаху, љубимо ти руке, 
Прилика је да ће добро бити. 
Од нас неће млого потурити.“ 
Кад трин'еста наста ти година, 
ђоде, сине, чохадаре царски 
с мабејина цара Сулејмана, 
довео ти мисирског дората 
-- купијо га у мисирског шаха --
крила златна, грива до копита. 
Тад је бијо у другој години 
кол'ко други од седам година. 
Такум грађен у Афганистану, 
прем' дората када би пораст'о. 
Седло му је од мерџана цело; 
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све је седло озго оплетено,
све од сухог злата жеженога. 
Османлијска шега испод седла 
није, сине, ка' и друге шеге, 
него свила из Шами Шерифа, 
да на сапи не пиљи дората 
златно седло и златни рахтови. 
На дора су свилени колани, 
до тијела мисирског дората 
мека свила да га не премиља, 
а озго су у бисер сковати 
-- виђет ћеш хи ако Бог да, сине, 
кад алајбег будеш пред Крајином. 
Од тог дана тебе деветн'еста, 
мили сине, кā си се родијо, 
а дорату данас је девета 
како ти је на дар чатисао, 
мили сине, дорат са такумом. 
Што се девлет мог'о домислити, 
спрем' такума и спрем' домишљења, 
так'и ти је такум оправијо. 
Ми смо дора од тебе сакрили, 
јандал смо му подрум начинели, 
и код њега више коња нема. 
У подруму двије хизмечије, 
и четири гору виђелице 
ноћ цијелу код дората твога. 
У подрум га на ноге појају; 
у двадесет и четири сата 
тимару га по четири пута. 
Не тимару кā што коњи други, 
но чаршафом од свиленог платна. 
Кол'ко ти се дорат ухранијо 
-- нит' видијо сунца ни месеца, 
мијо сине, за девет година --
па подигнеш чуле са дорина, 
колико му олук сапи врту 
-- како му се длака подкратила, 
а чавла се на нокат бацила --
да на њега муха па'не црна, 
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с крилом би се са коња сатрла. 
Дорат чека тебе, Мехмедага, 
када будеш бег алајбег бијо, 
царске војске и баше водити. 
Дошло ти је одијело, сине, 
од султана на дар ради баба 
-- рад' хајтара оглашеног баба, 
твога, сине, хаџије Смајила --
баба твога, мила брата мога. 
Та одјела што су дошла за те, 
те су токе само од бисера, 
а та свила из Шами Шерифа. 
На доламу и еждег-чакшире 
више злата него свиле саме, 
на све стране растурене гране. 
Сабља ти је дошла аџемачка 
-- максуз, сине, за те начињена 
од аџемског љутога челика --
у љути је зехер окаљена, 
која љуте сече панцијере. 
Крна јој је у бисер везена, 
балчак цијел од алем камена. 
Па кад се је сабља начинела, 
сабљу су ти на мећу спремили, 
Мећанском је додали делилу, 
те је шеху дао Ћабинскоме; 
шех јој ајет метн'о из мусафа, 
уза сабљу те га преучијо; 
ко је носи лоше бити неће, 
пред њим ће се страшити логори. 
У Мећи јој име нађенули 
с царском довом, ‚Хаџи-Аџемунку,‛ 
ђе ј' у Аџем за тебе грађена 
а на Мећу на хаџилук била, 
па се зове ‚Хаџи-Аџемунка;‛ 
ко је чека, његова је мука. 
На балчак јој три мухура царска 
и два, сине, шеха Ћабенскога. 
Калпак капа што је тебе дата, 
и на њојзи дван'ес' челенака, 
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нит' у мене има, ни у баба, 
а камоли у кога другога. 
Сал што ти је султан даровао 
-- то одјело, твоје и дорово, 
то оружје, твоје и дорово --
с челенкама, твоја сабља клета, 
да му збијеш кимет на гомили, 
то босанског доброг вреди града. 
Па зар би то, сине, учинијо, 
да ни баба имаш ни амиџе 
изнад цара и његова шана? 
Знаш ли баба твога, алајбега, 
за двадесет и седам година 
без промене алајбег је бијо, 
и водијо тридес' буљукбаша; 
ратовао на свакоју страну, 
припомог'о сваком муслиману, 
поред тога цару честитоме; 
царски образ свуда отворијо, 
своје име свуда освјетлао 
-- свуд је име с твога баба, сине, 
припознато па и одобрато. 
Кад ти бабу кости остараше, 
не мога' се држат на лабуда 
ни 'зенгије з двије ноге стезат, 
ни чампаре дизат на хаваје, 
сабљом сећи к'о је научијо 
-- толико је добијо мејдана, 
толико је добијао рана --
сине, када стиже у године, 
старе ноге не јашу хајване, 
старе ђовде не делу мејдане, 
старе руке не сијечу главе, 
а највише ђовда остарела 
-- старо тјело -- сабље не подноси 
отроване, сине, од душмана 
-- он остар'о, а ја јако стиго' 
твога доба, и мало постари' --
твој бабајко -- мој брат Смајилага --
опреми се Мећи и Медини, 
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да на себе хаџилуке сврши; 
пушта браду и оде на Ћабу, 
и хаџилук к'о хаџије сврши. 
У Стамбол се сврну к падишаху, 
јавијо се у пајтахту царском. 
Цар честити бујур учинијо, 
падишахској руци полетијо. 
Цар га з двије руке загрлијо, 
на хаџилук дао честидбину: 
„Мој алајбег, мумбарећ ти Ћаба!“ 
„Сунце наше, а и тебе царство!“ 
Држ'о га је цијел месец дана, 
а бабо се цару пожалијо: 
„Није, царе, за ме војевање; 
нијесу ми руке за мејдана, 
а ни ђовда за љутије' рана, 
нит' је моја рука за мејдана. 
Мртве руке не сијечу главе, 
мртве ноге не делу мејдане, 
сунце наше, ни јашу хајвана. 
Ја сам Мећу тавах учинијо, 
од свашта сам тобе учинијо: 
пити вина ни ракије нећу, 
лагат нећу, ни се клети криво. 
Сидет могу и господовати 
са помоћом Бога великога, 
сунце наше, са вашом хајир-довом. 
Моје са мене макни алајбегство, 
сунце златно, коме ти је драго, 
подај му га кā и што си власан!“ 
Падишах му не д'о поменути, 
без кад сина нејм'о пристигнута, 
ондар з брата нек' оде на брата. 
Кад је дош'о са Ћабе хаџија, 
и са ш њиме татар ал-Отмана, 
и с татаром пашалија царски, 
с мога брата хаџије Смајила 
на ме царско бегство претурише, 
и царев ми ферман преучише 
-- ево ми га данас у недрима. 
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Под ферманом сјајног Сулејмана 
алајбег сам за двадес' година 
-- сад залази двадесет и прва --
а јä има четири године 
кā хаџију молим баба твога: 
‚Аман брате, хаџија Смајиле, 
махзар спреми цару честитоме, 
нек' са мене скине алајбегство, 
јер су мени кости остарале! 
Не могу се држат на хајвана, 
нити с војском исти на душмана, 
а камоли мејдан дијелити, 
а ни остре сабље подносити 
да шкрипају по тијелу моме 
-- старо тјело сабље не подноси! 
Особито што сам остаријо, 
мозак ми је пао по гркљану, 
почела ми памет опадати, 
мудро кадер нисам говорити.‛ 
Све ме моли Хаџи Смајилага: 
‚Мало сабур, брате Хасанага, 
да л' би Бог д'о и срећа од Бога, 
међу нас два да нам стигне дете, 
-- са твог баба и амиџе Хаса --
с нас обадва нек' буде на сина, 
да не мањка са нашега двора 
алајбегство, и тā ферман царски 
-- и тā берат сјајног Сулејмана. 
Ђе је берат, ту је помоћ божа; 
на оној су кући берићети.‛ 
Богу шућур и дану овоме 
кад два старца ишчекаше сина, 
да са нас два алајбегство прође, 
с нас обадва на тебе једнога; 
сад је нама, сине, олакшица. 
Сад нећемо бегство претурати 
и у Стамбол тебе оправљати, 
но је емер дош'о од султана 
у Будиму уштугли везиру; 
ту је ферман царски са емером. 
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Кад се шћене бегство претурати, 
ваља тебе до Будима систи 
до нашега доброг пријатеља, 
у Будиму царскога везира 
-- он ће с мене алајбегство примит, 
а на тебе мандат претурити --
то је нама добар пријатељу. 
Богу шућур кад то дочекасмо! 
Ја ћу, сине, сада устанути. 
Еве о'ђе, златна крила наша, 
Хасанпаше, царскога већила; 
у њега су четири ћатипа, 
што се пр'о њих поврћу џевапа 
у Стамболу цару честитоме. 
Паша ће нам мандат начинити, 
потписат га педесет делија; 
а еве нам на искупу ага 
-- срећа, сине, и моја и твоја --
нећемо хи звати на мехалу 
да се скупу да мухуре туру, 
но ево нам скупљени главари; 
по потпису и емеру царском 
све ће аге мухур притиснути, 
Хасан ће га паша потврдити, 
па га тебе у њедарце дати. 
Па довече, кад се растуримо, 
код твог баба на двор отидемо, 
-- Смајилаге, царског алајбега --
казат ћу му у чему су ствари. 
Старијему полећети к руци, 
нек' те бабо ка Будиму спреми 
да на себе алајбегство примиш.“ 
То је Цифрић рек'о Хасанага. 
Сви рекоше на мехалу Турци: 
„Богу шућур -- кā и што је кадар! --
кад бабова дочекасмо сина 
да пред нама носи алајбегство!“ 
Хасан Цифрић скочи на ногама, 
Хасанпаша емер учинијо, 
поскочише четири ћатипа, 
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мандат граду хаџијину сину 
да прелази с оца алајбегство 
-- и са оца, и з брата ниегова, 
ш њих обадва на Мехмеда млада. 
Одмах шарен мандат начинеше, 
потписа га педесет делија, 
а шездесет ага каниџкије' 
-- и четири каниџка ајана, 
два диздара, дван'ес' буљукбаша, 
и двадесет турски' бајрактара --
по мандату турише мухуре. 
Ћатиби су мандат начинили, 
делије су потпис удариле, 
сва господа турајли мухуре; 
Хасан га је паша потврдијо, 
Цифрићу га додаде Хасану, 
Цифрић Хасан својему синовцу 
-- Мехимеду, хаџиину сину. 
Хасан Тиро, паша турски, царски, 
ту је паша дову учинијо, 
-- паша дову, а сви Турци ‚амин‛ --
за хајирли путе Мехмедове. 
Срећите му честиташе путе: 
„Честити ти, сине, пути били, 
и широки док у Будим сидеш 
без никак'е твоје главобоље, 
и на себе прими алајбегство; 
сретно теби кā и бабу било, 
кā и бабу и амиџи твоме! 
Е, да Бог да, учинијо, сине, 
Газалуке кā што ти је бабо, 
за се добар спомен оставијо, 
да су крила шира по Крајини 
полећели кā с твоијем бабом! 
Душмани ти под ногама били, 
кā дорове чавле и поткови, 
учинијо што си наумијо!“ 
Сиви соко на ноге скочијо, 
Хасанпаши руци полетијо, 
газијску му пољубијо руку, 
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па амиџи Цифрићу Хасану; 
два диздара, четири ајана, 
и старијег бега свакојега; 
па старијег башу и бимбашу, 
па старијег сваког буљукбашу. 
Бајрактари раширише руке, 
соколи се грле са соколом. 
Тадар срећа беше у Турака 
те хајаше један за другога: 
од хасрета тога змаја златна 
-- од хасрета и веље радости --
з двије очи сузе ударише, 
низ газијска лица полетеше 
баш к'о бисер низ бијелу свилу. 
Вакат рекли, растурише лонџу; 
сваки ага оде своме двору. 
Цифрић Хасан дофати синдрака, 
сина мила хаџије Смајила; 
он пред њиме, а Мехмед за њиме, 
уљегоше у беговске дворе. 
Ти су двори кā и диван царски 
тенећетом жутом покривени. 
Високи су од четири боја; 
бојеви су бојом обојени, 
а ћошкови чохом покривени. 
На авлији четири чардака, 
сва четири с по двадес' сејмена 
што хи Хаџи држи Смајилага 
и брат његов Цифрић Хасанага 
о својему трошку свеколику. 
Уз мердивен стубу наљегоше, 
које чохом беху поковане. 
Тā је дворац баш к'о у везира. 
Кад су дошли на најгорње боје 
у одају ђе сједи хаџија, 
одајска је отворијо врата. 
Хаџи Смајил седи на шилтету, 
на шилтету међу прозорима. 
На хаџију ћурка мавенога 
-- мави ћурка, сребрена чибука; 
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тутун пали, кахву пије горку. 
Хасан брату селам натуријо; 
хаџија га отур учинијо 
покрај себе, ђе је научијо. 
Мехмед дечак руке преложијо 
преко срца и силаха свога, 
па он двори баба и амиџу 
кā невеста скоро доведена 
која мужа двори јä л' ђевера, 
или мужева оца или мајку. 
Но га стари гледа Смајилага 
испод ока, тек преко чибука, 
милог сина госпо'скога лица: 
на образ му не цавти ружица, 
но би рек'о да се поболијо 
или да се с неким посвадијо, 
тако се је тевдил учинијо. 
Бабо нема у вијеку своме 
ни амиџа другога никога 
-- нити мушка има ни ђевојке, 
Бог да чува! -- без њега једнога. 
Па овако рече Мехимеду: 
„Мој Мехмеде, мој образу светли, 
што си, сине, нешто невесео? 
Да се н'јеси, сине, поболијо 
јä ли с киме кавгу извадијо, 
или те је претурило пиће 
у механи међу јаранима? 
Што је твоје потамљело лице, 
што су так'е твоје јагодице?“ 
Мехмед момак саже раменима; 
све шуташе, ништа не говори. 
Сад амиџа збори за синовца: 
„Сад, мој брате хаџија Смајиле, 
Мехмед ти се није поболијо 
нити се је с киме посвадијо; 
пића није пијо никак'ога, 
а камоли да је пренијело. 
Но се Мехмед на нас наљутијо 
-- баш нека је, и невоља му је! 
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Данас се је окупила лонџа, 
Што одавно није покупљена 
-- Хасан паша с педесет делија, 
два диздара, четири ајана, 
четр'ес' ага, двадесет бегова 
и дванаес' царско буљукбаша, 
и двадесет и три бајрактара. 
Уза сохбет и уз грко пиће 
почеше се фалит Крајишници, 
шта ко има боље од којега, 
ко је бољи јунак од којега, 
ко је више погубијо глава, 
ко је више добијо мејдана, 
ко маџарског роба поробијо 
ил' старога ил' ђевојку младу; 
ко којега друга оженијо, 
ко је бољег коња подхранијо, 
ком је боље у силах оружје 
-- ком оружје, коме копље бојно --
чија л' боља лунтра дубровачка, 
чија на кук боља посеклица; 
који се је боље оженијо, 
који бољег сина поднивијо, 
ко је боље шћерку одгоијо. 
Неко шћерку, неко секу фали, 
неко фали од брата девојку, 
неко сина, а неко синовца. 
Свак' понешто у механи фали, 
а наш Мехмед сјетан невесео; 
нит' се фали, нити духан пали, 
нити вина пије, ни ракије, 
ни јуначке има лакрдије. 
Ту детету поклекнула глава 
-- билах тешпих! -- кā и посечена, 
лице бело па је потавњело. 
Ја не мого' од хасрета мога 
упитати, ни се наканити. 
То видијо Хасанпаша Тиро 
изврх кола, између прозора, 
нашег сина кā и убијена: 
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нит' му очи трепте соколове, 
ни на образ цавте јагодице 
Кā што нас је вазда научијо, 
но му бела чехра потамњела. 
Хасанпашу срце заболело, 
па ме себе крај кољена зовну, 
па ми шапну теке подкријући: 
‚Знаш, Хасане, шта ти је синовцу, 
твом синовцу Смајилагић Мехи?‛ 
‚Не знам, пашо, лијепог ми дина! 
За њим ми се срце прекинуло. 
Ни' сам пит'о, нит' га могу питат.‛ 
Хасан Тиро мудар паша царски, 
па ми мудру рече лакрдију, 
‚Хасанага, сједи код синовца, 
па кад пола од сахата прође, 
питај њега шта ли је Мехмеду, 
да видимо хоће ли нам казат 
шта је ш њиме -- Бог бијо са ш њиме!‛ 
Ја послуша' Хасанпашу Тира, 
па ја седох код Мехмеда мога 
-- мили брате, и мога и твога. 
Па кад пола од сахата прође, 
по емеру Хасанпаше Тира: 
‚Мехимеде, мој образу светли, 
што ти главу држиш преда себе? 
Што си, сине, главу објесијо? 
Да се н'јеси штогођ поболијо, 
-- да извадиш срце старијему --
јä ли ти је, сине Мехимеде, 
'накав мис'о што га не зна аџо? 
Или, сине, што смо остарали? 
Ми два стара млого доживљели.‛ 
Ондар Мехмед мене бесједио: 
‚Аџо Хасо, што ту причаш лудо! 
Да је мене ваша старос' тешка, 
ја вас не би' услужијо, аџо, 
преко дана три-четири пута; 
прво, аџо, кад сабах клањате, 
по сабаху дову изучите, 
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ја вас дворим кā невеста, аџо, 
кā невеста скоро доведена 
која мужа и ђевера двори, 
ил' мужова оца или мајку; 
друго, кадгој ручак поједете, 
и то тако као са сабаха; 
треће, аџо, каде акшам прође. 
Види и Бог, а види Крајина. 
Ал' амиџа, Цифрић Хасанага, 
нек' се аге фале Крајишници 
-- нек' се фале, имају и чему! 
Неки бијо и чете водијо, 
и у чете з друштвом походијо 
-- неко, аџо, и с војском ходијо; 
неко, аџо, худут размотријо 
и видијо куда је граница, 
научијо куд ће четовати, 
четовати и војску водити. 
Неко мејдан, неко роба, аџо, 
неко коња, а неко оружје; 
фалу људи -- имају и чему! --
а ја, аџо, немам ни о чему. 
Ја, у здравље баба и амиџе, 
нити знадо' што је четовање, 
а камоли што је војевање. 
Аџо, не знам ђе је худут царски, 
аџо -- царски, па нити ћесарски --
а камоли ђе се море бије 
-- ђе је море, ни ђе је Приморје, 
а камоли да на мејдан пођем 
јä изгубим са два рама главу, 
јä добијем неког на мејдану, 
барем спомен да оставим за се 
кā све ове наше аге драге. 
Би ми боље, аџо Хасо, било, 
да сам женско него мушка глава, 
везак везла а преслицу прела; 
седијо бих међу ђевојкама 
па некак'у чекао судбину.‛ 
Смајилага, брате прекомили, 
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рек'о ми је сине Мехимеде 
-- рече мени, причати ти нећу --
ја сам сину рек'о Мехимеду: 
‚Мој Мешине, мој образу светли, 
ми немамо никога без Бога, 
мили сине, и тебе једнога; 
женили се по некол'ко пута 
-- ја четири, а три Смајилага --
ја немадо' никак'ог евлада 
ни мушкога, ни девојачкога, 
Хаџи Смајил сам' тебе једнога; 
Бог да чува, ако среће буде 
-- жив нам бијо и среће лијепе --
па си нама доста обојици. 
Не моремо, сине, прегорети 
мали' љета у чете спремити, 
ни у чете, ни велике војске; 
но чекамо -- у Бога иштемо --
наше, сине, алајбегство царско 
с нас обадва да на тебе прође. 
Да те, мили, оженимо, сине 
-- да видимо снаху у дворове, 
златна звездо, с тобом упореду --
да умремо не би зажалили. 
Сваког смо се добра надобили 
и добрије' коња најахали, 
Сваке среће и свакога дара, 
и готови' у ризницу пара. 
Бабо ти је бијо алајбеже 
под ферманом и улефом, сине, 
и бератом сјајног Сулејмана 
-- најстаријег на свијет' владара --
за двадесет и седам година 
алајбег је бијо Смајилага; 
пред цијелом Босном и Крајином 
водијо је тридес' буљукбаша, 
и за свијем по хиљаду људи. 
Мили сине, свуђ рат учинијо 
и царски је худут раширијо, 
добро прист'о нама и Крајини, 
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мијо сине, па и царевини. 
Бабово ти име проглашено, 
познаје га седам краљевина 
док ти бабу кости остараше 
и у мишке руке ослабљеше, 
ноге своје стежат узенгије, 
сабљу кретат, делити мејдане;
не могоше твоме бабу, сине, 
подн'јет ребра ране од сабаља 
да хи шкрипа стоји по костима, 
јер је млого добијао рана 
од пушака, па и од сабаља, 
од мачева и бојније' копља. 
Кад видијо ђе је алајбегство, 
ш њим управљат да не море бабо, 
на образ је запуштао браду, 
уз'о хашлук, отиш'о на Ћабу; 
нашу Ћабу тавах учинијо 
и хаџилук у њој завршијо. 
Врнуо се, и цару се сврн'о, 
у пајтахту пред Али-Отмана, 
-- пред нашега сјајног Сулејмана --
на честите ал-отманске руке 
да пољуби сјајног Сулејмана. 
Цар му не д'о, но га загрлијо, 
у пајтахту отур учинијо, 
И добро се султан смиловао 
-- вазда га је, сине, миловао. 
Држао га за један'ес' дана, 
дан цијели у пајтахту своме. 
Хаџија се цару замолијо: 
„Аман, царе -- наше сунце јарко! --
с мене макни ваше алајбегство, 
јер су моје кости остарале. 
Мртва ђовда не ћера хајване, 
мртве руке не делу мејдане; 
не море ми т'јело старо моје 
подносити сабље од душмана. 
Мандат подај коме ви је драго! 
Од свашта сам тобе учинијо 
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-- вина пити ни ракије нећу, 
криво зборит ни клети се криво --
јер сам гробу дош'о на обалу; 
Кад је мријет, није се завријет.“ 
Ондар султан њему беседијо: 
„Што ми збориш, Хаџи Смајилага, 
да другоме даднем алајбегство! 
Док је мене трага и отражја,
док је Босна мене при рукама, 
у Кајниџи, сине, алајбегство 
другом панут без вама не море. 
Сина немаш да га сину дамо, 
али з брата нека је на брата.“ 
Емер султан тадар учинијо 
те на мене даде алајбегство, 
њему дао турајли фермана. 
Из Стамбола пош'о пашалија, 
пр'о свијета дош'о у Каниџу; 
преучијо царскога фермана, 
емер дао, мандат претуријо 
с твога баба на мене Хасана. 
Ево, сине, двадесет година 
-- сад залази двадесет и прва --
кā на мене сједи алајбегство. 
Остарео, и борим се ш њиме; 
ја не могу јахати хајване 
ни се држат спрема душманина, 
ни подносит сабље по тијелу 
од душмана, па ма који било. 
Еве, сине, четири године 
како молим Хаџи Смајилагу 
да оправи махзар у Стамболу 
-- махзар, сине, књигу молбеницу --
да замоли сјајног Сулејмана. 
Хаџија ми не да поменути: 
„Сабур чини, брате Хасанага, 
док нам синдрак стигне на године.“ 
И ја чекам израд тебе, сине. 
Богу шућур и часу овоме, 
дочекасмо да ти га предамо! 
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Сад је лакше мандат претурити, 
сине мили, него што је било; 
сад је царски емер у Будиму 
-- емер предат Будимском везиру, 
нашем, сине, добром пријатељу. 
Срећа добра и мене и тебе... 
требало би сакупљати лонџу 
-- све бегове и аге цареве, 
буљукбаше па и бајрактаре, 
Хасанпашу па и делибаше --
да градимо мандат за преноса 
... срећа наша, а скупљена лонџа 
-- еве лонџе, а еве нам Тира, 
а еве нам педесет делија.‛ 
Ја скочијо на ноге лагане, 
прилетијо Хасанпаши Тиру; 
вика паша четири ћатипа, 
те Мехмеду мандат начинисмо. 
Потписа га педесет делија, 
аге редом турише мухуре 
-- ага четр'ес' и двадес' бегова, 
и дванаес' турско буљукбаша, 
и двадесет и три бајрактара. 
Кад смо сину мандат начинели, 
за Будим га паша потврдијо 
и мене га даде у рукама, 
ја из рука милу сину твоме, 
Смајилага -- и моме и твоме. 
Турци на то шућур учинеше 
и рекоше, ‚Благо нама свима 
кад виђосмо гнездо алајбега 
да се њихан оџак не затури, 
кад сив' соко алајбегство прима. 
Сви смо рази и задовољни смо 
да си, сине, наша војсковођа. 
Берат носи кā што ти је бабо, 
берат носи са улефом царском 
-- са улефом и златном зердавом! 
Нек' је сретан тебе кā и бабу, 
и амиџи Цифрић Хасанаги, 
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и свијема нама према вама!‛ 
Хасанпаша на ноге устао, 
паша дову а ми редом ‚амин,‛ 
и сину ти дову преучили: 
‚Нека иде -- са срећом му било! --
учинијо што је наумијо; 
душмани му под ногама били 
кā дорату чавле и поткови!‛ 
За то ти је Мехмед невесео, 
срам од оца и мене амиџе 
-- арли, брате, момак, и намусли. 
Богу шућур, брате Смајилага, 
кад ми ово с очима виђесмо; 
још у Бога хајир да иштемо, 
брате мијо, да га оженимо, 
да нам Бог да главног пријатеља 
што би оџак бијо спрем оџака, 
как'а вила спрема нашег сина.“ 
Кад је Цифрић Хасан искитијо, 
Смајилаги вакисуна каза, 
кад хаџија брата разумијо: 
„Мехмеде, мој образу светли, 
похит'о си, па се бојим, сине, 
да нам бити са образом неће. 
Ти си, сине, љета маленије', 
а у добру добро поднивијо; 
тешко на се ништа не видијо, 
-- ни на себе, нити око себе --
нит' си знао што је немаштина, 
нит' си знао што је недовољно, 
свега чеса што ти душа тражи 
им'о доста -- им'о и одселе! 
Задрта је сва Унђуровина 
-- Крајина је крвава хаљина --
добри људи раздвојене ћуди; 
неј' хим умет, сине, пресудити, 
-- пресудити кā што волу Турци --
па се мореш и повеличати. 
У оџака нема величања, 
но свакоме биди под ногама! 
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Старијему насијате прими, 
а врсника грли са рукама, 
а млађега међу очи љубит, 
па за тебе да не жале, сине, 
умријети, па ни погинути, 
ни плећима зиндан напунити. 
Браде немаш, а немаш бркова. 
Ама најзад слуша', Мехимеде, 
потолњо ти ово с'јетовање: 
ако данас алајбегство примиш, 
ако биде у животу бабо 
те ми штогој с твоје стране, сине, 
с твоје стране од моје Крајине 
грка ријеч у ушима дође 
од млађије' од тебе момака 
-- за старије ни говора нема! --
да си коме криво учинијо, 
доклен море махнути десница 
и ш чивије моја посјеклица 
-- бабо нема већ тебе једнога --
Бог ти вера која варат неће, 
нећу имат ни тебе једнога! 
Хајде саде из моје одаје. 
Ево, сине, седам годиница 
-- све сам кријо, нијесам казао --
дошло ти је 'дјело од султана. 
Од како се Босна закопала, 
так'ог није нико ни видијо, 
а камоли да га је носијо. 
Ено ти га у сепету, сине, 
до јастуке твоје миле мајке, 
која но је младос' изгубила 
за ме стара око тебе млада; 
држи ти га под јастуком мајка. 
То је 'дјело за те оправљено, 
за овога вакта и земана, 
кад се шћенеш алајбегства примат. 
Кажи мајци алајбеговици, 
нек' те свуче па те преобуче. 
Ја ћу зовнут каваз Хусејина 
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и његова брата Ибрахима, 
који ево седам годин' дана 
како хизмет чини код дората, 
па ћеш виђет што је доро, сине. 
Не велим ти да т' у Будим спремам 
док се отуд из харема вратиш, 
док те бабо види опремљена, 
да те видим, јеси л' за беглерства 
-- хоће ли ти калпак капа припсат, 
златна капа з дван'ес' челенака, 
и на чело перо алајбега, 
и на куку Хаџи-Аџемунка 
-- а та сабља није шала 'нак'а --
да је видим покрај кука твога, 
јеси л' јунак према аџемунки; 
па и ондар да видимо, сине, 
или ћу те спремит, ил' не спремит.“ 
Све то Мехмед слуша Смајилагу, 
ал' је сиви соко од сокола 
-- добар бабо доброг има сина, 
ништа њему не остаде криво 
што га бабо и амиџа трља 
с ријечима милим и мрзнијем --
но је бабу руци полетијо, 
у десну га пољубијо руку, 
-- баба свога и аџа Хасана. 
Оде Мехмед одаји на врата, 
преко својих бабовије' двора 
докле дође у хареме к мајци, 
па подиже чоху на капију. 
Синдрак мајци дође у одају, 
селам вика, полете јој к руци. 
Мајка сина међу очи љуби, 
па погледа лице на Мешина, 
-- на Мехмеда, змајовита сина --
кад то лице мало изгубљено; 
никад није кā и што је било, 
већ би рек'о да је боловало. 
Мајка цијел вијек оставила 
док је так'ог сина изнивила, 
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код старога младос' претурила; 
кад виђела лице Мехмедово, 
па скочила од земље на ноге, 
па Мехмеда загрлила сина, 
па завика: „Мој милостан сине, 
шта је с тобом? -- Бог бијо са тобом! --
Да се н'јеси, сине, поболијо 
-- да л' ми не би срце извадијо, 
да ти не би закукала мајка, 
Бог да чува, и помој од Бога!“ 
Мехмед мајци 'вако беседаше: 
„Не бид', моја мајко, аџамија! 
Ако Бог да -- у над Бога јака --
ти за мене закукати нећеш; 
већ ти, мајко, од баба селама. 
Код тебе је сепет од седефа, 
у њему је ђеисија царска 
што је за ме од цара послата. 
Да ме свучеш, да ме преобучеш, 
да опремљен одем код бабајка 
и амиџе Цифрић Хасанаге. 
Нешто велик севдах Смајилаги 
да ме, мајко, види опремљена, 
па ја не знам шта ће са млом радит. 
Све ће добро бити, ако Бог да.“ 
Та кадуна скочи на ногама 
па на томе шућур учињела, 
ама друго беше промислила, 
да он неће оженити сина, 
па да њега на просидбу спрема 
-- а то мајка дочекат не море, 
Е, да снаху види покрај сина. 
Па синовска свуче одијела 
-- и та беху као пашаларска --
па варакли сепет отворила, 
из сепета бошчу извадила 
од харира у злато везена 
-- није бошча везом савезана, 
но на златне игле запучена --
распучала бошчу позлаћену. 
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Кад се златна 'дела помолише, 
билах тешпих, кā да грану сунце! 
Најприје му облачаше мајка 
чамашире од бурунџук платна, 
све по свили трећа жица златна. 
Па му даде свилену ђечерму 
-- име јој је свилена ђечерма, 
сва у чисто злато пренешена --
низ ђечерму пуца од гроца 
-- од гроца до свиленог паса, 
злаћеније' дванаес' путаца --
свако пуце по пō литре злата. 
А што му је пуце од гроце? 
Сјаијаше баш к'о месечина; 
у то пуце пуна литра злата. 
На ђечерми два каната златна 
заклопили момку поред врата, 
обадва хи пуце прикучило. 
Врх пуцета з десне стране врата, 
ту је слика сјајног Сулејмана, 
з друге стране Шех-ул-лил-Ислама. 
Па му даде токе олуклије 
-- не од сребра, веће од сухог злата --
сјајне токе од четири оке. 
На леђа хим пафту запучила, 
па на ноге од свиле чакшире 
што су у Шам' биле начињене, 
ципцијеле златом пренешене. 
Уз бедре му гује исплетене; 
златне су хим главе саведене, 
под срце му главе састављене. 
О кајасу којом сабљу веже 
опаса му два траболоз паса, 
опаса му плетеног силаха; 
није силах ка- и што су други, 
но исплетен тек од жице златне, 
а повезен белијем бисером. 
У силаху двије мљетке мале 
-- у чисто су злато оковане, 
нишани хим алем каменови, 



   Авдо  Међедовић                                                             

1521

Епске 
народне 
пјесме

а ћетови од бисера сама --
сјајијаху баш к'о месечина.
Обље пушке без кремења пале, 
па по литре тученика примљу 
-- које љуте ломе панцијере, 
које срца гору у јунаке --
међу њима ханџар кама љута 
која срца пара у јунаку 
-- крна цела у бисер снизана, 
па та држка ђе дофаћа рука 
ципцијела од злата скована. 
Па на плећи свилена долама 
-- два јој скута у злато огрезла, 
гране златне на четири стане, 
уз плећке му гује изведене, 
преко врата главе претуриле. 
Низ прси му четири гајтана, 
сви од суха исплетени злата, 
сва четири на силах турила. 
Опасала на ласу кајасу 
што му држи љуту аџемкињу. 
Филдиш чешаљ дофатила мајка, 
туру перчин сину ражчешљала, 
у перчин му бисер понизала, 
калпак капу на главу турила; 
на тој капи дван'ес' челенака 
што хи нико понијет не море 
-- ни везири, ни царски мушири, 
ни риџали, ни паше остале --
без алајбег што је под ферманом. 
Ондар сину чизме и калчине. 
На глави навише челенке 
пера златна пала преко чела. 
Те цареве бијаху челенке, 
од двије су начињене врсте, 
пола факли а пола чекркли. 
Кадгој јаше јä пешице хода, 
писка стоји факли челенака 
-- факли пишту кā и гује љуте, 
чекркли се на чекрк обрћу --
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већ јунаку сахат не требује; 
окрећу се у сахату клете, 
све у сахат три-четири пута. 
Обу мама чизме и калчине, 
па га мајка бабу испратила. 
Кад је Мехмед дош'о код бабајка 
-- аџемкињу под лијеву руку 
баш к' и оно сив-зелен соколе --
бабу к десној поступијо руци, 
у десну га пољубијо руку 
и бабову полетијо скуту; 
пољуби га у скут и у руку, 
тако баба, а тако амиџу. 
Измаче се крока три-четири 
-- под пусатом и под салтанетом, 
у чизмама и у калчинама, 
под калпаком и под челенкама; 
аџемкињу покрај себе пружа, 
покрај себе са лијеве стране, 
леву руку на балчак туријо 
а десницу пр'о силаха руку --
па пред бабом стаде на дивану. 
Како баба и амиџу двори? 
-- кā и лале цара у диване! 
Бабо сина гледа са шилтета 
из час у час чејрек од сахата; 
нит' му бабо штогој говораше, 
нит' се Мехмед кудгођ помицаче. 
Так'и момак арли а намусли, 
тамам би се с ногу обалијо 
Без изуна милог свога баба 
отален се не би померијо. 
Бабу благош кад га је родијо 
-- не сал њему, но целој Крајини, 
доста добра и свој царевини. 
Бабо сину ријеч говораше... 
Чекму бабо маче по пенџеру, 
па Османа зовну бајрактара 
иж чардака са кахве оџака. 
Одазва се млади старијему, 
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па истрча Осман из оџака 
наврх стуба према Смајилаги, 
пр'о силаха превезао руке. 
Шта ли ће му стари беседити? 
Овако му Смајил беседијо, 
Хаџи Смајил бивши алајбеже: 
„Мој Османе, моја крила златна, 
с тобом, сине, и с твоијем лицом 
лети, сине, цијела Крајина, 
а делати Хасан и хаџија 
-- ти си, сине, кā и од змајева. 
Еве двадес' и седам година 
како нама носиш зелен бајрак 
пред прсима алајбега твога 
-- седам мене, двадес' брату моме 
таки си нам хизмет учинијо --
ти си таки, таки нико нема 
-- нит' га има, нит' ће га имати, 
нит' ће мајка так'ога родити --
ниђе, сине, не заклони лица 
од пушака дину душманина 
-- вазда су ти, мој премили сине, 
твоје прси распучене биле --
зечка ћер'о, а сјек'о душмане, 
рашћерав'о Њемце на буљуке. 
Мој Османе, судбина ти дође. 
Мени, сине, и брату Хасану, 
добар си нам хизмет учинијо, 
добро тек'о, а добро ишчек'о; 
ћерало те добро, и сретало 
-- с нас два стара дотече судбина 
да беглерство прође на млађега. 
Ал', Османе -- бегове ти хране! --
да учиниш хизмет Мехимеду 
боље него нама иједноме. 
Дијете је, аџамија луда, 
твоја памет, сине, прекомудра; 
да причуваш сина од свачега 
на свакоме месту тијесноме, 
да га чуваш сваког душманина, 
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јер је Мехмед аџамија луда. 
Ја ћу њему на аманет дати 
да он твоје прима насијате 
-- с'јетовање од тебе, Османе --
да ни од шта не избјежи твога, 
да те слуша кā и баба свога.“ 
Осман 'вако беседи хаџији: 
„Да нијесам јемин учинијо 
да послужим оџак од оџака 
-- да му будем кā у руци ћорда 
и соколска из рамена крила --
не би' своју кућу оставијо, 
у Орловце седам браћенаца, 
Седам брата, седам Хамзагића. 
Дошао сам к тебе у Каниџу 
и видијо ђе си оџак први,
ђе си мајка свакога Бошњака 
и свакога царског кахримана; 
дошао сам тебе послужити, 
зло и добро с тобом дијелити. 
С тобом волим живет и умријет. 
Нек' су живи! Но сад седам брата, 
млада су се браћа изженила, 
а ја хала сједим неожењен. 
Сви су мене звали у сватове, 
да дарујем снахе у дворове; 
ти знаш добро, тамо иш'о нисам, 
ни свадбов'о ни снахе даров'о. 
Од мојега баба имовину 
подјелили, и мене су звали; 
ни' сам иш'о, ни' сам дијелијо, 
но хим шарну књигу оправијо: 
‚На дило ви долазити нећу. 
Моје што је, ви га подјелите; 
ако умрем први од вас кога, 
за душу ми нешто подјелите. 
А ја дијо имам код хаџије, 
код хаџије и брата његова. 
Добро живим -- у бегово здравље! --
свашта имам доста и свачега, 
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госпо'ски ми ш њиме поношаји. 
Заклео сам, како сам живијо, 
код њих да ћу тако умријети.‛ 
Мој хаџија, мој нимету први 
-- мој нимету први и потоњи --
добро ћу ти сина угледати. 
А хаџија -- у над Бога јака --
са помоћом Бога великога, 
док је мене на два рама глава 
твоме сину ништа бити неће; 
бићу њему као десна рука 
и кā остра сабља око кука.“ 
Хаџија му 'вако беседаше: 
„Твоје очи љубим, бајрактаре, 
љубим очи кā и сину моме, 
ти си мене из срца мојега. 
На аманет ето ти Мехмеда! 
Опреми се, Осман бајрактаре, 
опрем', сине, себе и зекана; 
опремај се у она одјела 
што хи двапут носиш у години 
-- мили сине, на оба бајрама, 
хаџијскијем и рамазанскијем, 
и кад но смо ишли пред султана --
и на тебе, сине, и зекана, 
рахте златне и калкане, сине,
да ми сина водиш до Будима, 
до царскога уштугли везира, 
до мојега доброг пријатеља. 
Добар нам је везир пријатеље, 
ал' у Будим' свашта има, сине. 
Да ми добро причуваш Мехмеда 
у Будиму од зла свакојега! 
Горе му се бојим у Будиму 
него неђе у рату велику. 
Зови, сине, каваз Хусеина, 
нек' опрема мисирског дората 
што се храни за дана овога, 
нека му је прво путовање; 
нека бегство на сахиба прими, 



   Авдо  Међедовић                                                             

1526

Епске 
народне 
пјесме

и друго ће добро бити, сине!“ 
Сал хаџија руку опружијо, 
иза себе сепет отворијо, 
хиљаду је рушпи извадијо 
-- све дуката, гроша никакога --
у златан хи јаглук замотао, 
кроз пенџер хи баци бајрактару: 
„Ет', Османе, мој милосан сине, 
ето тебе рушпи за трошкове 
за Будима, за сретњега пута! 
Аманет ти, мили бајрактаре, 
немојте се ђегођ напатити 
или ђегођ, сине, засрамити 
-- јä ли вас два, јä ли нас два стара --
да вас когођ неђе не прекори. 
Мене стару у старо вријеме, 
да у старос' засрамљење дође, 
то ти никад не би' преболијо.“ 
Осман слуша, златно чевре прими, 
па он сада бајрактаре вика, 
„Браћо моја, оба бајрактара, 
сид'те доље код зекана мога! 
Опрем'те га и опусатите 
у та 'дела што рече хаџија!“ 
Док се Осман на одају спреми, 
бајрактари њега послушали. 
Осман зовну каваз Хусеина: 
„Хусеине, бегски кавадаре, 
хаџија је тебе наручијо, 
тог дората хаџије Смајила 
што је дош'о од цара нашега, 
хранијо се за његовог сина 
-- Бог нам дао, вакат дочекали, 
Хаџић Мехмед за у Будим креће --
спремај коња у она одјела 
која су му дошла из Стамбола!“ 
Ондар кад је чуо кавадаре, 
сад дорату код јасала приђе, 
дванаес' му тока распучијо 
-- све дванаес' од сребра ливено --
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дванаес' му обори чулова, 
па доведе каваз Ибрахима. 
Донијеше казан воде млаке, 
воде млаке и раки сапуна, 
доратову длаку окупаше 
-- с тијем су га научили били 
и на та' га тимар навадили --
са сунђером воду покупише 
и на чаршаф длаку наместише. 
Варак сепет кључом отворише, 
доратови такум извадише, 
ту најприје ћебе шегетину. 
Претурише ћебе пр'о дората, 
пр'о ћебета седло од мерџана 
наоколо од злата плетено; 
по мерџану морски хакикови 
разне боје, теке из Мисира 
-- један вреди маџарије жуте --
злато жуто, а бијели бисер, 
по бисеру разни хакикови 
-- неки мави а неки зелени, 
неки жути, а неки црвени --
поврх злата и поврх бисера 
боја свака себе отворила. 
Мешт' ункаша од злата јабука 
која вреди кутије дуката; 
кубурлуци што су од оружја 
од шамске су исплетени свиле, 
па у бијел бисер унизати; 
у њих туре двије пушке мљетске, 
већ цијеле у злато смотате. 
Па турише пушке у кубуре, 
покрише хи хашом попуљаном, 
неђе, неђе -- да мореш виђети! --
чохе мљетске, но све жуто злато 
наоколо рушпом поткићено. 
Преко седла четири колана, 
и петица на дора каница, 
што хајвана брани од колана
кад ј' у скоку ил' велику трку, 
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сва четири од свиле истката, 
до тијела што стежу дорина 
постављена црна кунетина, 
а испоља бисер понизати. 
Притегоше на токе колане 
а на сапи ибришим кускуне, 
нис кускуне рушпе уковате, 
а на њима месечина сјаји, 
месечина од злата шчињена. 
Оклопише з два рахта од злата, 
а низ прси туре клобукове 
-- све на њима алем каменови. 
Под колан му турише билане, 
за узду хи спуче на чатале 
-- сви на златне токе запучати, 
па по њима силимбета златна. 
Мисирску му решму прекрилише 
од ушију пр'о цијела врата, 
за седло хи под ункаш спучише. 
Решма златна од злата плетена, 
крож њу мрка грива пронешена; 
мрка грива кроз злато се сјаји 
као месец кроз јелово грање. 
Донијеше оковицу златну, 
мисирски му дизђим натакоше 
-- на дизђин му четири чампаре 
преко зуба под врат запучене, 
сва четири у бисер снизана --
па поред њих оковица златна. 
Низ образ му два каната сјају 
од чистога преливени злата, 
међу ушим пуљком запучени. 
Наврх пуљке даничкиња сјаји 
Од алема, у злато сливена 
-- кадгој ноћи месечине нема, 
са чела му сјаји даничкиња 
и на њојзи алем камен драги; 
пред доратом нема помрчине, 
но се види усред полу ноћи 
кā и у дан око полу дана. 
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Боже мили -- на свему Ти фала! --
кад мамурли коња оковаше 
златним седлом и златним рахтима, 
с коланима и са биланима 
и низ прси сјајним клобуцима, 
а злаћеном решмом преко врата, 
и низ прси силимбета златна, 
оковица пала и канати 
сврх ушију до надно образа 
-- дорату се длаке не видаше, 
репа мало, а гриве нимало, 
но све жуто злато обуздало --
дорат хајван као горска вила, 
кажу људи да је стек'о крила. 
Дорат хајван зборит не знаваше, 
тек знаваше ђе се поносаше; 
двије на нос нождре раздрљијо. 
Кад му фрка стоји из нождара, 
колико је силан и пламенит, 
из нождри му бију думанови, 
па иза њих мави пламенови. 
Поведоше до два кавадара 
на авлију виловна дората. 
Кад га Хаџи виђе Смајилага 
и брат његов, Цифрић Хасанага, 
на прозору чекму помакоше. 
чела њихна туре на прозоре, 
а бијеле браде кроз прозоре, 
све четири руке на јабуке. 
Смајил вика свога једихника: 
„Хај, Мехмеде, ено ти дората 
опремљена и хазурисана! 
Чувај коња кā и своју главу, 
јер је дорат хамли у подруму. 
Шале није седам годиница, 
како лежи, а ништа не чини. 
Први данак и сјутра до подне 
све га тишкај, немој га терати 
док се стега макне са дората, 
док се чиље макне са вилица. 
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Ја не мислим, сине Мехимеде, 
сјутра кад ће преко подне проћи 
да ћеш виђет куда лети доро, 
а камоли уставит дората. 
Мехимеде, мој премили сине, 
ако дерман буде од еџела, 
немој млого тамо зачамати, 
не могу те, сине, ишчекати. 
Мудро ходи, немој гинут лудо, 
јер је Будим као баневина 
ил' кā мања, сине, краљевина, 
јер се Будим скоро уручијо 
од Маџара у руке султана, 
који нам је млого јада дао! 
Ту се, сине, није умирило 
-- умирило па ни уредило --
још пуцају пушке крајевима. 
А везир те од Будима, сине, 
мислим млого зачамати неће. 
Хајде, сине, хајирли ти било!“ 
Па испрати низ скалине сина. 
Да је коме стати погледати 
тог сокола низа мердивене, 
то одјело од сухога злата 
а на куку сабља оковата 
-- з главе трепти дван'ес' челенака --
ни на чему личит не могаше 
без с облака кад меће свећица 
ил' кад змајске падају отреси. 
Кад сив' соко сиде до дората, 
оба добра једно крај другога, 
добро ли је целој царевини 
так'а до два добра саставити, 
у својој хи имати држави 
-- а камоли родитељу своме 
рођенога так'ог имат сина 
поноснога, па и паметнога, 
и доброга срца јуначкога, 
госпо'скога лица и облика, 
силне десне из рамена руке 
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-- ког би шћијо, тешке њему муке! 
Кад Мехмедбег сиде на авлију, 
хаџијин се подрум отворијо, 
пуљат зекат изби ис подрума. 
Хе, какав је, да ти је виђети! 
Мало-мало слабши од дората; 
да је леж'о колико и доро, 
он би бијо бољи од дората. 
Как'а беше коњу ђеисија? 
Сал је другча -- јер је бајрактарска --
није млого гора од дорове. 
Водаху га до два бајрактара 
за два струка узде и чатала. 
Сал кад виђе Хаџића дората, 
сал кад једном зекан омахнуо, 
цијел метар диже бајрактаре, 
не би рек'о што и копље нема. 
Ондар мало утишаше зечка. 
Са чардака, са кахве оџака, 
на оџаку поклече капија, 
кад испаде Осман бајрактаре, 
а на њега и свита и злато. 
На глави му калпак ш челенкама 
-- калпак златан на глави Осману 
и злаћено седам челенака --
Три су факли, четири чекркли. 
Факли пиште кā и гује љуте, 
чекркли се на чекрк обрћу 
у сахату по четири пута. 
У далеку путу путујући 
или неђе у рат војујући, 
тад јунаку сахат не требује; 
окрећу се пера и кажују 
које доба и ноћи и дана. 
Златна пера пала поврх чела, 
ова задња пала преко врата; 
момку бију пера низ рамена 
баш к' и оно змајске отресине. 
На Османа везена долама 
-- кудгод швови, све гајтани златни, 
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златне гране на четири стране --
пр'о рамена гује преплетене, 
под грло му главе састављене; 
ко веш' није а видијо није, 
би рекао да су гује живе. 
Токе златне момку по прсима, 
златне токе, араиш чакшире 
од црвене чохе венедничке 
-- уз бедре му шеритови златни, 
између њих гране извезене --
злато жуто, а чоха црвена, 
једно другом боју отворило. 
Око момка два мукадем паса; 
плетен силах; злаћено оружје; 
с леве стране мача гребеница 
са којом је добијо мејдане. 
У руке му лунтра дубровачка 
која литру тученика прима, 
с којом орле бије под облаке, 
зачекује на море вапоре, 
и разбија поште ћесареве. 
Тā је витез, не рађа га мајка 
кā Османа сила соколова, 
бајрактара царског алајбега 
мрка ока а чела широка. 
Колики су брци у Османа? 
Мрки брци пали по токама, 
прекрили му токе и оружје; 
да то когођ види издалека, 
би рекао, у његове зубе 
црно галче носи неодрто. 
Кад се момак сигра до зекана, 
погледаше оба ихтијара, 
хајирли хим дову учинише. 
Хаџи Смајил рече бајрактару,

„Бајрактаре, моја крила зиатна, 
гледај, сине, немој зачамати! 
Ето тебе на аманет сина!“ 
Момци њима коње приведоше 
уз бињектеш Хаџи'но камење, 
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  момка оба ‚јалах‛ са камења, 
‚Јалах‛ рекли, коње појахали. 
Бистре лунтре у деснице руке, 
о ункаш хи коњски објесише; 
гадаркиње низ парипе сјају. 
Колики су њихни ћулехани? 
Дугачки су као крпа платна, 
а високи кā планинска јела. 
Колико су у вису високи, 
на момке су дуже гадаркиње 
-- све хајване по чавлама тучу, 
пл'ацају се около хајвана 
баш к'о гуја око суха трна. 
Први Осман, па за њим Мешине 
са авлије на сокак чалије, 
па ш чалија на поље Каниџко. 
Боже мили -- на свему Ти фала! --
како до два коња трептијаху, 
би рекао, кā да летијаху. 
Чавле клете у хавај бацаху, 
преко себе пене претураху 
-- преко себе и пр'о својих ага --
на олукли падају им сапи, 
а са сапи по поију падаху 
-- рекао би, овце се рађаху. 
Из нождри хим пламенови лижу, 
на чело хим решму припаљују, 
све испред њи' бију думанови 
-- би рекао, грме венедици, 
из њих да су дими отровани. 
Зечки равно поље пријеђоше, 
а вучки се планинама примљу. 
Ваздан цијел данак до акшама 
земље гази, планине пролази 
кā и так'а два змаја огњена, 
а под њима два ата вилена. 
Колико су за дан уфатили? 
-- кол'ко други добри за два дана. 
Ђе ли хи је акшам затекнуо? 
-- у некако село Вукашиће, 
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пред дворове кнеза Вукашина, 
најбољега њихног домаћина. 
Вукашин се на двор придесијо, 
и госпоја Вукашиновица. 
Кад виђоше хаџијина сина 
на његова крилата дората, 
вас у чисту огрезао злату 
-- сјаијаше као месечина 
око коња његова дората; 
плаза му се сабља оковата 
кā и гуја око сухог трна; 
дорат двије жвале развалијо 
-- да му бугар-кабаницу баци, 
не би коњу жвале затиснула --
би рекао и би се заклео 
да је мушир царев на дората, 
салтанет му бољи но муширов; 
за њим Осман иде на зекана, 
на зекана кā на танку вилу, 
и он силан на бијелу свету; 
мало му је свита подрукчија, 
а зекан му силан без хесапа, 
силан зекан а и Осман силан --
познаде хи кнеже Вукашине, 
па овако љуби беседијо: 
„Видиш оне двије пашалије 
и на њима од злата хаљине, 
и на главу златне капе царске 
-- златне капе и златне челенке --
а под њима коњи с рахтовима!“ 
Љуба кад је чула Вукашина, 
Вукашину мужу беседила: 
„Вукашине, господаре мили, 
шта је ово чудо невиђено? 
Ја га досад видела нијесам, 
онакије' змаја на атове 
ни под њима ата у рахтове. 
Хеле оно што је момче младо, 
благо мајци која га родила, 
сестри благо што се куне ш њиме, 
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а најбоље вијерници љуби 
што се ш њиме у душеку љуби. 
Она сила што је на зекану,
силан, силан, и превише страшан! 
О мој муже, кнеже вукашине, 
Ја те молим као мужа свога, 
шта ли оно носи у зубима 
баш к'о црно галче неодрто, 
низ прси му ноге обиснуле?“ 
Вукашин је беседијо љуби: 
„Љуба моја, ш њима виђети! 
Оно галче није у зубима, 
но су брци у јунака, љубо, 
бајрактара алајбеговога 
из Каниџе хаџије Смајила. 
Гује ључе нема у Турчина, 
силнијега па ни вреднијега 
него Осман бегов бајрактаре.“ 
Љуба кнезу рече Вукашину: 
„Виђо' да је силан над силама. 
Кнеже Вуче, ко је на дората, 
чи' је сиви соко од сокола?“ 
„Оно, љубо, Смајилагин сине. 
Више ништа од порода нема 
у два брата, без њега једнога.“ 
Кад је љуба разабрала речи, 
баш на томе шућур учинела: 
„Бог да чува и сви бож'и свеци 
од свих зала бабовога сина! 
Јесам за те вијерница давно 
-- има, Вуче, толико година 
код тебе сам у твоје дворове --
код тебе су долазили Турци 
-- сви ајани па и буљукбаше, 
сви бегови па и аге царске, 
капетани под фермане царске --
оне сорте није долазило 
-- нити ти је, нити ће ти доћи.“ 
Вук је њојзи речи потврдијо: 
„И баш није! Истина је, љубо.“ 
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Љуба 'вако рече Вукашину: 
„Вукашине, драги господине! 
чини ми се змаје гледајући, 
Да су твоме уочили двору.“ 
„Љубо моја, но шта мислиш, млада? 
То су моји први пријатељи. 
Да знаш, љубо, хаџију Смајила, 
миле мајке од босанске раје, 
од како је, љубо, засудијо 
с алајбегством у граду Каниџи, 
-- у Каниџи и око Каниџе --
не би' рек'о да смо подајници, 
но кā они и њихни јунаци; 
сви нас држу кā и очи своје, 
и ми, љубо, тако аге своје. 
Но ја, љубо, одох на авлију 
да отворим канат и капију, 
да повичем младо на авлији 
да прифату коње агаларске, 
а ја Турке за бијеле руке, 
а ти стрчи те хим прими лунтре!“ 
То рекао, на ноге скочијо, 
па полеће низа басамаке, 
па он стрча на авлију тврду, 
од авлије отворијо врата. 
Улећеше два крилата ата 
и на њима два царева зата. 
Вук подбаци капу под пазухо. 
Они њему, „Добро вече, Вуче!“ 
а он њима, „Добро дошли аге, 
наша златна пера и челенке!“ 
Скидоше се; Вук рашири руке 
па Мехмеда, сина Смајилова 
Загрлијо, па га пољубијо: 
„Благош мене, звездо од сокола, 
кад дочеках у дворове сина, 
милог сина хаџије Смајила, 
Каниџкога првог алајбега!“ 
„Шућур тебе на дворове, Вуче, 
и Бог тебе пород сачувао 
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од зле муке и душманске руке!“ 
Вук се грли с Осман бајрактаром: 
„Добро дош'о, крило алајбега!“ 
„Боље тебе наш'о, Вукашине!“ 
Љуба слеће кā и белогорка, 
преклони се, пољуби хим руке, 
из руку хим дофатила лунтре. 
Млађе слуге ате прифатише, 
мало њима колан попушташе, 
почеше хи по авлији вадат, 
не би л' коњи умор поврнули. 
Вук дофати два сива сокола, 
обојицу за госпо'ске руке, 
изведе хи на бојали дворе, 
на мавене шилте посадијо, 
па хим скиде чизме и калчине, 
па хим тури агрли ћуркове, 
срмали хим запали чибуке. 
Док је љуба пушке обесила 
-- двије лунтре и те сабље златне 
повјешала на чивије сјајне --
Вук притаче ђугум у оџаке 
да им тазе кахву приготови. 
Док је шербет у ђугум провријо, 
Вук им шећер шербет растопијо. 
Док беглере водом напоијо, 
љуба стиже из друге одаје, 
седеф хастал тури пред бекрије, 
и на хастал чоха покривена, 
и донесе двије мајалике, 
-- у обије по четири оке --
једна вина а друга ракије, 
рујног вина од седам година
што га Вуче као за њих штити. 
То господа беше поносита 
према оне двије мајалике, 
све поједна по по литре фата. 
Пита Вуче: „Које ћете прије? 
Или ћете кахве агрлије, 
или ћете вина ил' ракије? 
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Што хоћете, што бегенишете? 
Изабер'те, господо јунаци! 
Волим што сте дошли на дворове 
-- на дворове да се одморимо, 
што сте свога кнеза посјетили --
него велик прилог од некога 
ил' готове паре небројене 
или добре коње нејахане!“ 
„Фала, кнеже, и пуно ти фала! 
На добро се к тебе долазило!“ 
„Амин, бези, и вама и мене!“ 
Уточи хим кахве неколике. 
Докле момци умор поврнуше, 
Вук им двије чаше наточијо 
-- за њих двије, а трећу за Вука --
па удрише чаше са чашама. 
Капу скиде, 'вако рече Вуче: 
„Бог велики -- кā и што је кадар! --
радос' вел'ка пала на хаџију! 
Радос' му је! Бог му чув'о сина 
-- ову златну небеску звијезду --
од оштрије' сабља у душмана, 
од великог хала и белаја!“ 
Ондар Мехмед Вуку бесједијо: 
„Исто тако тебе, Вукашине, 
од твог дроба што имаш порода!“ 
Кад обадва предаше молитве, 
љуба верна Вукашина кнеза 
опет Меху руку пољубила, 
па Осману њихну бајрактару, 
па својему Вуку господару. 
Вука Турци одмах посадише 
на столицу уред покрај себе. 
„Ако хоћеш да ноћимо, Вуче, 
дочек добар од тебе и љубе 
-- Бог ти дочек дао на дворове 
што је мило и тебе и љуби! --
ондар наред да пијемо пиво.“ 
Вук се моли на двије бекрије, 
„Молим вам се као старијема, 
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то сам добро једва дочекао. 
Немо'те ме одбит од услуге! 
Мило ми је кад имамо кога.“ 
„Фала, Вуче, ово је услуга!“ 
Меду оба седе на столицу. 
Љубе неста; млого не чамала, 
одмах кока дође испригана, 
прво мезе њима покрај пића. 
Госпа љуба кнеза Вукашина 
уз руке је бацила рукаве 
-- пите гради, прига приганице; 
млађе слуге кољу јаловице, 
једни 'челе бију ис плетнице. 
Колико је Вуче полетијо, 
би рекао, син му се родијо, 
један јако међу ђевојкама, 
а још више Вукашиновица. 
За два змаја обадва јунака 
колико је Вуче припремијо 
од оваца меса дебелога, 
од кокошки меса прженога 
-- колико је пред њих приганица, 
колико је медније' сатова --
да је десет дошло на дворове 
наместо два момка из Каниџе, 
па да седу за неђељу дана, 
не би томе чаре учинели! 
Млађи момци коње проведоше 
док хим воду коњи покупише, 
па са коња седла оборише, 
свиту ц'јелу и њихно оружје, 
па на коње чуле навалише 
да уморни коњи не озебу; 
па хим ситну арпу натакоше, 
у подрум хи за јасли свежаше 
код путаља кнеза Вукашина. 
Док атови зобцу изедоше, 
на атове тимар навалише 
те хим као и зној отрљаше, 
на чаршафе длаке наместише, 
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па хим опет чуле навалише, 
а горека момци ућејфише 
на бијеле дворе Вукашина, 
Вукашина доброг домаћина. 
Зинет му је и проститка клета 
-- чоха мљетка, мрковна кадифа --
кā у згодног бега или аге, 
јер је Вуче рођен међу Турке, 
као они те се и он влада. 
Ондар јако сохбет отворише. 
Вук Мехмеду рече Смајилову: 
„Мој Мехмеде, моја златна звездо, 
како ти је Хаџи Смајилага 
и амиџа Цифрић Хасанага? 
Иде ли ти по лонџама бабо? 
Како ви је худут до ћесара? 
Је ли бегство на вашему двору, 
ал' је другог иза баба било? 
Док си, срећо, за то одрастао, 
ваша кућа без тога не море.“ 
Вукашину Мехмед беседаше: 
„Вукашине, добро ми је бабо 
-- Богу фала! -- и амиџа Хасо. 
Добро су нам наоколо Турци 
кā и мрки у планини вуци; 
све четује ко је за четиштва, 
а војске се с алајбегом крећу. 
Не иде ми по лонџама бабо; 
на двор му се окупљају Турци, 
сохбет граду на бијелу двору. 
Бабо ми је пред'о алајбегство 
давно, кнеже, на брата Хасана 
-- мила брата, амиџу мојега. 
Бабо ми је на Мећу ходијо, 
израдијо што раде хаџије, 
Вукашине, тобе учинијо, 
вино неће, а неће ракију. 
Ко не пије, он за бега није, 
ни војеват нити четовати. 
Ево, Вуче, двадесет година 
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да је бегство на амиџу мога, 
тā је мандат од цара нашега. 
Обадва су, Вуче, остарала, 
и за мене хасрет учињела, 
јуче су ми мандат начињели 
међу наше аге и бегове. 
Наши Турци турили мухуре, 
потписало педесет делија, 
Хасан га је паша потврдијо. 
Данас су ме, Вуче, оправили 
да у Будим код везира сађем 
-- јер је везир, каз'о ми је бабо, 
пријатељ је бабу и амиџи --
царски мандат и са алајбегством 
с њих два стара на мене младога.“ 
Вук скочијо па се прекрстијо, 
према Богу па се преклонијо, 
па на томе шућур учинијо: 
„Богу фала и дану овоме 
Кад тā хасрет чусмо са ушима, 
а ту жељу виђох са очима! 
Мало сам се, сине, зачудијо, 
што је тебе каз'о за везира 
да је вама добар пријатељу. 
Ја нијесам вјеран на везире, 
ни за мене камоли за бега, 
За твог баба и амиџу Хаса, 
што су кључи од Босне цијеле, 
султанева рука од ћилера. 
Ондар, мијо сине, Мехимеде, 
припази се и Осману кажи, 
нек' те добро пази у Будиму! 
Везири су издајице царске.“ 
Зафали му Мехмед са Османом. 
У то стиже госпо'ска вечера. 
Вечераше -- и шта имадоше, 
свашта доста на кнежеве дворе! --
вечераше, мрве побрисаше, 
по вечери рујно пише вино. 
Кад је вакат од лежања било, 
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уљегоше двије близнакиње, 
обадвије кā и белогорке. 
На бедре хим шарени фистани 
у бијели бисер окићени; 
око срца два кушак ћемера; 
на срце хим тахта запучена, 
обље тахте од сухога злата; 
на глави хим косе рашчешљане, 
низ косу хим трепте перишани; 
а уз руке крмзи чифтијани, 
а низ прси шарени бехари, 
а покрај њи' злаћени ђердани 
-- на њима су рушпе и шарвани --
на бијеле дојке попадали; 
беле дојке, а жути ђердани, 
једно другом боје одвојило 
-- би рекао, с мора протокали. 
Двије цуре подавише скуте; 
свише скуте увише рукаве, 
момчадима на рукама пришле, 
појмиле хим скуту и рукама. 
Не дају се бези пољубити; 
ђевојке су момке подвориле. 
Од харира душек прифатиле 
-- у душеку вуна не бијаше, 
нит' је вуна нити је јарина, 
но све с мора 'тичја перушина --
свилен чаршаф на душек турише 
-- више злата но свилена платна --
два јастука од мљетачке дибе, 
-- на јастуке бошче позлаћене --
кумашли хим јорган растријеше, 
девојке се натраг повратише. 
Оба момка силах отпасаше, 
калпак капе и одјела златна, 
па легоше један код другога. 
Сан заспаше, а не заспа Вуче, 
но хи сву ноћ чува у одаји, 
и госпоја Вукашиновица, 
нит' заспаше нит' муме ћешише; 
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дворише хи сву ноћ спавајући, 
да се у сан момци не разбуде, 
да не траже јä воде јä вина. 
Кад је ноћи прошла половина, 
пр'о поноћа два сахата равна, 
те ситнице 'тице запеваше 
а петлићи у крило удрили, 
ондар Осман скочи на ложницу, 
Меха љуби по бијелом лицу: 
„Диг' се, моја злаћена звијездо! 
Зора близу, ваља с' опремати 
докле момци опреме атове, 
а ми себе сигур учинимо. 
Далеко је данас путовање, 
чак до села Вујадиновића. 
Кратки данци, дугачки конаци. 
Знаш како је наручијо бабо.“ 
Но то слуша кнеже Вукашине, 
па овако беседи Осману: 
„Ал' се шалиш, ал' озбиљно причаш, 
два газије, да одма' кренете 
за ноћ једну са мојега двора? 
Вањ пр'о мртве Вукашина главе 
или двије осјечене руке, 
с мога двора колетања нема 
за најмање три-четири дана!“ 
Окрену се Мехмед са Османом, 
овако му тихо беседише: 
„Вукашине, славни домаћине, 
љубимо те кā и свога брата. 
Богу фала, видимо те, Вуче; 
све на реду твоје поношаје. 
Богу фала, свашта и свачега, 
свашта доста им'о и повише. 
Што се твоје тиче имовине, 
да све дадеш не би заноћили, 
јер смо дома јемин учинели, 
без гињења и без заробљења, 
ниђе дана преданит нећемо; 
двије ноћи на једном конаку 
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заноћити, сал то бити неће. 
Ондар, наша славна срећо златна, 
ако хоћеш да ти добро знамо 
док смо живи и док ни је трага, 
нити дирај, нити имаш рашта; 
сал од тога разговора нема. 
Молимо те кā и брата свога, 
ваља емер слушат старијега, 
да ти на нас не остане криво.“ 
Колико је Вуку жао било 
и госпођи Вукашиновици, 
обадвоје сузе профркташе, 
па овако рече Вукашине: 
„Жао ми је што карара нема, 
а криво ми на вас остат неће; 
но ви фала као браћи својој 
што слушате емер старијега, 
онакога царског кахримана, 
Е, хаџије царског алајбега. 
Тек овако да ми бесу дате, 
ако ћете да ми није криво! 
Кад у Будим пос'о учините, 
први конак ноћити морете 
једва, једва до Вујадин кнеза 
у то село Вујадиновића; 
други конак, аге, ако Бог да, 
једва, једва до мојије' двора. 
Да ме отуд с пута не прођете, 
не сврнете, било би ми криво, 
и то никад не би' прегоријо.“ 
Сад два змаја завикаше Вуку, 
„Драги досту, кнеже Вукашине, 
ако биде од Бога судбине, 
кад с' вратимо, обратићемо се.“ 
Вук на ноге вика на млађије: 
„Сјајне чуле макните са ата, 
седла златна и рахтове златне! 
Одмах брзо спремите хајване!“ 
Устадоше три Вукове слуге, 
опремише два ата крилата. 
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Док би мајка подојила сина, 
док се до два змаја сигураше, 
кад ево ти Вукашиновице, 
са атова скинула бисаге. 
Приганица и фругога јела 
-- овчег меса и кокошињега --
у свилене савила мараме, 
у меневиш турила бисаге, 
па хегбета тура на хајване. 
Млађи момци притежу теркије, 
а два момка чизме и калчине, 
припасаше остре гадаркиње, 
низ скалине низ Вукове дворе, 
а пред њима кнеже Вукашине 
иде пратит два змаја царева, 
а госпођа Вукашиновица 
двије лунтре носи у шакама. 
Кад сидоше аге на авлију, 
млађи момци коње за бињекте 
-- за бињектеш јахачко камење --
посједоше коње газалије, 
са Вуком се руком руковаше, 
а госпођа Вукашиновица 
обојици ведре лунтре даде, 
турише хи на а'ске ункаше. 
Но да видиш сина Смајилова, 
Хаџић Мехмед руке у чпагове 
те јој двадес' даде чекрклија: 
„Нај то тебе, Вукашиновице, 
Подај ово двјема ти шћерима, 
кнежевице, двадес' чекрклија, 
нек' се боље спреме за удаје, 
нек' се срећом срету и намиру!“ 
Мудра госпа Вукашиновица, 
па се куне з двије очи своје: 
„Златно змајче Хаџићу Мехмеде, 
јä здравља ми и очи мојије', 
б'јелога ти маријаша нећу. 
Зар, Мехмеде хаџије Смајила, 
да ми конак на дворове платиш 
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к=' и да си бијо у механу 
-- у механу ил' шарену хану --
да ми конак и услугу платиш? 
Прије но бих очи извадила 
сама своје, јä л кога мојега. 
Ја то на се кабулити нећу!“ 
Мехмед вели Вукашиновици: 
„О госпођо Вукашиновице, 
немој луда бити аџамија! 
Не плаћам ти конак ни услугу, 
-- твоје, госпо, и твојега мужа; 
није ноћас за дукате било, 
но за љубав и за братска крила, 
да остане спомен до вијека, 
да се никад код нас не затури, 
-- ни затури ни се заборави; 
то дарујем двије шћери твоје; 
миле су ми кā да су ми сестре.“ 
Плачући хи госпа прифатила, 
доратове очи пољубила: 
„Еј, дорате, зиатна крила твоја, 
златнога ти носиш господара. 
Живијо ти за млого година! 
Што је бабо и његова мајка, 
свако добро дочекали сину 
-- дочекали, па га оженили, 
и ти једек бијо под ђевојку!“ 
„Добро фала, Вукашиновице, 
фала тебе кā сестри старијој! 
И ти твоје сретње дочекала, 
поженила и шћери удала, 
и свијема мирну срећу знала!“ 
Па дората стеже 'зенгијама, 
чатал диже, клети дорат знаше, 
скупи чавле, подиже чатале. 
-- не шће изић на демир капију, 
но прескочи дувар на чалију. 
Одигра га пољем зеленијем, 
за њим Осман на пуљали зечку. 
Одлећеше пољем зеленијем 
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кā пр'о неба кад лети звијезда. 
Села газе, а брда пролазе, 
ваздан цијел до кара акшама. 
Колико су земље Босне прешли, 
до акшама дошли ђе су рекли, 
до дворова кнеза Вујадина. 
Кнез се беше придесијо туна, 
и код њега Вујадиновица, 
и два сина кнеза Вујадина. 
Погледаше са џамлли пенџера, 
кад избише два змаја царева 
сви у злату и у челенкама, 
ати клети теке с рахтовима 
-- обадва су кā и паша царских, 
теке млоги бољи бињаџије --
салтанет хим млого бољи беше 
но у паша, па но у везира 
и царскије' великих мушира, 
и на њима и на коње њихне. 
Полећеше два кнежева сина, 
на прозоре чело натурише. 
Кад видоше, па се зачудише, 
њихном бабу кнезу завикаше, 
„Да ви'ш, бабо, чуда невиђена 
-- што видосмо чуђо невидено --
два јунака на два коња златна! 
Ил' су паше, или су везири?“ 
Ондар кад је кнеже осеј'ријо, 
-- виђе сина хаџије Смајила, 
на делију калпак ш челенкама, 
међу њима перо алајбега, 
а под њиме крилатог дората, 
а за њиме виђе бајрактара, 
силу тешку на клетог зекана --
Вујадин се јаду осјетијо 
да је главом хаџијино дете 
по Осману и коњу зекану 
-- јер Османа познаје Крајина, 
и напоред свака краљевина --
па Вујадин рече синовима: 
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„Сад скочите на ноге лагане, 
потрчите на авлијска врата! 
Осуните четири мандала 
-- два букова а два челикова --
на авлији отворите врата, 
з двије стране пред два змаја царска 
поздравите, на почас' станите! 
Как'е паше, а как'и везири? 
-- ово су ви паше и везири! 
'Вако ћете ноћас учинети: 
ни спавати ни на столу сјести, 
већ превезат преко срца руке, 
не бесједит, а служит делије, 
како знате да хи устимате, 
да за мене -- и за кућу вашу 
наком мене -- спомен оставите!“ 
Погледаше два кнежева сина, 
потрчаше кā два горска вука, 
на авлији врата отворише, 
два делије ате утераше. 
„Добро вече,“ рекоше делије, 
„Добро вече,“ момци на авлије. 
Пред њима се момци преклонише, 
у наручје момке прифатише. 
А Вујадин стари са дворова 
полетијо на дно мердивена, 
делијама „добро дошли“ вика, 
па два момка за госпо'ске руке; 
а два сина коње за чатале 
провађају тамо и овамо. 
А госпођа Вујадиновица 
двије лунтре скиде са ункаша, 
па понесе на горње бојеве; 
однесе хи ђе је соба мушка, 
ђе ту млоги гости не улазе. 
Та је соба раз такије' људи 
престрвена чохом венедничком, 
наоколо свилена шилтета, 
око шилта кумашли јастуци 
-- на њих решме од бијеле свиле, 
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по сриједи златом повезене. 
Пред одају чоху подигоше, 
прилећеше двије снахе миле 
кā бијеле из планине виле, 
скидоше хим чизме и калчине, 
са срдашца сабље отпасаше. 
Каде момци сјели у одају, 
погледаше зинет по одаји. 
Поврх шилта а поред јастука, 
ту свилена решма повезена. 
Насред собе распета скемлија 
-- мљетачком је дибом покривена --
на скемлији демирли тевсија; 
ту је такум од разнога пива, 
ђугумови са златним табљама 
и филџани од биљура сама. 
Крај такума хастал од седефа, 
на хасталу буре шестоперо 
које фата четрдесет ока, 
два букала од седефа сама 
и четири чаше тролитрице, 
па свиленом бошчом покривене. 
Наоколо четири столице, 
па приморском пуљком поковане, 
наоколо сједе за хастале. 
Кад уљегла два змаја царева, 
обадва хи отур учинијо 
кнез Вујадин на двије столице. 
Двије хим је чаше наточијо, 
добро хи је ићрам учинијо. 
„Добро ми је мило, аге царске, 
Што сте моје дворе походили!“ 
„Фала тебе, Вујадине кнеже! 
Погодили, имали код кога.“ 
„Фала вама! ‚Добро дошли, Турци!‛ 
оно ви је било у авлији, 
а сад ово ново у одаји. 
Како си ми, Хаџићу Мешине, 
добро пиле од доброга баба? 
Чини ми се стари гледајући, 
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нећеш млого оставит бабајка, 
нит' ћеш гори бити од бабајка. 
Ха гајирет, мој милосан сине, 
немој баба покорити твога!“ 
Па Осману хожђелдије даје: 
„Добро дош'о, бегова челенко, 
дико ц'јеле серхат и Крајине!“ 
„Добро тебе наш'о, Вујадине!“ 
„А Мехмеде, како ти је бабо 
и амиџа Цифра Хасанага?“ 
„Оба добро, на питању фала!“ 
„Како сте ми тамо до ћесара? 
Како су ви аге Крајишници? 
Крећете ли чете планинама 
-- чете бојне и велике војске --
газите ли низ ћесаревину, 
ширите ли худут Сулејмана? 
Јесу л' старе надвладали млади? 
Како ти се чини пред очима, 
Мехмедага -- ил' су бољи стари, 
или ови што ће бити млади?“ 
Мехмед старом рече Вујадину, 
„Свачија је мис'о одвојена; 
моја мис'о вазда до вијека 
да су бољи стари од младије'.“ 
„Хај, аферим, кā од срца сине! 
Ти ћеш добро бити, ако Бог да.“ 
Па код оба сједе на столицу, 
а наточи чашу тролитрицу. 
Све три чаше вина наточијо, 
и Вујадин стари ућејфијо 
докле момци коње проведоше, 
с ћулехана умор поврнуше, 
па им златна седла оборише 
-- златна седла и златне рахтове, 
и калкане са четири стране. 
На сунђер хим воду покупише, 
а на чаршаф длаку наместише, 
на плећи хим чуле навалише; 
арпу даше, па хи причекаше 
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док хајвани арпу позобаше. 
У јаслима сено утакоше, 
па на подрум врата затворише, 
уз скалине на бабове дворе, 
па на тазе отворе услугу. 
Двије капе на чивије дају 
гологлави момци пред Мехмеда
и Османа, њихног бајрактара, 
па се текрар ш њима руковаше. 
Питаше се за мир и за здравље, 
и за њихну ц'јелу отаџбину, 
и цијеле аге у Каниџу. 
Па усташе два кнежева сина 
кā два мрка ис планине вука, 
двије снахе за два сина кнеза 
свака разна јела донијеше. 
Оде чаша шетат наоколо, 
а рујно се насипати пиво; 
оде сохбет стајат међу њима 
-- ракија је млого егленџија. 
Вечер дође, па и вечераше 
-- вечераше, мрве побрисаше --
па послије вино и ракију. 
Па пред њима шилте простријеше, 
и добро хи у шилта стурише. 
Сву ноћ момци аге пречуваше, 
ту из пића уморни јунаци 
да се штогођ не би напатили, 
затражили јä л' воде јä л' вина. 
Докле сабах зора ударила, 
Осман ондар на Мехмеда вика, 
„Ха Мехмеде, ми смо одоцнили!“ 
А Вујадин са обадва сина 
устављаше што боље могаше, 
а од тога збора не имаше. 
Ондар крену два кнежева сина, 
два сокола коње опремише. 
Док се оба момка сигураше, 
на авлију сидоше беглери. 
Снахе двије донијеше лунтре, 
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синови хим коње приведоше, 
момци коњ'ма сједе на сриједе. 
Преноћили, и добро хим било. 
Даница се помоли звијезда 
и зорица помолила крила, 
они њима „У час добар пошли!“ 
Они њима, „И ви останули!“ 
Мехмед руке тури у џепове 
те дарива двије снахе њихне, 
Обадвјема по пет маџарија. 
Кнежева се деца кунијаху, 
не дају хим примит маџарије: 
„Неј, Мехмеде, плаћати конаке! 
Ово нису хани ни механе, 
но је дворац за добрије' људи.“ 
Мехмед њима не да говорити: 
„То плаћање није, кнежевићи, 
но љубав је наше даровање. 
Нека чешаљ и бјелило купе!“ 
Па на врата истера дората, 
за њим Осман отера зекана 
кā звијезда преко ведра неба. 
Тамам зора раширила крила 
кад два момка ате сатерали 
код студене Климе спрем' Будима, 
до Будима четири сахата. 
Та је Клима силно глибовита 
и голема што нема хесапа. 
Тишином је ило затапило; 
коња нема што би је бродијо, 
што га ило не би утопило. 
На Клими је сал једна ћуприја, 
то се зове Чекмеџе ћуприја. 
Ћуприја је са дванаес' грла, 
а Клима је дуга и широка. 
Кад ћуприји коње доћераше, 
пр'о Чекмеџе прођоше ћуприје, 
фатише се поља Мухачкога. 
Јарко поче рашатрават сунце 
само мало неђе врховима. 
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Кад погледа Хаџићу Мехмеде 
зеленијем пољем Будимскијем, 
кад избише шикали кочије 
ципцијеле чохом покривене. 
Под кочије дван'ес' бедевија 
саврх главе дибом покривене, 
саврх главе до зелене траве 
-- двије беле баш к'о лабудице, 
двије црне кā и гавранице, 
двије сиве кā и голубице, 
двије беху ногу путастије', 
двије беху глава брњастије', 
двије беху у црно шарене, 
а најзадње беху алатасте --
оне беху једек уз кочију; 
крај кочија педесет делија 
на педесет шамски' бедевија. 
На кобиле војни такумови: 
седла беху тек од сахтијана, 
колани хим беху јањичарски, 
на зубе хим ђеми од челика. 
На кобиле што јашу делије, 
на бедре хим црвене чакшире, 
а на плећи гуње јањичарске, 
и на глави капе јањичарске, 
на капама знаци јањичарски 
-- то је војска султан Сулејмана --
бојна копља носу уз рамена, 
оштре сабље са лијеве банде. 
Колико су шамске бедевије, 
колико су танке и дугачке? 
Танке беху кā и танке виле, 
а дугачке као крпе платна, 
а високе к'о планинска јела. 
Кол'ко лете? -- баш к'о ластавице. 
Делијама у руке канџије 
те под собом бију бедевије; 
пред делије један старешина, 
делибаша силан без хесапа 
-- на глави му капа алем царска, 
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и челенка једна наврх чела; 
на њој име делибашко пише, 
старјешина на стотину суди --
на једнога ата алатаста. 
На алату седло османлиско, 
з двије стране два рахта пуљата. 
Низ прси му клобукови сјајни, 
испод врата на чатал билани. 
Узда му је зверком поткићена, 
а највише вуком и лисицом. 
Какав думан беше алат клети? 
З двије нождре думан летијаше 
-- би рекао, ватре горијаху --
из нождри му мавен пламен лиже, 
припаљује кожу од лисице 
-- од лисице и зеленог вука. 
Велик тутањ стоји бедевија, 
а још више шикали кочија, 
а највише царског делибаше. 
Силан беше и бијесан ђидо; 
мрка брка а чела широка, 
а једра му у мишици рука, 
а оштра му мача гребештичка 
о лијевом куку објешена. 
Колик алат беше у висину, 
још је дужа мача у дужину 
-- више има но два растегљаја --
у трку се покрај ата вуче, 
па колико по камењу туче 
кā да иде једна чета људи, 
толико је звека стоијаше. 
Уз раме му џида прислоњена, 
костоломна од три растегљаја, 
у њој оке двадес' и четири. 
О ункашу висока алата 
с једне стране топуз од пиринча, 
з друге стране пушка двогрлица 
-- двогрлица, четворозрница. 
Кад га Мехмед сејир учинијо, 
„О Османе, мој премијо брате, 
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плахе ли су цареве делије, 
силне ли су под њих бедевије, 
силна оног, брате, старешине 
што он јаше ата алатаста! 
А как'е су злаћене кочије, 
а под њима што су бедевије! 
Вид', Османе, чохом покривене. 
Како ли је чудо з делијама, 
ко ли оно сједи у кочији? 
Ил' су паше, или су везири, 
ил' је 'накав харем пашалински?“ 
„Ни сам не знам, Хаџићу Мехмеде.“ 
Мало, мало, коње потераше, 
кад послуша Мехмед са Османом 
-- Боже мили, на свему Ти фала! --
љуте писке у клете кочије, 
од те писке до неба се чује. 
Мехмед пита Осман бајрактара, 
„Е, Османе, мој премијо брате, 
ал' ј' истина, али сам причуо? 
Чуј, Османе, писку у кочије!“ 
„Чујем, Мехо, тако ми имана! 
Так'у писку ни чуо нијесам.“ 
Хаџић рече Осман бајрактару, 
„Ја не могу срцу одолети 
што упитат нећу делибашу 
шта му оно у кочије пишти. 
Но Османе, моја крила златна, 
ја отерах побрже дората 
да ја царског делибашу питам 
шта је она жалос' у кочије.“ 
„Хај, Мехмеде, бранити ти нећу.“ 
Мехо свога притеже дората, 
мало стеже з двије узенгије. 
Кад је клетан раширијо крила, 
би рекао, летијаше вила. 
Одмах Хаџић међу њима дође, 
селам даде, устави дората. 
Делије му селам прифатише, 
делибаша не обрну главе. 
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Мехмед пред њим устави дората: 
„Чекај мало, делибаша царска! 
Ја сам један јабанџија даљњи, 
па ме такав случај удесијо, 
кад ја виђох цареве делије 
на цареве шамске бедевије 
-- на кобиле седла јањичарска, 
на делије црвене чакшире 
и на плећи гуње јањичарске, 
капе такве, а зердаве царске, 
добри момци, дивна одијела; 
о кукове добре сабље царске, 
бојна копља вама уз рамена; 
сви су момци кā од горе вуци, 
а ти опет њихан старешина, 
највиђени' па и најопремни' --
па покрај вас видосмо кочије 
и под њима разне бедевије, 
а на њима још боље кочије, 
ја с онијем другом путујући, 
колико сам од вас ућејфијо, 
закл'о би се да би полетијо! 
Почех гаркат под собом дората 
да поближе међу вама дођем, 
па ми нешто преко уши дође. 
Љуту писку кад чух ис кочије, 
из радости тешку жалос' примих, 
па сам к вама дотер'о дората 
да те, брате, по истини питам, 
шта то вама у кочије пишти? 
Ил' је вила, ил' је гуја љута, 
ил' је как'а друга утворица? 
да је вила, би у гори била, 
да је гуја, под камен би била; 
створ од Бога лети хавајима. 
Да ми право по истини кажеш! 
Је л' насиље што пишти ђевојка?“ 
Ондар царски рече делибаша, 
„Мик' с' отале, п'јана јабанџијо! 
Ил' си п'јано, или си махнито? 
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Видим да си одвише азгино. 
Мичи коња, вучи кабаницу, 
немо' више причат беспослицу, 
одмах мореш изгубити главу! 
Видим да си соја госпо'скога, 
из некак'а рода високога 
-- да не кахрим твоју стару мајку, 
да не кука до вијека на ме! 
Ја сам, болан, у капији царској; 
кад ми нешто стари заповиди 
‚Ово створи, а ово учини!‛ 
емер њему послушати морам, 
да не губим и плату и главу. 
Ондар ко би мене претворијо 
и пред тијем сусрет учинијо, 
ја бих њему главу погубијо!“ 
У то Осман стиже на зекану, 
па обадва пита серхатлије: 
„Шта је вама? -- Бог бијо са вама!“ 
Царски 'вако каже делибаша, 
„Хајт' отале, двије чаркаџије, 
ви сте 'наки разбојници царски! 
Немојте ме љутит з делијама, 
да не сечем јä л' вас вежем живе!“ 
Кад Осману очи утекоше, 
кад погледа сивога сокола 
Мехимеда хаџије Смајила, 
обадвије очи Мехмедове 
крви су се пуне наточиле, 
а на глави коса јастребова 
настрхнула испод челенака 
кā на вука просенца месеца; 
јуначко му срце задрхтало, 
на прси му токе заклептале, 
десну руку на силах пружијо, 
па је ш њоме сабљу прихватијо; 
ал' се мало страши од Османа,
па се боји, поступити неће. 
Тā бајрактар како Мехмед хоће, 
па не знаде које јаде хоће 
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-- Осман соко што га ниђе нема, 
од тог момка издавања нема --
па овако беседи Мехмеду, 
„Мехмедага, аџамијо луда, 
шта окрећеш очи на Османа? 
Ил' не смијеш, ил' ми не верујеш, 
да удариш душманина твога? 
За чем ме је оправијо бабо 
-- твој хаџија бег алајбег стари --
но да бидем тебе од помоћи 
на свакоме месту тијесноме? 
Бирај, болан, Хаџићу Мехмеде! 
Ал' се волиш борит з делијама 
-- борити се с педесет делија, 
Или самим делибашом царским?“ 
Кад је соко речи разумијо, 
кā светлица и гром из облака 
клече рука, полеће гадарка, 
з делибаше полећела глава 
-- мртав паде, а алат му стаде. 
Окрену се Хаџићу Мехмеде 
па погледа шта би од Османа. 
У грозд пуче педесет шешана 
на његова Осман бајрактара. 
Што је фајда што га пушке бију? 
Пушке неће учинити квара. 
Дим попаде, Османа нестаде, 
пуче у њих кā небеска муња 
са посјеклом, с кука гадаркињом. 
Видоше га муртатбаше царске, 
Ђе на њега пушке не хоћаху 
ни са куке оштре гадаркиње. 
На муку се Мехмед ударијо: 
нити смије оставит кочије, 
нит' под њима витке бедевије 
-- побећи ће, однијет ђевојку. 
Од боја се штурне уплашиле, 
па би рек'о да су повиљене, 
да би чавлом облак дофатиле. 
А делије плећи обрнуше, 
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док би мајка подојила сина 
двајес' и пет разминуло глава, 
двадес' и пет свужа разбежало 
кā бијеле овце од вукова. 
Виђе Мехмед, подиже се тама, 
шта но Осман од делија ради; 
виђе Мехмед, није за потребу 
помагати змају огњеноме, 
па прилеће дечко до кочије, 
па послуша шта у писки прича 
-- шта ли прича, како л' наријеца --
танко грло, теке девојачко. 
Прву ријеч цура говораше: 
„Лијеп дину, моја рано љута, 
а иману, срце извађено, 
турска веро, јади довијека! 
Хеј, Будиму ватром изгоријо 
а везира циган погубијо, 
све главаре што су код везира, 
дунавска хи вода подавила 
кā и шта је везир учинијо 
од мог баба Зајим Алибега 
и стотину зата будимскије'!“ 
Кад је Хаџић цуру разумијо, 
шта говори у плачу ђевојка, 
газијско га срце забољело. 
Са дората жежен миздрак прими 
те прекиде гајтан на кочије. 
Чоха паде, кочија остаде. 
Кад угледа белогорску вилу, 
у кочије цуру порушену, 
колика је коса на ђевојци? 
Колико је цура одгојила, 
с русом се је косом опасала, 
теке з десне стране очупала 
од велики' њезиније' јада. 
Какво беше на девојку лице? 
-- баш кā оно груда од снијега, 
тек од њехни' великије' јада 
низ образ је кожу подерала, 
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вране своје очи затворила. 
'Вако Мехмед кад виђе девојку, 
од њезина лица бијелога, 
од њезине косе расчешљане, 
Мехмеда је памет занијела, 
па помисли на срдашцу своме: 
„Фала Богу! је л' ово истина, 
да оваку море родит мајка? 
Од којег је соја и оџака?“ 
Па овако Мехмед бесједијо: 
„О ђевојко -- моје очи драге! --
злато моје, не буд' невесело; 
немој кукат -- зарар ти је дину --
ни плакати, да те боли глава! 
Бог ће дерту дерман учинети. 
Кажи мене -- жива била мајци! --
ко је тебе зулум учинијо, 
Ко је тебе срце поробијо, 
и ком те је бијо оправијо? 
Кажи мене кā и срцу своме!“ 
А ђевојка од јада велика 
хесапљаше да је запитују 
ил' делије или делибаша, 
па овако бесједила млада, 
„Сиктер отлен, издајице царска! 
Бог ви дао, изгубили главу 
кā и што сте турску веру тврду! 
Мучите се да је потомите 
-- Бог вам дао, а он вас топијо!“ 
Мехмед рече лијепој ђевојци: 
„Немој клети, лијепа девојка! 
Ово није з Будима делија, 
срце моје, но сам јабанџија. 
Срео сам те за бож'ом помоћом, 
и са златном руком Османовом 
сријо сам те и обранијо те. 
Још данас се заробити нећеш 
-- па по данас, како Бог да јаки. 
Видијо сам ђе си од соја добра 
и у твоме стасу госпоштиња, 
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из бијелог лица љубавштина. 
Ја не желим ништа на свијету 
без да видим двије очи твоје 
ил' су вране, ил', ђевојко, плаве, 
па да умрем ништа жалит нећу.“ 
Кад девојка разабра еглену, 
кад отвори двије оче клете, 
преко срца прекиде Мехмеда 
кā и сабља што је од зехера. 
Так'а му се допаде ђевојка, 
так'а му је срећа донијела, 
па овако беседи ђевојци, 
„Срце моје, којега си баба? 
-- гледај добро мене на дорату! --
и, ђевојко, како ти је име?“ 
Кад је чула лијепа девојка, 
смотрила га и огледала га 
-- огледала и бегенисала, 
и намах га срцом севдисала --
ш њим је сва зла своја затурила, 
Сербез ш њиме стаде говорити: 
„Срце моје, змајче на дорату 
-- срце моје, ако ј' и срамота! --
ја сам Фата Зајим Алибега, 
најбољега соја и оџака, 
најстарији оџак у Будиму; 
од нас се је Будим основао. 
Живљење је у Будиму било 
што га ниђе у свијету није; 
нит' је так'е богаштиње било 
-- богаштиње, па ни госпоштиње --
ни такије' ага ни бегова, 
ни такије' њихније' атова, 
ни бољије' двора високије', 
нити више свите и простирке. 
Ђе је срећа, ту је и несрећа 
-- сад је, срце, петн'еста година, 
од султана ситан ферман дође 
на мог баба Зајим Алибега --
ја сам била од године дана. 
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‚Зајимбеже -- царева челенко! --
добро сте ми Будим одржали 
од душмана, без моје помоћи. 
Сад у Бога јаку наду имам, 
спремам вама уштугли везира, 
најбољега из мог мабејина 
-- и са ш њиме пашу јањичара, 
војске ш њиме педесет хиљада, 
и педесет царскије' топова --
да мој везир с вама располаже 
и да вама задовољства даје 
-- ко је беглер, за њега челенке, 
ко је ага, цареве зердаве, 
осталијем низ прси нишане --
а паша ће располагат војском 
и штитити Будим и Крајину, 
и чуват је од дин-душманина 
под управом мојега везира.‛“ 
То зборући, рече Мехимеду: 
„Срце моје, више зборит нећу, 
но ти мене, моје срце, кажи 
-- кажи ми се ко си и како си, 
чи' си синак, како ти је име, 
какав ти је оџак и кабила? 
Јеси л' жењен, ил' си сад пошао 
неђе цуру према себе тражит?“ 
Мехмед 'вако бесједијо Фати: 
„Срце моје, Зајимова Фато, 
ја твој оџак и твојега баба, 
Све ја знадем -- прич-о ми је бабо 
исто тако кā ти саде, Фато --
но ја не знам хо' л' ти знати, млада, 
какав ми је оџак и кабила 
и којег сам соја и племена 
-- јер си женска у кафазу расла --
да упиташ баба Алибега 
куд' с' оџаци, а куд' је господа, 
ко је сина родијо каквога, 
и који је бољи од којега. 
Ама, Фато -- чаре не имаде --
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ја ћу тебе по истини причат. 
Ако с', Фато, чула и од кога 
за широку Босну поноситу 
-- Босна наша, царска крила златна, 
Крајина је Босни кључаница 
и тврда је царска узданица. 
Ја сам, срце, са царске Крајине, 
са Крајине из шехер Каниџе. 
Ако с' чула, лијепа Фатима, 
из Каниџе Смајил алајбега, 
ја сам, Фато, Хажићу Мехмеде, 
мијо синак Смајил алајбега 
а синовац Цифрића Хасана. 
Фато, срце, на наше је дворе 
алајбегство давно и предавно 
-- таман четр'ес' и седам година --
под ферманом и улефом царском. 
Зна и султан за мојега баба 
-- па, Фатима, ако ј' и срамота --
зна га ћесар с неколика краља. 
Бабо ми се три пута женијо 
-- бабо трипут, а аџо четири --
бабо з двије, аџо са свакојом, 
немадоше од срце евлада 
ни мушкога ни девојачкога. 
С овом трећом мене им'о бабо, 
-- мене једног, више никак'ога, 
нити више шћери ни синова --
ја сам један међу оба старца. 
Обадва су добро остарели 
-- остарели, мејдан оставили, 
а у Бога мене ишчекали --
сад у Будим мене оправили 
да тā мандат с мога баба прође 
и с амиџе Цифрић Хасанаге 
под емером сјајног Сулејмана, 
под печатом нашег пријатеља 
-- пријатеља уштугли везира.“ 
Кад то чула Зајимова Фата, 
колику је вриску учинела? 
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Љута вриска оде ка облацима! 
„Звездо златна Хаџићу Мехмеде, 
как'ог вашег пријатеља кажеш! 
А питаш ме, знам ли штогод за те 
-- за те, срце, и твојега баба --
кад сам била од осам година 
те сам турски мејтеф научила 
па ме бабо у кафаз туријо 
-- тā је кафас пола од седефа; 
море, срећо, у судбини доћи 
па га виђет, да ти не кажујем. 
Ал' куд' с' пош'о, виђети га нећеш; 
сад ћеш стопит од везира главу! 
А ти, срце, да ти каже Фата 
тога вашег, злато, пријатеља 
-- он је готов Будим изгубити 
и дати га у руке Маџару! 
Кад је онда ферман долетијо 
што ти пређе причах за везира 
-- ђе га султан са Стамбола спрема 
да нас од зла брани свакојега, 
и са ш њиме пашу јањичара 
с војском царском и са топовима 
да заштите Будим и Крајину 
и чувају од дин-душманина --
мој је бабо ферман преучијо, 
будимске је скупијо бегове, 
аге царске што су под берате 
-- тамам, Мехо, стотину јунака --
срце моје, ага и бегова 
који калпак носи и челенке, 
на атове злаћене рахтове 
те су силе коње опремиле. 
Поведоше четир мудериза, 
четири ста софти из медреса 
-- свакојему мусаф под пазуха --
на два дана од града Будима, 
чак су дотле сусрели везира. 
Срели су га, хожђелдије дали, 
дову чет'ри уче мудериза 
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-- они дову, а све софте ‚Амин‛ --
и све аге и бегови царски, 
и још код њих ко се придесијо, 
с пашом отуд дошли до Будима. 
За два дана -- и то са довама --
Бога моле за тога везира, 
са помоћом Бога великога 
и нусретом цара честитога 
да с хајиром у Будиму дође, 
и са срећом кā што волу Турци. 
Доведоше у садат везира, 
у дворове ђе ће царовати. 
Двор цијели свилом престријеше, 
ћошкове му чохом окитише; 
Мехимеде, ђе је везир сијо, 
под њиме су турили серџаду 
по свој свили извезену златом, 
златнијем га ћурком пригрнули. 
Одмар'о се цијел месец дана, 
свако јутро по четири хатма 
из курхана дове пред везира, 
да хајирли у Будиму суди. 
Па се меџлис поче сакупљати. 
Цијел месец и годину дана 
првијенци од Будима града 
доходили паши на виђење, 
и честите паши холђедије 
све давали, ш њим се познавали. 
Све хи везир пита за имена 
-- за имена и јака племена --
који који оџак и како је, 
како му је срце кахриманско, 
док је сваком срца развидијо 
-- који добро турску веру чува, 
оне друге и так'е и так'е --
што је могло знати и дознати. 
Што ће кā он у Будиму судит, 
онак'е је у меџлис туријо. 
Онā паша што је јањичарски, 
емер уз'о од цара својега 
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с војском ништа радит да не смије 
без што везир рекне из Будима. 
Кад је дворац у кувет туријо, 
све што хоће да море чинети 
-- Будим цијел у граду једноме, 
та је тврђа на том граду клету 
што је так'е у свијету нема; 
на граду је на сваку капију, 
ђе с' улази и ђе се излази, 
на сваку је дворац начинијо 
и у њега метн'о јаничаре 
и њихове војне командаре --
овако хим закреч учинијо: 
ни по ноћи ни по бљелу дану 
из Будима ни на коју страну 
да нит' море когођ уљећ амо, 
ни да море когођ изљећ тамо, 
што га страже претарашит неће 
да не носи уза себе писма 
-- или писма, или махзар какав 
под пулима и под мухурима. 
Када тако рапта ударијо, 
ондар пред двор чардак начинијо, 
на капију чардак од џелата, 
и над њима џелатбашу црна. 
Оштре маче држу у рукама, 
главе су хим кā и ћумур црне 
-- главе црне, а бијели зуби --
да хи неко усред дана види 
-- на њиха су сахтијан хаљине --
од њих би га фатала грозница, 
-- Бог зна један! -- не би преболијо! 
Џелатбаши везир наручијо, 
‚Когођ шћедне к мене у садате, 
узмите му име и презиме, 
питајте га шта ће код везира! 
Ако шћене са некак'ом давом 
да се жали да је зулум тежак, 
посец'те хи, не доводите хи!‛ 
Како кара акшам мрки дође, 
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хујдуриса педесет сејмена, 
по ноћи хи баца у Дунаво, 
нек' хи рибе једу из Дунава. 
‚Они други што ће к мене поћи, 
питајте га ко је и како је! 
Ако рекне, „Хоћу код везира 
да конушму са везиром градим,“ 
свежите га, у зиндан баците! 
Оне треће, што с двора не креће!‛ 
Она, срећо, душо Мехмедбеже, 
што смо тако њега сачекали, 
с хајир-довом у Будим довели, 
та нам дова у кабул не била; 
он не дође у Будим хајирли, 
но злом срећом на њега се нашла. 
Кад је трећа годиница била 
-- драги Мехо, да ти Фата каже --
сто педесет кахримана царских 
који ватан од душмана бране 
-- главе дају, ватан не пуштају --
педесет хи тури под џелата, 
нико не зна куд се ђеше мртви; 
педесет хим савезао руке, 
о грло хим камен обесијо, 
свезане хи бачи у Дунаво, 
на муке хим душе испадоше; 
а педесет з двора покупијо 
све по ноћи из душека свога, 
по ноћи хи сургун учинијо 
пр'о свијета у граду Багдату, 
како никад куће виђет неће. 
Ја сам тадар безбахтница била, 
срце Мехо, од љета четири, 
кад је све те јаде учинијо. 
Баба ми је сура запанула, 
баба мога Зајим Алибега, 
и њега је у Багдат спремијо. 
Мехимеде, моје срце драго, 
кад то виђе моја мила мајка 
што је било у граду Будиму 
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-- оџакзаде у граду Будиму, 
Оџакзаде који ватан бране 
док нестаде више ниједнога --
кад је цијел Будим опазијо 
ђе се јади немерени граде, 
све умуча кā да нема уста 
ни памети, ни језика свога. 
Ханке наше смакле бурунџуке 
и харирли са глава чаткије, 
и са грла бисер и мерџане; 
у црне се крпе замоташе, 
а на ђовде антерије црне 
одврх главе до зелене траве. 
Моја мајка у добру остала. 
Да ти причам... причати ти нећу. 
Млада била без как'а порода, 
само мене једину имала. 
Укрила ме у девет одаја, 
кријући ме мејтеф научила; 
кријући сам, срце, кукавица 
-- очи моје! -- у дворац порасла. 
Мљела јесам, ја и моја мајка, 
муртат ништа за ме знати неће. 
А ја не знам, тако свијет прича 
-- да је Бог д'о да сам била сл'јепа 
него што сам одвише лијепа --
фаљење ме дигло пр'о Будима, 
‚Што је Фата Зајим Алибега, 
што је так'е ни у царске дворе 
султаније так'е царске нема!‛ 
Та ме фала такла до везира. 
Муртат силан севдах уфатијо, 
па оправи своје Будимлије 
што кā и он у Будиму суде, 
иска мене у моје матере 
-- срце моје -- да му будем љуба. 
Кад смо чуле -- ја и моја мајка --
просце сам му резил учинила 
-- нешто и ја, а више матера. 
Да ја моје даднем бело лице 
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за мојега душманина, Мехо, 
који ми је кућу затворијо, 
који ми је сурисао баба, 
који ми је уз'о имовину, 
хане уз'о, одуз'о дућане 
-- нит' ћеш видет, нити могу казат! 
Има једна пљаца у Будиму 
-- с обадвије стране од сокака 
тамам раван чејрек од сахата --
куле добре, па дворови добри, 
па дућани и шарени хани; 
срце Мехо, то је наше било. 
Одуз'о га везир преда себе 
те се њему андалуци дају. 
Што је село у поље Будимско, 
срце моје, код воде Дунава 
-- то је село стотина кметова, 
од стотине има три стотине; 
то је, срце, силна имовина, 
читлук један кā четири друга --
и то нам је уз'о муртатбаша 
те га сада Везир Поље вичу. 
Кад му врну' просце без јаглука 
и не узех прстен душманина, 
јуче ме је, срце, поробијо, 
а јутрос ме до Богдана спрема, 
моју вјеру да да за невјеру, 
моју младос' да зацрни црну, 
да зацрни у Кара Богдану. 
Ти, Мехмеде, моје срце драго, 
кажујеш ми имаш пријатеља. 
Срце моје и душице драга, 
израд Бога, и ако га знадеш 
те верујеш де је један кадар, 
натраг бјежи одкуд си дошао. 
Сад ће твоја младос' погинути. 
Нека врага, а нека мандата!“ 
Но Мехмеда соколова сина, 
ево 'вако Фати бесједаше: 
„Чисто злато, Зајимова Фато 
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-- добра ли си и лијепа ли си! --
чини ми се тебе гледајући 
да си мало лакрдије луде. 
А зар би ме повратила, Фато? 
Ц'јела Босна чула и Крајина, 
и, Фатимо, сва Унђуровина, 
и на то су шемлук учинели, 
ђе сам пош'о у Будиму граду 
да на себе турим алајбегство. 
Бабо стари Хаџи Смајилага, 
Он је за то једва ишчекао 
и хесапи, родијо је сина. 
Но, Фатима Зајим Алибега, 
што зборисмо? На чем остадосмо? 
Виђе ли ме, бегениса ли ме? 
Би л' м' узела да ми бидеш љуба? 
Ја те волим и примам те, Фато 
-- не, Фатима, да ме узмеш млада 
ђе се овā случај догодијо, 
но кад би ми лице поклонила 
да од тога није ништа било, 
но да ти је на дворове бабо 
Зајимбеже и сва добра ваша.“ 
А Фатима рече Мехмедбегу, 
„Мој Мехмеде, мој драги камене, 
у дворове кад сам с мајком била 
и на нас је жалос' ударила, 
пуно пута рекла ми је мајка, 
‚Еј, Фатима, родих те лијепу, 
у црне те нивим поношаје! 
Ја сам мљела да те нивим з бабом 
-- твојим бабом, царским алајбегом, 
и у двору и свакоме добру --
да те нивим докле стигнеш млада, 
да те даднем за доброга сина, 
за Мехмеда Смајил алајбега. 
Баш би била вила за сокола, 
наш'о би се оџак спрам оџака.‛ 
Мехимеде -- срце извађено! --
а ти питаш знам ли за те, ко си 
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-- срце моје, ко си и како си --
а видим ти твоје газалуке, 
видим твоје срце газалијско, 
видим твоје очи соколове, 
испод очи облик заљубљени. 
Кунем ти се -- лагати те нећу --
да умирем тамам седам пута 
-- тешко ли је једном умријети! --
кад би могла мријет па живети, 
ја бих мрла па опет живела, 
осмом за те вијерница била! 
Ал' овако нема селамета. 
Кад сам чула твоје лакрдије 
да се натраг сада вратит нећеш, 
што неј тамо отић код везира, 
од мене ти узимања нема, 
за мене ти помињања нема. 
Ја сад видим ђе ћу запанути; 
но те молим и чизме ти љубим 
-- Бог ти вера тврђа од камена! --
јä л' ме кољи, јä л' ми ханџар дади 
да укинем моју младос' црну 
-- не рад' самог мога заробљења, 
но рад' твоје, Мехо, погибије, 
да не чујем јä л' видим с очима 
так'а младос' да је поништена. 
Ни мртва те прегорети нећу!“ 
Па јој клете сузе полетеше 
са очију низ бијело лице 
баш к'о бисер низ бијело платно. 
Мехмед 'вако беседијо Фати, 
„Е, Фатима, баш си аџамија! 
Страшно ли вас везир уплашијо, 
циганска га сабља погубила! 
Ако Бог да, Зајимова Фато, 
млого време затрајати неће, 
везир ће се дати на судију, 
на судију пред Орашког Тала. 
Тале ће му находит џелата 
чим ће њему одкљувати главу, 
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да му више јада дадне црна. 
Но, Фатима, млого очамасмо, 
Осман ће се на нас наљутити. 
Делије је порушијо царске, 
пофатао бедевије шамске, 
повез'о хи за твоје кочије, 
па он емер чека старијега. 
Штогој речем, он ће поступити. 
Хоћеш, Фато, пружит десну руку 
да те за се турим на дората, 
да ти бедре турим у терћије 
а бијеле ноге на 'зенђије 
-- да ме грлиш, Фато, са рукама 
преко паса и пр'о срца мога, 
а ја ћу те покрит кабаницом 
која ми је врх цијелог злата 
те ме сунца и од кише чува --
да те водим твојој милој мајци, 
да је опет кā кадуну питам 
је ли рази, хоће л' ми те дати, 
и хоће ли мене зетом звати. 
Осману ћу рећи бајрактару.“ 
Сад Фатима Меху беседила, 
„О Мехмеде -- срце из њедара! --
ја ти нећу једну руку дати, 
но ти ево, душо, обадвије! 
Ал' ниједна требоват ти неће, 
срце моје, ни твоја ни моја.“ 
„Хај, Фатима, не бид' аџамија! 
Није, Фато, кā што је речено, 
но што биде од Бога суђено.“ 
Па Фатиму бачи на дората, 
Фата њему око срца руке. 
Мехмедбег је покри кабаницом, 
Па јој бедре тури у терћије 
а бијеле ноге у 'зендије, 
па завика са коња дората, 
„Бајрактаре, наша крила златна, 
ја испросих за себе девојку 
-- ако буде од Бога судбина 
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и ако јој биде рази мајка --
но је одњех на дората мога, 
јер ћу брже, брате, ако Бог да, 
до Будима однијет Фатиму. 
Ти, Османе, окрени кочије 
и поћерај витке бедевије 
те привежи њима за кочије, 
штоно си хи уз'о у делија! 
Јаши зечка, а ћерај кочије! 
Брзо дођи, моје десно крило 
-- брзо дођи, немој зачамати!“ 
Па окрену на дизгин дората, 
оде пољем ка Будиму граду 
кā звијезда преко ведра неба. 
Одмах дорат поље прелетијо. 
Колико се клети ухранијо, 
не знаваше што двоје носаше, 
одмах граду на капију дође. 
Кад загази пљацом пр'о Будима, 
Будим шехер голем без карара. 
Мехмед није прије долазијо, 
не зна Мехмед куд ће окренути. 
Пр'о рамена испод кабанице 
потихачко упита Фатиму, 
„Фато мдја -- и срце и душо! --
прије у Будим нисам салазијо, 
не знам куд ћу дора окренути 
ни код твога погодити двора.“ 
„Мехимеде, моје очи драге, 
удри з десна пљацом на лијево, 
отлен никуд побркати немаш. 
Пљаца има за пола сахата. 
Нико пљацу прије проћ не море 
никад прије од поле сахата; 
гледајући твојега крилаша, 
дорат чејрек оставити неће. 
Молим тебе као господара, 
немој гледат у гриву дорату, 
но на двије окрећи се стране! 
Штогођ видиш двора свакојака 
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на обије стране од сокака, 
то је она моја бабовина 
што је тебе код кочија причах 
-- сви ти хани, па сви ти дућани 
што сад муртат везир њима суди.“ 
Мехо чатал диже на крилаша. 
Фала Богу -- на свему ти фала! --
чавле баца на мермере клете, 
из мермера жива ватра сева. 
Когој виђе са стране Мешина, 
једно другом у Будиму виче: 
„Од како се Будим закопао 
'вака сила није долазила, 
ни оваки крилати доране, 
ни оваки златан мајданџија! 
Благо мајци што га је родила, 
оној сестри што се куне ш њиме, 
благо љуби која ли га љуби 
-- ил' га љуби, или ће га љубит!“ 
Старци вичу један код другога, 
„Мене има стотина година; 
виђао сам царскије' ордија, 
у ордије царски' командара, 
па виђао паша и везира 
-- овак'ога ни снијо нијесам, 
а камоли да сам га видијо!“ 
Момак коња оћера дората, 
све гледаше што му каза Фата, 
а мишљаше на срдашцу своме, 
„Ниј' истина што је рекла Фата. 
То је доста за пола Будима.“ 
Ево Мехмед крају и сокаку. 
Фата 'вако рече Мехмедаги: 
„Срце моје, Хаџићу Мехмеде, 
када мало понапријед дођеш, 
удри з десна дора на лијево 
док разминеш три-четири двора 
и капије ш четири авлије. 
Пред авлију пету када дођеш, 
то ћеш знати да су наша врата. 
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Ласно ти је познати авлију: 
та авлија од два боја мушка, 
од мермера тесаног камена 
-- сваки камен бабо обоијо, 
неке беле, а неке румене, 
неке мави, а неки су плави, 
неки по три боје наједноме --
већ је так'е у вас Будим нема 
-- покривена тумбачином жутом, 
на авлију халкали капија, 
изнутра су врата од челика. 
Друга врата што су до сокака, 
та су врата од седефа сама, 
та су врата на ћемер сведена, 
личе врата на ребра јуначка. 
Двије халке што су на капији, 
обадвије од сребра сливене; 
двије пуљке више халке двије, 
и оне су од сребра сливене, 
слика хим је кā дојке ж ђевојке. 
Више врата сиви соко спава, 
а ниже њег' златан гајтан сјаји, 
на гајтану куца меденица 
-- когој хоће уљећ или изићи, 
соко пишти, куца меденица, 
глас додаје у бабове дворе.“ 
Све то слуша Хаџић Мехмедага, 
па све мисли да то вара Фата; 
тог богатсва ни у цара нема. 
У тој трки пред капију дође. 
Томе се је јаду зачудијо, 
па з дората чалак подигао, 
а са врата канат одлетијо, 
а закуца ситна меденица, 
више врата сиви соко писну. 
Кад је други канат отворијо, 
дувар дебел од два растегљаја, 
а друга га зачека капија, 
цела врата од челика сама. 
Па помисли на срцу својему, 
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„Истина је штоно каже Фата.“ 
Док челична отворијо врата, 
кад ућера у авлију дора, 
авлија је дуга и широка, 
мермер плоча по њој понизана 
наокруго баш к'о демирлија, 
свака плоча мачком превезана. 
Колико се сјајаше авлија? 
-- кā и зими леди по водама. 
Кад погледа сејир по авлији, 
ту угледа воду шедрвана 
и на њојзи дванаес' чесама, 
свака лула од сухога злата. 
Покрај чесме софа начињена 
-- на тој софи прострта халија 
ципцијела златом извезена --
више софе дрво бадемово. 
Целу софу и чесму бегову 
'лад држаше, и зима бијаше 
кā да човек седи у планини. 
Кад погледа хаџијино д'јете 
саму чесму и софу бегову 
-- и на њојзи чесме позлаћене, 
зинет софе и њејну халију --
па помисли на срдашцу своме, 
„Хеј, мој бабо Хаџи Смајилага, 
ми кажемо -- кā што је истина --
у Каниџу и око Каниџе, 
у нашије' тридес' буљубаштва 
-- то истина -- згоднијега нема. 
Јадни, бабо, твоји зенгилуци! 
-- ти да продаш твоју имовину, 
не би ову справијо авлију 
и у њојзи зинет учинијо. 
У авлији и око авлије, 
да све паре и све благо твоје 
да потрошиш из ризнице, бабо, 
не би ову чесму опремијо 
и бегову софу окићену.“ 
Колико га уми занијеше 
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кад погледа у двор Алибега? 
Клетан беше од четири боја, 
а широк је кā и задуџбина! 
Шездесет је у њему одаја, 
свака својом бојом обојена, 
свака свил'ном свитом престрвена. 
Што су ћошки наоколо двора, 
на ћошкове пармаклуци сјајни 
све приморском пуљком поковани, 
нис пармаке чохе на донлуке; 
стубе што су уз дворове клете 
ципцијеле чохом поковате, 
обграђене чохом и кадифом. 
Кад то виђе Хаџићу Мехмеде, 
у момка се памет занијела, 
па у дворац очи обечијо 
баш к'о теле у шарена врата, 
ни с' умије скинут са дората. 
Тā је дворац под тенећом жутом, 
место шиљка шипка од алема; 
наврх шипке од злата јабука 
која вреди хиљаде дуката; 
преко ноћи око двора сјаји 
-- око двора по целој авлији --
те се види кā и усред дана. 
Фата рече Хаџићу Мехмеду, 
„Што то, срце, не сјашеш з дората 
и са сапи не скинеш ђевојку?“ 
Мехмеду се даде послушати, 
кад на двору, на најгорње боје, 
писка стоји Алибеговице. 
Сваку своју собу преобила, 
од свог двора жељу одузима, 
за ној двије и два дана бела 
у сваку је на двору одају 
потужила, бега поменула 
и Фатиму адиђар девојку. 
Ондар Ханка текмил учињела 
наврх двора на најгорње боје, 
ову тужбу дала на дворове: 
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„Тужни двори Зајимбега мога, 
кад сам дошла за зата царскога 
ја сам мљела, узела зајима 
-- Алибега, царског кахримана --
да на дворац кукат нећу млада, 
но певати и даном и ноћом 
а ђечицу у наруч'е носат, 
другу беглер дават у мејтефе, 
да ће трећа стизат за оружје. 
Али није кā што сам мислила, 
но жалосна дотекла судбина 
да тā дворац буде без никога 
-- да ј' од Бога, не бих ни жалила, 
но од силног царског муртатина, 
муртатина Будимског везира --
кукавица, лише мога дина 
ђе остадо' без нигде никога, 
и мојега бега имовина 
да је курва једе и ђидија. 
Шта је гази-беглер заслужијо 
те се ово учинело ш њиме, 
куд не оста од бега мушкога 
-- црне среће! -- сина никак'ога? 
Ни Фати ми сеђет не дадоше, 
мојој Фати, мојој срећи милој; 
ш њом сам целу жалос' покривала, 
и жалосног мога господара 
-- умријећу, так'ог ни чут нећу! 
Фата ми је све те јаде црне 
позледила -- моје ране љуте --
што је мајка на злато родила, 
у златан је повој поднивила, 
у златан је душек исхранила, 
ш њом лећела и свијет гледала. 
Данас ми је власи поробише, 
у нездравље царског издајице 
-- издало га љето и година, 
циганска га сабља погубила! 
Злато моје оде у незнанство 
да од Фате млоге јаде граде; 
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чему ће се кукавица мајка 
сама, грдна, на двор окретати? 
Дина ми се ни окретат нећу!“ 
Па рукама у џам ударила, 
очи своје стаде завијати 
да се сломи са високог двора. 
Хаџић Мехмед не о'сједе дора, 
но разуме шта но хоће ханка. 
Соко вика кā да јелен рика, 
слијежу се двори и ћошкови: 
„О ханумо Алибеговице! 
Шта је с тобом? -- Бог бијо са тобом! 
Зар у Бога не полажеш наду, 
но завијаш твоје очи црне 
да изгубиш вјеру на пенџеру? 
Бац' чаткију с твојије' очију! 
Стрчи доље, прифати Фатиму!“ 
Кад то чула Зајимбеговица, 
Па промисли да је полуђела 
-- већ од Фате наду изгубила, 
мисли да је дошла до Богдана. 
Па погледа ханка у авлију, 
кад угледа сивога сокола 
код висока црногрива дора 
-- висок, танак кā и горска вила --
а на коњу момак змајовити. 
Момак скин'о диван кабаницу, 
указ'о јој лице Фатимино 
да би прије увјеров'о мајку 
да ј' истина, да је то Фатима; 
дријешаше појас и кајасу 
да са сапи отури ђевојку, 
да је с руком спушти на авлију 
кā и што је уз'о ис кочије. 
Кад је ханка угледала змаја 
ђе је з двије своје руке прими, 
те растрије своје очи црне 
баш да види је ли то истина. 
Док растрије двије очи мајка, 
Оздољ' вика са дората Фата, 



   Авдо  Међедовић                                                             

1580

Епске 
народне 
пјесме

„Шта то радиш, Алибеговице? 
Јеси ли грдна памет иштетила? 
Сиди, стрчи, прифати дората 
и с дората царевога зата 
-- за Фатиму, како ти и драго; 
Фата ће се прифатити сама 
док јој опет чатише судбина, 
зла судбина нашег муртатина.“ 
Кад полеће Алибеговица, 
од брзине паде јој чаткија, 
златан чембер с ханумине главе; 
низ дворове стрча гологлава 
баш к'о б'јела саврх бора вила. 
Мало старша беше но Фатима, 
јера није младос' протурила 
за беглером без три годинице, 
сал Фатиму од срца имала, 
па остала удовица млада. 
Па завика и ‚Благош!‛ и ‚Шућур!‛ 
Нит' окрену главу на Фатиму 
ни газију Хаџића Мехмеда, 
но дората грли око врата; 
подиже му чавле све четири, 
пољуби му плоче све четири, 
овако је дору беседила: 
„Доро златни, и злаћена крила, 
доброга ли носиш господара! 
Не знам, доро, ко је ни како је, 
без Бог јаки -- и сви бож'и свеци --
Бог га чув'о од зла свакојега! 
Бог му дуги вијек обрнуо 
да доживи добријем споменом 
кā и што је један спомен, доро 
-- један спомен што га свијет виче 
ис Крајине, из шехер Каниџе --
алајбега Хаџи Смајилаге; 
свијет каже, родијо је сина 
да је бољи млого од Смајила; 
тā му спомен, молимо се Турци, 
да доживи љета и година 
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сиви соко Смајил алајбега! 
И ја ове хајир-дове дајем 
-- несретница срца жалосљива --
пехливане, господару твоме 
који ми је донијо Фатиму, 
одбранијо силе од душмана 
-- макар, макар ако даље неће 
барем од сад до кара акшама.“ 
„За џенетске твоје хајир-дове, 
код Бога ти у кабулу биле! 
Добре ли му хајир-дове дајеш 
-- овом змају што је на авлију --
да доживи кā Хаџић Мехмеде, 
поносити синак алајбега! 
Да се стигну обље хајир-дове 
на овога што је на дорату! 
Прими зета, а прими ђевојку! 
Мајко моја, видиш ли га златна, 
по чувењу како свијет прича, 
Е, да мајка не рађа јунака 
без кадуна алајбеговица 
њезинога Хаџића Мехмеда! 
Мајко си ми млого рекла пута, 
‚Дорасти ми, адиђар Фатима, 
да те даднем за доброга сина, 
за Мехмеда Смајил алајбега!‛ 
Твоја дова а од Бога срећа, 
ето мене и тебе Мехмеда. 
Он је мене сријо на Мухачу 
-- послом својим дош'о у Будиму --
и делије разрушијо царске. 
Једна сила што ће сада доћи, 
моја мајко, што је ш њиме била, 
док би мајка подојила сина 
двајес' и пет посече делија, 
Хаџин Мехмед делибашу царског. 
Ето отуд шикали кочије 
ђе хи вучу шамске бедевије; 
оне друге, што су од делија 
одузете, с кочијом свезате, 
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сада ће хи Осман доћерати.“ 
Мајка шћерку прими у наручје, 
и Мехмеда сина хаџијина. 
Посадила сина на секију 
-- на секију и софу бегову --
око врата руке запучила, 
међу очи црне пољубила, 
из очи га сузом опарила 
од радости и од хасретлука 
-- од жалости што је дош'о амо 
да изгуби у Будиму главу, 
кад је так'а дјела учинијо: 
„Што не бежа натраг у Каниџу? 
Ондар би се оженијо Фатом, 
па видијо кога би љубијо 
и ш чијег се двора оженијо; 
а овако -- куку мене грдној! --
мили сине, ни с Фатом ни с другом, 
вет са сабљом црне џелатине 
по емеру муртата везира.“ 
То му рече, па се баилдиса; 
паде ханка момку по криоцу 
као да је без душе остала. 
Тек Бог дао близу шедрвана; 
своју мајку умила Фатима, 
умила је и водом залила. 
Док јој мајка очи отворила, 
опет к момку хуџум учинила, 
„Срећо моја и твојега баба, 
што долази с Фатом у Будиму, 
што не бежа ш њоме у Каниџу? 
Сад ћеш одмах изгубити главу!“ 
Хаџић Мехмед говоријо ханки, 
„Што то радиш, исмихан кадуно? 
Што си ми се тако уплашила 
од муртата будимског везира? 
А мене је оправијо бабо 
да на себе узмем алајбегство 
са мог баба и амиџе Хаса, 
јер с' обадва остарела, мајко. 
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Па ме бабо за живота свога, 
он не море дочекати, ханко, 
да то бегство на Мехмеда прође. 
Би ли ти то учињела, ханко, 
да ме врнеш без мандата к бабу, 
да поцрним образ алајбегу, 
да пјевају у коло ђевојке, 
‚Бак' Мехмеда Хаџи Смајилова, 
ђе не смједе у Будиму систи 
да на себе царски мандат прими; 
одузима цуре са сокака, 
нити знаде ко су ни од ког су, 
па не чека да га жени бабо 
са сватима и са мехтерима, 
с ћеманима с тахтериванима, 
са агама и са беговима 
и с алајли царским бајрацима!‛ 
Знаш, ханумо Алибеговице, 
шта би рекли у Кајниџу Турци 
према мому бабу и амиџи? 
-- да се наша кућа изродила, 
да ту сина нема ни грдила. 
Зар ми није боље погинути 
но се резил врнут у Каниџу? 
За благо се не даје јунаштво, 
без даје се за образ свијетли. 
Но овако да ти кажем, ханко: 
да је мене оправијо бабо, 
да не чамам, да се врнем брзо. 
Так'а ме је досрела судбина 
-- Бог ми дао -- ја је одбранијо, 
бегенис'о и срцем севдис'о, 
и каз'о се твојој шћери Фати 
чи' сам синак, и којег племена. 
‚Хо' л' ме узет да ми бидеш љуба? 
Не 'е што се случај догодијо, 
него да си у сербе'ству своме, 
у најбољем кад је бијо бабо.‛ 
Фата ми је так'у ријеч дала, 
да је кабил седам мријет пута 
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-- све умријет па опет оживјет --
да би так'е смрти прегрцала 
и за мене вијерница била. 
Кол'ко за ме има хасрет Фата, 
ја још више имам за Фатиму. 
‚Фато, и то; водићу те мајци 
па је питат, је л' ти рази мајка.‛ 
Не велим ти, Алибеговице, 
да ми даднеш Фату због везира. 
Кунем ти се и бесу ти дајем, 
у над Бога и божје помоћи, 
а у здравље мојег старог баба 
-- пријатеља доста бабовије', 
Босна ц'јела жели баба мога, 
а Крајина и још више, ханко --
ако ли је мене дати нећеш, 
ништа мене није криво, ханко; 
удаји је, не кри' ј' ни од кога, 
Фату твоју за ког' ти је драго! 
Више ти је везир дират неће.“ 
А кад ханка чула Зајимова, 
па овако рече Мехимеду, 
„Мехимеде, кā из срца сине, 
знаш шта ти је казала Фатима 
код кочија? Све је то истина. 
Ја, тако ми турске вјере тврде, 
радија би' виђет Фату за те 
него, сине, за цара султана 
-- или цара, ил' његовог сина --
да у Стамбол' биде султанија. 
Ето ти је, честита ти била! 
Тек се бојим -- да Бог чува јаки --
да не видим твоје јаде, сине 
-- то би мене било претежено, 
претежено па и претегнуто --
да не видим твоју младос' бујну, 
да не бидеш стапљен од везира.“ 
„Ај ханумо, не бид' аџамија!“ 
У то џака стаде сокацима. 
Ханка кука да л' су пашалије 
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из муртатског двора за Мехмеда. 
Пашилија ни ђавола нема,
но кочије вучу бедевије, 
и за њима друге повезате, 
и тā алат делибаше царског. 
На авлији врата отворена, 
Осман угна сребрене кочије 
и са ш њима редом бедевије. 
У авлији Зајим Алибега 
клетан подрум стоји од мермера, 
што је вазда у тā подрум било 
на јаслима педесет крилаша, 
његовије' на двору сејмена 
што хи вазда на трошак држаше, 
Е, тā силни Зајим Алибеже. 
Мехмед скочи са софе бегове 
те загрли бајрактара свога, 
а Фатима вадаше дората; 
са доратом прифати зекана, 
па хи Фата по авлији вода. 
Мехмед прими за руке Османа, 
на своје га место посадијо, 
па отвори од подрума врата 
те уведе ата и кобиле 
-- и ућера у подрум кочије --
повеза хи за јасли мермерске; 
док се Осман мало одморијо, 
Мехмед натраг код Османа дође. 
Посједаше један крај другога, 
а ханума Алибеговица 

полећела као белогорка
према зета -- ако буде суђен --
и силнога Осман бајрактара; 
шећерли хим шербет донијела, 
па Мехмеду рече хаџијину, 
„Мој Мехмеде, мој бијел' свијету, 
срамота је седет на авлију. 
Хајдемо-те на двор Алибега, 
да седнете, да се одморите! 
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Бог је дао свашта на свијету;
има сваког и јела и пива 
за пред душу Зајим Алибега, 
а за здравље твоје и Фатино.“ 
Мехмедбег јој рече лакрдију, 
„Фала, ханко Алибеговице!“ 
-- још ни пола није дана било --
„Сваки пос'о могу учинити. 
Ако Бог да, Алибеговице, 
сад с Османом идем пред везира 
да потврдим алајбегство на се. 
Кад се отуд од везира врнем, 
ваља тражит цареву мехћему 
и у њојзи хаћим ефендију 
да за себе привенчам Фатиму, 
нићахнаму да понесем бабу.“ 
Кад је чула Алибеговица, 
уздисаше са срца својега, 
очи јој се суза напунише. 
„Срећо моја, мој Мехмеде сине, 
ја знам што је твоја нићахнама: 
нићахнама сабља од џелата! 
Како ћу те, сине, прегорети?“ 
Па с' у њојзи баилдиса душа. 
Они знали док је исправили. 
Овако јој Мехмед говоријо: 
„Чујеш, ханко Алибеговице, 
баш сад видим ђе си полудела! 
Бог ти вера -- најкраће ријећи! --
доклен одем и отуд се врнем, 
ако твоје видим квасно лице 
ни' ћу тебе на двор заноћити, 
ни' ћу твоју узети Фатиму! 
Знаш ли јадна -- јеси ли махнита? --
ја ти причах алајбега мога, 
како се ш њим поноси Крајина. 
Кунем ти се Богом милоснијем 
-- веруј мене, неће млого проћи, 
ја ћу отић' у конак везиру 
и везир ме дочекати фино 
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-- дочекати, па ме загрлити 
и под десну руку потурити --
устављат ме, госта гостовати, 
и одмах ми мандат потврдити; 
о разбојству ништа зборит неће, 
нит' ме питат, нити биће смјети --
ја се тебе кунем као мајци, 
да ми штогод шћене затраковат 
јä са киме тајно сашаптават, 
јä ли кога опазим џелата 
да ме штогој на капију пита 
-- јä ли мене, јä л' Османа мога --
Бог ће виђет, а чути Крајина, 
ако Бог да, шта ће Мехмед радит 
од везира и од Будимлија 
и његови' редом капилија. 
Првом паши погубићу главу, 
у над Бога, другом свакојему; 
дворац ћу му крвљом обојити! 
Когој шћеде од мене бежати, 
камен црни, никад побећ неће, 
јер ће Осман бити на авлији 
коње држат, а мене чекати, 
па кад чује шта ја у двор градим, 
да је у двор његов мило бабо 
код везира кā остали људи, 
за ме би га Осман погубијо!“ 
Па скочише сиви соколови 
а вилене коње посједоше, 
сокацима кā два змаја златна 
на два ата, обадва крилата. 
Шта хим коње по Будиму раде? 
Кудар коњске чавле удараху, 
подизаху плоче мермерове; 
са сокака у дућане скачу, 
велик су хим зијан учинели, 
трговцима и дућанџијама. 
Вас је Будим на сејир скочијо 
те те момке гледа змајовите, 
и под њима коње криловите. 
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Пријешли су Будим серхатлије.
Баш на крају од шехер Будима, 
на крају се дворац придесијо 
ђено везир од Будима суди. 
Све то везир беше разумијо, 
која ли је сила ударила 
на кочије и делије царске, 
разбили хи, хашер учинели 
-- толике хим погубили главе, 
отели хим бедевије шамске 
и врнули с кочијама Фату, 
с кочијама и с бедевијама. 
Пит'о везир своје капилије, 
„Бисте л' могли знати ко су били 
-- ко су били те су ударили 
и мој емер под ноге турили?“ 
Казале су њему капилије, 
„Ми хи, честит, не знамо, везире; 
њих у Будим ни око Будима 
нит' хи има, нит' хи познајемо. 
Моремо ти казати, везире, 
једна сила што је на дорату, 
пашо, браде и мустаћа нема; 
за љепоту и госпо'ско лице, 
то ти нико описат не море. 
Не моремо рећ ни веровати 
да је њега обродила мајка, 
но од Бога послањштина 'нак'а. 
Онā други што је на зекана, 
да ти нешто за њега причамо, 
која ли је сила и дивота: 
страшно га је виђет напрема се, 
а камоли ком се бити ш њиме!“ 
Ондар се је везир осјетијо; 
он је рек'о: „Мене су познати, 
то су силни момци Унђуровци. 
Тā је момак, та бијела вила 
на дорату, Хаџићу Мехмеде, 
мијо синак Смајил алајбега, 
љуте гује од мене старијег 
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-- старијега и поноснијега. 
Док је Хаџи Смајил у Крајину 
и брат његов Цифрић Хасанага, 
особито Хаџић Мехмедага, 
Босна завал никад наћи неће. 
Цар хи воли од нас свије' редом, 
Од свих паша и редом везира. 
То је пош'о Смајилагић Мехо 
-- к мене га је оправијо бабо --
да преузме з баба алајбегство, 
да му шарен мандат ја потврдим. 
Пазите се за своју несрећу, 
да му когод какву ријеч рече 
-- јä ли њему, јä л' један другоме --
да нас свије' не размине глава, 
јер с том кућом нема ратовања. 
Како дође Хаџићу Мехмеде, 
ја ћу њега ићрам учињети. 
Он ће мојој руци полећети 
рад' ићрама и царског фермана, 
ђе је царски тура' ферман на ме. 
Ја му руку не дам пољубити, 
с моје ћу га двије загрлити, 
међу вране очи пољубити. 
Одмах сваки пос'о оставите 
те Мехмеду мандат потпишите, 
а ја ћу му туру привалити 
-- турит туре, притиснут мухуре --
по емеру сјајног Сулејмана. 
Молићу га на конак водити, 
а он мени неће заноћити. 
Сад вичите на чардак капију, 
нек' џелати иду у одају, 
нек' ниједног на капији нема 
доклен Мехмед код везира дође 
-- докле дође и овдале пође --
да хи русе не размину главе, 
да вас једног на капији нема, 
јера ће вас разминути главе, 
па ни мени топло бити неће! 
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Нека иде ђаво од ђавола 
без нашега вишега белаја!“ 
Одмах млади трче на капију. 
Срећа њихна, макоше џелате 
док нијесу силе долећеле; 
сваке што су њихне нобеџије 
на капије у везирске дворе, 
макоше хи везирски дворани. 
Везир седи на ћошак од двора. 
Дворац висок, а близу до поља 
-- поље равно около Будима --
тијем пољем башче насађене; 
башчама се кола пофатала, 
играју се у коло ђевојке, 
а гледа хи муртатине царски 
са дворова ђено везир суди. 
У то двије стигле серхатлије. 
Са сокака коње ућераше 
у садату, везирску авлију, 
што ту нико ни пешке не иде 
у авлију паши без изуна; 
а ти момци изун не чекају, 
до под дворац коње доћераше, 
па с' обадва једанак скидоше, 
двије узде на ункаш врнуше. 
Мехмед руку тури на гршницу, 
коња даде Осман бајрактару. 
„На ти коња, моја крила златна! 
Коње вадај, а чекај невољу 
-- да м', Османе, бидеш од помоћи! 
Гледај добро, моје крило златно, 
немој мене издат код везира 
-- јера знаш ли шта смо учињели --
да на мене напад не напа'не!“ 
А Осман је Меху бесједијо, 
„Е, Мешине -- аџамија ли си! --
да сам бијо, болан, издајица, 
не би' бијо код твојега баба
ни амиџе Цифрић Хасанаге 
за двадесет и седам година!“ 
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Мехмед право оде уз скалине 
док се пропе на бој код везира. 
Кад погледа преко диванхане 
-- з диванхане на обије стране --
све одајска врата спрема врата; 
нека чојом беху поковата 
-- нека чохом, а нека кадифом --
нека беху у седеф сковата, 
нека беху сребром шикосата, 
нека сваком бојом обојата. 
Мехмед ходи преко диванхане; 
док пријеђе свакоју одају, 
двајес' и шес' преброијо врата. 
Кад на ћошак код везира дође, 
везир паша седи до кафаза, 
њега седам двори Будимлија. 
На њега су одијела златна: 
на раме му мавена мавлута, 
око главе чалма замотата 
-- зелен сарук од зелене свиле --
за њом седам пера царевије', 
и на једно ‚уштуглија‛ пише 
-- највиша је глава од Будима, 
на цивиље и на војску суди. 
Низ прси му цареви нишани 
притисли су пр'о прси везира, 
неки златни, неки од бисера. 
Познаде га Хаџићу Мешине, 
познаде му перо наврх чела 
ђе на њему ‚уштуглија‛ пише. 
Момак сабљу под руку туријо, 
сави скуте, а пови рукаве, 
па везирском скуту полетијо. 
Везир своје руке прикупијо, 
па мехмеда као сина свога: 
„Златно момче, одкуд те имамо? 
Одаклен си, из шехера кога 
-- ил' из Босне, ил' си из Крајине, 
ил' си, сине, из Унђуровине? 
По твојему оку гледајући 
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и по твоме лицу госпо'скоме, 
да с' од неког прекодоброг соја, 
златно момче, и добра оџака.“ 
„Фала, лало, уштуглијо царска! 
Мене висиш, а Бог тебе јаки!“ 
Па му опет полетијо руци. 
Везир му се не да пољубити. 
Мехмед 'вако беседи везиру, 
„Везир пашо, уштуглијо царски, 
ја сам отуд од наше Крајине, 
из шехера, из старе Каниџе; 
дијете сам Смајил алајбега. 
Ако, пашо, што за њега знадеш, 
ја сам један, другог сина нема.“ 
Но муртата Османлије праве, 
како га је слатко загрлијо 
и у црне очи пољубијо! 
До лијевог скута пригрлијо, 
а под лево туријо пазухо, 
па завика муртат Мехимеду, 
„Је л' истина што то причаш, сине, 
да се змајско гнездо исплодило 
-- да л' је змајче из њега избило --
и код мене у двор долетело? 
Сине мили -- очи обадвије! --
како ти је бабо Смајилага? 
Је ли добро остаријо, сине? 
Купи л' лонџу, иде л' по мехалу?“ 
„Паша -- наша злаћена челенко! --
добро ми је бабо остаријо, 
и Ћабу је тавах учинијо. 
Ти о томе све знаш, уштуглијо 
-- когој хоће да му кабул буде 
што је Ћабу тавах учинијо, 
он не море ићи по мехалу. 
Код баба ми доходе главаре 
и конушму чине са бабајком. 
А иде ми аџо Хасанага 
-- још на њега алајбегство стоји --
ал' је и он, пашо, остаријо. 
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Мене оба к тебе оправили. 
Махсуз селам и љубим ти руку 
за амиџу и за баба мога.“ 
Опет шћаше пољубит везира. 
Не да везир за то поменути, 
но га јако пропе покрај себе 
на шилтету са салтанетима, 
са чизмама и са калчинама. 
На младије оком намигује, 
наргиљу му чибук запалише, 
на табљи му кахву принијеше. 
Сербез га је добро учинијо 
-- ићрам чини не к'о момка млада, 
но кā једног од њег' старијега 
од година па и од рудбета --
па овако везир беседаше, 
„Мехимеде, моје око црно, 
што је тебе бабо оправијо? 
Али, сине, к мене у гостима, 
ал' твоијем послом до Будима?“ 
Мехмед паши 'вако беседаше, 
„Царска лало, спремијо ме бабо, 
ш њих обадва алајбегство царско, 
ш њих обадва да на мене пређе, 
да га твоја потврди идара 
по емеру сјајног Сулејмана.“ 
Па му мандат даде из њедара, 
што је склапљен мандат у Каниџи, 
потписало педесет делија, 
аге редом и бегови царски 
по мандату мухур притиснули, 
за Будим га паша потврдијо, 
од Каниџе гази Хасан Тиро. 
Кад је везир мандат преучијо, 
јаки шућур Богу учинијо, 
„Кад то, сине, виђох са очима 
да се оџак снује од оџака 
-- мили сине, снује и оснива!“ 
На ћатипе емер строги даде, 
„Све послове отраг оставите, 
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на мандату хизмет учините! 
Донес'те га да га потврдимо, 
и да златну туру привалимо!“ 
Устадоше везирски ћатипи. 
Једни пишу, другијема дају, 
они други потпис потврђују; 
одајама у свакоју редом 
сами собом хизмет учинише. 
Не потраја ни полу сахата, 
мандат одмах пред везира дође, 
и везир га одмах потврдијо. 
Царску туру тури на мандату, 
у десну га руку прифатијо, 
па у десну додаде Мехмеду: 
„Нај, Мехмеде -- десна руко наша! --
нек' је тебе сретно и хајирли, 
и за млого љета и година; 
дочекао па те оженијо, 
мијо сине, ко те је родијо, 
па и мене звао у сватове 
да ти бидем сва'ски старешина! 
Мандат, сине, тури у њедрима, 
па се рахат учин' код везира! 
Па погледај са мојега двора, 
мили сине, из мојега ћошка, 
што играју у башчу ђевојке 
-- што играју и песме певају.“ 
Мехмед скочи да му руку љуби. 
„Фала, пашо, наше огледало! 
Ако питаш за Мехмеда твога, 
нећеш, пашо, мене устављати; 
не море ме бабо дочекати.“ 
Колик' муртат беше Османлија, 
чак за њиме скочи на ногама: 
„Нећу, сине, за то поменути 
ни твом бабу хајтар иштетити, 
но хај', сине -- честити ти пути! 
Селам махсуз и бабу и аџу; 
кажи бабу Смајил алајбегу, 
ако могне, нека к мене дође 
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ради госта -- барем месец дана!“ 
„Фала пашо, могу му казати, 
на добро се к вама долазило!“ 
Мехмед оде на везирске врата 
до Османа. свога бајрактара. 
Осман вада оба ћулехана 
са лијевом из рамена руком; 
десну руку хали оставијо, 
ако штогођ зао случај биде 
да дофати одмах за гршницу. 
Мехмед сиде и селам му даде; 
одмах своје коње појахаше, 
са селама на сокак испаше. 
Обрну се Осман на Мехмеда, 
„Како, Мехо, са везиром прође?“ 
„Ех, Османе, не могу ти казат. 
Све се чудим што се жале Турци. 
Да нијесмо случај удесили 
јустрос, брате, у поље зелено, 
да м' је бабо каз'о за везира, 
бабу своме не бих вјеровао.“ 
Осман се је грохотом насмиј'о, 
„Е, Мехмеде -- аџамијо луда! --
так'е су ти, Мехо, издајице, 
они так'е дају повластице. 
Ако ђегођ запа'не везира, 
онда ћеш ти виђет пријатеља!“ 
Па извади књигу из њедара, 
па овако рече Мехимеду, 
„Видиш, моја аџамијо луда, 
ти кад јутрос однесе Фатиму, 
кад ја везах витке бедевије 
-- Е, за кола сребрене кочије --
ову књигу код кочија нађох, 
код онога њихног старешине 
којему си погубијо главу. 
Беше му се глава скотрљала, 
а са главе калпак одлетијо, 
код калпака ова беше карта. 
Види карту шта ти у њој каже!“ 
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Мехмед узе књигу у Османа. 
Кад видијо шта но шар'на пише 
-- баш под потпис уштугли везира --
поздрав спрема побратиму своме, 
у Богдану Петру Џенералу: 
„Очи моје, Петар Џенерале, 
како смо се у братство сазнали, 
нијесам те даром даривао. 
Ето тебе управљам ђевојку 
на дар, Фату Зајим Алибега, 
што је так'е у све царство нема. 
Жен' се ш њоме, лежи соколове! 
Очи моје, Петар Џенерале, 
ни на то те оставити нећу; 
бољи ћу ти пешкеш оправити, 
двије главе са два алајбега, 
и њихова сина једихника. 
Кад Бог дадне те до тога дођем, 
не би Босна млого зачамала, 
вама би се у руке предала 
-- а за Будим ни помена нема. 
Ја се, Петре, за Будима надам 
да у Будим' прије засудимо 
него што ти оправимо главе.“ 
Мехмед трипут књигу преучав'о, 
па сам себи није вјеровао, 
па с' удари руком по кољену 
-- готово му прскоше чакшире --
па ту књигу тури у њедрима 
код мандата што га везир даде. 
Кудгој ишли, пред мехћему сишли, 
у авлију коње ућераше. 
Кад је Мехмед у двор погледао 
-- шта је дворац Будимца везира 
спрем' мехћеме ђе кадије суде --
том се јаду Мехмед зачудијо: 
„Шта је ово, брате бајрактаре, 
те је овā начин у мехћеми? 
Овā дворац бољи од онога 
ђено бјеше те везир судаше!“ 
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„Мехимеде, аџамијо луда, 
ово хи је везир подигао. 
Ово су ти њему јатакбаше. 
Што је јада пало на свакога, 
појам му је отлен од пропасти 
-- отлен хућум, готови џелати, 
с'једочанство цијело везира 
у мехћену код дван'ес' кадија --
кад би тешко дошло за везира 
од султана и царског фермана, 
они њему дају оправдање, 
пошто хућум од кадија бива, 
јер шеријат држе у рукама. 
То је цару прво вјеровање.“ 
Ондар Мехмед па се зачудијо, 
и момак се мало наљутијо 
на кадије издајице царске. 
Коња даде Осман бајрактару, 
па га ето уза мердивене. 
Срдан момак на дворове дође, 
па погледа Мехмед ђе су врата 
-- ђе су врата ефенди кадија --
кад пред врата ђе кадије суде, 
ту стајаху двије нобеџије, 
пријављују ко ће пред кадију. 
Мехмед дође па хим селам вика, 
силом селам њему прифатише. 
Момку више лице запалише, 
овако хим ријеч говоријо: 
„Нобеџије, је л' кадија туна? 
Имам посла. Ја сам јабанџија. 
Да похитро пос'о извршимо!“ 
Виђоше га двије нобеџије, 
ђе је момак срчан без хесапа, 
ђе су му се очи замутиле 
кā да су се крви наточиле, 
мало му се оба уклонише 
-- срећа њихна, не затркиваше. 
Мехмед чоху диже на вратима, 
па уљеже међу ћатипима. 
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Кад погледа кадијску одају, 
колика је дуга и широка? 
Наоколо дванаес' кадија 
и врховни у чело кадија, 
из Будима Хафиз ефендија 
-- муртат први, гори од везира. 
З доње стране у истој одаји, 
Скрај до украј маса начињена, 
двадес' и два за масом ћатипа, 
сваки калем у руке држаше. 
Емерове хаћим ефендије, 
он нареди, они преписују. 
Велик ђидо хаћим ефендија, 
у пенџеру плећи прислонијо, 
а на хастал чалму положијо. 
Срдан Мехмед паде у одају, 
срдно стаде, срдно селам даде; 
хаћим -- што је ђаур од ђаура --
нити ћерет ноге поткупљаше, 
нити шћеде селам прифатити, 
колико се беше наљутијо 
што уљеже Мехмед без изуна, 
што не чека хаћим ефендију 
за улазак да му изун даде 
-- јер је тако у Будиму граду, 
све је тако у јаде радући 
и губљући са газија главе. 
Али соко трехну вилицама. 
Колико се хаћим наљутијо, 
на пенџер је главу обрнуо; 
не гледаше хаџинога сина, 
но гледаше куд је њему драго. 
Но кад виђе Хаџићу Мехмеде 
шта но муртат у мехћеми ради, 
па дофати сабљу по балчаку, 
па са ш њоме трупну о подове 
-- од велике силе Мехмедове, 
би рекао и би се заклео 
да пропаше мешћемски подови, 
срушише се у доње бојове --
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па потеже аџемачку ћорду 
и вади је голу у шакама; 
отрована сијеваше ћорда 
кā светлица са мрка облака. 
Кад је муртат тутањ опазијо, 
кад погледа Хаџића Мешина 
-- голу сабљу држи у рукама; 
настрхла се коса на јунака 
кā на вука просенца месеца, 
дигла му је калпак и челенке; 
шкргућу му у вилице зуби 
кā тестером када стружу људи, 
и са зуба жива ватра скаче --
кад је муртат видијо Мехмеда, 
све кадије на ноге скочиле, 
по појасу руке поматали, 
пред Мехмедом на поклон панули. 
Ћатибска се пера скаменила, 
у руке хим крви не остало, 
укочене кā да су умрле. 
А муртату врховном кадија, 
муртату се памет узафтила 
од шидета соколова сина, 
обадвије на ђиду вилице 
скамењене баш к'о изглављене; 
зборит шћаше, теке не могаше, 
у 'ста му се језик узафтијо. 
Па учиње аман да учини 
-- отеле се муртату вилице, 
задрхтала и глава и брада --
па скочијо на ноге лагане, 
па завика, „Аман, аман, сине! 
-- аман, аман, и помагај, сине! --
не изгуби ихтијару главу! 
Имам жену и ђечицу луду; 
млад си, сине -- ти ћеш се женити --
немој своју младос' изгубити! 
Ја сам, сине, под емер везира, 
велики ми посли у рукама, 
до пō дана на вршнос' предати; 
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кад хи, сине, не би извршијо 
с ово' моје' у одаји друштва, 
свије' би нас разминула глава! 
Па не знадо' ђе си јабанџија, 
но ја мишљах да си из Будима, 
па да мореш мало причекати.“ 
Мехмед 'вак'у рече лакрдију, 
„Немој лагат, муртатине царски! 
Ако ти је тежак пос'о бијо, 
није било селам прифатити 
тешко, свињо, но окретат главу!“ 
Други нико ништа не говори 
-- нит' говори, нити умијаше --
муртат опет аман учинијо. 
„Аман, сине, ето сабље твоје 
-- ето сабље, ево моје главе! --
ја згрешијо. Ти учини, сине! 
Познадох те, да учинит мореш 
што намишлиш, до Бога милога.“ 
„Муртатине, мол' се Бога свога 
-- кā што си га забацијо давно! --
тек не смијем од мојега баба. 
На мене је аманет предао, 
„Хајде, сине -- хајирли ти било! --
да у Будим без белаја прођеш!“ 
Ђидибашо, ја те насихате 
мога баба покорити нећу. 
Ако Бог да, кад с' у Будим врнем 
са сватима да узмем ђевојку, 
млогоме ћу на грдило доћи.“ 
Ништа кучак момку не збораше, 
без низ прси опружијо браду, 
а из врата поснижијо главу 
к'о да му је пасја пресјечена. 
Мехмед 'вак'о бесједи муртату, 
„Муртатине, вичи на млађије 
да ми одмах изун наму граде 
-- у Будим' сам цуру испросијо --
изун наму да понесем бабу, 
бабу моме Смајил алајбегу.“ 
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Кад је муртат ријеч разумијо, 
„О, машала, Хаџићу Мехмеде! 
Авај! Што се огријеши, сине, 
што не каза чије ли си дете? 
Но га држим на двору својему! 
Сједи, сједи, сједи, сине мијо!“ 
Па га узе хаћим ефендија, 
на своје га шилте посадијо, 
мавели га ћурком пригрнуо; 
млађи момци чибук запалише 
и грку му кахву донијеше. 
Бе да видиш курвинога сина! 
Јалах пред њим сјести на кољена 
к'о и ђеца што су у медресу 
те кад седе пред свог мудериса. 
Мехмед 'вак'о рече ефендији, 
„Сед' овамо са млом упореду! 
То ми само поднијет не море. 
У тебе је на образу брада 
са бијелом длаком прогрушана, 
особито седиш код шер'јата 
да свакоме по Кур'ану кажеш 
-- али си га затуријо давно; 
али ће те неко научити.“ 
Једва му је поврнуо душу, 
крај себе га сједе ус кољено. 
Једва хаћим душу поврнуо, 
па овако рече Мехимеду, 
„Са хајиром великијем, сине 
-- и поносом дугог вековања! --
која ти је цура за венчање, 
и чија је, и ко јој је бабо? 
Да вичемо, нека млађи граде! 
Опрости ме, што сам очамао!“ 
„Име јој је Алибега Фата, 
из Будима соја најбољега.“ 
Хаћим саже у рамена главу, 
па понизи и главу и браду. 
„Опрости ме, Хаџићу Мехмеде, 
то је тебе неко преваријо. 
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Другу цуру на њезино име 
тебе дају, да ти је пофалу. 
Те Фатиме што је кажеш, сине, 
до јуче је на двор њезин била; 
од јуче је дошла бујрунтија, 
Отишле су пашалије царске 
и узеле на силу од мајке, 
у двор су је дали код везира. 
Ноћас ш њоме шта је учинијо, 
већ ти даље не умијем казат.“ 
Мехмед 'вако беседи кадији,
„Све ја знадем шта је ш њоме било. 
Што ти кажем, ти ми оно гради! 
За превару нијесу говори.“ 
Ондар хаћим одмах беседијо, 
„Све побац'те, изун наму град'те!“ 
Сви шкочише, те је начинеше, 
и Мехмеду у руке дадоше, 
и рекоше, „Срећита ти била, 
И са ш њоме соколове лег'о 
-- шћери прве, потолње синове, 
да ти снахе не затечу за'ве --
ти дочек'о, женијо синове 
од оџака кā што си и себе, 
шћери твоје дав'о за зајиме 
кā и што си уз'о од Зајима!“ 
Мехмед не шће ни „Фала ви“ рећи 
-- а камоли њима „Амин!“ рећи --
њихна дова иде наопако; 
виђе момак да су издајице, 
па њихове хајир-дове неће. 
Момак скочи кā и соко сиви, 
руке тура у своје џепове 
да кадији изун наму плати. 
Пита Мехмед хаким ефендију, 
„Колика је ваша захмедија?“ 
Хаћим скочи пред њим на ногама 
па овако рече Мехимеду, 
„Пара нема захмедију дати 
да је више тије' изун нама! 
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Бијелога ти маријаша нећу.“ 
Мехмед даде двије маџарије; 
паре бачи, оде са одаје 
код Османа смијењена лица. 
Осман пита Хаџића Мехмеда, 
„Шта је с тобом -- Бог бијо са тобом! --
Што си тако чехру мијенијо? 
Да се н'јеси штогођ поболијо?“ 
Мехмед рече Осман бајрактару, 
„Нијесам се, брате, поболијо, 
невјерник ме хаћим наљутијо.“ 
Ондар оба сјели на витезе, 
сокацима к Зајимбеговици. 
Да ви сада за хануму причам. 
Док је ханка зета ишчекала, 
све бринући да не стопи главу 
-- да га муртат везир не похарчи --
три пута је на дворе падала 
-- и падала и пренемагала. 
Кад зачака чав'о пр'о сокака, 
у авлију стигоше делије 
-- оба змаја од Каниџе града --
истрчала и стара и млада 
пред свог зета и пред бајрактара. 
Срете стара Осман бајрактара, 
а Фатима свога господара, 
а ханума момке добавила 
кад јој отуд' витезови дођу 
да услужу коње ћулехане; 
а ханка је услужити кадра 
на дворове зета и Османа. 
Ханка узе Осман бајрактара 
-- момци с ногу чизме одвалише --
Фата узе за руку Мехмеда, 
а ханума за њом бајрактара. 
Извела хи на најгорње боје, 
на најгорње боје у одају. 
Кад уљегли, момци погледали 
-- да причамо свиту по одаји, 
ни описат ни причат не могу --
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од љепоте и од џевахира 
обадва хи памет занијела, 
те се оба мудра придесила. 
Погледаше један на другога. 
Већ за ићрам ни хесапа нема, 
нит' мож' рећи ал' је боља мајка 
-- али боља мајка или шћерка --
ни на којој више џевахира, 
ни на глави више маџарија, 
ни на грло више огрлица. 
Ићрам дале, руке превезале; 
оба момка уми занијели 
од ићрама и њихног госпо'ства, 
и њихова на двор' свега доста. 
Донијеше пива свакојега. 
Момци пише, а ханке служише. 
Тако добро нико није снијо 
-- а камоли да га је видијо! --
нит' су паше, нити су везири 
досад никад чули ни виђели. 
У то доба кара акшам дође. 
Запалише сребрене кандиље, 
по дванаес' с обадвије стране, 
поврх тога ту ђе и по ђе-ђе. 
Припалише златне шемедане 
да је виша свита по одаји. 
А свита хим ништа не требаше 
од кандиља ни од шемедана 
спрема свите з грла маџарија, 
и Фатина госпо'скога лица, 
и одајског сваког џевахира. 
У то доба госпо'ска вечера. 
Унијеше чаршаф од харира, 
простријеше по шикли одаји. 
Поставише софру од седефа, 
па по софри демирли тевсију 
-- сва од сребра, а сават од злата --
јела свака од свакоје руке. 
Ту госпо'ску вечер вечераше. 
Софру дигли, мрве побрисали, 
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у харирни чаршаф умоташе. 
Посеђели и сохбет чињели, 
а двије хи предвореше ханке 
-- горска вила Зајим Алибега 
и ханума, љуба Зајимова. 
Кад је вакат од спавања било, 
Фата тури два душека б'јела, 
па обадва један крај другога 
разастрије по шикли одаји. 
Обадва их гледају јунака; 
нит' могоше знати ни познати 
од шта ли су и как'и ли беху. 
Ондар на ње чаршафе турише 
од самога бурунџука платна, 
па турише сврх њих јастукове 
-- ил' је чоха, или је кадифа --
сви морскијем мишом постављени, 
когој легне да га не притишти. 
Оба момка у душек легоше. 
Ништа њима јорган не требаше, 
преко њих се душек прелеваше 
кā пр'о мора пена навеђена. 
Момка оба из маха поспаше, 
у тај зинет кā да помријеше. 
Нити шћеше заспати хануме 
ни у соби свеће поћешити, 
спавајући ићрам учинеше. 
Кад петлићи у крило удрише, 
Осману је санак искочијо 
и Мехмеда брата пробудијо. 
„Диг' се Мехо, мој образу светли! 
Мало сеђет, а вакат кретати.“ 
Обадва се скочише сокола. 
Док с' умише и док с' одморише, 
кахва дође и свакоја пића. 
Прије зоре ћеиф наместише. 
Ханки рече Хаџић Мехмедага, 
„Ханко драга кā и моја мајко! 
Судба дође, паде ме Фатима 
-- и нека је, срећита ми била!“ 
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„Амин, сине, и ја ти је дала.“ 
„А да, Ханко, сад да тебе питам. 
Ако Бог да, идем у Каниџу 
казат бабу, алајбегу моме, 
све то што сам учинијо амо. 
До колико дана и неђеља 
-- јä ли петн'ес' пошто одем дана --
каж' ми ваду и колико свата, 
шта ћу, ханко, резат на девојку! 
Ил' ћемо јој градити кочије, 
ил' довести једек за ђевојку?“ 
Ханка 'вако па се насмијала, 
„Мој Мехмеде -- кā од очи виду! --
зар неј' саде водити Фатиму? 
Смијеш ли је, сине, оставити 
када одеш, од муртат везира? 
Да је кудгој не утопи, сине! 
-- куд је жалос', да је образ црни.“ 
Мехмед 'вако говори хануми, 
„Моја ханко -- кā и моја мајко! --
од сад воду немој говорити! 
Богу фала -- видим са очима! --
добра доста имаш свакојега. 
Да је цијел Будим на Фатиму, 
па да ми га даднеш под тапију, 
кад би' шћијо, знаш да не би' смијо 
од мог баба Смајил алајбега 
повес' твоју без сватова Фату. 
Да ми цар да своју царевину, 
што ми потље хоће царевина 
кад ми глава са рамена прође 
од мог баба Хаџи Смајилаге? 
Ево, ханко, да ми рече бабо, 
‚Води, сине, без сватова Фату!‛ 
ја бих прије главу изгубијо 
него образ и намус стопијо. 
Знаш, ханума, шта је с нама било, 
куд је Фата оправљена била 
и ко ли је од тога вратијо 
-- од тог пута -- и шта је ш њом било. 
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Да је са млом водим у Каниџу 
-- а ријеч је, ханко, ходилица --
просто људи -- но наше ђевојке! --
намах би ми пјесму испјевали: 
‚Хај', машала Хаџића Мехмеда! 
Свијет каже так'ога сокола 
нит' ће бити, нити га је било 
-- ту сокола нема ни ђавола! 
Он не смеде свате покупити 
од царскога уштугли везира.‛ 
Е, од тога нема разговора!“ 
Овако му говорила ханка, 
„Хајде, сине, како ти је драго. 
За рухо ти на ђевојку кажем, 
што ћеш трошит и просипат злато, 
мој соколе, за моју Фатиму, 
кад Фатима има одијела 
баш од данас до када је жива 
да ибришим конац не понови, 
а камоли стамболску чаткију? 
Фата, сине, има за удаје 
свога дара четрдес' комора, 
све коморе у чохе смотате, 
за покриће мљетачка кадифа. 
Сал ви здравља, неће стат до дара! 
А Мешине, кā од срца сине, 
за сватове немо' питат ханку! 
Тамо кад ћеш казат милу бабу 
шта је 'вамо било са Фатимом, 
он ће знати шта треба сватова. 
Израд мене, мој милосан сине, 
ако с' кадар свате покупити 
-- да никога не замолим, сине, 
без Зајима, без мужа мојега --
сал да њихне истријебу дворе, 
да доведеш сто хиљада свата, 
ми смо кадри свате дочекати, 
да не биде тесно сватовима 
-- да не биде девет на конаку, 
већ тројица, неђе четворица. 
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Сал код мене хоћу ђеверове, 
и ако ћеш довес' јенђикаде 
и вашега сва'ског старешину, 
и са ш њиме кога му је мило 
од једнога па и до стотине. 
Свата купи више но што треба; 
мулћим није што рат бити неће 
ил' са вама од нашег везира, 
ил' од Петра од Кара Богдана. 
Не! Фала ти, мој милосан сине! 
Ја пред душом бившег мужа мога 
пара имам и доста имаћа. 
Гроше што ћеш харчит и дукате 
за кретање великије' свата, 
рачун фата' шта ћеш потрошити! 
Ако Бог да, кад у поход дођем 
-- у походе мојој једихници --
сва'ски ћу ти трошак донијети, 
за сватове што си потрошијо. 
За ту ваду кад ћеш долазити, 
вољ' ти, сине, до петнаес' дана, 
вољ' ти, сине, и до месец дана; 
воља ти је колико ти драго. 
Ја сам хазур дочекати сватове 
како данас, тако до године.“ 
То изрекла, ханка полећела, 
међу очи зета пољубила, 
златна змаја у оба образа, 
он кадуну у бијелу руку. 
Када руци -- и госпо'ство њејно --
приступила Осман бајрактару, 
Осман руку не даде кадуни: 
„Ћут', кадуна, не гријеши душе! 
Не море ми поднијети, ханко, 
так'е ханке да ми љубу руке!“ 
Одајска се отворише врата, 
уљегоше четири ђевојке, 
на руке хим четири тевсије, 
на тевсије четр'ес' бошчалука; 
пет набашка носаше Фатима 
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те хи мајци спушти до кољена, 
па турише даре пред Мехмеда 
са четер'ес' бошчалука златних. 
Какви беху бошчалуци златни, 
у каке су бошче замотати? 
Свака бошча на перо саш'вена, 
на свакојој од злата јабука. 
На јабукам пише за дарове, 
ђе ти дари беху командарски, 
што ће бити сватовски главари. 
Мехмед вика Осман бајрактара: 
„Е Османе, донеси бисаге 
од меневиш свиле исплетене;
твоје носи са зекана твога, 
а те моје са мога дорина!“ 
Млађи одмах слуша старијега; 
полетијо, па хељбе донијо 
-- једне своје, друге Мехмедове. 
Мехмед узе бошчалуке златне, 
оно четр'ес' даде бајрактару 
да хи Осман тури у хегбета, 
да хи дадне тамо старом бабу 
-- бабо тамо коме њему драго. 
Оно што је до пет бошчалука, 
они махсуз беху за Мехмеда: 
један беше Хаџи Смајилаги, 
један ханки алајбеговици, 
један аџу Цифрић Хасанаги, 
један стрини, љуби Хасановој, 
један њему, господару милу. 
Да причамо што беху дарови! 
То пет вреди пет стотин' дуката, 
сал Мехмедов бољи од свакога. 
По његовој бошчи гледајући, 
та је бошча од злата плетена, 
па на њојзи два каната златна 
-- обадва су од жежена злата --
на једноме слика од Фатиме, 
а на другом сина хаџијина. 
То је давно за њега грађено. 
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Ондар Мехмед прими бошчалуке 
те хи тури у своје бисаге, 
па се момку поче мењат лице 
--нема пара према даровима. 
Има Осман стотину дуката, 
но то ништа према томе дару. 
Мудре ханке Зајимбеговице, 
„Мехимеде, мој златан ћемере, 
што мијењаш чехру на образу? 
Ти нијеси пош'о на просидбу, 
сине мили, да просиш Фатиму, 
но ти так'а срећа донијела. 
Бога дајем тебе и бесједу, 
да си махсуз дош'о за Фатиму, 
да с' донијо на хурч маџарије, 
грош ти дала не бих похарчити. 
Што ће мене твоје маџарије 
кад ћ' и моје у твој дворац доћи 
чим је Фата за те привенчата?“ 
„Немој тако, Алибеговице! 
Ако дерман буде од еџела, 
биде душа у Зајима твога 
-- у твог мужа Зајим Алибега --
претекне ми глава од везира, 
мој ће бабо твога мужа тражит 
преко царства, па ма оклен било. 
Ти си млада, млад је и газија; 
ако Бог да, који море дати, 
море доћи, пород обродити, 
па ја потље лећет са шурама 
кā и сиви соко са крилима!“ 
Ханка рече, „Море, ако Бог да! 
Ако земан кā што кажеш дође, 
шта је добра у мог мужа било, 
сал' што га је везир одузео, 
да од тога половина дође, 
то би млого моме бегу било. 
Ово што је да се дадне Фати, 
што ти каза', то је све Фатино, 
што је моје материнство било. 
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Ту бегове мешавине нема.“ 
Мехмед своју памет изгубијо 
од толике клете имовине. 
Ханка узе Мехове бисаге; 
један бисаг тури бошчалуке, 
а у друге лаке брашњенике. 
Не мијеси пите ни колаче, 
но хим слатке тура гурабије 
све од меда и од масла сама. 
Онда они ручак донијеше. 
Сад га ханка Зајимова пита, 
„Сад, Мехмеде -- то није срамота, 
за тебе је венчата Фатима --
довешћемо будимског имама 
те ти Фату нићах учинити. 
Буди ш њоме један месец дана, 
од ријечи ништа бити неће; 
кад би тебе суђен данак бијо, 
очи моје, у рат код Будима, 
да не жалиш што си погинуо 
кад си Фати лице обљубијо.“ 
Бежи Фата одаји на врата. 
Мехмед својој говори пуници, 
„Фала, ханко, што ми жељу вршиш. 
Што се својој шћери не домишљаш? 
Кад би' ш њоме месец дана бијо, 
да ми потље суђен данак дође, 
да се зове удовица Фата, 
да јој намус иде ђевојачки, 
ја то на се кабулити нећу. 
Ни се броји' одек' љубит Фату, 
но се броји' у Бога над јаки, 
кад добијем мејдан џенералски 
-- кад везира на двор уфатимо 
и Талу га дамо на судију; 
кад велико поље под Будимом 
крвљом, ханко, поље обојимо, 
све од крви коњске и јуначке; 
и кад Климу воду замутимо, 
кад проточи Клима скрај Будима 
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пола с водом, пола дрвљом црном; 
кад понесе капе и калпаке 
и Петрове шапке са јунака --
ко добије, нека му Фатиме, 
нек' је љуби кад се гођ пробуди.“ 
Ханки за то сузе полећеше. 
Мехмед чекму маче по пенџеру, 
пукоше му двије даничкиње 
кā два грома од облака црна, 
Осман з двије гађа мерџанкиње. 
Кад пукоше са дворова 
-- са дворова Зајим Алибега --
пушке чуо муртатин везире. 
Везир знаше шта се учинело. 
Задрхта му срце у лубину 
и домуски на прси нишани, 
и на глави пера ал-Отмана, 
па завика међу дворанима, 
„Нека, нека, Смајилагић Меха! 
Бог ми вера која слагат неће, 
без крви је Мехо одвес' неће, 
без мртвије' и без рањеније'.' 
Оде ријеч пр'о Будима града 
и скочило и женско и мушко. 
Једно другом сокацима прича, 
„Испроси се Зајимбега Фата 
За Мехмеда алајбеговога!“ 
Ондар Мехмед вика на хануму, 
„Вичи млађе, нек' коње спремају!“ 
Млади момци коње опремише, 
а момци се хазур учинеше. 
Одајска се отворише врата, 
кад уљеже Зајимова Фата. 
Пови скуте, а пови рукаве, 
па прилеће господару своме, 
пољуби га у скут и у руку, 
па газијску чизму на Мехмеду, 
па серџаду пред мужа својега, 
а он Фату у оба образа. 
Па отале два витеза крећу; 
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послушнице лунтре у шакама, 
ханке двије пред њих на авлију. 
Кад су били наврх мердивена, 
кад ту једна стајаше девојка, 
мало гора беше од Фатиме. 
Овако је стала пред Мехмеда, 
овако му говори ђевојка: 
„Мехимеде, нови алајбеже, 
срећита ти Зајимбега Фата 
и сретно ти ново алајбегство! 
Оваки је адет у Будиму, 
која па'не кā и што је Фата 
-- тек такије' млого не запада --
да кажемо шта има Фатима, 
алајбеже, кад биде судбина. 
Видиш оно поље према нама 
и у поље два села велика, 
куле честе кā и да су двори, 
оба села по стотину кућа? 
То је с мајке на шћерку остало. 
Видиш ову пљацу у Будиму? 
Она није што је рекла Фата 
-- то је Зајим Алибега било --
но ти кажем њејно материнство. 
Ова пљаца з десне стран' сокака, 
од овога што гледамо двора 
до онога што је према нама 
-- што је на њем тенећета жута, 
што се сјаји као месечина, 
у двор онај седи ћехајбаша 
што Фатину гледа имовину --
и оно је за тебе предато. 
Ова соба што је преда нама, 
у њој, момче, нигђе ништа нема 
без мушеме са сухијем златом.“ 
Мехмед 'вако беседи ђевојци, 
„Жива била, и срећу имала! 
Све кажујеш што је у адету. 
Благо није гроши ни дукати, 
вет је благо што је срцу драго. 
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Ја сам синак оног кахримана 
који главу даје за султана, 
и за ватан и за кахримана, 
за овако робље нападено. 
Здравља нама и цару нашему!“ 
Ондар момци низ двор салећеше, 
на готове коње појахаше. 
Полећеше два сокола сива 
кā пр'о неба даница звијезда. 
Дан за даном, конак за конаком, 
вакат дође, у Каниџу сишли. 
Хабер оде у Каниџу царску 
његовоме амиџи и бабу. 
Когођ први на муштулук дође, 
дадоше му благо небројено; 
когођ други на муштулук дође, 
њему коње даше нејахане, 
а трећијем чоху нерезану. 
Хасанпаши Тиру царевоме 
хабер даше за хаџина сина; 
Хасанпаша емер учинијо 
те з бедема топе истуријо 
-- шемлук чине новом алајбегу. 
Сад када је Мехмед долетијо 
са Османом танким бајрактаром, 
од витеза коња одсједоше. 
Кавадари коње прифатише, 
момка оба уз двор полећеше 
ђено седи Хаџи Смајилага, 
први Осман па за њим Мехмеде. 
Осман селам турски натуријо, 
двије аге селам прифатише. 
Осман сави руке и рукаве, 
обојици руку пољубијо, 
а они му хожђелдије дају 
-- хожђелдије и сафађелдије --
код себе му место начинише. 
„Сед', Османе, наша крила златна!“ 
Осман седе, а Мехмед прилете, 
баба љуби у скут и у руку 
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и амиџи Цифрић Хасанагу. 
Измаче се, па хи дворит стаде, 
сиви соко преложијо руке 
према свога баба и амиџе. 
Сад му бабо хожђелдију даје 
и пита га за мир и за здравље. 
„Како, сине, до Будима сиде? 
Јеси ли се, сине, напатијо 
код нашега доброг пријатеља, 
у Будиму уштугли везира?“ 
„Нијесам се, бабо напатијо. 
Ради мене, никад у вијеку 
бољи ићрам нисам дочекао 
но код оног уштуглије царског: 
и одмах ми мандат претуријо, 
и добро ме за тебе упит'о 
-- и за тебе и амиџу Хаса --
и махсуз ти селам оправијо, 
ако могнеш како па икако 
да отидеш у Будим везиру 
ради госта један месец дана.“ 
„Фала паши и његову шану 
што је пит'о и селам спремијо! 
Мој Мехмеде, мој образу светли, 
како ти се свиђе у Будиму? 
Ти нијеси прије силазијо. 
Јеси ли се чему зачудијо?“ 
„О мој бабо, Хаџи Смајилага, 
шехер добар што нема карара, 
ни чему се зачудијо нисам. 
Што ми рече: ‚Хајде до Будима, 
до нашега доброг пријатеља,‛ 
почем туна пријатељство нађе? 
О мој бабо, Хаџи Смајилага, 
кад сам дош'о на широку Климу 
-- на широку Климу спрем Будиму --
наиђосмо на чекме ћуприју 
-- беше јако огрануло сунце 
врховима и по планинама --
наљегосмо преко поља равна, 
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па смо чудно чудо сагледали. 
Изби, бабо, сребрена кочија, 
И под њоме дван'ес' бедевија 
ципцијеле чохом покривене 
одврх главе до зелене траве. 
Пред кочије на ата једнога 
-- на једнога ата алатаста --
изби један делибаша царски, 
Силна сила што није карара. 
Мало гори беше од сердара 
-- онакога и брка и ока, 
чехре страшне, а чела широка --
и на њему 'дјела јањичарска 
-- и на њега и коња његова. 
Само калпак беше над очима, 
и на калпак златно перо пише 
старешина на стотину људи. 
Поред њега педесет делија 
На педесет шамски' бедевија. 
Силне беху -- клете, џиновите! --
и на њима такумови, бабо! 
-- јањичарска седла сахтијанска, 
уз раме хим џиде прислоњене, 
а на бедре црвене чакшире, 
и на плећи гуње јањичарске, 
и једнаке иза кука ћорде. 
Ја завиках бајрактару моме, 
‚Бајрактаре -- мој премијо брате! --
добре ли су шикали кочије 
што хи добре вучу бедевије, 
добре ли су царске све делије 
што поред њег' иду ус кочије, 
а најбољи њихан старешина!‛ 
То је, бабо, сила над силама. 
‚О Османе, би ли мог'о знати 
шта је оно њима у кочије? 
Ил' су паше или су везири, 
ил' хареми паша и везира?‛ 
‚Мехо, не знам, мојега ми дина!‛ 
Па напријед коње потерасмо, 
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кад нас писка срете ис кочија 
-- пишти, бабо, кā под камен гуја --
писка стоји, до неба се чује, 
и уз писку ове речи виче: 
‚Е, Будиму, ватром изгоријо 
и везира циган погубијо, 
што у црно зави по Будиму, 
што раздвоји и мило и драго 
а погуби главе газалијске! 
Неке живе у Дунав побаца, 
неке тури под своје џелате, 
неке хи је сургун учинијо 
у Багдату, у трећему царству, 
како нигда кућу видет неће. 
Сад у робље ударијо руку, 
роби везир газијске девојке 
-- робље роби, спрема у душмане --
вјеру турску даје за невјеру. 
Тā је зулум толико година, 
па немаде нигђе кахримана 
да однесе махзар код султана, 
да спријечи зулум од душмана. 
Лијеп дину, моја рано љута, 
а иману, срце извађено! 
Турска веро, јади до вијека! 
Моја мајка, сиња кукавица, 
ђе остаде биз нигђе никога 
код њејнога добра свакојега 
-- мене једну, па ни мене једну, 
а мужа јој давно сурисали!‛ 
Родитељу, кад разумјех речи, 
живо ми је срце заиграло, 
клепнуше ми токе на прсима 
и млоге ме мисли притискоше: 
‚Је л' истина да то везир гради?‛ 
Па не могох вјеровати, бабо, 
јер си ми га пријатеља каз'о 
што так'ога добијао н'јеси. 
Приђох с коњем, турски селам вика'. 
Не шћеше ми, бабо, прифатити; 
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делибаша не окреће главу 
нити к' мене, нити ка Осману. 
Ја њихова старешину пита': 
‚Болан бијо, млад јањичар ага! 
Шта је ова писка у кочије? 
Ал' је вила, ал' је гуја љута, 
ал' од Бога 'нак'а утворица? 
Какав ли је зулум у кочије 
што га воду на силу делије?‛ 
Бе, мој бабо, види делибаше! 
Одмах на ме хамлет учинијо, 
поче руку турат на гршницу, 
па ми 'ваку рече лакрдију: 
‚Сиктер отле, пијана делијо! 
Ил' си махнит, или си препијо, 
ил' те бабо луда поднивијо? 
Терај коња, вуци кабаницу, 
немој млого причат беспослицу! 
Одмах ће те руса глава проћи!‛ 
Да Османа не би бајрактара, 
ја се хотах посвадити ш њиме; 
ни бих тога роба пропуштијо 
да отиде у душманске руке, 
што ме не би разминула глава.“ 
Кад алајбег чуо Мехимеда 
те му так'и зулум њихов каза, 
из носа му југовина пухну 
а из чела киша ударила, 
скламнуше му двије виличине 
кā на мору морске кајичине. 
На четворо раздвоијо браду, 
поче гледат више себе ћорду, 
а овако зађе бесједити: 
„Курвин сине -- курва те родила! --
а 'вамо се дичиш у механу 
како не знаш што се мејдан дели 
и како те чему не учисмо! 
Што ће мејдан према женској глави? 
Црн ти образ Богу на дивану 
кā што ти је данас на мејдану! 
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Препаде л' се -- курва те родила! --
од њихово педесет делија 
и једнога њихног старешине? 
А како ћеш сутра на душмане, 
на душмане међу логорима? 
Па баш пушта цуру заробљену! 
Одведоше цареве делије, 
и ти не смје одбранит ђевојку!“ 
„Не смјех, бабо, од тебе старога, 
јер си мене рек'о на походу: 
‚Хајде, сине -- хајирли ти било! --
Гледај тамо без белаја проћи; 
немој чамат, и врни се амо!‛“ 
„Мехимеде -- родила те курва! --
белај друго, а друго је намус, 
а друго је тако нападање, 
да пропушташ цуре заробљене. 
Па ш чим, кучко, у Будиму сиде 
и покори пред везира главу? 
Црн ти мандат, црно алајбегство, 
бели ш њиме споровати нећеш!“ 
Па хаџија баш к'о ватра жива, 
би рекао и би се заклео 
да му нема ни тридес' година. 
Ш чивије му плану аџемкиња 
-- Бог да знаше, изгубит га хћаше 
и ту младос' у земљу срушити. 
Осман скочи, грли алајбега: 
„Шта то чиниш? Јеси л' полудијо? 
Е, то није како Мехо прича, 
Но те синдрак куша на одају 
да која је дјела учинијо, 
да га не би за та дјела кар'о. 
То је било кā што Мехо прича, 
ал' је Мехмед бабово дијете, 
он је на њих хуџум учинијо, 
делибаше главу погубијо. 
Ја му мало бијо од помоћи, 
ударисмо у делије руку; 
половину главам растависмо, 
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половина оде без памети. 
Твој је Мехмед налџак извадијо 
те прекиде гајтан на кочију. 
Чоха паде, кочија остаде. 
Кад обадва погледасмо, бабо, 
у кочији седаше ђевојка 
кā планинска вила белогорка. 
Па од јада њејних великије' 
з десне стране косу очупала, 
а низ образ кожу подерала, 
вране своје очи затворила. 
Познадосмо д' 'е од соја добра 
иако су на њој одијела 
црна мрка, бојом обојена, 
па је пита твој синдрак Мехмеде: 
‚Цуро млада, сврх твоије' јада 
чија ли си? Како ти је име? 
Којег ли си соја и оџака? 
Која те је поднивила мајка?‛ 
Мој хаџија, мишљаше девојка 
да са ш њоме говоре делије, 
нит' отвара своје очи вране; 
з двије руке за чело се држи, 
а све тужи и нарица речи. 
Овако је Меху беседила: 
‚Сиктер отле, царски муртатине! 
Ви сте сваки издајице царске 
кад чините хизмет издајици; 
царски намус и вјеру ломите, 
и водите вјере за невјере, 
што нам дину поднијет не море.‛ 
Твој Мехмед је њојзи беседијо, 
‚Злато мило изсред срца мога, 
ја нијесам царева делија, 
но сам, цуро, далњи јабанџија.‛ 
Кад девојка разабра бесједе, 
ондар своје очи отворила. 
Није фајда ни за мене причат 
-- а камоли за Мехмеда твога! --
прекиде нас оба са очима 
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баш кā момка сабља отровата, 
так'а беше од госпо'ског соја! 
Ак', алајбег, у судбини дође 
те је видиш за Мехмеда твога, 
па ћеш виђет је ли то истина. 
Онда позна ђе смо јабанџије 
и виђела шта смо учинели, 
ђе смо њејно ропство спријечили, 
од делија га'рет учињели. 
Јекну млада, твоме сину каза: 
‚Срце, очи, момче на дората! 
Ја сам шћерка најбољег оџака, 
ја Фатима Зајим Алибега. 
То је први оџак у Будиму, 
од нас се је Будим основао.‛ 
Па кад стаде јаде јадовати: 
кад је била од двије године, 
ферман њима дошло од Отмана 
и у њему хајир-дова царска: 
„Добро сте ми намус одржали! 
Скоро отет Будим од душмана. 
Сад сам вама, аге, одредијо 
да у Будим оправим везира 
и са ш њиме војног командара 
-- командара пашу јањичара --
са ш њим војске педесет хиљада 
и педесет бојније' топова, 
да утврдим Будим од душмана. 
Везир 'оће с вама управљати 
-- везир с вама и мојим земљама, 
паша војни са његовом војском 
под управом мојега везира --
да заштити и вас и Крајину, 
да вам терет скине од душмана.“‛ 
Кад су чули за метанет, аџо, 
‚Мој га бабо Зајим преучијо, 
покупијо аге и бегове 
-- ту стотину ага и бегова --
те хим царски ферман преучијо, 
и на томе шућур учинили. 



   Авдо  Међедовић                                                             

1622

Епске 
народне 
пјесме

Срце моје, пошли у сретање, 
аге и бези што су по избору, 
који носу цареве челенке 
и на ате рахте позлаћене. 
Узели су четир' мудериса, 
четири ста софти из медреса 
-- на софтама чантре о рамена 
и у њима Курхан, књига божја --
на два дана јандал од Будима, 
ту су срели царева везира 
и пред њим се аге поклониле, 
рад' фермана скуту приступили. 
Мудериси дову заучили 
-- они дову, а сви Турци ‚амин‛ --
и ђечица, не би л' кабул било 
да се хајиром везир ка нама дође, 
за два дана учили Курхана. 
У двор смо га станом настанили 
све на чоху и на чисто злато, 
за годину ишли на честидбу, 
јабанџијо, кā и пред везира, 
а да царске адалете виду. 
А Будим је у једноме граду, 
војска ц'јела њему под команду. 
Сваком аги и бегу цареву, 
узео му име и презиме, 
од којег је соја и племена, 
и видијо који земље брани 
-- ватан царски и образ султански --
главе дају, земље не пуштају. 
На четири места на Будиму, 
на свакоју на излаз капију, 
начинијо страже и чардаке. 
Поставијо страже јањичарске, 
и над њима њихне старешине; 
старешинам емер учинијо, 
сваког дана и цијеле ноћи, 
когођ шћене уљећ ил' изићи, 
да га страже виде и претресу, 
да не носи писмо ил' махзара. 
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Кад је так'е запте ударијо, 
ондар они што су други били 
-- на везирски емер пристанули, 
како хоће да све море радит --
он је оне у двор утуријо. 
На садату, на својој капији, 
ту је силан чардак начинијо, 
и у њему двадесет џелата 
главе црне а зуби бијели, 
и над њима црног џелатбашу. 
Оваки му емер учинијо: 
„Когођ шћене уљећ код везира, 
питајте га, шта ће и како ће! 
Ако рекне да за нечим тужи, 
посец'те га и ђовду баците, 
у Дунав га леден утопите! 
Они други што код мене дођу, 
питајте хи шта ће код везира! 
Ако рекну, ‚хоћемо к везиру 
да седимо и конуштишемо,‛ 
свежите га и ухапсите га! 
Ја ћу знати шта ћу ш њим радити.“ 
Кад је так'и зулум учинијо, 
педесет хи тури под џелата, 
а педесет живе повезао, 
о грло хим камен објесијо, 
живе хи је у Дунав бачијо 
да испада душа на мукама. 
Оно што је у дворе остало 
те не смјело ни тамо ни амо, 
оне з двора ноћом покупијо, 
сваког ноћом сургун учинијо 
у Багдату, у трећему царству, 
како никад кућу видет неће; 
и мога је сурисао баба, 
ја остала луда иза баба. 
Мајка ме је кријући нивила, 
није знала да ко знаде за ме. 
Кад је мога сурисао баба, 
ја сам била од четири љета; 
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и тај муртат како седи туна, 
сад се пуни петн'еста година, 
мене црној деветнаес' равно. 
Видоше ме будимске девојке 
и будимске удовице ханке, 
што је везир дворе зацрнијо 
кā и мога Зајим Алибега. 
Не знадоше, но ме пофалише: 
„Што је Фата Зајим Алибега, 
што је так'е ни у гори нема 
-- ни у гори белогорке виле --
а камоли да је роди мајка!“ 
Муртат везир за ме разумијо 
и за мене просце оправијо, 
Будимлије издајице царске, 
да ја узмем душманина мога. 
Просце сам му сиктер учинила, 
-- „Сиктер отле, издајице царске! 
Ја узети душманина нећу, 
да ће небо на земљу панути!“ --
и везир се наљутијо на ме. 
Јучера је мене поробијо, 
и јутрос ме спрема з делијама 
за некога до Кара Богдана, 
за некак'а Петра Џенерала.‛ 
Када Мехмед разуми бесједе, 
њему рече Зајимова Фата, 
‚Златно змајче, ти чије си дете, 
од којег си места и оџака 
-- златни змаје! -- и од којег баба, 
и како је твоје име златно?‛ 
Он се каз'о, ‚Хаџићу Мехмеде, 
мијо синак Смајил алајбега, 
ако си га чула јä разнала.‛ 
‚Добро знадем, казала ми мајка: 
„Тā је први оџак Смајилаге, 
-- тā ј' газија з Босне кључаница --
и одрасти, адиђар Фатима, 
Да те даднем за Хаџина сина! 
Нека оде вила за сокола, 
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нек' се оџак спрем' оџака нађе, 
нек' се оџак снује и оснива!“‛ 
Мој хаџија, Мехмед Фату пита, 
‚Би л' м' узела да ми бидеш љуба? 
Видиш ли ме, бегенишеш ли ме? 
-- не, Фатима, по овом случају, 
што те везир роби и оправља, 
но да ти је у Будиму бабо, 
по виђењу и светском причању?‛ 
Фата рече твоме Мехимеду: 
‚Узела бих тебе, Мехмедага, 
да је седам пута умирати, 
да је кабил па опет живети, 
осми пут би' тебе љуба била! 
Тек ти, срце, требовати нећу, 
сад ће тебе разминути глава 
-- ти ће мене јади задесити, 
да те јаде видим поврх јада, 
твоја младос' да се стопи бујна --
без ако ћеш да ти бидем љуба, 
тур' на дора, бежи ка Каниџи! 
Ако да Бог, да код баба дођеш 
те нас бабо спаси од везира, 
а другчије никад до вијека.‛ 
Молила га и вика му Фата. 
То код твога не пријону сина: 
‚Од тог, Фато, разговора нема. 
Ја сам један у мојега баба 
и амиџе Цифрића Хасана. 
Не женим се поткријући бабо, 
без ако ћеш да те врнем мајци, 
па и опет да питамо мајку 
да те дадне да ми бидеш љуба.‛“ 
Једва ондар Осман бајрактаре 
посадијо старог алајбега. 
Све слушаше, а сабљу држаше. 
Најзад Осман рече алајбегу: 
„То је, стари, дуга мухамела, 
но да теби понакраће причам. 
Дечко Фату узе на дората. 
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‚Ти, Османе, наша златна крила, 
ти окрени шикали кочије, 
а отете свежи бедевије, 
за млом трагом хајде ка Будиму! 
Ја однијех Фату Зајимову.‛ 
Ја послушах твога једихника, 
свеза' хата, свеза' бедевије. 
Мехмед оде и однесе Фату. 
Тамо га је сусрела ханума. 
Да је у час није уграбијо, 
шћела се је з двора саломити. 
Он је знао док је уставијо, 
и тамо га дочекала ханка. 
Каз'о шта је учинијо амо. 
Она га је Богом закумила: 
‚Што не носи Фату у Каниџу, 
но доведе да изгубиш главу?‛ 
Он јој каз'о к'о што је и Фати. 
‚У над Бога -- а у здравље баба --
ништа Фати твојој бити неће. 
Фата ми се твоја поклонила. 
Ја је примам да ми биде љуба 
ако си ти за Фатиму рази. 
Немој рећи да је заточена 
-- удаји је коме ти је драго! --
сербез држи дворе отворене, 
твоју Фату везир дират неће.‛ 
Дала му је и честитала је. 
У то догнах шикали кочије. 
У подрум хи бегов утерасмо, 
и оба се мало одморисмо, 
и витезе коње појахасмо, 
и у садат одосмо к везиру. 
Нит' имаше преке ни џелата, 
ни твом сину на двор застављање. 
Ја остадо' провадат хајване, 
и све слушам шта ће горе бити, 
да ти сину бидем од помоћи. 
Везир га је добро дочекао. 
Прич'о ти је, мандат претуријо, 
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и твом сину хајир-дову дао. 
Мехмед сиш'о, коње појахали, 
пошетали пљацом од Будима, 
нашли дворац хаћим ефендије. 
Да ти причам шта је горе било, 
ако Бог да, имаће времена. 
Горе ти је уз'о нићахнаму, 
и ето је у њедрима сину. 
Дошли опет, вратили се ханки, 
на дворове њене преноћили. 
Да ти причам шта у двор имаше 
и што ли је зинет у авлији 
-- у авлији, па уз мердивене, 
па ћошкове, чим су окићени, 
мердивени ш чим су поковани, 
каква хим је дувар од авлије, 
а как'а су врата од капије --
кад смо потље виђели Фатиму, 
њејну мајку Алибеговицу 
-- и на њима бисер и џевахир, 
и на главе златне оковице 
а низ прси златне огрлице, 
у одаји бисер и џевахир --
шта смо пили и шта ли смо јели, 
и на чем смо санак претурили! 
Сан заспали и рано се дигли, 
и свакоји ићрам поднијели. 
Јела, пила, било изобила. 
За Фатиму нишан претурили. 
Пита Мехмед Алибеговицу, 
‚Колико ћемо одаљити ваду 
пошто одем, јä л' неђељу дана 
-- јä л' недељу, јä л' петнаес', ханко --
или месец, или и два дана? 
Как'е ћу ти порезат хаљине, 
ја једихник твојој јединици? 
Ил' ћу за њу довести кочије 
и у њима јенђикаде младе, 
ил' једеке за твоју ђевојку?‛ 
Она рекла: ‚Све како ти драго!‛ 
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За сватове да упита тебе: 
‚Кад му кажеш шта је било амо, 
он ће знати кол'ко ће купити; 
израд мене, стотину хиљада! 
А пред душом Зајим бега мога, 
у Будим' је хиљаду дворова, 
све Зајима од рода једнога 
-- неђе бези, неђе удовице, 
неђе луда мајка и ђечица --
којијем је везир учинијо, 
мили сине, кā и мене младој. 
Са сватима досадити нећу, 
ни сватима тежак конак градит; 
ниђе девет не дам на конаку, 
без тројица, неђе четворица. 
Држаћу хи за неђељу дана, 
адиђар ти натоварит Фату, 
и њезино четрдес' комора 
венедничком чохом замотане, 
а мљетачком дибом покривене.‛ 
За рухо му није дала ханка 
да он реже рухо на Фатиму: 
‚Фата има од данашњег дана, 
мили сине, за вијека њејна 
да облачи кате поврх ката, 
а да носи злато поврх ката. 
Само здравље и вијек, Мешине, 
тебе, сине, и мојој Фатими, 
мене, сине, кā и твојој мајци, 
и твом бабу и аџу Хасану! 
Свијет'о ви образ остануо, 
учињели што сте наумили, 
душмани ви под ногама били! 
Немојте се, сине, препанути 
за сватове што ћеш потрошити; 
рачун води, харчи маџарије! 
Ако Бог да, кад буде судбина, 
па кад дођем у походај шћерки, 
сва'ски ћу ти трошак донијети. 
Фата има доста материнства 
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сем бабова добра свакојега.‛ 
Мој алајбег, да ти Осман прича 
шта је оџак, а шта је господа, 
што је ханка Алибеговица, 
шта је само њејно у Будиму 
-- што је ханум' Алибеговице 
осим што је Алибега било --
што је данас везир одузео 
-- да доведеш четири ћатиба, 
да ти причам за петнаес' дана, 
не бих мог'о, беже, опричати 
ни ћатиби могли написати. 
Сал нек' сретно и хајирли буде! 
Кад се ханком з даром претурисмо, 
дала нам је четр'ес' бошчалука 
за сва'скије' четр'ес' старешина, 
махсуз тебе и Мехмеду твоме: 
један тебе, један твојој љуби, 
један твоме брату Хасанаги,
један ханки Хасанагиници. 
Видећеш хи, преда те ће доћи. 
Имаш, дедо, стотину година, 
видијо си свашта и свачега, 
а такије' ни чуо нијеси. 
То пет вреди пе'стотина рушпа 
осим друго четр'ес' бошчалука. 
Кад турисмо даре у бисаге, 
поче нам се лице мијењати. 
У нас пара нема спрема дара, 
јер нијесмо пошли на просидбу, 
без да путни хашлук проведемо. 
Мудра ханка -- три је нашла јада! --
бир виђела, бир се осјетила, 
па Мешину твоме бесједила, 
‚Мијо зете, не мијењај лице! 
Ти нијеси дош'о на просидбу, 
нити те је оправијо бабо 
ил' за Фатку или другу какву, 
без си трошак уз'о за Будима 
докле дођеш и натраг се врнеш. 
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Ова ти је прва ријеч моја: 
баш да си ми махсуз у Будиму 
да испросиш Зајимову Фату, 
не би о'ђе гроша потросијо. 
Што би мене, мијо сине, кћеле 
маџарије ил' дукати жути 
кад ћ' и ово у твој дворац доћи?‛ 
Твој је синак рек'о беговици, 
‚Немој тако зборити, кадуно! 
Неће бити кā што мислиш млада, 
но ће бити што Бог даде јаки. 
Бог ће дати и срећа дон'јети
-- море дати дерман од еџела --
у над Бога а у здравље баба, 
а биде жив Зајим Алибего, 
море њега наћи Смајилага 
са помоћом цара ал-Отмана; 
кад будемо учинили чаре, 
надвладали муртата везира, 
бега твога довес' у Будиму 
-- а ти млада и добра кадуна --
па са тобом пород обродити 
и ја нове имати шуреве, 
па с моијем летет шуревима 
кā и сиви соко са крилима!‛ 
‚Мијо сине, амин, ако Бог да, 
и то било и ми дочекали! 
Ја ти дајем моје материнство, 
а не дирам, сине, имовину, 
имовину мојег Зајимбега. 
Сал што му је везир одузео, 
да би од тог дошла половина, 
он би свашта им'о и свачега!‛ 
Па да више речи прекратимо. 
Мој хаџија, ево ти дарова, 
а ево ти мандат и беглерство, 
а ево ти снаха за синдрака 
-- само снаха није бадихава. 
Ја ти кажем, Смајил алајбеже, 
нијеси се стари изродијо, 
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но си доброг змаја обродијо! 
Од њега се засрамити нећеш 
ни пред Богом на Расат Мејдану 
ни пред царом, ни как'им диваном.“ 
Ондар скочи Хаџи Смајилага 
па рашири руке обадвије, 
па загрли једихника свога. 
Пољуби га међу очи вране 
ђе се сиви соколови љубе, 
па завика: „Хај' аферим сине, 
кад си образ свјетли очувао! 
Сада, сине, бриге имат немој! 
Узми, сине, Осман бајрактара, 
шетај ш њиме куд је тебе драго! 
Пој јаране, доводи ахбабе 
по кафама и по механама, 
амо немој окретати главу! 
Сад ја виђох да сад имам сина 
и остадох срца напуњена. 
Здравља тебе и твојему бабу, 
и Цифрићу аџи Хасанаги, 
равној Босни и Унђуровини, 
златном крилу и нашој Крајини, 
ја ћу знати шта ћу сад радити 
и как'е ћу књиге растурити, 
и како ћу подизат Крајину. 
За тā светли образ сина мога 
ја не жалим паре ни дукате, 
па ни своју са два рама главу 
-- нити моју, нити брата мога --
у над Бога да жељу свршимо, 
да ту вилу видим за сокола, 
тог везира душманина свога 
да га видим шта ћ' од њега радит!“ 
Мехмед своје токе распучијо, 
мандат Мехо пред њега туријо, 
књигу шарну будимског везира, 
бабовога првог пријатеља. 
Бабу своме Мехмед говоријо: 
„Да ви'ш, бабо, пријатеља твога! 
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Ова карта за тебе послата 
од везира до Кара Богдана. 
Дарив'о је Фату за братимство, 
дарив'о је Петру Џенералу 
да је љуби кад се год пробуди. 
А ни на то да га не остави, 
но да скоро обдарује побра 
з двије главе од два алајбега 
-- с твојом, бабо, и брата Хасана, 
и са трећом од вашега сина. 
Па у карти 'вако везир каже: 
‚Ако Бог да, мили побратиме, 
ако Бог да, кад до тога дођем 
те ти главе спремим за дарове, 
одмах ће ти за тим Босна доћи, 
да на Босну туриш командарство. 
Будим ћу ти пређе уручити 
-- пређе, побро, но што спремим главе.‛ 
Ето виђи пријатеља твога!“ 
Смајил сину рече алајбеже: 
„Сад ја, сине, виђо' и развиђо' 
-- Ха! је у дин руку ударијо 
и оџаке тол'ке погасијо. 
Ја сад видим шта би са млом било. 
Бог ће дати, то ћемо гледати.“ 
Сад Османа загрлијо свога. 
„Мој Османе, мој образу светли, 
пит'о сам те неколико пута, 
‚Хо' ли, сине, да те оженимо?‛ 
Нијеси ми дао поменути! 
Сад ти, сине, по готову дође 
са овијем нашима сватима. 
Кад нашега сина оженимо, 
тражићу ти цуру у Будиму, 
коју рекне Алибеговица 
кā Фатиму што је сину дала. 
Оном ћу те цуром оженити, 
мијо сине, за живота мога 
-- у над Бога иштем, ако Бог да, 
Дав'о сам ти седам-осам пута, 
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да т' оженим, полу имовине; 
ти нијеси шћијо имовину, 
но је штитиш за синдрака мога. 
Сад кад биде -- у над Бога јака --
доста, сине, и тебе и њему: 
тебе моје, њему Фатимино, 
а Хасану има Хасаново; 
ако редом буде умирати, 
то ће исто наше останути. 
Ни с тијем ти добро вратит, сине; 
вратит нећу, нити могу платит.“ 
Осман старцу руку пољубијо, 
оба момка одаји на врата. 
Стари даре узе преда себе 
те хи стаде стари раздвајати, 
четр'ес' бошчи, четр'ес' бошчалука. 
Тридес' тури за тридесет своје, 
за тридесет својих буљукбаша. 
Један тури за Хрњу сердара, 
за цијеле војске командара. 
Један добар остави Халилу, 
што ће ђевер бити уж ђевојку. 
Један добар оставијо Талу, 
јер без тога не колеће Тале; 
један с Лике личком Мустајбегу; 
шес' другије' на шес' бајрактара 
што су крила цијеле Крајине. 
У то њему кара акшам дође. 
Акшам клања Хасан и хаџија, 
и њихове обије кадуне, 
те кадуне да роде јунаке. 
Мајка млада Хаџића Мехмеда 
око њега вијек протурила. 
Млада беше кā и горска вила. 
Шућур чини, а не жали сина, 
у које га оправља сватове 
на крвава дјела и мејдане, 
но леташе и песму певаше, 
и у песми речи нарецаше: 
„Богу шућур кад ми даде сина 
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што намноже царство ал-Отмана, 
што помаже сваког кахримана, 
што узима робље од душмана! 
Свијетал му образ и десница 
и његова остра посјеклица, 
учинијо штогој наумијо! 
Ја не жалим изгубити сина, 
Сал да стопим царског муртатина, 
да не даје земље душманима.“ 
А Смајил јој афериме даје. 
„Хај' аферим, исмихан кадуно! 
Видијо сам твоју госпоштињу, 
младос' твоју према мене старом, 
добар си ми хизмет учинила! 
Бог ти дао, и родила сина 
-- так'е ханке рађају јунаке! --
што не вишиш младос' од старога.“ 
Ондар стиже госпо'ска вечера. 
Вечераше, мрве побрисаше, 
па поспаше, ноћцу боравише. 
Кад је сахат пред зорицу било, 
сад газија Хаџи Смајилага, 
он Омера виче бајрактара 
са чардака на своје дворове. 
Кад је млађи дош'о код старијег, 
руци пође, измаче се дворит. 
„Сине мили, Омер бајрактаре, 
на мене се два весеља граде. 
Сину ново дош'о алајбегство 
-- и нека је, има и на кога! --
кавгали се цуром оженијо, 
Што су на њу до два заточиштва. 
Једно, сине, Петра од Богдана, 
друго, сине, Будимског везира. 
Сад ће самнут и гранути сунце, 
навалиће честидбина на ме. 
Немој мене образ оцрнити! 
Сад повичи четрдес' сејмена 
-- ти си на њи', сине, старешина --
отвор' кључе од подрума мога, 
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од онога што ј' у њега пиво, 
у којег је на хардове вино, 
и ракија љута покрај вина! 
Растур' твоје на реду сејмене, 
ко ће сретат, а ко ће пратити, 
а ко ће хи на двору стимати. 
Барем месец или више дана 
код мене ће долазити аге 
честитат ми сину алајбегство, 
а ја причат, ђе се оженијо. 
Хизмет чини, не окрећи главу, 
пива харчи и точи свакоја! 
Немој гледат шта ће останути; 
ак' у живот' биде Смајилага, 
за свадбу ћу друго набавити.“ 
Он Омера врну на чардаку, 
па својега зовну кавадара 
што са табљом и топима суди. 
Хусеину рече на одају, 
„Сад изиди на град, на капију, 
те опали два топа велика 
који хабер од весеља дају 
-- које знаде серхат и Крајина 
што с' од рата, што су од весеља --
нек' свак' знаде да ја женим сина, 
нека аге на полазе дођу, 
да хи добро, сине, дочекамо!“ 
Кад је так'и емер учинијо, 
Омер оде међу сејменима, 
њима рече шта је стари рек'о; 
па прскоше на четири стране. 
Са авлије врата отворише, 
из подрума пића повадише, 
сваку собу у двор потпунише. 
Растурише чаше и бардаке 
и од сребра срмали букале 
-- свака соба једнаки хастали, 
а једнаке чаше и бардаци --
разна пића пред сваког једнака 
и столови под аге цареве. 
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Док дворове хазур учињеше, 
са бедема топи запуцаше, 
глас додали до свакога краја. 
Јека оде поврх земље црне, 
топе чуше баше и бимбаше 
у Каниџу и око Каниџе. 
За топове шућур учинеше: 
„Благош, дош'о Мехмед из Будима 
и на себе мандат претуријо, 
И својега обрадов'о баба 
и цијелу серхат и Крајину!“ 
Шућур оде од града до града 
-- на град сваки и сваку паланку --
неђе с топом, неђе с кумбарама 
једно другом хабер учинело. 
Весеље се на сваки крај гради 
кā да сваки свога жени сина 
-- или жени, ил' удаје шћерку, 
или своје сунећаје чедо. 
Тадар срећа беше у Турака 
те хајаше једно за другијем 
-- хајање је добро војевање 
и на свакој страни продирање --
одоше се аге опремати 
на честидбу Хаџи Смајилаги. 
Ко је ближи, пјеше на ногама, 
ко је даље на коња својега. 
Ко најпрви на честидбу дође? 
Најпрви је Хасанпаша Тиро 
Ш његовије' педесет делија. 
У бегове укрцаше дворе. 
Селам даде паша Смајилаги 
и газији Цифрић Хасанаги, 
и честидбу за долазак сина, 
ђе је здраво дошло из Будима 
и добијо алајбегство на се. 
Шемлук иде, а пије се вино 
и ракија трипут препечена. 
Смајилага паши говоријо: 
„Златни паша, царево кољено, 
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за сина сам цуру испросијо!“ 
Па му каза коју и какоју. 
„Ти си, паша, клучаница наша. 
Да ми, паша, бидеш од помоћи!“ 
Паша рече Хаџи Смајилаги: 
„Што, хаџија, збориш лакрдије? 
Богу шућур кад си га родијо 
и так'и је успјех учинијо! 
Ја не жалим за њег' погинути 
са дванаес' хиљада војника 
војске царске, браће јањичара. 
Први ћу ти у сватове поћи, 
ако Бог да, кад је тебе драго.“ 
Он га својом руком загрлијо. 
Паши рече:“Хај, газијо царска!“ 
Ондар Хасанпашу испратише, 
па остале баше навалише 
из Каниџе, града бијелога. 
Најпрва су два диздара царска, 
па за њима четири ајана. 
Сваки свога води бајрактара. 
Успеше се на двор Смајилаги. 
Селам даше, па се загрлише, 
посједаше један код другога. 
Смајилаги честидбине дају, 
и он њима: „Добро, аге, фала! 
На мене су двије честидбине: 
на мојега сина алајбегство, 
а друга је, цуру испросијо, 
из Будима Фату Зајимову. 
Теке, браћо, кавгали Фатима, 
на њојзи су до два заточника 
-- једно Петар од Кара Богдана, 
друго царев везир од Будима 
што је царев Будим разоријо.“ 
Све хим каза вакисуна редом, 
шта је с Фатом Зајимовом било 
и шта је ш њом Мехмед учинијо. 
„Па сад браћо, четири ајана, 
и ви, браћо, два диздара царска, 
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према томе да ме поможете! 
Када ја шћенем купити сватове, 
хоћете ли жалит погинути
ради мене старог ихтијара 
-- у потребу свега муслимана, 
ради шана сјајног Сулејмана --
да бисмо ли томе нашли чаре 
и везиру на крај искочили? 
Да видите како муртат ради! 
С царском земљом нуди душманина, 
готово је Будим уручити. 
За Будимом Босна чамат неће. 
А знате ли, кад би тако било, 
ђе цијела паде царевина?“ 
Рекоше му цареви ајани: 
„Алајбеже, царско огледало, 
ти то знадеш да нас и не питаш, 
ђе смо онда јемин учињели 
докле од нас траје поједнога 
-- за нашега цара падишаха 
и за нашу отаџбину ц'јелу --
ђе смо сваки курбан за султана 
-- а камоли, огледало, за те! 
Ти остале погледај Крајине, 
околице из даљије' страна; 
пиши карте, зови капетане, 
искупницим роковиште кажи! 
Што се тиче у Каниџи равној

-- у Каниџи и око Каниџе --
не треба ти књиге растурати. 
Сал истури два топа велика, 
свије' тридес' твоје буљукбаша 
хазур ће ти бити пред дворове 
са сватовском спремом ципцијелом, 
и у свате и за у бој љути.“ 
А Смајил хим добро зафалијо: 
„Благо мене, крила златна царска! 
Док је так'их, Босна отић' неће.“ 
Пића пише и џумбус градише, 
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па навали једно за другијем.
За цел месец и неђељу дана 
и дан и ноћ долази Крајина 
на бијеле дворе Смајилаге. 
Шала није Хаџи Смајилага 
и његова кућа и бога'ство, 
и његово велико госпо'ство. 
Ником туна не остаде криво, 
но свакога ићрам учинеше. 
Кад се месец и неђеља сравни, 
Смајил се је опремијо стари. 
На плећи је ћурак навалијо, 
а срмали чибук дофатијо. 
па му млађи ата опремише 
кā и лале цара у диване. 
Пред њим пошла два сејмена млада, 
пр'о Каниџе оде сокацима 
на селаме Хасанпаше Тира. 
Кад је Хасанпаша поранијо... 
прије тога на два дана равна 
беше паша хабер учинијо 
да се лонџа скупља од главара 
на пашине у Каниџу дворе, 
да међу се музаћеру граду 
како ће се дизати Крајина, 
како ће се књиге растурати 
по цијелој Босни каловитој, 
да никога не заборављају 
са књигама и за позивима. 
То не санћим што би мање било, 
но да коме не остане криво, 
да не рекне: „Бака Смајилаге, 
Што с' од мене ћибур учинијо? 
Тог његовог једног једихника 
а нас свије' злаћеније' крила, 
жени сина а нас не позива!“ 
Ти главари беху искупљени 
на бијеле Хасан паша дворе 
без хабера хаџије Смајила. 
Кад видоше хаџи Смајилагу 
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-- Е, ђе стари дође у авлију 
и одјаха ата бијелога, 
паша вика на двадес' делија: 
„Одмах сиђ'те на дишер авлију 
и сретите нашега газију! 
Десет њега и сејмене прим'те, 
а десет му коња намјестите 
у подруме код мога путаља!“ 
Млађи одмах пашу послушаше 
и хаџију прифатише старог. 
Из руку му чибук прифатише 
и са плећи мавен ћурак златан, 
они други ата бијелога, 
воде ата у подруме мрачне. 
Кад хаџија на дворове дође, 
кад каниџки скупљени главари; 
два диздара, четири ајана, 
и каниџко тридес' буљукбаша 
посједали један до другога. 
Свакојега по бајрактар двори, 
на витке се сабље подупрли. 
Кад хаџија међу њима дође, 
селам њима натури хаџија. 
Пред селамом и газијом царским 
сви на ноге пред њим устадоше, 
покрај паше место начинеше, 
а сваки се ш њиме загрлише, 
па хаџију старог запитују: 
„Јеси ли се уморијо, стари 
-- Е, синови шемлук гледајући 
и на двору ићрам чинијући?“ 
Хаџија хим рече Смајилага, 
„Зар је умор када је весеље, 
Кад се купу код мене главари 
те од мене не окрећу главу? 
Од тог, браћо, умарања нема.“ 
Заузеше сохбет од свачега. 
Паша старом рече алајбегу, 
„Ја сам, беже, скупијо главаре, 
штогод тебе да би помогнули, 



   Авдо  Међедовић                                                             

1641

Епске 
народне 
пјесме

да са ш њима музаћеру градим 
како ћемо књиге растурати 
и широку Босну сакупљати, 
да се нико не остави, дедо. 
Не рад' тога, што би мање било 
-- кад је среће, мање бити неће --
но да коме не остане криво, 
да не рекне: ‚Бак' хаџије старог, 
једихника међу нама свијем 
жени сина, мене не позива!‛“ 
Смајилага раширијо руке 
па загрли царског кахримана. 
„Златна крила од Каниџе града, 
благо нама кад си међу нама! 
Ти сад знадеш шта ћеш урадити, 
у тебе је памет и команда. 
Ја сам, пашо, добро остаријо, 
мозак ми је пао по гркљану; 
могу, пашо, нешто згријешити, 
па некоме криво останути. 
Ја сам цијел вијек доживијо, 
па никоме не остаде хајтар 
ни на мене ни на брата мога, 
па полажем над у Бога јаког 
да ће Мехмед добро управљати.“ 
Ондар паша 'вако бесједијо, 
„Сад је вакат карте растурават. 
Јер је Босна дуга и широка, 
док се карте пишу и растуре, 
ту ће проћи цијел месец дана, 
за петнаес' скупит се сватови. 
Месец има како је Фатима 
испрошена за нашега сина; 
док се свати скупе и покрену 
и док сила сиде до Будима, 
ту ће бити три месеца равна.“ 
Паша рече, карар учинеше, 
клече царско дванаес' ћатиба 
на хастале међу беговима. 
Паша вика педесет делија 
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да педесет спреме бедевија, 
да се царске делибаше спреме, 
да делије књиге растурају. 
Хаџинини на двору сејмени, 
он' имају посла у Каниџи 
да слушају шта хаџија каже, 
шта хим рекне, да су на готову. 
Сад ћатиби пера дофатише 
и бијеле књиге без јазије. 
Ком ће прву књигу нашарати? 
У Травнику Пашић Ибрахиму. 
Оваку му паша беседаше: 
„Мој јаране, Пашић Ибрахиме, 
у Травник је цијела команда 
-- војна струка и земља царева --
на управу тебе остављена. 
Мој јаране, јеси л' чуо, драги, 
у Каниџу шта се учинело, 
ђе хаџија -- стари алајбего --
своје бегство сину претуријо 
и за сина цуру испросијо 
на далеко у егри Будиму, 
племениту Алибега Фату? 
Па, колега, свате сакупљамо. 
Нису свати што се свадба гради; 
надамо се млого вељој кавги, 
јер је Фата, пашо, испрошена 
на противу двије муштерије, 
з џенераљом од Кара Богдана, 
и с царскијем з Будима везиром. 
Код тебе су, лало, јањичари, 
у Травнику двадесет хиљада; 
а знамо те ђе си газалија 
и кућа ти племенита да је. 
Да нам, лало, пођеш у сватове 
са дванаес' хиљада сватова 
и са дван'ес' топа великије', 
да видимо шта с' у Будим' гради!“ 
Па је граду спреми Травничкоме. 
Оваки је емер учинијо: 
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„Делибаша Ибрахиму кажи 
махсуз селам, да не чами с војском! 
Вада му је за петнаес' дана.“ 
Другу шара. Ком је оправљаше? 
Личком бегу на широку Лику, 
јер је беглер турски под ферманом 
-- он је стари' од сваког везира. 
„Лички беже, огледало царско, 
Прими селам Хасанпаше твога! 
На нашу је Каниџу весеље. 
Жени сина Хаџи Смајилага, 
новог, беже, нашег алајбега. 
Кавгали је цуру испросијо, 
у Будиму Фату Зајимову, 
којој но је срећа узафћена 
од везира из града Будима 
и од Петра од Кара Богдана. 
Да, беглербег, опремиш голуба 
и твоије' седам бајрактара, 
и Личана дванаес' хиљада 
и дванаес' топа царевије; 
да, беглербег, млого не чамите, 
ваде има пуно петн'ес' дана. 
Полазимо као у сватове, 
у нади смо кā и у бојеве.“ 
Па царскога делибашу вика, 
„Носи књигу у широку Лику!“ 
Ту оправи, трећу књигу гради, 
па је спрема у Врљику горњу 
на врљичког старога ајана. 
„О ајане од Врљике равне, 
јеси л' чуо, царски кахримане, 
за старога Смајил алајбега, 
ђе је сину цуру испросијо 
за свог сина, новог алајбега, 
у Будиму кавгали Фатиму? 
И којој је срећа узафћена, 
на којој су до два заточника 
-- једно Петар од Кара Богдана, 
друго муртат везир са Будима? 



   Авдо  Међедовић                                                             

1644

Епске 
народне 
пјесме

Па те молим као брата свога 
да појашеш на сијаха твога, 
да сакупиш твоје Врљичане, 
и поведеш твога бајрактара 
Велагића на коња дората 
-- без Селима нема путовања! 
Спремамо се као у сватове, 
а идемо кā и у ратове. 
Да од тога, ага, не останеш! 
Најдаље је за петнаес' дана, 
да видимо шта с' у Будим' ради.“ 
Ту пошиље, а четврту шара, 
да та књига Бањој Луци сиде 
на газију Фетибеговића. 
Хасанпаша 'вако бегу каже: 
„Фетибеже, наше огледало, 
јеси л' чуо за наше весеље? 
Хаџи Смајил из Каниџе равне 
кавгали је цуру испросијо, 
у Будиму Фату Зајимову, 
за Мехмеда, новог алајбега. 
Да, Фетибег, спремиш бедевију, 
да покупиш све Бањалучане, 
војске твоје до седам хиљада, 
све атлије -- немој пешадије! --
јер је Будим даљњо путовање! 
Свадба није, но велика кавга; 
Фатими је срећа узафћена. 
Издаје је везир од Будима, 
брате мили, у Кара Богдана, 
за душмана Петра Џенерала. 
Спремај свате кā и у сватове, 
а надај се кā и у ратове!“ 
Ту оправља, онда другу шара 
на Турчина Фатић Омерагу 
од бијела Јајца каменога: 
„Ага златни, Фатић Омерага, 
ти си глава од цијелог Јајца. 
Да риђана опремиш твојега 
и Јајчане пламене јунаке, 
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више млого но колико мореш! 
Кавгали смо цуру испросили 
за нашега новог алајбега 
-- за Мехмеда хаџије Смајила --
у Будиму кавгали Фатиму, 
што су на њу до два заточника: 
једно Петар од Кара Богдана, 
друго, брате, уштуглија царски, 
што се мучи да изда Крајину 
и да сруши бутум царевину. 
Па те молим кā брата својега, 
што мо'ш више покупићеш свата, 
вада ти је до петнаес' дана.“ 
Ту пошиље; другу књигу шара, 
па је шиље на Лијевно горње, 
на Турчина Љевак Омерагу. 
„Омерага, крила од Лијевна 
-- од Лијевна и доњега Дувна! --
јеси л' чуо за шехер Каниџу, 
За нашега хаџи Смајилагу? 
За сина је цуру испросијо, 
у Будиму Зајимову Фату, 
од најбољег соја и оџака, 
тек је Фати срећа узавћена 
од душмана Петра Џенерала 
и муртата з Будима везира 
што је Будим у црно завијо. 
Па те молим, брате Омерага, 
свата дижи штогој више мореш! 
Ту ће кавга бити у Будиму 
да се прича и приповиједа! 
Па те молим кā брата својега, 
Не очамај! Најкраћа је вада, 
Омерага -- до петнаес' дана.“ 
Ту он шиље; онда другу гради. 
Сад дванаес' књига начинијо 
преко Уне за Унђуровине, 
на дванаес' царско капетана, 
који војске воде без фермана 
-- без фермана цара Сулејмана 
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и везирске ситне бујрунтије. 
Овако хи паша молијаше: 
„Браћо моја, уначки бегови, 
јесте л' чули, царови затови, 
у Каниџу, граду царевоме 
-- од све Босне месту крвавоме --
за нашега хаџију Смајила? 
За сина је цуру испросијо 
-- за Мехмеда, новог алајбега. 
Кавгали је цуру испросијо, 
силну Фату Зајим Алибега, 
што је так'е није постајало, 
нити ће је по сада постати. 
Ал' се цура кавгали десила; 
издаје је царска издајица 
-- издајица з Будима везире --
у Богдану Петру Џенералу, 
који ради да издаде царство. 
Па вас молим као браћу своју 
-- војска ви је царска при рукама, 
ру'сат-нама дата од султана, 
ви сте златна пера међу нама --
да купите војску силовиту, 
да пођете нама од помоћи! 
Да сидемо, браћо, до Будима, 
да видимо царског муртатина, 
шта то ради с нашом отаџбином 
коју смо ми у крв обојили; 
ко је Будим хашер учинијо, 
у црни га повој обавијо 
-- а и нас ће обавити брзо! 
Устаните, цареве газије, 
да бисмо ли ватан одржали! 
Вада ви је до петнаес' дана 
у Каниџу скупљати сватове.“ 
Па повика дванаес' делија; 
појахаше дван'ес' бедевија, 
однијеше дван'ес' карти шарни' 
на уначко дван'ес' капетана. 
Па је двије карте начинијо 
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на два бега з двије Јање царске, 
-- двије Јање, двије Бијељине, 
на Филдуша и Филдиша ш њиме --
па овако Хасанпаша моли: 
„Ја вас молим, два царева зата! 
Јесте л' чули за нашу Каниџу? 
Хаџи Смајил цуру испросијо 
за својега сина алајбега, 
у Будиму Зајимбега Фату. 
Фатима се кавгали десила; 
издаје је з Будима везире 
у Богдану Петру Џенералу, 
који ради издат царевину, 
Босну нашу, кључаницу царску. 
Па вас молим, два бега царева, 
да кренете двије Јање царске 
-- свата, браћо, што више морете! 
Спремајте се као у сватове, 
надамо се кā и у ратове!“ 
Те послао, одма' друге пише. 
Једну спрема у Тузлу крваву 
на Мехмеда царског капетана, 
једну спрема у граду Градашцу 
на Турчина Брка Ибрахима. 
Хасанпаша оба бега куми: 
„Диж'те војске што виже морете! 
Каниџки се жени алајбеже 
са кавгали будимском Фатимом, 
којој цури срећа узафћена 
од онога паше будимскога.“ 
Те послао, опет друге пише. 
Једну спрема бегу у Брчково, 
а Турчину Шахић Алибегу. 
„Мој газија, беже са Брчкова, 
види добро што ти књига пише 
од вашега Хасанпаше Тира 
за нашега хаџију Смајилу! 
За сина је цуру испросијо, 
из Будима ћерку Зајимбега 
-- Е, кавгали Алибега Фату --
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којој цури срећа узафћена 
од душмана Петра од Богдана 
са помоћом Будимца везира. 
Па те молим кā брата својега 
да покупиш посавинску војску. 
Војске купи што највише мореш! 
Да пред њима на галеши дођеш, 
да бисмо ли ватан обранили, 
којег везир душманину даје! 
Вада ти је до петнаес' дана.“ 
Ту послао, другу књигу гради 
у Осику Делибеговићу. 
„Османбеже, кā и пашо царска, 
види добро шта ти карта пише 
од вашега Хасанпаше Тира! 
Јеси л' чуо за нашу Каниџу 
и нашега хаџи Смајилагу? 
За Мехмеда, новог алајбега, 
у Будим' је цуру испросијо, 
добру Фату Зајим Алибега. 
Теке Фата има заточника, 
од Богдана Петра Џенерала 
са помоћом муртата везира, 
драги беже, издајице царске 
што се мучи да издадне царство, 
да нам главе тури на тојаге, 
да окити душманске градове 
кā и што је досад у Будиму. 
Па те молим као старијега, 
купи Осек и Крајину редом 
и пред њима дођи на кулашу, 
да са нама у сватове пођеш. 
Без тебе нам путовања нема!“ 
Ту начиње, дван'ес' карти гради 
да хи граду цазинскоме прати 
на царскије' дван'ес' буљукбаша. 
Сваки има по хиљаду људи. 
Овако хи Хасанпаша моли: 
„Молим ви се, цазински башлари, 
Јесте л' за нас хабер уфатили 



   Авдо  Међедовић                                                             

1649

Епске 
народне 
пјесме

-- за Каниџу, за место крваво --
за нашега Хаџи Смајилагу? 
За сина је цуру испросијо, 
у Будиму кавгали Фатиму 
-- за својега сина алајбега 
што је ново уз'о алајбегство, 
да се прво сабљом окрвави 
у Будиму нашој царевини. 
Па вас молим кā што сте могућни, 
јаш'те ате, спрем'те бајрактаре! 
Покупите цазинске бекрије 
који ватан од душмана бране, 
главе дају, земље не пуштају. 
Вада ви је од петнаес' дана; 
што морете брже да дођете!“ 
Те пошиља, седам карти гради 
да хи Бихћу шиље крвавоме 
на царскије' седам буљукбаша 
-- два Козлића, три Хуремагића, 
садно Бихћа два Попрженовића. 
Овако хим Хасанпаша пише: 
„Буљукбаше, цареве газије, 
а са Бихћа крваве делије 
-- ви сте вазда цареве газије! --
јесте л' чули за нашу Каниџу, 
ђе је стари Смајил алајбеже 
за свог сина, новог алајбега, 
у Будиму цуру испросијо, 
а лијепу Фату Зајимову? 
Ал' се цура кавгали десила, 
везир јој је срећу узафтијо 
да је изда динском душманину, 
у Богдану Петру Џенералу. 
Ако томе на крај не станемо, 
брзо ће нам издат царевину, 
по Босни ће тркати Маџари 
-- Њемска земља и Маџарска ш њоме --
наша вјера отист под невјеру. 
Па вас Богом милоснијем кумим, 
куп'те војске што више можете! 
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Бихћани су крвави јунаци, 
без вас нама нема путовања. 
Па вас молим да не очамате, 
од петнаес' дана кад морете, 
па до двадес' да сте у Каниџу!“ 
Те пошиље; једну књигу гради 
па је спрема Клиском алајбегу. 
„Алајбеже, свега Клиса главо, 
види, беже, шта ти књига пише 
од вашега Хасанпаша Тира! 
Јесте л' чули за нашу Каниџу, 
за нашега гази Смајилагу? 
За сина је цуру испросијо 
-- за Мехмеда, новог алајбега, 
у Будиму кавгали Фатиму, 
шћерку милу Зајим Алибега, 
којој но је срећа узафћена 
од царскога з Будима везира. 
Издаје је нашем душманину, 
у Богдану Петру Џенералу. 
Па те молим као бега свога, 
у Клис војску и около Клиса 
војске купи штогод више мореш! 
Да не чамаш -- хајде у Каниџу! --
ваде има за петнаес' дана. 
Да нам, беже, бидеш у помоћи 
не рад' сама Хаџи Смајилаге 
ни његова сина Мехимеда, 
но рад' Бога и цара нашега, 
ради дина цијелог Турчина 
да смичемо нашег душманина! 
Немој с војском, беже, зачамати, 
да пред војском на шарину дођеш!“ 
Ону посла, опет књигу пише, 
па је шехер Сарајеву спрема 
на Турчина пашу Сехидића. 
„Мили брате, паша Сехидићу, 
гледај књигу Хасанпаше твога 
од Каниџе, места крвавога! 
Да појашеш шамску бедевију, 
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да покупиш момке Сарајлије! 
Хоћу, пашо, дванаес' хиљада, 
све момака као девојака 
-- нећу момка који нема тока 
ни на глави царскил челенака, 
нит' ћу ата који нема рахта --
јер је, пашо, војска сарајевска 
целој Босни цвијет и окита, 
ти пред нама кā цар пред лалама, 
без тебе нам путовања нема. 
Ваља кавгу под Будимом градит, 
ако Бог да -- у над Бога јака --
да везиру на крају станемо, 
да султану махзар оправимо, 
нека види кога је спремијо 
-- што издаје цареве градове, 
робље роби, а сече газије --
да питамо цара падишаха 
је ли рази шта то везир ради!“ 
Ту послао; другу књигу гради, 
па је спрема у Високо равно 
на Тарића Омер капетана. 
„О Тарићу, млад господичићу, 
види, сине, шта ти књига пише 
од твојега Хасанпаше Тира! 
Јеси л' чуо за нашу Каниџу, 
за нашега Смајил алајбега 
-- Смајилагу голема имена 
којег знаде и цар и дувеље, 
који но је сваком требовао 
и свакоме у сусрет пошао 
и свакога од зла одбранијо, 
дирек држ'о од Босне цијеле 
за четрдес' и седам година, 
на којег је алајбегство царско --
па сад сине, Тара капетане, 
за сина је цуру испросијо 
-- за Мехмеда, новог алајбега, 
у Будиму Фату Зајимову. 
Кавгали се десила Фатима, 



   Авдо  Међедовић                                                             

1652

Епске 
народне 
пјесме

на њојзи су до два заточника; 
једно, сине, Петар Џенерале, 
од Богдана дински душманине, 
а још гори Будимац везире, 
који ради и даном и ноћом 
да нам изда Босну и Крајину, 
да окрњи цару царевину. 
Па те молим као сина свога 
све Високо и Зеницу равну, 
и с Маглаја Шахић бајрактара 
-- нек' бајрактар диже Маглајчане, 
нек' на шарца у Каниџу дође --
ти на вранца, он с тобом на шарца; 
без вас оба нема путовања.“ 
Ту послао; опет књигу пише, 
па је спрема у шехер Мојстару, 
у Мојстару Челеби Пазару, 
на Турчина бег Ћемаловића. 
„Ћемалбеже од Херцеговине 
-- крила наша од Босне цијеле! --
види, брате, шта ти паша пише, 
Хасанпаша од Каниџе Тиро. 
Јеси л' чуо шта је амо било 
од нашега бившег алајбега 
Смајилаге, царског кахримана? 
За сина је цуру испросијо 
-- за Мехмеда, новог алајбега --
у Будиму Фату Зајимову. 
Тек се Фата кавгали десила, 
худе среће од муртат везира, 
наше земље ц'јеле издајице. 
Роби Фату, спрема у Богдану 
да је дадне Петру Џенералу, 
да дарује дину душманина. 
Вјеру нашу даје за невјеру! 
Дико наша, беже од Мојстара, 
па те молим као брата свога, 
дижи бутум сву Херцеговину! 
Јавићеш се Ахмет Љубовићу, 
нек' газија јахне на догата, 
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нека крене бега Џеветића 
са Требиња скрај Херцеговине 
-- они оба, и ти преда њима, 
да си, беже, нама од помоћи! 
У над Бога и боже помоћи, 
да видимо шта то везир гради.“ 
Те пошаље; друге књиге гради, 
двије књиге на врело Цетиње, 
на два царска бега са Цетиња, 
на газију Бабахметовића 
и Турчина бега Зенковића. 
Овако хи паша молијаше: 
„Два беглера кā два брата моја, 
вид'те, браћо, шта ви паша пише, 
од Каниџе гази Хасан Тиро! 
Да ви причам шта је амо било 
од газије Хаџи Смајилаге, 
од нашега првог диндарбаше. 
За сина је цуру испросијо 
-- за Мехмеда, новог алајбега --
у Будиму кавгали Фатиму. 
Фатими је срећа узафћена 
од муртата з Будима везира 
и душмана Петра Џенерала, 
Браћо бези, од Кара Богдана, 
што је прег'о везир з Џенералом 
да зацрни Босну и Крајину, 
сву Унђурску и Херцеговину, 
кā и што је Будим зацрнијо. 
Па вас молим кā два брата своја 
да скупите војску од Цетиња, 
војске ваше што више можете, 
да нас, мила браћо, поможете!“ 
Те пошиље; друге карте гради. 
Једну спрема Хрњици сердару, 
с ц'јеле Босне војске командару. 
Овако му Хасанпаша пише: 
„Наша пера и челенко златна 
-- ваша личнос', Хрњички сердаре, 
с ц'јеле Босне војсци командаре! --



   Авдо  Међедовић                                                             

1654

Епске 
народне 
пјесме

јеси л' чуо шта се учинело 
у Каниџу, месту царевоме? 
Новога смо стекли алајбега, 
мила сина хаџије Смајила; 
бегство стекли, цуру испросили 
да његова оженимо сина 
са божијом и твојом помоћом. 
Да опремиш коња пјегавога, 
твог догата уха клопавога! 
Доклен си ти, сва је срећа наша, 
а ђогат је добар за Турчина, 
а твој Халил свој Крајини крила. 
Ти знаш, Мујо, шта је место твоје; 
ти си целој војски командаре. 
Халила ти иште Смајилага, 
да му ђевер биде уж ђевојку. 
То је вашој кући додадено, 
да си свакој војсци старешина, 
Халил сваком нашем момку, Мујо, 
сваком момку ђевер уж ђевојку. 
Нема љета без Дурђевог дана, 
нема брата док не роди мајка, 
нема жара без 'растовог пања, 
па ни боја без вашега соја. 
Па те молим као војсковођу, 
јаши ђога, поведи Халила, 
себе спреми кā царског везира, 
а Халила кā и пашалију! 
Купи, Мујо, своје Кладушчане 
-- твоје оно триста Кладушчана 
од зла оца а од горе мајке, 
који сечу од јунака главе 
-- главе сечу и вежу хи живе --
то је твоја војска са Кладуше, 
која вади из живога душе, 
каде, Мујо, ваше сабље звечу 
а пред њима сви душмани јечу. 
Ондар, наша крила позлаћена, 
у помој нам пођи с јунацима! 
Махсуз селам вама Хрњицама, 
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без вас нама нема путовања.“ 
Ту послао; другу паша гради 
међу Лику и међу Врљику, 
на Орлујце село прешироко, 
на газију Грду Османагу 
и његова Грдић Хусеина. 
„Гази ага Грда Османага, 
види, ага, шта ти паша каже 
-- Хасанпаша, ваше десно крило! 
Јеси л' чуо шта је амо било 
од нашега бившег алајбега, 
од Каниџе хаџије Смајила? 
За сина је цуру испросијо 
-- за Мехмеда, новог алајбега --
у Будиму Фату Алибега, 
најбољега соја и оџака. 
Ал' се Фата кавгали десила. 
Везир јој је срећу узафтијо 
з душманином Петром Џенералом. 
Против тога, Грда Османага, 
да појашеш путасту кобилу, 
да поведеш бајрактара свога 
-- на зекана Грдић Хусеина --
и поведеш хиљаду јунака. 
Знаш, Османе, ђе је место твоје, 
вазда ђе се налазе тврђаве 
твоје друштво стоји на заставе. 
Од сад ти је место одређено 
ђе је чекме, на Клими ћуприја, 
с ову страну поља Мухачкога, 
на високо брдо Шемешића. 
Ту ћемо ти хендек закопати 
и на хендек оплести кошеве 
-- на хендеку дванаес' кошева --
на њих дван'ес' топа Мустајбега, 
твојој војсци шанце и ланчеве. 
Док сватови до Будима сиду, 
кол'ко будну и када се врну, 
да причекаш на брдо Шемешко 
војску вељу од Кара Богдана, 
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да Шемешко брдо не уфату 
-- Е, да од нас јаде не почину. 
Још ћемо ти придружити војске 
јä л' удбињске, јä л' доњо-оточке, 
ил' врљичке, ил' војске цетињске. 
То је тебе потврђено давно 
-- ђегођ си нам ост'о на застави, 
вазди си нам образ отворијо 
и њихне си војске нагрдијо --
зато тебе Грда Осман вичу.“ 
Онда одма' књигу оправијо. 
Опет паша књигу начинијо 
те је спреми у Удбину равну, 
у Удбину старом Ћејивану 
и његову сину Мехимеду, 
све му каза шта је и како је. 
„Да покупиш удбињску ордију 
-- Удбињци су крвави јунаци, 
млади момци кā са горе вуци,
све се један пише по на седам --
да, ћехаја, јахнеш на лабуда, 
да поведеш сина на дорату, 
да нам, ага, од помоћи дођеш! 
Војске води штогој више можеш!“ 
Ону посла; другу начинијо, 
па је Хаџи-капетану спрема 
с Меког Дола из Удбињског поља. 
„Капетане с поља Удбињскога, 
гледај добро шта ти карта пише 
од нашега Хасанпаше Тира! 
Кавгали смо цуру испросили 
за нашега новог алајбега 
-- за Мехмеда, сина Смајилова --
у Будиму адиђар Фатиму, 
шћерку милу Зајим Алибега. 
Ал' се Фата кавгали десила, 
везир јој је срећу узафтијо 
-- једну везир, другу Џенерале 
од Богдана, наша крвопија. 
Да, хаџија, спремиш бедевију, 
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да покупиш Доњо-удбињане 
-- Удбињане и Мекодољане --
да, хаџија, дођеш од помоћи! 
Вада ти је само петн'ес' дана.“
Ту пошиље; другу начинијо 
у Отоку, теке у Рибнику, 
на Турчина Алагић Алију. 
Рече њему шта је и како је. 
Књигу посла; одма' нову гради, 
па је селу Орахову спреми 
на Турчина Бегзадић Ризвана, 
све му што је и како је каза. 
Ту пошиље; опет књигу гради, 
па је спрема Бојичић Алији, 
све му што је и како је каза. 
Ону посла; опет књигу гради, 
па је спрема на Стијену Жуту 
Зуканаги, царском буљукбаши, 
све му што је и како је каза. 
Ту пошиље; другу књигу гради, 
па је Орлић спрема Мустафаги, 
све му што је и како је каза. 
Ту пошиље; другу књигу гради, 
па је шиље Алем Кадунићу 
те му рече што је и како је. 
Ту пошиље; другу књигу гради, 
оправи је Аљу Влахињићу, 
све му што је и како је каза. 
Ту пошиље; једну тазе гради 
те је спреми Шарац Махмутаги, 
све му што је и како је каза. 
Ту пошиље; другу књигу гради, 
Кунићу је Хасанаги спреми, 
све му што је и како је каже. 
Ту пошиље; другу књигу гради, 
ону посла Раму гламочкоме, 
све му шта је и како је каза. 
Па сад стаде мислит и расмишљат. 
Више књига за послатка нема. 
Овако је паша сваком каз'о, 
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ко ј' однијо књигу шаровиту 
све да меће с коња кубурлије, 
а да виче као телал царски: 
„Когод мисли са божом помоћом 
данас своју бранит отаџбину, 
нек' Хаџићу у сватове пође! 
Данас ће се знати у Будиму 
-- Е, водећи Фату Зајимову --
ил' ће Босна завал дочекати, 
ил' ће млого година цветати.“ 
Ондар рече Хасанпаша Тиро, 
„Сад, хаџија, нијесам те дир'о, 
књиге шар'о, а спрем'о делије, 
нијесам ти крпао сејмене. 
Сад сејмене кудгој знадеш, стари, 
ти оправља' и ш њима управља'! 
Ето твоје пе'стотина кмета, 
сувати су твоји по планини; 
кметови ће хизмет учинети, 
хендек копат у пољу Каниџи. 
Сажен' краве, сажени волове, 
кољи овце и шкуље овнове, 
свате шкупља' и овдале прати, 
јело даји и даји хим пиће! 
Опет млого потрошити нећеш, 
ако срећа и Бог даде јаки. 
Ово што је сва'скије' главара, 
когој тебе у сватове дође, 
сваки ће ти прилог донијети 
-- неко краве, а неко волове, 
неко овце, а неко овнове, 
неко коње чохом покривене, 
а неко ће у готово благо --
а одвише, ако судба дође 
те ти Фата дође за синдрака, 
ти би ондар купијо Каниџу 
и сва села около Каниџе! 
Што сам знао, све сам ти позвао; 
нијесам ти звао најбољега, 
личког Тала од Орашца града. 
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Да за Тала 'наку књигу шарам, 
а Тале ти з делијама неће 
-- нит ће поћи, нит ће те слушати. 
Ти знаш шта је научијо Тале, 
он без пара ноге не помера. 
Оправи му нешто маџарија 
и опреми каваз Хусеина, 
нек' опреми својега риђана, 
нек' у чевре понесе дукате, 
нека Талу оде на Орашцу. 
Теке каваз Хусеину кажи, 
нека лудо не изгуби главу, 
нека мудро до Талаге приђе, 
нек' не харчи лакрдије луде 
кад Хусеин до двора му дође! 
Талова је кућа од три боја, 
са три стране сохом подупрта, 
на три стране кровом откривена, 
а ш четврте штицом покрпљена. 
Око ње је брезова авлија, 
на хавлији јохова капија, 
ни мандала има ни затвара. 
Хусеине, мијо кавадаре, 
одјах' коња теке пред авлију, 
па послушај, сине, пред капију 
не т' ли чути на дворове Тала, 
и послушај шта говори Тале, 
ил' се Тале с мајком разговара 
-- или с мајком, или с верном љубом, 
ил' са сестром махнитом Азизом --
ил' је, сине, у авлији Тале, 
да не остри на тоцило ћорду, 
јä л' у подрум да кује кулаша. 
Ако дадне Бог и срећа јака, 
ш њим ћеш лако проћи на авлију. 
Сал кад није на двор код матере, 
Тале неће бити у љутини, 
и зазови на капију Тала. 
Немој -- да те не превари врази! --
да ти почнеш отварат капију, 
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Хусеине, што је на авлију! 
Она везе ни багламе нема, 
већ буковом сохом подупрта. 
Могу пасти, тебе притиснути, 
ти без сабље изгубити главу!“ 
А Хусеин бегу говоријо: 
„Драги паша -- и ти Смајилага! --
ђе је лако књиге растурати, 
ви све књиге дасте делијама 
да хи дају турским газијама, 
мене грдну да губите главу 
махнитоме Тали оправљате! 
Ја би' ради' те све ваше карте 
растурати на четири стране 
но ту једну будалини Тали!“ 
Ондар њему рече Смајилага: 
„На ти, сине, педесет дуката, 
те хи подај Талу Орашкоме, 
па му десној пођи, сине, руци, 
кажи Талу селам од хаџије! 
За сина сам цуру испросијо, 
све му кажи откале је Фата 
и чија је соја, којега је, 
и ко су јој, сине, заточници; 
нека себе и кулаша спреми, 
и Турчина хоџу Шувајлију, 
и његова Белај бајрактара!“ 
Хусеину мило не бијаше, 
ама друго чаре не имаше. 
„Подај, сине, педесет дуката, 
кажи Талу: ‚Ово ти је, Тале, 
оправијо Хаџи Смајилага 
да оставиш на дворове љуби, 
старој мајци и твојој ђечици. 
Кад ћеш, Тале, у Каниџу доћи, 
друге ће те чекат маџарије, 
за трошак ти пара мањкат неће. 
Ако биде среће од Алаха 
да свршимо борбу з Џенераљом 
и с везиром, царском издајицом, 
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те те двије силе надвладамо, 
ако, Тале, биде среће старе, 
кулаш благо моћ донијет неће.‛ 
о му рекни, па се натраг врати, 
и видећеш шта ти рече Тале, 
ил' ће доћи или неће доћи.“ 
Каваз ондар опремијо вранца, 
па вранину седе на сриједу, 
па наведе граду на капију. 
Пређе поље, прими се планине, 
села гази, планине пролази. 
Кудгођ иде, до Орашца сиде, 
до дворова Орашкога Тала. 
Каде приђе двору Талагину, 
све то беше кā што паша каза, 
а каваз се чуди Хусеине 
како Талу ђеца преживеше 
у овак'ом халу великоме. 
Лако каваз поредо авлије 
докле с коњем дође пред капију. 
Одсједе се од својега вранца, 
оде слушат једа ђегод Тала, 
с ким говори и с киме се псује. 
Хусеина муке уфатиле. 
Хусеину добра срећа била, 
на дворове не бијаше Тале, 
но остраше сабљу у авлију. 
Кол'ко Тале с ћордом галамаше, 
би рекао, има чета људи, 
па велики инад отворили. 
'Вако Тале сабљу беседаше: 
„Сабљо моја -- хо' ли бити пуста! --
све те острим у неђељи дана. 
Еве данас три месеца равна 
гладан, жедан лежим на дворове, 
и тужна ми деца полипсаше; 
ка својој се љуби не помаљам 
нит' јој смијем на очи изисти, 
но ме псује -- и невоља јој је! --
‚'Ајд отале, турска нагрштињо! 
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Што ти шћеде љуба и ђечица 
кад им кадер ниси добавити 
барем, барем кору хљеба суха 
-- а на смок се ни учила нису!‛ 
Бог убијо Босну и Крајину, 
ђе нестаде они' први' ага 
што дизаху и чете и војске, 
удараху на дин-душманина! 
Сваки мене добро прибираше 
-- прибираше, и добро држаше --
вазда имах у џеп маџарија, 
појах себе а и љуби давах. 
И више се момчад жењаваху, 
и махом ме звали у сватове. 
Додуше ме нико није звао 
да му бидем сва'ски старешина, 
без да чауш бидем у сватове, 
али ј' онда ухарније било! 
Понијо бих таламбаса мога 
па би' заш'о од свата до свата. 
Неко грошић, а неко четири 
-- од дуката није ни помена, 
само ми се знало од момчета, 
од момчета двије маџарије --
од девојке свилног бошчалука, 
у бошчалук' гаће и кошуља, 
јаглук златан и марама ш њиме. 
Гаће одма' тури на бедрама, 
а кошуљу подај верној љуби; 
она од ње три кошуље гради 
-- једну подај остарелој мајци, 
једну себе тури на плећима, 
једну подај махнитој Азизи 
да не скаче гола сокацима! 
Јä мараму тури око главе 
меште поше те зави челенке 
-- а мене се ђеца пошпрдују --
јаглук сакри од вијерне љубе 
те га сестри подај премахнитој, 
па јој рекни, ‚Махнита Азиза, 
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скупи дара, не би л' се удала!‛ 
Говно пасје, нико ми је неће 
-- махните се цуре не удају --
гора ми је од млогије' јада!“ 
Све то слуша каваз Хусеине 
што се Тале сабљом разговара. 
„Говно Тали, стари помријеше, 
нити чета иде нити војска. 
Млади момци мало помудреше, 
све се жену теке поткријући, 
ни сватова купе ни ђавола! 
Дошло ми је до великије' јада. 
Још сад ћу те, сабљо, наоштрити, 
чекати те јос неђељу дана, 
па ћу тебе носит на ковача 
те од тебе двије начињети: 
једну продат те ђецу хранити, 
хранити хи и од зла бранити. 
Говно пасје, ни то нисам кадар! 
Немам гроша -- камоли дуката! --
да ковачу захмедију платим; 
Ни од тога селамета нема. 
Да кулаша продам виленога, 
нит' му зоби имам ни сијена 
да г' угојим и начиним сапи. 
Да је гојан, да га једу вуци, 
с некијем би трампу учинијо, 
па бих уз'о и коња горега; 
уз брдо га не би' ни јахао 
-- пољем мало, уз брдо нимало --
'наком да ми носи крпатину; 
а овако, нико ми га неће 
ни за пару ни за динар бели!“ 
Сад се мисли каваз Хусеине, 
„Чини ми се Тала гледајући 
да је вел'ког допануо хала; 
он је мухтач гроша бијелога, 
а камоли маџарије жуте! 
Кад му даднем педесет дуката 
а друге му у Каниџу кажем, 
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неће мене погубити главу.“ 
У то каваз Хусеине вика 
са сокака пред капију Тала, 
„Аџо Тале -- да ти Бог да здравље! --
изид' амо, отвори ми врата! 
Ја сам један послат израд тебе, 
к тебе су ме оправили људи!“ 
Тале 'вако њему беседаше: 
„Ко ме отуд зове са сокака? 
Ја нијесам чобан код оваца, 
но сам гази ага Тахирага! 
Сабљу острим, спремам се за рата!“ 
А каваз му рече Хусеине, 
„Тахирага, тако ми имана, 
твоја врата не припшу на как'а 
ни никак'а у нашој Крајини 
-- нити има халке ни чакаљке! --
без сам чуо како свијет прича 
-- а сам сада видим са очима --
свијет прича да се чувам в'ома, 
да нијесу ни ш чим савезана, 
ни с халкама нити багламама, 
без буковом сохом подупрта. 
Да хи ћухнем, она ће панути, 
букова ме соха притиснути, 
па без сабље изгубит ћу главу!“ 
Тале 'вако ријеч говоријо, 
„Ко ли те је на то научијо, 
пас му јеб'о и ћаћу и мајку!“ 
Па остави сабљу на тоцило, 
маче соху с јоховије' врата 
па обадва отвори каната. 
Тале двије засукао руке 
-- кол'ко му се закаљале шаке 
од тоцила и од остре ћорде? 
Као да је ћумур мијешао! 
Хусеин се на муку туријо; 
паша му је емер учинијо 
да му десну он пољуби руку! 
„Како ћу му руку пољубити?“ 
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Нема чаре, полеће му к руци 
-- Хусо сретан! -- не даде се Тале. 
Хусо руку тури у џепове 
да му јаглук дадне з дукатима. 
Тале 'вако ријеч беседијо, 
„Јä оклен си, даљњи јабанџијо? 
Што је тебе у јаглуку, сине, 
ил' динари или карантани?“ 
„Аџо Тале -- да ти Бог да здравље! --
ни' динари, ни' су карантани, 
но су царске жуте маџарије! 
Ја сам отуд, од Каниџе равне, 
кавадар сам Хаџи Смајилаге. 
Алајбег ме к тебе оправијо 
и наш Турчин Хасанпаша Тиро, 
махсуз су ти селам оправили. 
Хаџија је цуру испросијо 
за Мехмеда, новог алајбега, 
у Будиму Фату Зајимову. 
А Фата је кавгали ђевојка. 
Везир јој је срећу узафтијо, 
предао је Петру Џенералу, 
С педесет је спремијо делија. 
Мехмед бијо с Осман бајрактаром 
-- пош'о бијо будимском везиру --
и сријо је педесет делија 
са царскијем делибашом, Тале, 
и са ш њима сефер учињели, 
и посјекли делибашу царског 
и њихније' двадес' и пет глава, 
оно друго у Будим побегло. 
Он је Фату у Будим врнуо, 
и адидар испросијо Фату, 
и на себе мандат претуријо 
са два стара на Мехмеда млада. 
Сад хаџија стари Смајилага 
свадбу гради, а купи сватове. 
Махсуз селам тебе оправијо 
да опремиш себе и кулаша, 
да поведеш хоџу Шувајлију 
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и твојега Белај бајрактара, 
и твоје све триста Орашчана. 
Ту ти има педесет дуката 
да хи даднеш вијерници љуби, 
да ниједног за се не оставиш; 
тебе друге чекају, Талага, 
за твој трошак до Будима града. 
Божа помоћ када биде с нама, 
ако двије силе надвладамо 
-- ако, Тале, биде среће старе --
кулаш паре моћ донијет неће!“ 
Тале плану, а поче псовати: 
„Какав Мехмед -- пси му дрли мајку! --
сиш'о доље до Будима града, 
преваријо моју заручницу! 
А зна л' Мехмед, родила га курва, 
ђе је Фата моја заручница! 
Сад ће равна годиница дана, 
седам сам јој књига оправијо, 
све је питам хоче л' ме узети. 
Не знам кучка ни она шта чини, 
никако ми џеваб не поврће! 
Три пута сам у Будим слазијо 
и шетао по Будиму граду, 
нијесам је с очима видијо. 
Каж' Мехмеду Хаџи Смајилову 
-- тек немогу рад' хаџије мога --
бих га за то звао на мејдану, 
да Фатиму сабљом дијелимо! 
Мислијо сам, божи несретниче, 
да је узмем да ми буде љуба, 
да проживим ш њејном имовином, 
али кучка превари ме млада! 
Селам ћеш ми хаџији Смајилу. 
Не могу му хатор иштетити, 
доћи ћу му з братством у сватове 
-- а с Мехмедом ни ‚мерхаба‛ нећу 
што је моју уз'о заручницу!“ 
А каваз га слуша на капију 
-- да смијаше, смијат се хоћаше, 
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одријет се од смијеха Талу! 
Па кавадар седе на вранина 
а натраг се у Каниџу врну, 
и све каза вакисуна редом 
на сву лонџу код аге својега 
за цел сахат шта је прич'о Тале. 
Сви слушају каваз Хусеина, 
нит' ко вина пије ни ракије, 
но се Талу Орашкоме смије. 
Ондар тазе пиће наставише. 
Смајил зовну оба кнеза своја, 
Маријана и Малишу ш њиме, 
на дворове међу серхатлије. 
Кад дођоше два кнеза његова, 
уљегоше, ‚добро јутро‛ даше, 
преко срца руке преклонише, 
и пашину скуту полетеше. 
Пољубише пашу и хаџију, 
и Турчина Цифрић Хасанагу, 
два диздара и чет'ри ајана, 
и макли се, па хи придвореше. 
Хаџија хим место начинијо, 
на столицу оба кнеза своја, 
и то близу до колена свога. 
Рујнијем хи напојијо вином 
-- напојијо, па хи послужијо --
и са ш њима чашом поздравијо 
-- он с филџаном, они са чашама --
„Здрав' у здрављу, оба кнеза моја, 
ја сам ви се и поприје над'о! 
Ја сад имам два весеља своја. 
На сина ми прешло алајбегство, 
узгред тамо цуру испросијо 
од доброга соја и оџака; 
како свијет по свијету прича, 
да је вила спрема мога сина. 
Ама њојзи срећа зазафћена 
од везира нашег муртатина! 
Шћијо, ђецо, да ј' у Богдан спреми, 
да дарује душманина ш њоме, 
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Џенераља од Кара Богдана. 
Мој се синак Мехмед придесијо 
са мојијем златнијем крилима, 
са Османом мојим бајрактаром. 
Бог хим дао, разбили делије 
и отели шикали кочије, 
испросијо напротив везиру, 
и на себе мандат претуријо. 
За мојега сина алајбега 
купим Босну као за сватове, 
а спремам је кā и у рат бојни, 
кā и што ће силан рат постати 
за целога века помињати. 
Сад сам, ђецо, књиге растуријо, 
на скупљање ваду одгодијо. 
Хоћете ли, оба кнеза моја, 
хоћете л' ми хизмет учинети? 
-- Ви сте мојих кмета старешина --
да кренете кмете и чивчије, 
да поуске шанце ископате, 
да у њима ватре наложимо, 
да ви предам сувати бачију 
-- на суреке краве и волове, 
на буљуке овце и овнове --
да са тијем ви располажете 
-- не, фала ви! ни за душу било 
да ви ваше јагње похарчите! 
Богу фала, ја имам свачега, 
још ту свадбу могу начинити. 
Ако биде еџелског дермана, 
ако дође у Каниџу Фата 
за Мехмеда, за мојега сина, 
колај ће се свадба исплатити.
Да ми, кнеже, хизмет учините, 
испратите војску, и сретете. 
Не нагоним, оба кнеза моја, 
ни на силу ни на јаку 'наку, 
без ако је вама драга воља 
-- вама, ђецо, па и кметовима.“ 
Оба кнеза на ноге скочише. 
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„Наш хаџија -- наше огледало! --
што то так'е збориш лакрдије? 
Твој дед нам је и отац судијо 
-- Е, хаџија, нашим ђедовима --
па твој отац нашим очевима, 
па ти нама толико година. 
Ти си наша крила и окриље, 
нит' нам чиниш силе ни насиља, 
но нас чуваш од другог насиља. 
Бог ти чув'о сина једихника, 
та му радос' млого добра била, 
и ходијо и војску водијо 
кā што му је бабо и амиџа! 
Светлом срећом просли пред Будимом, 
муртатину пајтахт разрушили, 
његових се јада нагледали, 
Генераљу главу погубили 
и Фату ти довели сватови; 
честита ти за твог сина била 
млого љета и млого година, 
дочекао да ти у двор двори, 
и дочек'о да рађе синове!“ 
„Фала, фала, оба кнеза моја, 
и ви ваше среће дочекали!“ 
„Ал' хаџија,“ рекоше кнежеви, 
„али смо се мало наљутили 
што нас само за хизмет остави! 
Од твојије' пе'стотина кмета, 
сваки дворац има по двојицу, 
а пуно хи има четворицу; 
сваки су се хаман иженили, 
пуни двори ђеце и синова. 
Што не узе једног од два кнеза, 
да га једним буљукбшом градиш 
да он суди на пе'стотин' кмета, 
да пођемо у твоје сватове? 
У над Бога а у твоје здравље, 
ми имамо ате и такуме, 
а ти би нас наоруж'о брзо. 
Видијо би и Бог и Крајина 
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како би те помогле чивчије! 
Кад би тамо сваки погинуо, 
по један би, и по два, остала. 
Већ готово деца предуспела, 
на двор нам се не би ни познало, 
а тебе би од сусрета били, 
и ми други хизмет учинили!“ 
„Фала вама, оба кнеза моја! 
Баш та нужда није чатисала. 
Ја вас штитим кā и крила златна; 
у потолње са Мехмедом време, 
каде буде цару помагање 
на некак'ог краља великога, 
ондар ћете спомен оставити. 
И досад сте добри без карара!“ 
Отидоше оба кнеза млада. 
Смајил зовну четрдес' сејмена, 
на диване овако хим каже: 
„Хајте, моји сви редом сејмени 
-- и ви, ђецо, моји кавадари! --
знате л' ђе је дебој Сулејмана 
те на њему Хасанпаша влада? 
Не тā дебој што је од оружја, 
но тā дебој ђе су шаторови 
што за нас за пречу спремљени, 
кад би неђе с киме ратовали 
да шаторе за рат понесемо, 
ђе устреба да хи распињемо. 
Хасан ви је паша припремијо, 
хиљада је тамо јањичара 
без оруж'а и без бедевија 
-- и без на кук остри' ћемерлија --
да вам, сине, биду од помоћи, 
да ус поље шатре распињете 
по ортама њихнијем бојама: 
прве б'јеле, а друге црвене, 
треће мави, четврте зелене, 
пете, сине, у жуто бојене. 
У неке ће царска војска бити 
-- јањичари из двије крајине --
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једни наши, други из Травника. 
Јањичари нек' су у бијеле, 
а беговске војске ципцијеле 
у црвене и у оне мави; 
а аганске војске у зелене; 
а сердарске па и буљубашке, 
и ајанске па и капетанске 
-- све се броји серхат и Крајина --
нек' посједу у жуто бојене. 
Нек' познају своји командари 
ђе су њихне војске и бајраци, 
и под које на врсте шаторе.“ 
Потрчаше млађи преко поља. 
Јањичари дебој отворили. 
Садно равног поља Каниџкога 
до под бријег брда Карниџкога 
месафа је шес' сахата равно. 
Све на врсте распеше цадоре 
како хим је стари наручијо 
за два дана и за двије ноћи. 
Једва су хи текмил учињели, 
а кметови сјурише бачије 
и суреке Смајил алајбега. 
Покопаше у пољу хендеке 
и под њима ватре наложише, 
од волова месо наставише 
-- од волова и јалови' крава, 
од оваца и шкуља овнова. 
Дим се изви небу у хаваје 
од велики' ватри под казане 
-- би рекао, гораху планине! 
Чему вакат и вријеме дође, 
Хасанпаша вика јањичаре, 
од Каниџе коње сигураше. 
Оваки хим емер налагаше: 
„Јањичара четири хиљаде, 
Све напоред на поље седите! 
Како који босански газија 
-- или паша, па или бимбаша, 
или ајан ил' царски капетан, 
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или ага, или беглер царски, 
или царска буљукбаша главна, 
когој води пе'стотина друга --
свакојем на селам станите! 
Е, за ово неколико дана 
-- сваког дана док се збије војска --
јунаштво је икрам учинети 
те газије на оџаку своме, 
иза себе спомен оставити 
да нас фале док је овог света!“ 
Одвоји се војска јањичарска, 
јањичара четири хиљаде 
посједаше да чекају Турке. 
Пред шаторе џиде пободоше, 
за те џиде ате повезаше. 
Алајли се развише бајраци; 
писну зила, куцну мехтерија, 
и з бедема пукоше топови 
прије зоре у шехер Каниџи. 
Сад је Козар јекнула планина, 
а погледа паша и хаџија. 
Сјајну бајрак, сјајнуше челенке, 
изби царев паша са Травника 
на лабуда коња великога, 
и на пашу златна капа царска, 
и на њојзи пера јањичарска, 
па пред пашом дванаес' бешлија. 
Они воду дванаес' једека, 
ципцијели чохом покривени 
саврх главе до зелене траве; 
то је прилог Хаџи Смајилаги. 
За Турчином Пашић Ибрахимом 
иде дван'ес' алајли бајрака 
и дванаес' хиљад' јањичара, 
све на ате и на бедевије. 
На коње хим једнака одјела, 
седла њихна и њихни такуми 
-- једнако хим коњичко оружје, 
једнаке хим узде и билани, 
једнаке хим лунтре о ункаше. 



   Авдо  Међедовић                                                             

1673

Епске 
народне 
пјесме

И једнака руха на јунаке: 
црвене хим на бедре чакшире, 
а на плећи гуње јањичарске; 
једнаке хим капе и челенке, 
једнака хим копља уз рамена. 
Та је војска Козар заплишила. 
Палахају крпе са бајрака, 
вису остре ћорде низ хајване 
-- би рекао, вису мрке гује! 
Само Пашић у чистоме злату 
и лабуд му у злаћену рахту, 
и за њиме дванаес' топова, 
и цијела храна и џебхана; 
и хурч паша носи маџарија 
да потроши гредом до Будима, 
докле оде и натраг се врне. 
Паша пашу виђе низ планину, 
борија му писну на бедену; 
талумли се дигли јањичари, 
пред шаторе стали на селаму, 
а сејмени хаџије Смајила. 
Кад је Пашић стиг'о Ибрахиме, 
селам даде и од ата спаде; 
на руке га носаху сејмени 
код старога на двору хаџије 
и Турчина Хасанпаше Тира. 
Ибрахим хожђелдију дали, 
а он њима турски селам вика. 
Паша с пашом сједе упореду, 
а хаџија уред спрема њима. 
Два се паше руком руковаше 
и за мирно здравље упиташе. 
Паша даде бегу честидбину: 
„Честитам ти сину алајбегство 
и Фатиму за сина прошену!“ 
Млађи пашу ћурком огрнуше, 
наргиљу му чибук запалише. 
У чадоре јањичари паше. 
Алајли се развише бајраци, 
бојна копља око шаторова; 
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за копља се свезаше кобиле, 
све кобиле бедевије шамске; 
топови се украј поља даше 
под Карашко брдо, под богазе 
куда ће се ка Будиму кретат. 
Таман били, па се одморили.
вихра нема, а јекну Козара, 
а запишта ђетелина трава, 
и алајли избише бајраци, 
запеваше унђурски јунаци. 
Изби беглер са широке Лике 
на голубу коњу високоме. 
На беглеру калпак капа златна 
са дванаес' царско челенака. 
Та се сила описат не море, 
која ли је сила и господа. 
Та је сила у златна 'дијела, 
а голуб му висок у рахтима. 
Јадан паша, јадан ти везире 
при тој сили бега Личанскога, 
салтанет му бољи од везира. 
Пред беглером дванаес' бешлија, 
и за њиме седам бајрактара. 
Е, как'и су бегски бајрактари, 
как'и ли су под њих ћулехани? 
Би рекао и би се заклео 
да летаху, а да не ходаху. 
Ти су њихни коњи криловити, 
а на њима момци змајовити. 
Златне токе, а царске челенке, 
о кукове вису гребештице, 
уз рамена џиде костоломне, 
на бајраке темре оковане, 
на темрета злаћене јабуке. 
Повиле се крпе сврх момака, 
златне ките до трећег јамака. 
Свије седам око Мустајбега 
као седам лала око цара, 
војске за њим дванаес' хиљада 
све Личана, све атлије царске, 
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Унђураца кā и ватре живе. 
Када силан изби Мустајбеже 
и за њиме дванаес' топова 
-- ш њима храна и џебхана царска --
беглер пољу на равнину сиђе, 
а борија Хасанпаше писну. 
Јањичари на селам станули, 
а сејмени бега прифатили. 
Војска личка паде у чадоре, 
а беглера воду код хаџије. 
Кад је бего дош'о на дворове, 
селам даде, паше устадоше, 
за б'јеле се руке дофатише, 
Личком бегу хожђелдију даше 
код паша га у ред посадише 
и са руком се руковаше ш њиме. 
Питаше се за мир и за здравље. 
Бег хаџији честидбину даде: 
„Честито ти сину алајбегство 
и честита сину женидбина!“ 
„Амин, беже; и ти дочекао, 
ћери уд'о, женијо синове!“ 
Млађи пиће служе и дон'јеше, 
наргиљу му чибук запалише, 
мавели га ћурком пригрнуше; 
војска с војском паде под шаторе, 
а топови близу до топова. 
Мало било -- дуго не трајало --
вихра нема, а јекну Козара, 
кад избише алајли бајраци 
а пукоше чифтом венедници. 
Царев беглер изби на сијаху, 
на сијаху коњу високоме. 
Вас у жуту огрезао злату, 
и сијах му у рахтове златне, 
капа царска з дван'ес' челенака. 
Како сјаји и коњ и делија? 
Билах тешпих, грије месечина! 
Пред њим иде дванаес' бешлија, 
и дванаес' за њим бајрактара. 
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Боже мијо, ко је беглер бијо? 
З Бање Луке Фетибеговићу 
са дванаес' хиљада Турака, 
све атлије, пешца никак'ога. 
На атлије токе на прсима, 
и на глави цареве челенке. 
На атове рахти и калкани, 
и низ прси клобукови сјајни. 
Каде паше бега сагледаше, 
сви од ашка на ноге скочише 
па на прозор чела наслонише, 
и за бега шучур учинеше. 
Бег с Козара оде ка Каниџи. 
Када пољом изби Каниџкијем, 
а борија Хасанпаше писну. 
На селам му стали јањичари, 
а сејмени бега Фетибега, 
једни бега на двор код хаџије, 
други коња воде у подруме. 
Кад Фетибег међу паше дође, 
селам даде, па међу њих стаде. 
Сви усташе па га прифатише, 
међу собом отур учињеше, 
и ситне му хожђелдије даше. 
Питаше се за мир и за здравље. 
Кад рекоше да су здраво били, 
момци млади чибук запалише; 
сваким пивом сваког понуђају, 
све по вољи, шта је мило коме. 
Сад Фетибег честидбину даје, 
честидбину Хаџи Смајилаги: 
„Честитам ти новог алајбега 
и за њега цуру од Зајима! 
Честита ти и срећита била!“ 
„Амин беже, и ти здраво бијо!“ 
Таман сели, тек се одморили, 
вихра нема, а јекну Козара, 
кад ево ти царског командара, 
а од Јајца аге Омераге 
на његова висока кулаша. 
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Е, какав је гази Омерага? 
Силан момак, силна одијела, 
силан хајван као на крилима! 
За њим иде алај зелен бајрак 
и Јајчана хиљаду јунака, 
све атлије, пешца никаквога 
-- све на ате јашу и парипе, 
и кобиле бедевије шамске. 
Добар хим је силан командаре 
и за њиме силан бајрактаре, 
гајет силна за бајраком војска. 
Изби беглер са Козар планине; 
на тог агу хасрет учињеше 
-- и на агу и коња његова, 
и његова силног бајрактара. 
Ага сиде са горе Козара 
на зелену пољу Каниџкоме; 
удри труба Хасанпаше Тира, 
и скочише пред њег' јањичари 
и пред њиме на селам стадоше. 
Сејмени му коња прифатише, 
једни коња -- а други газију 
на хаџине дворе поведоше --
ћуљехане у топле подруме. 
Селам даде царева газија. 
Сви му ситне хожђелдије дали 
и на добро место поставили, 
све напоред један до другога. 
Честидбину даде Смајилаги 
и за сина ново алајбегство 
и за сретњу сину женидбину, 
а он њему: „Фала, ага драги!“ 
Тазе чаше с вином полећеше 
наздрављати па се поносити, 
и ћеститат један другом путе 
у сватове новом алајбегу. 
Тамам сели, ћеиф наместили, 
вихра нема, а јекну Козара, 
погледаше паше и бегови; 
изби један царев газалија 
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на његова висока алата, 
вас у сухо огрезао злато, 
калпак царски и царске челенке 
и низ прси токе олуклије, 
и уз раме копље костоломно 
-- би рекао да је везир царски, 
салтанет му баш к'о у везира --
и четири за њим бајрактара, 
војске за њим четири хиљаде. 
Сви скочише паше и бегови 
те силнога гледају газију. 
Силан беше и витез бијаше, 
што так'ога ниједнога нема! 
Једном му се чуду зачудише: 
сваки ага и сваки бег царски 
-- и остали цареви ајани, 
царске баше па и буљукбаше --
сваки носи на лијево ћорду, 
а овоме на десноме куку. 
Ко је ово, и које је чудо 
што ли сабљу носи наопако? 
Ондар рече лички Мустајбеже, 
„Паше двије, наша крила златна, 
зар се томе паше не сјећате? 
Оно нам је Љевак Омерага! 
Он сијече 'јевом руком главе; 
зато носи з десна аламанку. 
Видите ли, двије паше царске, 
оног агу Омера Љевака? 
С лијевом је руком узафтијо 
од Ленгера све до Силитора! 
Од њега се плаше краљевине. 
То је љута без хесапа гуја!“ 
Паше на то шућур учинеше, 
и на њега и коња његова, 
и његове силне бајрактаре, 
и његову силовиту војску. 
Момак ага Омерага сиде 
са Козара до поља зелена, 
а борија Хасанпаше писну, 
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на селаму сташе јањичари. 
Гази Омер турски селам вика. 
Сејмени му коња прифатише 
-- једни агу, а други алата --
у подрум му коња уведоше, 
ага царски на хаџине дворе. 
Све му на ред селам прифатило 
и ситне му хожђелдије дало, 
међу собом место начинеше. 
Хазур га је пиће дочекало, 
он хаџији честидбину даје 
за беглерство и за женидбину, 
а он њему: „Фала, Омерага!“ 
Оде сохбет, а оде весеље. 
Вихра нема, а Козара јекну, 
погледала каниџка господа, 
кад замрежи Козара планина 
-- фала Богу на божој помоћи! --
би рекао, изби царска војска 
и пред њима пашалије царске! 
Ту се двије паше зачудише 
и питаше личког Мустајбега, 
„Која ли је сила са Козара?“ 
„Царске паше -- свито нада нама! --
оно дван'ес' царско капетана 
преко Уне од Унђуровине, 
који војске дижу без фермана 
и везирске ситне бујрунтије. 
Сваки креће свога бајрактара, 
за свакијем хиљаду газија, 
све се један пише по на седам. 
Ти су момци кā из горе вуци, 
А гледни су као белогорке!“ 
На то паше шућур учињеше: 
„Богу шућур и дому овоме, 
кад имамо ове кахримане; 
још се лако море царевати, 
Царевати и господовати!“ 
Капетани у поље сидоше, 
а борија Хасанпаше писну. 
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Истрчаше царски јањичари, 
пред свакога на селам стадоше 
и сваки хим турски селам вика, 
а сејмени коње и газије; 
коње воде у подруме мрачне, 
капетане на бијеле дворе. 
Селам даше кахримани царски. 
Све што беше на хаџине дворе 
све бегове срело на ногама; 
прифатише за бијеле руке, 
пред свакијем места начинеше 
и ситне хим хожђелдије дају. 
За мирно се упитују здравље. 
Ту свачије очи полетеле 
на ту силу и на те газије. 
Сад се златне чаше поведоше, 
сохбет златан оде међу њима, 
а војске се с војском смијешаше. 
Витешка се кола пофаташе, 
алајли се развише бајраци, 
запеваше у коло Бошњаци, 
а пашанске бију мехтерије, 
а пишту хим зиле и борије. 
Вришту ати, пишту бедевије, 
чадорови баш к'о шехерови, 
а бајраци кā небом облаци, 
бојна копља кā и гора чајна. 
Боже мили, силовите војске 
у Каниџко поље прешироко! 
Би рекао да је ферман дош'о 
од султана, и царски мушири 
да су војску сву за сефер збили 
да се султан бије са ћесаром. 
Ордије се рахат учинеле, 
и бегови на бијеле дворе. 
Вихра нема, а јекну Козара, 
а погледа са двора господа, 
кад ево ти два бега царева, 
два газије з двије Јање царске 
-- двије Јање, двије Бијељине, 



   Авдо  Међедовић                                                             

1681

Епске 
народне 
пјесме

Е, Филдуша и Филдиша ш њиме --
оба бега на два коња њихна, 
на два коња обадва зелена. 
На бегове калпак капе златне, 
а на плећи црвене доламе 
у злаћене гране исплетене, 
а на раме гује доведене; 
на прси хим токе олуклије; 
уз рамена бојна копља клета; 
низ кукове вису гребештице 
-- сјајкају се кā с неба свећице --
и за њима до два бајрактара, 
и за њима до двије хиљаде, 
све атлије и данкрлачлије. 
Боже мили, как'а бјеше војска, 
а как'и су војски командари? 
Командари кā царски риџали,
а та војска баш кā џиновита, 
а под њима коњи виловити, 
ŭ под њима се црна земља тресе. 
Све на двору устаде господа 
сејирити до два капетана 
-- Е, Филдуша и Филдиша ш њиме. 
На њих виши шућур учинеше. 
Капетани у поље скрцаше, 
а борија Хасанпаше писну; 
јањичари пред њих на селаме, 
а два бега селам натурише, 
а сејмени оба прифатише; 
коњи њихни у мрачне подруме, 
капетане на бегове дворе. 
Уљегоше цареве газије, 
У то коло селам натурише. 
Цијела је скочила господа 
пред бегове рад' бож'ег селама 
-- рад' селама и свога ићрама --
код паша хим место начинеше, 
готове хи чаше дочекаше; 
Чаше пију, хожђелдије дају, 
за мирно се упитују здравље. 
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Честидбину дају Смајилаги 
за новога сина алајбега 
и његова сретну женидбину, 
он зафалу даје беговима. 
Таман били, па се одморили; 
вихра нема, а јекну Козара, 
пред очи хим замрежи Козара, 
попаде је силовита војска. 
Кад господа погледа са двора, 
изби отуд Тузла капетане 
на његова коња високога, 
вас у срми и у чисту злату, 
и на коња рахти обуздали. 
Ш њиме Тузла и доња и горња 
-- два бајрака и двије хиљаде --
све момака баш к'о ђевојака, 
а вриједни кā планински вуци. 
Сви једнаци и једноликасти: 
једнаке хим токе и јелеци, 
а једнаци на глави калпаци; 
једнаке хим џиде уз рамена, 
а једнаки под њима хајвани; 
и једнаки рахти на хајване, 
и на аге ћорде о кукове. 
Господа хи сејир учињела, 
за Тузлића шућур учињели. 
Мало прође -- а дуго не било --
изби за њим Брче Ибрахиме 
на лабуду кā на горској вили, 
и за њиме хиљада атлије, 
све момака кā из горе вука, 
који стићи море и утећи, 
и рањена изнијети друга. 
Сва господа шућур учињела, 
„Кад је 'вака Босна поносита 
и оваке храни газалије, 
ласно ли је цару царовати, 
царовати и господовати!“ 
Оба бега у поље скрцаше 
и борија Хасанпаше писну, 
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јањичари на селам стадоше. 
Два сокола селам натурише 
-- селам даше а од коња паше --
сејмени хим коње прифатише; 
са коњима иду у подруме, 
а бегове воду код бегова. 
Кад господа код господе дође, 
селам дали, насред кола стали; 
аге царске на руке прибрали 
и место хим добро начињели, 
холђедије редом натурили 
и готовом чашом дочекали; 
за мирно се здравље испитали 
и рекли су да су здраво били, 
и хаџији дали честидбину 
на новога сина алајбегство 
и његову сретњу женидбину. 
А он њима радо повраћаје: 
„Фала, аге, све у помоћ бож'у, 
а у здравље ваше и султанско!“ 
Војске с војском, бези з беговима, 
аге царске међу ајанима. 
Тамам рекли, па се одморили, 
вихра нема, а јекну Козара, 
кад накрца војска пр'о Козара; 
писка стоји ђетелине траве, 
а ш четине одлијеће лишће. 
Погледала цијела господа, 
кад ево ти бега од Брчкова, 
Алибега кā везира царског 
на његова висока галешу, 
вас у злату, галеша у рахту 
-- билах тешпих, кā да грије сунце! --
и са њиме момак на дорату 
алај бајрак носи у рукама 
-- з бајрака га крпа замотала, 
а јамака ките од бајрака --
за њим иде хиљада атлије 
посавински' ага и бекрија. 
Кад бегови виђоше беглера 



   Авдо  Међедовић                                                             

1684

Епске 
народне 
пјесме

ђе с Козара скрца у Каниџко 
-- у Каниџко поље прешироко --
Хасанпаше запишће борија, 
јањичари на селам стадоше. 
Бег хим селам турски натуријо. 
Селам даде, од галеша паде, 
галеша му у подрум турише. 
Војска к војски, а бег беговима. 
Селам даде, насред кола стаде. 
Сви бегови раширише руке, 
загрлише бега са Брчкова, 
у грљењу холђедије даше; 
широко му место начинеше 
и тазе га чашом дочекаше. 
Кад су рекли да су здраво били, 
бег хаџији даде честидбину: 
„Мубарећи сину алајбегство, 
мубарећи за сина ђевојка!“ 
„Тебе, сине, Алах разијала, 
тебе божи пали разилуци 
и на тебе, сине, газалуци!“ 
Тамам сели па ућеифили, 
Козара се разјеча планина. 
Погледала са двора господа, 
кад ево ти дван'ес' буљукбаша 
на дванаес' ата крилатије' 
кā дванаес' паша царевије'. 
Буљукбаше на њима челенке, 
а на прси токе клобуклије, 
уз раме хим копља костоломна; 
гадаркиње вису о кукове, 
на хајване рахти и пусати, 
па се сјају кā и месечине; 
а за њима дван'ес' бајрактара 
кā и дван'ес' белогорки вила. 
Под њима су коњи џиновити, 
а на њима људи змајовити. 
Све те крпе са бајрака златне 
Прекриле су бајрактаре царске, 
а з бајрака ките на јамаке. 



   Авдо  Међедовић                                                             

1685

Епске 
народне 
пјесме

Шућур на њих учиње господа 
и на војске дванаес' хиљада, 
све атлије, пешца никак'ога; 
сва господа виђе буљукбаше 
и велики шућур учинеле 
на цазинске буљукбаше царске 
и на њихне бајрактаре златне, 
и на њихну силовиту војску. 
Двије паше Богу зафалише, 
„Богу шућур и цасу овоме, 
кад виђосмо срећу муслиманску, 
и њихово милосно држање!“ 
Докле баше у поље скрцаше, 
а борија Хасанпаше писну, 
јањичари на селам стадоше. 
Буљукбаше с коња се скидоше, 
сејмени хим коње прифатише; 
ћулехане у топле подруме, 
аге царске на бијеле дворе. 
Смијешаше један код другога 
и бијеле руке раширише, 
посједаше један код другога; 
један другом холђедије даје, 
за мирно се упиташе здравље. 
Боже мили -- на свему Ти фала! --
да је коме згледати газије 
код хаџије старог алајбега, 
би рекао и би се заклео 
да су царске лале у диване. 
Колико је војска уфатила, 
дигао се думан у облаке 
све од духе коњске и јуначке; 
да отпане од неба јабука, 
не би могла на земљу панути, 
већ на коња или на јунака. 
Та господа ћеиф наместила; 
вино пију, димови се бију. 
Тамам били ћеиф уфатили, 
Козара се проломи планина. 
Погледала са двора господа, 
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кад ево ти седам буљукбаша 
са питома Бихћа и Крајине. 
За њима је седам бајрактара, 
у руке хим алајли бајраци. 
Темре сјајне, а јабуке златне, 
а крпе хим златом извезене, 
колико се сјака ударила 
пр'о Козара између хомара 
-- неђе тока а неђе челенка, 
и оштрије' на кукове ћорда --
сјака стоји кā од јарког сунца, 
кā од сунца кроз јелово грање. 
Паше обље видоше главаре. 
Оба паше на ноге усташе, 
а Личкога бега упиташе: 
„Лички беже, оно који ли су, 
од које су цареве крајине? 
Они силни' од нас свакојега 
и бољи хим ати витезови, 
виша свита но на нама свије'.“ 
„Паше двије, Бихаћ и Крајина, 
јер је Бихће најкрајња Крајина, 
цијелијем нама крила сјајна, 
цар је на њих окренуо главу
више, паша, него на нас свије'. 
Па баш нека, и мрзно ми није, 
јер су оно најбоље газије. 
Свуд су турски намус очували, 
И на худут царство одржали. 
Кад на кога мејдан, пашо, дође 
од ћесарске ил' земље Маџарске 
-- макар окле да га неко зовне --
за њега се истичу беглери 
те за њега крвав мејдан деле. 
Оно што је седам буљукбаша, 
сви имају по седам мејдана; 
оно њихно седам бајрактара 
ил' толико, ил' више од тога. 
Њихова је ципцијела војска, 
то су, паше, крвави јунаци 
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што од борбе не окрећу леђа 
ни својега остављају друга, 
но износу мртве и рањене; 
јер са ш њима мијешања нема, 
призн'о хим је и цар и Крајина.“ 
Пасе на то шућур учинеше. 
Буљукбаше у поље сидоше 
а борија Хасанпаше писну, 
јањичари пред њих на селаму. 
Селам даде седам буљукбаша, 
па од седам о'сједоше коња; 
млађи коње њихне прифатише. 
Војска к војсци, господа господи; 
селам седам даде буљукбаша 
међу паше и међу господу. 
Све пред њима на ноге скочише, 
најбоље хим место начинеше, 
а тазе хи чаше дочекаше; 
уза сваку чаша вина дође, 
уза сваку ситну хожђелдију. 
Питаше се за мир и за здравље, 
сви рекоше да су здраво били; 
сви хаџији мумбарећи вичу, 
„Мумбарећи сину алајбегство!“ 
а хаџија свима зафаљује. 
Још не беху сохбет испунили, 
Козара се отвори планина. 
Кад погледа са двора господа, 
Саде Пашић изби Сехидија 
са бијелог шехер Сарајева, 
на лабуда коња високога. 
Боже мили -- на свему Ти фала --
тог зинета тога паше царског! 
Ни' се знаше -- ал' гледни бијаше! --
или ђовде виши и хрлосни, 
или више злата на јунака 
-- ил' на њега, ил' ата његова. 
И пред њиме дванаес' бешлија 
и мећара с хурчом маџарија 
-- тā је паша понијо дукате 
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да се ђегођ не напати с војском --
за њим иде дван'ес' бајрактара, 
И за њима дванаес' хиљада. 
Одлична је војска сарајевска, 
нема момка који нема тока 
и на глави царски' челенака, 
и на коња рахта позлаћена. 
Кад видоше са дворова Турци 
војску златну и пашу Сејдију, 
сви од ашка на ноге скочише, 
напрема се шућур учинеше. 
Докле паша за бешлијама сиде, 
искрца му војска под Каниџу, 
а борија Хасанпаше писну, 
јањичари на селам стадоше. 
Царски паша одјаха кулаша, 
сејмени га рукам' дофатише, 
до по стуба на двор изнијеше. 
Кад тā соко међу њима дође, 
сви на ноге чекаху газију; 
селам дали, руке раширили, 
у бела се лица пољубише, 
међу паше место начинеше. 
Мавели га ћурком огрнуше, 
наргиљу му чибук запалише. 
Намах пред њим два момка испала 
да га дворе докле буде туна, 
такав силан беше серхатлија 
и његова главна госпоштиња. 
Честидбину даде алајбегу, 
„Алајбеже стари од Каниџе 
-- крила златна наше царевине! --
честитам ти сина алајбега 
и за сина прошену ђевојку! 
Сретња била за нас и за тебе!“ 
„Амин, пашо! И ти свијетлијо 
твоје лице кā и даничкиња!“ 
Па се сохбет међу њима крену. 
Козара се отвори планина; 
погледаше са бијела двора, 
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кад ево ти Таре капетана 
на његова високог дората, 
и за њиме до два бајрактара. 
Један бјеше од Зенице равне, 
а други је од града Маглаја. 
Од Добоја до Дервенте доње 
ш њима војске петнаес' стотина, 
а за Таром четрнаес' равно, 
све момака од Босне поносне. 
На њих беху друг'чије хаљине 
него што се носу по Крајини 
-- низ прси хим токе по долами, 
а на глави са стране челенке --
на атове друг'чија одела 
-- рахта нема, ни седла од злата, 
сал такуми као за мејдана, 
сваком момку пушка о ункашу 
а у руке копља костоломна. 
Ондар паше Тару погледаше, 
погледаше и бегенисаше. 
Без поноса и без величања 
и капетан и њихова војска. 
У момака лица ђевојачка, 
али виду да с' од соја добра, 
од племена и од турског дина. 
Баш му паше очи не скидоше, 
један другом фале капетана 
док капетан у Каниџу сиде, 
а борија Хасанпаше писну. 
Јањичари на селам стадоше. 
Селам даде Тара капетане 
-- селам даде, од хајвана спаде. 
Сејмени му коња прифатише, 
у мрачан га подрум уведоше, 
капетана међу газијама. 
Селам даде, Турци прифатише, 
и добар му ићрам учинеше, 
па га ситне среле хожђелдије, 
уза сваку пуна чаша вина, 
а друга га чека све по реду. 
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За мирно се испиташе здравље; 
шућур дали, кад су здраво били. 
Тамам ћеиф беху наместили 
када јекну Козара планина. 
Погледаше са двора господа. 
Ко најпрви на Козар изиде? 
Мехмедага од Коњица града 
на његова пуљали зекана. 
Ага беше кā и паша царски, 
зекан танак кā и танка вила. 
За газијом пе'стотина друга, 
све момака кā и ђевојака, 
али сваки кā и ватра жива. 
И на њега шућур учињеше. 
Ко за њиме изби на Козару? 
Ћемалбеже од града Мојстара 
на његова висока риђана. 
Момку нема ни двадес' година, 
а дван'ес' му пера поврх чела 
ђе за њега и сам царе знаде, 
ђе је витез и крила султана. 
Салтанет му баш к'о у везира, 
понос бегу бољи од везира. 
За њим иде хиљаду јунака, 
Херцегов'ца кā и ватре живе. 
Ко најпрви за беглером дође? 
Бег Љубовић с Невесиња равна, 
Ахметбеже на косната дора. 
Сад да вама за Ахмета причам, 
Ахметбега гази Љубовића. 
На одају код Хаџи Смајила 
искупљено седамдесет равно 
-- тридес' ага, четер'ес' бегова. 
Кад виђоше бега Љубовића, 
тог зинета и бога'ства бега, 
тога бегства неста ниједнога 
спрема лицу сјајног Љубовића, 
јер то лице не рађа га мајка 
без сал њега која је родила, 
нит' кобила кā његова дора. 
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Колико је гледан и госпосан, 
толико је спреман и поносан, 
толики је силан у рукама, 
толико му припсаше облака 
и та на кук златна аламанка, 
и рахтови златни на дората. 
Ништа вама описиват немам, 
Бог га чув'о од зла свакојега 
целој Босни и његову бабу, 
и његовој остарилој мајци! 
Бегу нема сем двадес' година, 
а дванаес' добијо мејдана, 
и четири за цара султана. 
Кад беглера паше сагледаше, 
напрема се на ноге скочише 
да би боље бега угледали. 
Ко за њиме изби на кулашу? 
Бег Џеветић од града Требиња. 
И тā беглер кā и горска вила. 
С Џеветићом и са Љубовићом, 
с њих обадва пе'стотин' јунака, 
али један бољи од шестине! 
Те се силе под Каниџу збиле, 
јањичари на селам стадоше. 
Војска к војски, бези беговима, 
ћулехани у подруме мрачне. 
Бег Љубовић и бег Ћемаловић, 
и с Требиња беже Џеветићу, 
сва три бега један за другијем 
код хаџије међу главарима. 
Сва три стала колу у сриједи, 
сви пред њима на ноге скочише, 
сва три сјели један код другога. 
Широко хим место начинили, 
и свакоме махсуз хожђелдије, 
уза сваку чаше додаваше, 
неком вино, а неком ракију. 
Беговска се поноси господа, 
војска турска потпуњаше поља. 
Честидбину Смајилаги дају, 
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Смајилага врће зафалама. 
Јако беху ћеиф наместили, 
Козара се отвори планина. 
Кад з дворова погледа господа, 
кад еве ти два бега с Цетиња, 
Зенковића, Бабахметовића; 
Бабахмета јаше на дората 
за Зенковић' на високог дога. 
Обадва хи загрлиле браде, 
а на плећи зелене либаде, 
и зелене око главе поше, 
а за њима пера зађевена. 
На чело хим цареве зердаве, 
познају се ђе су од фермана, 
ђе је њихно бегство са бератом. 
Да ко види два бега царева 
и на њима свиту заприпсату 
-- на бегове и на коње њихне --
нит' би мог'о рећи ни утећи 
што нијесу два везира царска. 
С њима војске пе'стотин' јунака, 
Цетинчана као ватре живе. 
На два бега сијевају ћорде 
-- о кукове хаџи аџемунке --
кā и да су од двадес' година. 
Паше двије очи напунише. 
Са два бега очи не скидају 
и њихове салтанете старе, 
њихов понос и њихно припсање, 
љепоте се нагледат не мореш. 
Двије паше бега запиташе, 
„Бег Мустајбег, наше огледало, 
која с' оно два бега царева?“ 
А Лички хим беже беседаше, 
„Оно, паше, два бега с Цетиња, 
Под ферманом царским без промјене. 
За обадва султан царе знаде.“ 
Паше на то шућур учинеше. 
Нека знаде, има и за кога! 
Бегови се с војском поскидоше, 
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а борија Хасанпаше писну; 
јањичари на селам стадоше, 
беглербеге с коња прифатише, 
на бијеле дворе изведоше. 
Што је било у хаџином двору 
пред два бега на ноге скочило, 
међу паше место начињеше; 
ко је млађи полеће им к руци 
ради цара и царског фермана, 
и њихове госпо'ске старости. 
Беговима кахву донијеше, 
јер два бега вино не пијаху 
-- нису пили кад су млади били, 
а камоли сада у старости! 
Два бега се руком руковаше 
са хаџијом, старим Смајилагом: 
„Мумбарећи, хаџи Смајилага, 
на твог сина ново алајбегство; 
срећито му и весело било, 
образ чисти и њему и нама!“ 
„Амин, амин, два газије царска!“ 
Тамам сели, па се одморили, 
Козара се отвори планина. 
Кад погледа са двора господа, 
кад ево ти Хрњица сердара 
-- од цијеле војске командаре --
на његова пјегава ђогата, 
и за њиме гојешна Халила 
на малина кā на шајитана. 
Сад да ви је погледат сердара! 
Сила тешка, па се опремила. 
Колико је чело у сердара? 
Пр'о тог чела два мушка чепера, 
међу веђе мушка подланица, 
па му веђе пале на бркове, 
а кроз веђе баџе начинијо, 
па катилске очи изврљијо 
-- та је глава страшна без карара! --
а два брка с рамена на рамо 
покриле му токе и оружје 
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-- сјаје му се токе кроз бркове 
као сунце кроз јелово грање --
мишке с руке кā ђовде јуначке. 
На глави му капа сердарачка 
-- на њему су два сердарства царска --
на плећи му плетена долама 
све од жице и венедник злата, 
на бедре му црвене чакшире 
све у златне превезене гране 
-- кудгођ швови, све гајтани златни --
уз бедре му гује исплетене, 
на кукове главе изведене. 
О кук виси остра гадаркиња, 
дугачка је од два растегљаја. 
Како му се плаза око дога? 
Баш кā гуја око сухог трна. 
На ђогату рахти позлаћени, 
а низ прси клобукови златни, 
по клобуку силимбета сјајна 
окићена златом и бисером. 
Сви билани пуљком поковани, 
па под браду за узду свезани 
са халкама од сребра самога, 
ђогатова решма око врата 
исплетена од жеженог злата
срвх ушију таман до ункаша. 
Од ушију низ оба образа 
два каната од самога злата, 
на уши му оба запучена. 
Међу њима даничкиња сјаји, 
а на сапи грије месечина. 
Кад виђеше паше војсковођу, 
све три паше па се сагледаше. 
„Која ј' ово сила? Знате ли га? 
Да л' ј' истина мајка га родила, 
ал' ј' од Бога пала утворица?“ 
Све на паше косе настрхоше 
од силнога Муја кладушкога, 
па питаше бега Личанскога, 
„Лички беже -- Богом те кумимо! --
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која ј' оно рота на ђогата? 
Хајде, што је силан и бијесан, 
што то никад ни чули нијесмо! 
Но што галче носи у зубима 
црно мртво, теке неодрто?“ 
Бег пашама ријеч беседаше, 
„Паше царске, зар не познајете? 
Видите ли калпак капу царску 
и два пера њему преко чела? 
У једному командарство пише 
-- командар је од цијеле војске --
а на другом име сердарачко 
-- на њега су два сердарства царска --
оно ти је Хрњица сердаре. 
Низ цијелу земљу ћесареву 
-- у свакоме великом шехеру, 
на свакоме великом бедену --
свуда слика има на мермеру 
од сердара и коња његова. 
Каде жене ђецу успављују 
јä л' бешиком, јä л' на бљеле руке, 
све хи страшу с Хрњицом сердаром: 
‚Шут'те ђецо, сад ће Мујо доћи!‛ 
А ви хала питате беглера 
која ј' оно сила на ђогату!“ 
На то паше шућур учинеше: 
„Благо нашем цару ал-Отману 
за оваке у Босни сердаре 
и оваке с војске командаре!“ 
Па кад за њим изби Хрњичићу 
-- гојан Халил на коњу вранчићу --, 
на малину кā на шајитану, 
што ће бити ђевер уз Фатиму --
Боже мили -- на свему Ти фала! --
лијеп ли је и поносан ли је! 
Он је бољи од сваке ђевојке. 
Браде момак ни мустаћа нема. 
Црн му перчин бијел' врат прекријо 
кā да му је црн гавран засијо. 
На двије га стране раздвојијо; 
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једну полу низ врат опружијо, 
с једном пера свез'о преко чела 
-- преко чела и преко калпака --
Коса црна, а капа му златна, 
би рекао, опасала гуја, 
гуја црна пр'о чела јуначког. 
Ш челенака пера обиснула 
преко врата и мрка перчина, 
кроз косу се смијешало злато; 
сјајука се баш кā отресина 
кад отпада са змаја с облака. 
То је чело као хамајлија, 
а веђе му као пијавице; 
образи му кā и књига б'јела, 
на образе двије јагодице 
румене се кā двије ружице. 
Очи су му баш к'о у сокола, 
зуби ситни као у ђавола; 
са очи му трепту трепавице 
кā широка крила с ластавице. 
Око врата колијера златна, 
два каната з двије стране врата; 
под грло му пуце од дуката 
које има пола литре злата. 
Токе златне на прси спучате, 
а на плећи пафте савезате. 
Око дечка два траболоз паса, 
везен силах цијел од бисера;
У силах му двије златке мале 
-- обадвије без кремења пале --
ћетови хим каменови драги, 
а карике од жутога злата. 
Међу њима ханџар од зехера 
који пори срца у јунаке, 
балчак цијел од жеженог злата. 
Три гајтана момку по прсима; 
сва три беху од злата плетена, 
на кајасу на кук запучена, 
на кајасу која држи ласу, 
посјеклицу Хрњичиног сина, 
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која лиге сече и панц'јере. 
На бедре му бијеле чакшире 
од бијеле млетачке кадифе, 
више злата но што има платна. 
Костоломна џида уз рамена 
-- до по џиде чохом опшивена, 
од по џиде крви наливена --
наврх џиде од аждахе глава, 
и у глави два филова зуба 
која кости зобље од јунака. 
На вранчића два рахта од злата 
за мерџанско седло припучата. 
У седло је злато поковато, 
од бисера унизане гране, 
разне врсте од мерџан камена 
-- неки мави, а неки зелени, 
неки жути, а неки црвени --
шатри оно кā да месец сјаји. 
На малину поврх седла златна 
претурено коњичко оружје, 
пр'о оружја хаша дубровачка 
ни ковата ни чекићовата, 
но од сухог исплетена злата 
-- наоколо по троструке ресе, 
на те ресе рушпе окићене --
хаша вреди хиљаду дуката. 
Какав беше нагојак Халиле, 
каквога је лица љубезнога, 
а как'ога ока милоснога? 
Кад гледаше, кā да миловаше; 
кад се смије, кā да бисер сије. 
Све три паше на ноге скочише 
од нагојка Хрњина Халила 
и његова лица и погледа, 
па Личкога бега упиташе: 
„Лички беже -- наше огледало! --
које ј' оно лице и одличје? 
Која ли га вила обродила, 
која ли се сестра куне ш њиме, 
која ли га хасретује мајка? 



   Авдо  Међедовић                                                             

1698

Епске 
народне 
пјесме

Благош' мајци, па да ништа нема 
сал онаког змаја злаћенога, 
што онак'ог у свој војсци нема 
-- ни у војсци, нити међу нама!“ 
Тадар срећа беше у Турака 
те вишаху један на другога. 
Када паше бега запиташе, 
још га више беже повишијо: 
„Зар га све три паше не познасте? 
Њега знају двије краљевине. 
У Маџарској и земљи ћесарској 
ђе ђевојке има за удаје, 
која платно по ђерђефу везе, 
гране су јој слика Халилова, 
околица лице Хрњичића, 
наспучнице прсти и ручице. 
Па ђевојке по ћесарској ц'јелој 
све на софри присркују ш њиме 
кā чобани с вареником врућом. 
Кад ђевојке у ћесаревину, 
Паше моје, коло пофатају, 
све Халила у песму певају.“ 
Паше све три јемин учињеше: 
„Нек' певају, и невоља им је!“ 
Са Хрњама триста Кладушчана 
од злог оца, од горе матере, 
који носе челичане куке; 
кад се у рат смијешају војске, 
ко хи чека, црне су му муке. 
На кукове оштре палампуше 
које ваде из јунака душе, 
отроване џиде уз рамена, 
оковане капе на главама. 
Под њима су коњи виловити. 
Пр'о коња хим само шегетина, 
преко шега кожа уштављена, 
на челичне токе запучена. 
У руке хим шиљате гаргије 
које пору војске према себе. 
Кад те паше Муја сагледаше, 
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сви од Муја и Мујове војске, 
на свијема коже настрхоше; 
са Халилом мало заблажише. 
Кад у поље војсковођа сиде, 
а борија Хасанпаше писну, 
а два топа з бедена пукоше. 
Пред сердара, с војске командара, 
јањичари на селам стадоше. 
Силан Хрњо паде од догата, 
за њим Халил одсједе малина. 
Кладушчани скрај поља зелена 
-- ни ш чијом се не смешаше војском --
Хрње двије на хаџине дворе, 
ћулехане коње у подруме. 
Све сердара чека на ногама. 
Селам даде, аге прифатише, 
паше све три руке опружише, 
близу себе место начињеше 
-- Муја к себе, Халка према себе --
све јунаке сила надмашила, 
а Халил хим коло зачинијо. 
Сад пред Муја чашу донијеше 
-- чаша није но је букал сјајан, 
тā је букал од два литра вина. 
Све наизред скочи на ногама, 
с Хрњице се двије руковаше. 
Тамам дали на двор честидбину 
Хрње двије за Мехмеда сина 
и његово ново алајбегство 
-- и за сина Зајимову Фату, 
и хаџија, „Фала вам, Хрњице!“ --
на Козару ниче серхатлија 
на алату коњу високоме. 
На њему сад нема одијела 
ни злаћена нити извезена, 
но одјело све од сахтијана, 
па поврх њег' силах и оружје. 
И на момка и коња његова 
-- и његова за њим бајрактара, 
и његово хиљаду јунака --
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све на њима једнака одјела, 
све од коже мрког сахтијана. 
Једнаке хим капе уштављене, 
око капа поше замотате, 
за пошама цареве челенке; 
и оружфе коњско и јуначко, 
све једнако и једноликасто. 
Једнаке хим о кук ћемерлије, 
једнаке хим џиде уз рамена; 
свим наизред поцрнело лице 
баш к'о да га ватра опржила. 
Тек се види да ј' одлична војска, 
и пред војском добар војсковођа, 
и бајрактар силан и бијесан. 
Виђоше га све три паше царске, 
па питаше бега Личанскога: 
„Бег Мустајбег, откале је војска 
и оклен је војски војсковођа?“ 
„Паше наше -- наша крила златна! --
оно нам је Грда Османага; 
оно за њим што је бајрактаре, 
оно нам је Нагрд Хусеине; 
оно су хим махсуз одијела 
за његову војску начињена. 
Ђе застава биде отежена 
да остаје војска пред топове 
-- пред топове и пред нападове 
преко рата и други' држава --
ту остане грдан и нагрдан 
когођ на њих дође нападати. 
Ако Бог да, паше, кад дођемо 
спрем' Будима кудар тече Клима 
-- туна има чекмеџе ћуприја, 
с ове стране чекмеџе ћуприје 
једно тепе и брдо високо --
ту нам ваља оставит Османа, 
пред топове хендек ископати 
и у хендек оплести кошеве, 
на кошеве наслонит топове, 
обрнут хим грла на три стране 
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-- на три стране по осам топова --
кад сватови у Будим отиду, 
да нас Петар не би заколијо 
и туријо застав на ћуприју. 
Клима вода млого је 'илава, 
без велике силе и белаја 
сваки коњи прелазит не могу. 
Ваља седам ископат ланаца 
и оставит до седам хиљада, 
У шанчеве утурити војску 
с топовима чекат џенерала, 
и Османа турит командара.“ 
Ту се све три паше зачудише 
как' Унђурци управљати знају 
како ваља и како требује, 
као да су војску војевали. 
Грдан Осман стиже у Каниџу, 
а борија Хасанпаше писну, 
јањичари на селам стадоше. 
Осман Грдан и бајрактар дође, 
селам даше, од коња о'сјеше. 
Сејмени хим коње прифатише; 
Османагу на хаџине дворе, 
ћулехане у меке подруме. 
Осман селам у господу вика, 
а оне му добро прифатише, 
близу Муја место начинише 
-- нека страшан седне до страшнога! --
бајрактара Нагрд Хусеина 
намјестише крај Хрњина Халка 
-- нека гледан седне код гледнога. 
Холђедије и сафалђедије, 
рујно вино пију изобила. 
С хаџијом се Осман руковао, 
„Мумбарећи!“ рек'о за Мехмеда 
и честиту племениту Фату, 
а он њему: „Алах разијала!“ 
Тамам рекли те се одморили, 
Козара се проломи планина. 
Погледаше паше и бегови. 
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Изби један буљукбаша царски 
на једнога висока путаља, 
и за њиме царев бајрактаре, 
з бајрактаром три стотин' атлија. 
Ко ли царски беше буљукбаша? 
То газија од Гламоча Рамо, 
И са ш њиме триста Гламочана. 
Рамо сиде с војском под Каниџу, 
а борија Хасанпаше писну, 
јањичари на селам стадоше 
буљукбаши Раму на селаму. 
Селам даде, од путаља паде, 
а сејмени коња прифатише 
-- једни коња, други Рамадана --
Рама воде на хадзине дворе, 
а путаља у топле подруме. 
Селам даде Рамо међу њима, 
они Раму ситну холђедију 
-- холђедију и сафалђедију. 
Широко му место начињеше, 
мајалику тазе донијеше. 
Он честидбу даде на хаџију 
-- алајбегство и прошену Фату --
хаџија му добро зафалијо. 
Сад пашама очи полећеше, 
погледаше бајрак за бајраком, 
па избише баше за башларом. 
Изби један ихтијаре стари 
на једнога висока мркова 
-- главни ага и ођевен в'ома, 
под одјелом добрим и калпаком --
и за собом води бајрактара 
на дората коња коснатога. 
Међу ц'јеле дослен бајрактаре, 
так'ог није дослен долазило. 
Паше све три бега запиташе, 
„Ко је оно, беже, на мркова?“ 
„Оно, паше, врљички Ајане, 
а за њиме Селим бајрактаре, 
и врљичка за Ајаном војска 
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-- ш њиме војске пе'стотина друга.“ 
Сад учеста Козара планина, 
навалише аге од Удбине. 
За њим изби Кахриман ћехаја, 
и за собом води Мехимеда 
-- Ћејван дедо на кобилу кусу, 
Мехмед јаше на коња зекана --
за ћехајом триста Удбињана. 
Та' размину, други наљегао 
на догату, Хаџи-капетане 
с Меког дола из Удбинског поља 
на његова висока алата, 
и за њиме три стотине друга. 
Хаџија је кā и паша царски. 
Чим он прође, други ајан дође. 
Боже мијо, ко је јунак бијо 
на зекану коњу пуљатоме? 
Зуканага за Стијене Жуте, 
за Зуканом стотина атлија. 
Бољи Зуко но четер'ес' људи, 
зекан бољи но четрдес' коња. 
Зуканага прође пр'о Козара. 
Зуко прође, други јунак дође. 
Под њиме је витка бедевија, 
бедевија кā и танка вила. 
Боже мијо, ко је јунак бијо? 
Од Чекрка Алем Кадунићу. 
И тā прође, други ага дође 
на риђану коњу високоме, 
и за њиме стотина атлија. 
Боже мијо, ко је јунак бијо? 
То газија Шарац Махмутага 
од Отоке, града царевога. 
Махмут прође, а други изађе 
на високу коњу лабудасту, 
и за њиме стотина атлија. 
Боже мијо, ко је јунак бијо? 
Оно Зовић беше Шабанага. 
Шабан прође, други ага дође 
на чилашу коњу високоме, 
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у токама и у челенкама, 
и за њиме стотина атлија. 
Боже мијо, ко је јунак бијо? 
То газија Кунић Хасанага. 
Па за њиме други на дората 
-- то газија Куртагић Нушине --
и са ш њиме стотина атлија. 
За Нушином други искочијо 
на дората дугачкога врата. 
Боже мијо, ко је јунак бијо? 
То газија Бојичић Алија. 
Мало било -- дуго не трајало --
на Козару други искочијо 
на његова висока шарина, 
и за њиме стотина атлија. 
Боже мијо, ко је јунак бијо? 
То је Гаврић бијо Алибеже 
од Припора, од паланке мале. 
И тā прође, други ага дође. 
Боже мијо, ко је јунак бијо? 
То делија Влахињић Алија, 
и са ш њиме стотина атлија. 
То све царски беху бајрактари, 
све бајраци један за другијем. 
Најпотолња четир' бајрактара, 
Хусо Вилић и Аљо Ибричић, 
Танковићу, Арнаутовићу. 
Кад се сила под Каниџу збила, 
сад мислили више нико нема, 
за шес' дана и седам ноћију 
што се војска и дан и ноћ збија. 
Сад рекоше све три паше царске: 
„Е, хаџија -- свије' од нас крила! --
сви смо паше у крајеве ваше, 
неки има три године дана, 
неки има више од четири, 
некоме се и бабо родијо. 
Да је ферман дош'о од султана 
да нам каже да је Босна 'вака 
и да има овол'ко јунака 
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-- и да 'вол'ко има кахримана 
и господе ага и бегова, 
под ничаном царски' буљукбаша, 
под бератом царски' капетана, 
алајбега оваки' сокола --
сви бисмо се наред објесили, 
нит' би знали Босна как'а ли је, 
ни как'е ли кахримане храни, 
ни как'а је згодна ни богата. 
Богу шућур и дару божему, 
благо цару у Стамболу граду 
док је Босна што ће царовати! 
Сад беглербег и Хрња сердаре, 
војска се је збила под шаторе; 
ев' 'е данас други дан до подне, 
војска пуни брдом хомарима, 
чадоре смо с војском потпунили. 
Да л' је вакат дову преучити 
за хајирли путе ка Будиму, 
пуштавати у војсци телале 
-- нек' делије притежу колане, 
нек' препразне силах и оружје 
и дугачке пушке са умкаша, 
прегледају ласе на кајасе; 
нек' тобџије обиду топове, 
нека токе виду на коњима 
које вучу халкали топове; 
нек' се храна спрема и џебана, 
нек' се Хаџић спрема за мејдана!“ 
Тако све три паше бесједаху. 
Бег Мустајбег рече међу паше, 
„Мало сабур, цареви већили! 
Доста има под Каниџу војске 
-- војске доста кā на гори листа --
и војније' добри' командара 
-- Богу шућур, паша и бимбаша, 
и сердара па царски' ајана; 
и имамо добри' капетана, 
доста баша, доста буљукбаша, 
бајрактара кā горски' вукова --
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но нам нема најбољега друга, 
са Орашца Личанина Тала!“ 
Када паше чуше беглербега, 
све три му се паше зачудише. 
Један другом поткријући виче, 
„Аман, брате, чујеш Мустајбега! 
Од овије' о'ђе наске свије' 
још кажује 'наког најбољега! 
Знаш ли, брате, паша Сејдијићу, 
овог Тала да је так'а сила? 
Ти си родом у Босни поносној, 
у бијело шехер Сарајево. 
Знаш ли штогођ, је ли так'и Тале?“ 
Сејдић паша Травничкоме виче, 
„Виђ'о нисам, а чуо га јесам, 
да су с Талом млоги ћирамети, 
а с војском су крупни адалети.“ 
Мало било -- дуго не трајало --
вихра нема, а јекну Козара, 
погледаше паше и бимбаше 
и цијела са двора господа. 
Изби један бајрактаре царски, 
сал гологлав на босој кобили.

Наопако бајрак преврнуо 
-- темре горе, а крпа му доље --
наопако сијо на кобилу 
-- главу репу, хрбат ка ункашу. 
Паше све три на ноге скочише, 
почеше се лактовима гурат 
и чудити чуду невиђену. 
Па за млого не траја вријеме, 
па за тијем што је на кобили 
изби један шеховачке чалме 
и на образ умршене браде 
на једнога висока мркова.
Коњу узду на умкаш туријо, 
у две руке држи двије ствари, 
филдиш чешаљ и пљоску мавену 
-- и у пљоску чет'ри литра вина --

а у другу Курхан ћитап царски.
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И томе се паше зачудише. 
Брада добра, а зелена чалма, 
и на њега хоџанска од'јела, 
али пљоска необична в'ома! 
Ћитап с плиоском нема друговања. 
Хоџа филдиш чешаљ дофаћаше, 
чешља браду, не би л' угладијо 
-- брада му је млого замршена --
из браде му труње испадаше. 
Браду глади, око себе труни, 
ваз казује, пљоску искапљује. 
Паше руку од руку удрише 
па од јада на ноге скочише, 
а беглер хи гледа испод ока, 
испод ока преко мрка брка. 
Мало време -- за дуго не траја --
изби Тале на коња кулаша. 
Мани хоџу, сери бајрактара 
према Талу на коња кулаша! 
Како ли се опремијо Тале? 
На Талагу чакшире од јарца, 
а на плећи јанџик од магарца. 
На глави му капа ћулафина, 
на ноге му чизме и калчине 
-- не стурају паше очи своје 
нити с Тала нити з бајрактара, 
ни ш њихнога хоџе на мркова --
што су Талу чизме на ногама? 
Кроз чизме му прсти пропанули, 
кроз чакшире обадва кољена, 
и лактови кроз јанџика клета, 
кроз ћулах му перчин прокласао. 
Око Тала наместо силаха, 
Око Тала лика опасана 
-- на прсима чамашира нема, 
а камоли тока олуклија! --
за лику му двије пушке мале, 
кремење му трбух исфашало. 
На те пушке од њихни' кундака, 
од кундака нема ни мандака, 
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сал по парче што држи табанче. 
Кулаша је коња опремијо: 
узда му је лоза са обала, 
на кулаша седла ни самара, 
само шега од прчева јарца. 
Преко шеге виси калтачина; 
тахте које беху до умкаша 
клете старе тек све изломљене, 
са слизаном плочем прековане. 
Кубурлије у два кубурлука 
-- кол'ко су му добри кубурлуци? 
на три места врећом закрпљени --
неће проћи ни пола сахата, 
пушке ће му испас' ис кубура. 
На умкашу с једне стран' кулаша 
објешена клинчана батина, 
з друге стране виси крпатина, 
карике јој од бакара сама 
-- од бакара, и то од старога --
на два и три места превезате. 
На седлу му узенгија нема 
без од лозе двије праћке саме, 
па му обље пукле са калтака 
-- прекидене вису нис кулаша --
лоза пукла кулашу на зубе. 
Талу двије ноге климетају; 
кулаш клетан често покаскује, 
око пута траву попаскује; 
Тале хоће с ногама кулаша 
да удари, ама нема праћа, 
но му двије ноге климетају, 
по камењу чизме ударају; 
камење му чизме окусало, 
Талу прсти крож њих пропанули. 
За њим иде триста Орашана. 
На глави хим капе еждеглиске 
у црвену боју обојене, 
на бедре хим црвене чакшире. 
На делије мрки тарлагани, 
испод њих им вире јатагани; 
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сабље друге ни у једног нема, 
без уз раме џиде костоломне. 
Кад то чудо паше сагледаше, 
не могоше паше одржати, 
већ питају личког Мустајбега: 
„Лички беже -- наше огледало! --
је л' ти оно пофаљени Тале? 
Баш си, Лички беже, погодијо, 
што си рек'о међу свијем нама 
да бољега немамо од Тала! 
Шта је оно, Богом те кумимо? 
Што ти хоће она нагрштиња 
да нагрдиш све ајане редом, 
кога види да му се пошпрда, 
да преко нас све тешкоће дођу?“ 
Бег се диже на десно кољено, 
па пашама 'вако беседијо: 
„Ја вас молим као лица наша, 
Немојте се, паше, преварити, 
да се њему штогод подпрднете 
-- подпрднете или насмијете. 
Онаки су табијати Талу, 
ни' с' опрема у рат ни у свате. 
Да је саде ферман дош'о царски 
да га султан зове на дивана, 
онаки би приш'о до султана!“ 
Томе му се паша зачудише. 
Још им ово беглер беседаше: 
„Видите ли, паше, оног Тала; 
у ратове низ ћесаревину 
-- у ћесарску или у Маџарску--
ђе највише имају тврђаве, 
ил' у хендек коши закопати 
и на коше велики топови, 
ту никога, паше, не запада 
на топове ни на топракале 
ве' сал Тала с триста Орашчана. 
Главе сече а учи езана, 
и прифаћа тврђе од Н'јемаца. 
Ако данас, кā што је прилика, 
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кā што ће нам везир учињети 
те с' окрене борба под Будимом, 
видећете ко је онā Тале.“ 
„Е, за Бога, беже Личанине 
-- ето тако велиш да је Тале --
како му је оном хоџи име, 
што сам себе и пред Богом грди 
-- браду глади, око себе труни, 
ваз казује, пљоску искапљује --
ћитап с пљоском нема друговања!“ 
„Не дира'те, све три паше царске! 
Онај ти је кā и лички Тале, 
са обадва има ћирамета.“ 
Опет паше бега запиташе, 
„Е, за Бога, беже, за онога 
гологлава и ока ћорава, 
Лички беже, на босој кобили 
-- и што бајрак носи наопако, 
и кобилу јаше наопако --
оно што је и ко ли је, беже?“ 
„Оно ти је, цареве газије, 
велики је белај без хасапа, 
а силан је момак без карара! 
Њему оста удовица мајка 
-- њег' имала од године дана --
седам му се пута удавала, 
он је седам посек'о очуха. 
Најзад се је, паше, наљутијо, 
своју мајку на ватру туријо. 
Белај, белај, и остаде ‚Белај,‛ 
свијет му је име нађенуо. 
Он ђегођ је, без белаја није. 
Дослен нам је свуд Бог помогао, 
белај бијо теке на душмане.“ 
Ондар паше ријеч прогунуше. 
Тале с војском сиде у пољану 
међу царске цијеле ордије, 
па се Тале дере са кулаша, 
„Ласно ти је, Хаџи Смајилага, 
дизат серхат а купит Крајину, 
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ђе узимаш Зајимову Фату, 
која благо има товарима, 
која ће те ихја учињети 
и три пута свадбу преплатити! 
Ал' хаџија, мојега ми дина, 
није лако добавити Фату! 
Млога ли ће закукати мајка, 
сестра мила остати без брата, 
млада љуба без њејнога мужа! 
Еј, хаџија -- чујеш лудог Тала! --
не би Фата била бадихава 
ни од мене Орашкога Тала, 
'ел' је Фата моја заручница!“ 
А томе се аге насмијаше, 
А три паше више ода свије'. 
Хаџи Смајил вика кавадара, 
„Понес' Талу стотину дуката 
те му подај паре на пољане, 
нек' с' умири и нека не виче. 
Поведи га Смајилагиници, 
нек' с' одмори у дворове њејне.“ 
У то трчи каваз Хусеине, 
срете Тала ш чевром маџарија 
те му паре тури за силахом, 
а десној му полетијо руци: 
„На ти ово, ага Тахирага, 
да ти трошак биде до Будима, 
јер су горе сва три паше царске 
-- Сејдић паша шехер Сарајева 
и Ибрахим Пашић из Травника, 
Хасан Тиро од Каниџе равне.“ 
Тале 'вако рече кавадару, 
„Как'е паше -- лопужине царске! --
ко ти гледа паше и везире? 
Знаш, кавазу -- пси те оглодали! --
ђе ми, грдан, стално војујемо? 
Ми све војуј, а паше господуј! 
Вид', кавазе, шта нам паше раде! 
Робље робу, дају у душмане, 
зобљу паре, продају градове.“ 
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У том Тале прође кроз сокаке 
до дворова Смајилагинице. 
Кад га виђе Смајилагиница, 
ханка трчи на авлију к Талу 
па га срете на авлијска врата, 
а Тале се скиде са кулаша. 
Талу ханка руци полећела, 
хоташе га водит у дворове 
на њезину шикали одају. 
Тале 'вако рече Хаџиници, 
„Ханко наша, Смајилагинице! 
Ја ти горе на дворове нећу, 
већ ћу о'ђе у кахве оџаку 
мало сеђет те се одморити. 
Грдна била Смајилагинице, 
што пушћајеш мужа махнитога? 
Скупијо је серхат и Крајину, 
изеде те сину бабовину! 
Кад би судба за Фатиму била 
да ти Фата у дворове дође, 
без ништа те и ничега нађе, 
вазда ће те прекорет Фатима. 
Шта ми причаш, гологуза ханко! 
Видиш, ханко, ил' не видиш млада, 
ђе ћеш продат са себе фереџу? 
Не мо'ш свате пратит ка Будиму.“ 
Ханка Талу полећела к руци, 
полећела па се насмијала, 
„Тахирага -- наша крила златна! --
ја не жалим што ћу потрошити 
за свијет'о образ муслимански 
и за образ нашег ал-Отмана, 
сал дај Боже сретњо и хајирли, 
да ваш мејдан биде у рукама 
и станете на крај муртатину!“ 
Тала отур учињела ханка, 
свакијем га пићем одморила, 
кахвом грком и ракијом љутом. 
Док се Тале добро одморијо, 
кара акшам на земљу пануо. 
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Ондар Турци вечер вечераше, 
и по пољу кола преиграше 
-- Боже мили, певају Бошњаци! --
целу ноћ хим пушке препуцаше. 
Док је сјутра зора ударила, 
Ораш'анин поранијо Тале. 
Поче Тале сокацима викат, 
тражит Тале чауш' и телале, 
а горе се узмеша господа. 
Сердар вика бега Личанскога, 
„Вичи, беже, све три паше царске, 
нека паше своје слуге вичу, 
нек' њихове коње опремају! 
Тражи Тале нис поље телале, 
сад ће викат да се војске крећу!“ 
Бег то каза међу паше царске. 
Слуге паше у подрум спремише 
те атове њихне напојише 
и арпу хим ситну устакоше, 
њихне коње сигур учињеше. 
Док се ц'јела опреми господа, 
спремају се двије аге царске, 
сад се аџо и синовац спрема; 
сад кавази спремају кобилу 
-- бедевију Цифрић Хасанаге --
други дора Мехмед алајбега. 
Мехмедбеже себе сигурао, 
тамам оно рухо позлаћено 
с којијем је прим'о алајбегство 
и с којим је просијо Фатиму. 
Осман свога опрема зекана, 
а хаџија зове бајрактара: 
„Мој Омере, мој премијо сине, 
кажи моме брату Хасанаги, 
нек' понесе доста маџарија 
-- и он, сине, и Мехмед са ш њиме. 
Нек' се, сине, ђегођ не засраме 
до Будима и у Будим граду, 
нек' понесе паре у бисаге. 
Радили смо толико година, 
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има доста на овога дана, 
па и потље што Бог даде јаки.“ 
Млађи одма' слуша старијега, 
све он рече емер од хаџије. 
Ш чадора се дигоше етеци, 
почеше се спремати једеци 
за Фатиму, ако судба дође. 
Вика телал Орашкога Тала, 
ђогат врисну Хрњице сердара, 
темре звекну Хуска бајрактара, 
старешине коње појахаше. 
Ред на реду, ко ће напореду, 
сви алаји и редом Бошњаци, 
сваки свога старешину знаше. 
Најпрве су три паше цареве, 
па дванаес' хиљад' јањичара, 
па бег Лички на голуба свога, 
па дванаес' хиљада Личана, 
па Пашића са Сарај'ва војска, 
па за њоме Фетибеговића, 
и пред њоме Фетибеговићу; 
па послије Љевак Омерага 
од Лијевна и његова војска, 
па уначко дван'ес' капетана 
и за њима дванаес' хиљада, 
па послије цазински башлари, 
па од Босне аге и бегови, 
па херцегска три бега велика, 
па два бега са врела Цетиња. 
То је војске хемен половина. 
Сад је сура за сердара Муја 
-- сердар вазда иде на средини --
па за Мујом тридес' буљукбаша 
-- оточкије' па и удбинскије', 
бихаћкије' и горњоличкије' --
и ет' оно што је од Кладуше. 
Па велика војска од Врљике 
и пред њима три ајана царска 
-- два с Каниџе, један од Врљике --
па послије царске буљукбаше, 
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све на реду како који дође. 
Стаде звека џида уз рамена, 
стаде дрка сабљи на ребрима, 
стаде тутањ чавли од хајвана, 
стаде бука сријемски' волова, 
стаде шкрипа кола од топова; 
повише се алајли бајраци, 
затрупаше даулбаси царски, 
писну зила, удари борија, 
а закуца ситна мехтерија, 
запеваше на чифте Бошњаци, 
пукоше хим чифтом венедници. 
Боже мили -- на свему Ти фала! --
колико је серхат и Крајине? 
Би рекао да је војска царска 
са царева четири мушира, 
да се султан спрема спрем' ћесара. 
Сад да видиш Орашкога Тала. 
Сад он зове хоџу Шувајлију, 
„Грдан хоџа -- да не бидеш мајци! --
зовни отуд нашег бајрактара, 
нека триста крене Орашчана, 
нек' за нама трче до Козара, 
да на Козар кланац уфатимо 
куда но ће проходити војска, 
да видимо, хоџа Шувајлија, 
колико је царске пошло војске, 
кол'ко ће ли се из Будима вратит, 
коме ли ће кости останути.“ 
Хоџа с Талом трчи уз Козару, 
и за њима триста Ораш'ана. 
Од Каниџе до наврх Козара 
има равно четири сахата. 
Тале с коњем уграби Козару 
и начиње на Козар капију. 
С једне стране тури Шувајлију, 
з друге стране рашири се Тале, 
па овако из аваза вика: 
„Командари и ви паше царске, 
сваки своје војске намјестите, 
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нико никуд да не море проћи 
сал на ову Талову капију 
испред мене и хоџе мојега, 
да пребројим серхат и Крајину, 
да ја видим шта ћ' у Будим систи 
-- кол'ко систи, колико се врнут.“ 
Тала сваки редом послушаше. 
Прве паше на Козар испаше; 
задњи јако из Каниџе крећу 
бојни топи и ш њима коморе, 
и ус топе храна и џебхана. 
Тале на се сефте учинијо. 
Војска крца ваздан до акшама 
и на себе хатме учинијо. 
Осем паша, осим командара 
и оније' с топа топиџија 
-- и сем они' што ћера џебхану 
и оније' што ћерају храну, 
и Фатини' четр'ес' коморџија --
војску Тале јећун учинијо: 
тамам војске стотину хиљада, 
и тридесет и двије одвише. 
Ондар Тале јекну крај кулаша 
-- Тале јекну, а Козара звекну --
„Хоџа мили, тешка овог дана, 
што је мене нешто увртлило. 
Ружни су ми, хоџа, бешарети, 
да од овог пола доћи неће. 
Ама није сану вјеровати; 
види, хоџа, како ћитаб каже!“ 
Хоџа гледа ћитаб хамајлију, 
па овако беседаше Талу: 
„Ћитаб, Тале, ништа не кажује 
колико ће погинути војске, 
само каже да ће бити кавге.“ 
Тале рече хоџи Шувајлији, 
„Е, даље ми немој кажевати!“ 
Хоџа Талу рече Орашкоме, 
„Нек' се нико не пожали, Тале, 
ове кавге што ће погинути, 
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Пошто муртат за мало земана 
издат нам је шћијо царевину. 
Џајис се, Тале, одбранити, 
па погинут за дин и за ватан. 
Моја, Тале, ћитаб књига каже 
да су нам се врата отворила 
од нашије' свих осам џенета; 
изаћи ће џенетске хурије 
те чекати од шехита душе.“ 
Тале рече хоџи Шувајлији, 
„Прођ' се, хоџа, џенетски' хурија, 
и твоије', хоџа, батртија! 
Што ће мене џенетске хурије 
кад ми ђеца стану липсивати?“ 
У то акшам паде на земљицу, 
на Брешљену заноћила војска. 
Ордије су пале низ хомаре, 
а главари распели чадоре. 
Сутра сваки рано поранили. 
Лако, лако, други дан до мрака. 
Други конак ђе су заноћили? 
Више села Вукашиновића. 
Цијелу ноћ по пољу сватови 
преиграше и кола фаташе, 
а главари шатре разапели; 
прекосјутра рано поранили. 
Трећи конак ђе су заноћили? 
Насред поља бега Шемешића. 
Па изјутра рано поранили, 
ваздан цијел доклен акшам дође. 
Ђе четврти конак заноћише? 
Покрај Климе до чекме ћуприје. 
Ту ноћили, прије зоре ране 
изабрали четири хиљаде 
-- све момака кā и девојака --
те топовске крампе дофатили 
што топима раширују путе. 
На високо тепе спрема Климе 
-- више чекме на Клими ћуприје --
за топове хендек ископаше 
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и зелене коше оплетоше, 
на кошеве топе наслонише. 
На три врсте топе раздвојише, 
на три стране по осам топова 
-- топиџијске топракале граде --
и џебхана што је од топова; 
поред тога на некол'ко страна 
ископаше шанце и ланчеве. 
За ровове ђе ће се крит војска 
оставише седам буљукбаша 
од широка Бихћа крвавога 
-- и ваљана Грдан Османагу, 
бајрактара Нагрд Хусеина, 
код њих тешку храну и џебхану --
и каза хим од Орашца Тале 
како ће се чуват с које стране 
док хим трају на рамена главе, 
да не пушту тепе код ћуприје: 
„Јер ако га уфату Богданци 
и Петрови велики топови, 
ово што је сишло у Будиму 
један душник претекнути неће, 
Босна остат без нигђе никога, 
ласно ће је везир прифатити 
и оборит нашу царевину!“ 
Па кренуше свати на ћуприју. 
Хабер оде у граду Будиму 
ђе се свати крајишнички крећу 
са ћуприје од ледене Климе. 
А ханка је хабер учинела 
прије тога за пун месец дана 
на све братс'во Зајим Алибега, 
и остале у Будим газије: 
„Хоћете л' ми дворе приправити 
за сватове, све о трошку моме?“ 
Све скочило и казало ханки, 
„Двори су ти вазда приправљени, 
а за трошак не срамот се, ханко;
когој прими десет твоји' свата 
-- нијесу нам куће погорјеле --
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ми моремо свате прифатити 
или хевту, или десет дана.“ 
Ондар кад је хабер чатисао 
ђе од Климе свати колетају, 
ханка одма' хабер по Будиму. 
Момчад млада и њихове мајке --, 
дворови се беху сигурали, 
само момчад коње опремише; 
кол'ко беше босанскије' свата, 
спрема тога искочило јафта. 
Два сахата беху до акшама 
кад су свати под Будимом сишли. 
Јафте пред њих на селам стануле 
з двије стране као јањичари, 
разјагмише свате под Будимом. 
Кад не оста свата ниједнога, 
тамам сахат беше до хакшама. 
Шала није Будим ни Крајина 
-- још ис прије што је мамур бијо 
те га муртат није порушијо! --
не западе девет на конаку, 
без тројица и по четворица 
-- по петина, ниђе деветина. 
Јафте добро дочекаше свате, 
И сватове и њихне атове: 
атовима умор поврнуше, 
а сватове пићем напојише. 
Све три паше на конак падоше 
са силнијем личким Мустајбегом 
и сердаром војске командаром, 
с три ајана, дван'ес' капетана. 
Тешка бега двадес' и четири 
на дворове Алибеговице, 
а Халила с тридес' ђеверова 
и Мехмеда, новог алајбега, 
западоше на кафаз Фатими, 
ђе ће Фата кретат из кафаза. 
Вечер сваком пристигла госпо'ска. 
Сваком хабер оде по конаку, 
у Будим је адет остануо: 
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кад у Будим откуд свати дођу, 
ближњи свати могу преданити 
ил' два дана, или за три равна 
далњни свати на неђељу дана, 
да ту нико проговарат нема 
о кретању прије хевте дана. 
Ту се добро свати одморише, 
па преко ној пушке опалише; 
почеше се свати надметати 
са дворова ђе су заноћили. 
Џумбусили, па санак узели. 
Сјутра рано свати поранили, 
напили се пића свако'ије', 
ручак јели, па се искупили 
чаршијама и по сокацима. 
Биле зиле, пишћеле борије, 
по башчама играли Бошњаци, 
по башчама спрема ђевојкама 
ашиков'о ко је с киме им'о. 
Први данак преданили туна, 
па и другу ноћцу заноћили, 
па трећи дан опет преданили. 
Па дан за дан, а конак на конак, 
за шес' дана и седам ноћију. 
Сутра хим је вакат од поласка. 
Емер дође Будимског везира 
на три паше и бега Личкога, 
и на Муја војске командара: 
„Ви, Крајино -- царска крила златна! --
јако ми се срце напунило, 
што је царски златан цвијет дош'о, 
егри Будим цијел закитијо. 
Ја не спавам ево хевта дана 
од велика ашка и мерака, 
спремам за вас друге јафте тазе. 
Сад знат могу јесте л' крила моја, 
ако ћете и бегенишете. 
Шес' дана сте код хануме били, 
још три дана код мене везира, 
-- а четврти нек' ви сретње буде --
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ал' нећете, не бегенишете, 
барем да знам до ме не волите.“ 
Огромна је так'а лакрдија. 
Паше су се рази учињеле, 
и бег Лички и редом главари. 
Не би били рази останути, 
ал' се боју све три паше царске 
да хи везир цару не опањка, 
да хим штету не би учинијо 
-- или штету, ил' да оду главе! 
Молише се бегу Личанскоме, 
„Бег Мустајбег -- молимо те тврдо! --
ако питаш за нас сва три редом, 
остав' ово како везир каже!“ 
Бег завика: „Ви пита'те Муја, 
јер ј' у њега војно командарство!“ 
Паше Мују аман учинеше, 
„Гази ага, ако за нас питаш, 
устав' војску још ова три дана, 
да нас муртат царски не опањка, 
да нас сва три не размину главе!“ 
Мујо рече, „Да упитам Тала.“ 
Скочи Мујо -- не бјеше далеко 
на дворове Фатина амиџе, 
Сал хи леден сокака преградијо --
Мујо к Талу дође на конушму, 
па му емер од везира каза. 
„Моле ти се све три паше царске 
-- моле бега, а Мустајбег мене --
а ја рек'о да упитам тебе. 
Данас, Тале, све на твоје знање, 
све што рекнеш препорећ ти нећу. 
Ал' је муртат трошак учинијо, 
ићрам чини и моли нас фино, 
‚Ако ћете и бегенишете, 
ако ли ми не бегенишете, 
барем да знам де ме не волите.‛ 
За нас, Тале, ни мање ни више, 
за три паше грдно и нагрдно.“ 
Тале 'вако тихо беседаше: 
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„Бог убијо Хаџи Смајилагу, 
што му паше шћеше у сватове? 
Ал' је мало серхат и Крајине? 
Пашанско је тешко путовање 
-- ш њима ми је млого мрско дружит --
ал' је так'а судба, Хрњичићу. 
Гледај, Мујо, што ти рече Тале! 
Везир наше не уставља свате 
на његово срце преболеће, 
без како ће свијем' узет главе. 
Па му дош'о хабер од Богдана 
-- од његова брата Џенерала --
није ц'јела џенералска војска 
сакупљена према сватовима, 
па нас везир замајује о'ђе 
докле Петар покрај Климе дође 
и ископа шанце и палате, 
и кад сруши Грдана Османа 
и нашије' седам буљукбаша, 
те уфати на Клими ћуприју. 
Ондар ти је изгубљена глава 
-- везир ће ти с плећи ударити, 
а Петар ти с прси ударити --
проћи неће два сахата равна, 
од нас један останути неће. 
Ондар шта ће наша сиротиња, 
шта ће радит царство Сулејмана? 
Кад га Босна и Крајина прође 
нек' слободно прати ис Стамбола, 
нека Мећи бежи и Медини, 
ђе су стари цари царовали.“ 
Мујо мљаше то бити не шћаше, 
но му мало мило сјеђет бјеше 
и испијат кондирима вино. 
Поче Мујо кондрисават Тала, 
„Хајде, Тале, не бид' аџамија! 
То баш дотле дотерати неће.“ 
„Добро, Мујо -- добро слушај Тала! --
ја то видим, једна гаргашчино! 
Ђегођ надеш зевка и сеђења 
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кā овако у Будим дочека 
-- рујна вина и свакојег пића, 
придирати од шкуљева меса --
ондар ти је мило посиђети. 
Ама виђи ово, Хрњичићу! 
Ово по сад што ће се попити, 
млогоме ће на ране излити. 
Па баш, Мујо, кад је тебе драго, 
каж' пашама и бегу Личкоме, 
баш кретати три дана нећемо.“ 
Мујо рече шта дивани Тале, 
уштуглији џеваб оправише: 
„Добро фала, звездо нада нама! 
По емеру остадосмо твоме.“ 
Кад је везир џеваб дофатијо, 
Џенералу пошту начинијо, 
по делији царском упутијо. 
Овако му шарном књигом каже: 
„Побратиме, штогод мореш брже 
купи војску и вишу и злишу,
на аџелу одвише топова! 
Војску купи покрај Климе хладне 
-- ноћас немој, но сутра навече 
и пр'осјутра -- далеко ти није; 
како знадеш, вишу силу спремај! 
Ондар, побро Петре Џенерале, 
сутра вечер кад поноћа прође 
ја ћу топе метат са бедена, 
санћим шенлук чињет сватовима; 
нек' се хука чује по Будиму, 
да не чују твоје топе Турци 
кад се шћенеш бити с постајама 
-- на велико брдо са стражама, 
а коју су свати оставили.“ 
Кад је муртат књигу оправијо, 
другу књигу спреми Мустајбегу 
и Хрњици, турскоме седару. 
„Фала вама, турске војсковође, 
који сте ми емер пошлушали! 
Ако Бог да, и у здравље царско, 
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мучићу се да ви добро вратим. 
Слушајте ме, босански главари! 
Шемлук чиним кā сва та три дана, 
и по ноћи док сватови крену.“ 
Приједоше јафте јањичарске, 
преведоше јафте са конака 
на везирске ђе је одредијо, 
Па на Будим' пукоше топови 
-- два уједно, по двадес' заједно, 
по четрдес' једнијем фитиљем --
хука иде испод облакова, 
а по црној земљи тутњевина. 
Везир узе паше и главаре, 
ципцијеле што су првијенци, 
махсуз за њих дворе припремијо. 
Преноћили, и добро хим било, 
биневсиле муртат на ногама 
пуно пута ићрам чинијаше. 
Штогођ иђе вазди брзо дође, 
испунише и тā емер тежак. 
Трећи данак скачу поглавице, 
с муртатом се паше руковаше 
-- па Мустајбег са широке Лике, 
Хрња сердар са ески Кладуше, 
па ајани, па бегови царски --
везир хи је довом испратијо 
-- так'а њега на дворове стигла! 
Вика телал Тала Орашкога, 
„Хазуралах, кита и сватови, 
хазуралах, кићена ђевојка!“ 
Стаде тутањ чавла по сокака, 
стаде писка бојније' копаља, 
стаде звека острије' сабаља, 
стаде вриска ата и кобила. 
Ђеверови коње опремише, 
Халил оде на кафез Фатими. 
Пуља' дувак турен на ђевојку, 
по адету прстенова Фату 
и поведе за десницу руку. 
Фатине се товаре коморе 
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у донлучке чохе замотане, 
а мљетачком дибом покривене. 
Једек златан чекаше ђевојку, 
и Фатима сједе на једека. 
Отргоше свати сокацима. 
Бег за бегом а ага за агом, 
алајбези један за другијем 
-- буљукбаше један са другијем --
Будиму је тешко придржати. 
Нешто силне босанске сватове, 
нешто што хи прате пратиоци, 
доклен су се свати сигурали 
и отргли себе и ђевојку 
од Будима на пō поља равна, 
кара акшам паде на земљицу. 
Насред поља свати кондисаше, 
пратиоци натраг у Будиму. 
Сад да вама за везира причам. 
Свате виђе ђе су заноћили, 
у Будим се пратња поврнула. 
Везир зове војног командара, 
„Све четири на граду капије, 
Затвор' врата на свакој капији! 
На бедеме и табље цареве 
обрните грла од топова 
куда џада иде ка Будиму, 
куд су свати одвели Фатиму! 
Кад се свати срету з Џенералом 
те хим пукну пушке међу војске, 
те се стане љута борба градит, 
војску твоју, царске јањичаре, 
Наклечи хи на бедем дуваре! 
Кад сватови шћену окретати 
да побегну у Будиму амо, 
по емеру ако пушташ кога 
до бедема да са главом дође, 
хоће твоја тебе разминути 
-- цар ће тебе турит под џелата! 
Добро гледај свате дурбинима, 
па хи пољем удри топовима 
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да никакав не приступа амо! 
Макар борба колико трајала 
-- или данак, или и два дана, 
макар тамам и неђељу дана --
да не смије остављати војска 
тврди беден около Будима, 
ни да пушта да ко дође амо, 
по емеру и кануну царском!“ 
Војна струка не зна за другога, 
онā млађи слуша старијега. 
Везир пушта у Будим телале: 
„Од ујутру до данашњег дана 
да не смије нико з двора свога, 
на авлији отворити врата, 
ни зовнути један код другога 
да упита ђе се борба гради! 
Ко отвори, обесим га жива! 
Ко упита, бацим у Дунаво!“ 
Кад се сјутра зора помолила, 
почеше се рујати сватови 
да покрећу и воде девојку. 
Докле свати притегли колане 
и свијетло припашу оружје, 
докле Халил сигура Фатиму 
и њезино четрдес' комора, 
са Халилом триста ђеверова, 
зора сјакну а ограну сунце 
врховима, јос није пољима. 
Ведро небо -- облачине нема --
погледаше три паше цареве 
с високије' коња царевије'. 
Што су могли очима виђети 
од Дунава ђе утјече Клима 
-- покрај Климе кол'ко је дужине, 
покрај воде с обадвије стране --
тама пала од тешког думана. 
Премислише три паше цареве, 
шта је тама Климу притиснула? 
Куда очи могу погледати, 
не види се Климе ни ћуприје. 
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Погледаше небу у хаваје, 
кад по небу нема облачине. 
Да се магла дигла покрај воде, 
да се није Дунав замаглијо, 
па пред кишу маглу опружијо 
уза Климу, уза воду хладну? 
Па хим нешто млого чудо било, 
па питаше бега личанскога: 
„Бег Мустајбег, огледало царско, 
ми смо паше, јабанџије даљње, 
ми у Будим нисмо долазили, 
ни Дунаву табијате знамо. 
Ведро небо, облачине нема, 
нити как'е кише од облака 
да се магла диже од Дунава, 
притискује поље покрај Климе. 
Ветра нема да далга удара, 
да удара Дунав у обале. 
Да ти не знаш шта се с тијем ради? 
Ти си пуно пута долазијо.“ 
Бег погледа, па се зачудијо, 
па пашама ријеч говоријо: 
„Ја сам пуно пута долазијо 
и сједијо по неђељу дана 
-- некад љети, а некад и зими --
ово чудо видијо нијесам!“ 
Па потрча до Хрњице Муја, 
пита Муја да он штогођ не зна. 
Мујо се је више зачудијо. 
„Мене ово прво на очима!“ 
Почеше се збијат командари 
и са ш њима цареви ајани, 
па све млађи пита старијега. 
Сви рекоше, „Нама ово прво, 
а прије га ни чули нијесмо.“ 
Па се Мујо окреташе тамо, 
кад му Тала у близини нема. 
Кад погледа сердар са ђогата, 
кад се Тале наљутијо страшно, 
на јандал је ишћер'о кулаша, 
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свога хоџу и своју дружину 
и својега Белај бајрактара, 
са сватима нема мијешања. 
Познаде га Хрњички сердаре, 
Да се Тале страшно наљутијо. 
Сави Мујо руке на срдашце 
па завика: „Лелех мене мајко 
ђе ономад не упита' Тала, 
но да данас нама кука мајка, 
Па од данас таман до вијека!“ 
Па потрча Цифрић Хасанаги. 
„Хасанага, тако ти имана, 
ти си први пријатељ Талаги, 
с вашом му је кућом миловање, 
нијеси га ништа наљутијо. 
Нек' ти каже -- замоли га фино --
шта је она тама од Дунава?“ 
Хасан трчи, јаше бедевију, 
па долеће код Орашког Тала. 
Одјаха се з бедевије стари 
па загрли око врата Тала, 
Тале њега и више и љепше, 
па Цифрићу рече Хасанаги, 
„Шта је с тобом, Цифрић Хасанага, 
шта је с тобом -- Бог бијо са тобом!“ 
Цифрић Хасан аман учинијо: 
„Аман Тале, кā брате од мајке, 
аман Тале, не љути се на ме!“ 
„Зашто, гази Цифрић Хасанага? 
Шта је с тобом, шта ти је невоља?“ 
„Да нам кажеш шта су оне таме, 
јä л' од неба, јä ли од Дунава, 
јä л' је Клима премлого илава 
па из ила истурила тама?“ 
Тале рече Цифрићу Хасану, 
„Хасанага, нит' је она тама 
-- јадан да си! -- нит' је од облака, 
нит' је тама, брате, од Дунава 
нити Клима, нити њејно ило 
пред зорицу маглу истурило. 
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Но каж' Мују и бегу Личкоме, 
оно се је загријало вино 
-- оно што смо пили код везира --
па је саде думан истурило 
од Дунава ус цијелу Климу; 
оно му је стима од везира, 
Хасанага, ваше повраћање, 
Који сте му одузели Фату 
и посјекли цареве делије. 
Сад погледај, Цифрић Хасанага, 
од будимска сва четири града, 
на свакоме затворена врата. 
На дуваре стоју јањичари, 
пафталије к нама наклечили, 
а ка нама грла обрнута, 
обрнута грла од топова, 
да нам натраг нема повраћања 
а напријед нема колетања. 
Она тама што је преда нама, 
она тама није од думана, 
но је она тама од хајвана, 
све из нождри Петровије' ата. 
И ноћас је -- и од прве ноћи --
била борба на јадна Османа, 
на бихаћко седам буљукбаша; 
оно што је среће наше било, 
оно нас је, брате, разминуло. 
Сад је тепе пред нас уфаћено, 
она стража што је наша била 
разминула -- жалосна јој мајка! --
а онђе су њихне топракале. 
Наше било двадесет топова, 
Хасанага, и више четири, 
а њихово и педесет има; 
нашије' је седам буљукбаша 
туна било са седам хиљада, 
и осма је са Османом била; 
кунем ти се, Цифрић Хасанага, 
њихни' има и од двадес' више. 
Сада иди и реци ми Мују, 
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нек' управља како Мујо знаде!“ 
Хасанагу сузе пропадоше 
-- сточише се низ бијелу браду 
баш кло бисер низ бијелу свилу --
плачући се ка сердару врну. 
Тале зовну Хрњичић Халила, 
„Одјаш' Фату са златна једека, 
отовари Фатине коморе! 
Слободно јој разапни чадоре, 
не осами њејне ђеверове!“ 
Халил одма' Тала послушао. 
Распе шатор, уведе Фатиму 
-- тā је чадор те три паше царске --
и унесе Фатине дарове, 
коморџије коње попушташе, 
нек' по пољу пандурику пасу. 
Кад се Хасан код сердара врати, 
Каза Мују шта је рек'о Тале. 
Мују с носа југовина пухну 
а ш чела му киша ударила, 
а с очи му сузе полећеше 
низа мрке брке сердареве 
-- на паше се ђовде задрхташе, 
па с хајвана на поље падоше; 
бег Мустајбег тевдилијо лице, 
објесијо по прсима главу 
кā да му је лани посечена --
Мујо хуче, а догата вуче. 
Кад су свати виђели главаре 
де су рушни и снижили главе, 
почеше се свати мијешати. 
Мујо куми Цифрић Хасанагу, 
„Ја не смијем отист кад Талаге, 
ја сам свијем криво учинијо, 
а највише Тала не слушао. 
Кажи Талу да му љубим руку 
-- а ти за ме међу очи црне 
љуби Тала и Богом га куми! --
нека чини з Богом чини Тале чаре 
и с великом од Бога помоћом. 
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А од мене данас чаре нема, 
без да слушам куд' ми рекне Тале. 
Кажи Талу -- беса му је тврда --
куд' ме с војском или сама спреми, 
у над Бога и з божом помоћом, 
вратити се од емера нећу 
док ми мртва не зијевне глава!“ 
Ондар Хасан оде плакајући. 
Талу приђе и загрли Тала, 
у вране га очи пољубијо: 
„Ово за ме, наш погледу златни, 
што ти љубим твоје очи вране,
а за Муја, дај ми десну руку! 
Мујо ти је селам учинијо. 
Он је призн'о шта је учинијо, 
данас кука што те не послуша. 
Чини чаре з боже стране, Тале! 
Мујо ништа учинит не море, 
без овако аман тебе даје: 
куда ћеш га по емеру спремит 
или с војском, или њега сама, 
да ти емер претворити неће 
док му мртва не зијевне глава.“ 
Кад је Тале чуо Хасанагу, 
главом махну, рече Хасанаги: 
„Бих волијо истакнути Муја 
само сама међу парадама, 
да он види како пије пиво! 
У Будиму рујно пије вино,
а ми амо да губимо главе. 
Да га видим да је погинуо, 
то ми исто не би мило било, 
а ране му не би' зажалијо! 
Тек овако, Цифрић Хасанага: 
узми бајрак једног бајрактара 
-- један бајрак, па ма који бијо --
изнеси га јандал од сватова, 
на пријеко полу од сахата 
ил' на десно, или на лијево. 
Кад ћеш бајрак побос' у ледину, 
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ти се врни натраг у сватове, 
па ћеш рећи личком Мустајбегу, 
нека пушти у свате телале. 
Тек овако да вичу телали: 
‚Видите ли, по иману Турци, 
ђе нас двије ћерају државе? 
Муртат ћера, а душманин чека 
-- напред море, а натраг још горе --
наша стража ђе је останула, 
она била, па сад разминула, 
ту је војска Петра Џенерала 
и топови виши од нашије', 
на ћуприју грла обрнута. 
Без гињења пролажења нема 
-- не малога, но баш великога. 
Спрема тога, израд Бога свога 
-- рад' имана целог муслимана, 
рад' ватана лудог сибијана, 
ради шана нашега султана --
да не жали данас погинути, 
да не мисли што су ђеца луда 
-- што су сама на куће остала --
да учини федах своју душу, 
да од себе отури оружје, 
да пролому крне на сабљама 
-- да са себе свуче ђеисију, 
да остане сал у чамаширу --
остру сабљу тури међу зубе 
да је у чем повратити нема, 
ведру лунтру у десницу руку, 
да притегне коња зенгијама, 
да завиче што га грло даје 
Аллах! Аллах! Помози ми јаки!“ 
да учини хуџум у душмане! 
Ако њему суђен данак дође, 
боље му је туна погинути 
него везир царски постанути, 
па но и цар у Стамболу бити. 
Кад погине, готове ћефине, 
неће њега трљухат душмани 
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да му рухо и оружље скида, 
да погани ђовду на шехиту!‛ 
Тек овако, Цифрић Хасанага, 
ту ни један ни десет не треба, 
но ту треба од стотине горе 
-- што је више, то ће бити боље. 
Ондар, брате Цифрић Хасанага, 
да видимо наше фидахлије, 
колико ће бити фидахлија! 
Ја ћу ондар са божом помоћом 
учинети шта ћемо радити.“ 
Сад се Цифрић Хасанага врати 
све плачући код сердара Муја. 
Кад је тамо дош'о код сердара, 
Мујо хуче, а ђогата вуче, 
па Цифрића Хасанагу куми: 
„Хасан ага -- ја те Богом кумим! --
шта ти, брате, разговара Тале?“ 
Све му Хасан вакисуна каза, 
шта је Тале емер учинијо. 
Бег Мастајбег на мунасип нађе, 
намах пушћ'о четири телала. 
Сад викаше четири телала: 
„Браћо Турци, ради Бога јака, 
видите ли до смо запанули? 
Ни' напријед има колетања, 
ни' нам натраг има повраћања! 
Кад је мријет није се завријет, 
и о'ђек' је реда умријети! 
Да седимо и два и три дана, 
На нас 'оће удрити душмани. 
Кад је на нас тежак данак дош'о 
и велика мука од душмана, 
међу нама има л' муслимана 
да искочи неколико људи? 
Нит' нам треба десет ни петнаес', 
но нам више треба од стотине; 
што би било више од стотине, 
што је више, то је млого боље. 
Ене бајрак јандал од сватова! 
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Сад ко од себе има душу дати 
и федах је сада учинити, 
да са себе скине одијела 
и његову свиту и оружје 
-- и да сломи крну на гадарку, 
да је тури међу своје зубе 
и у руку пламениту лунтру --
сал на себе свилна чамашира, 
Бога свога и десницу руку! 
Да изиде одмах из сватова, 
да прилети алајли бајраку 
који се је јандал истуријо, 
да изиде један за другијем, 
да видимо у наше сватове 
колико ће бити фидахлија 
израд Бога да изгуби главу 
-- и рад' турског дина и имана, 
порад шана нашега султана, 
ради нашег лудог сибијана, 
и рад' наше земље и ватана!“ 
Цијел сахат викаше телали 
кроз сватове у зелено поље. 
Мајка није ту родила сина 
да рад' Бога фидах чини душу, 
ни да с коњем под бајраком дође. 
Свакоме је грко умријети. 
Вика телал два пуна сахата, 
опет нико нема код бајрака. 
Телал вика равна три сахата, 
па никога код бајрака нема. 
Све три паше сузе пропадоше. 
Плачу баше, а плачу бимбаше, 
војска рушна сједи невесело 
доклен дана половина дође. 
Телал виче, никад не престаје, 
докле један јунак полетијо, 
свук'о 'дела и светло оруж'е, 
и на сабљу крну саломијо. 
Уз'о пушку у десницу руку, 
сал у свилну на се чамаширу 
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под бајрак је с коњом прилетијо. 
Боже мијо, ко је јунак бијо? 
То је Турчин Цифрић Хасанага! 
Нема љета без Ђурдева данка, 
а ни брата док не роди мајка, 
ни јабану срце забољети! 
То виђоше сви главари редом. 
Шта је туна младије' момака 
и средњије' од година људи, 
и на кући засеж оставијо 
--неко брата, неко братучеда, 
неко сина, а неко синовца --
па се нико истакнути нема 
без Цифрића Хасанаге старог. 
Мало било -- дуго не трајало --
искочише три газије царске 
на три коња, у хаљине бљеле 
које ће хим пристат за ћефине. 
Боже мили, ко су аге били? 
Код Цифрића под бајрак дођоше. 
То су била три ајана царска, 
два с Каниџе, један од Врљике. 
Цифрић Хасан и сва три ајана, 
сва четири бијелије' брада 
-- и за тијем паше заплакаше, 
па рекоше један са другијем, 
„До сад стари, а нема млађије'.“ 
Мало било -- дуго не трајало --
два газије коње истакоше 
и под бајрак дошли код Хасана 
-- и на њима бијеле хаљине, 
на аџемке крне поломљене --
оне оба дошли код Хасана. 
Боже мили, ко су аге били? 
То два стара бега са Цетиња, 
и њих оба бијелије' брада. 
Мало било -- дуго не трајало --
истаче се дван'ес' газалија 
и на њима бијеле хаљине, 
на сабље хим крне поломљене --
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па под бајрак дошли код Хасана. 
Боже мили, ко ли су аглари? 
То дванаес' турско капетана 
преко Уне од Унђуровине. 
Ондар кад је осамлаес' било, 
почеше се свати мијешати, 
млађи момци шаптат и зборити, 
један другом пријекоре дават: 
„Шта радимо -- је л' ово срамота 
и од Бога велика грехота! --
јесмо л' дошли на рат у Будиму 
и за то се хазур учињели? 
Па гледамо шта је преда нама, 
а видимо шта ће на нас доћи! 
Је ли боље мушки погинути 
него женски живет без образа!“ 
Почеше се скидати калпаци 
и злаћене токе и оружје. 
почеше се Турци искорават, 
па ни декик нити два декика 
но по десет лети из сватова, 
под алај се бајрак примицаху. 
Кад је било два сахата равна 
-- два сахата преко поле дана --
напрема се пребројијо Тале 
кол'ко бјеше фидахлије царске 
што рад' Бога одгореше главе: 
тамам равна хиљада атлија. 
Тале Богу диже двије руке, 
„Амин, Боже! Ти нама помози, 
кад си кадар, међу душманима!“ 
Па појаха на кулаша Тале, 
међу паше и сватове дође, 
и код бега и сердара Муја. 
Па хим 'вако рече са кулаша: 
„Је ли боље било, паше царске, 
да нијесмо били код везира? 
И ако би с нама борба била, 
не би Клима уфаћена била 
ни на Клими чекмеџе ћуприја, 
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нит' би стража наша пропанула 
-- она војска и оне газије 
што су у нас најсилније биле! 
Ама ћемо отист на судбину. 
Сад каде се 'вако учинело, 
сад бијеле раширите руке, 
загрл'те се и пољубите се. 
Што је који којем учинијо 
ишта криво у вијеку своме, 
халал'те се за овога дана! 
Ко ће данас погинути о'ђе 
неће жалит што је погинуо; 
џенетска су отворена врата, 
он ће знати што је доживијо. 
Томе благо ко ће погинути, 
а благше је ко ће останути 
-- он ће на се добит газалуке.“ 
Тале рече, војска ‚амин‛ даје, 
и од рата нико не остаје. 
„Ја сад, браћо, одо' до Хасана. 
Како пола од сахата прође 
те попане ноћца по земљици, 
ја ћу спремит себе и кулаша, 
са млом повес' хоџу и дружину, 
и мојега Шаћир бајрактара 
с оно моје што сам научијо. 
Пропуштићу наше фидахлије, 
нек' удару на чекме ћуприју. 
На њих хоће топи запуцати, 
четр'ес' топа с високога брега, 
думан панут од неба до земље. 
Ко погине, Алах рахметиле! 
Ко остане, аманет му тежак, 
нек' не врће коња у сватове, 
но нек' ћера коња у логоре, 
нека сече док му је судбина! 
Како думан па'не од топова, 
ја ћу мога наћерат кулаша. 
Ако Бог да и нада од Бога, 
кā и што сам вазда научијо, 
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право з друштвом идем на топове, 
на топове и на топракале. 
Ви немојте, аге -- израд Бога! --
зачамати, ни мене гледати, 
шта с' од мене и Хасана гради, 
но ви своје ате притегните 
-- сви главари своје војске знате --
на ћуприју један за другијем, 
хуџум с војском израд Бога свога! 
Прескачите један пр'о другога, 
нек' не жали живи умрлога, 
но нека се собом разговара 
у над Бога шта ће учинити. 
Што су вама пушке напуњене, 
сал по једном пушке истурите 
-- пушке дуге и кубуре с коња --
чим, док пушке дуге истурите, 
повешајте дуге на умкаше, 
а за мале руке не пружајте 
-- мале ваше што су у силаха --
јер ви потље могу требовати 
да сврх себе замијени главу 
-- Е, да Бог да и свеци од Бога, 
когођ другом пушку напунијо, 
остала му за успомен љуби, 
да је љуба гледа меште мужа! --
за остре се сабље прифатите! 
Браћо моја, Бога помените, 
на душмана хуџум учините, 
па што Бог да и нама и њима!“ 
Шале није од Орашца Тале! 
При њему је божа помоћ јака, 
помоћ оде код сваког јунака. 
Све се аге шенли учињеше 
кā и да су борбу извршили 
и у руке мејдан задобили. 
Тале оде к Цифрић Хасанаги 
и к' хиљаду турско фидахлија. 
Селам даде међу њима Тале, 
сви му Турци селам прифатише. 



   Авдо  Међедовић                                                             

1739

Епске 
народне 
пјесме

Овамо се измијеша војска; 
сваки свога старешину тражи 
и чекају, када вакат дође, 
шта ће њима стари наредити, 
и куда ће окретати ш њиме. 
Притегоше на токе колане, 
а бијеле раширише руке; 
све се редом Турци ижљубише, 
један другом свашто халалише 
што је којем криво остануло. 
Кад је Тале селам натуријо 
и с агама сохбет учинијо, 
овако је говоријо Тале: 
„Фидахлије -- боже џенетлије, 
што сте себе курбан учинели 
израд Бога и ватана свога! --
сад је хемен акшам чатисао 
-- сахат цијел трајат не моремо --
и ви токе стеж'те на колане, 
б'јеле своје раширите руке, 
пољуб'те се и халалите се! 
Божа помоћ пред вама најпрва, 
ви за њоме, а Тале за вама, 
цијела ће за нама Крајина. 
Моји, браћо, добри бешарети! 
У над Бога, биће погибије, 
светли образ и мејдан при нама. 
Когој умре, добро му је в'ома; 
ко остане, добро ће живети, 
па и онај што ће погинути 
дечицу ће рахат оставити, 
да не теглу јаде од муртата.“ 
Одмах Турци коње притегоше, 
а бијеле руке раширише, 
љубише се и халалише се. 
Мркли акшам, Тале ‚Хазур!‛ вика, 
Цифрић Хасан јахну бедевију, 
па за њиме три ајана царска, 
па два бега са врела Цетиња, 
па уначко дван'ес' капетана, 
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па за њима ц'јеле фидахлије 
‚Јалах!‛ рекли, пољем полетели 
док су дошли до чекме ћуприје 
-- тамам прошло четири сахата 
Док дугачко поље прелећели! 
Боже мили -- на свему Ти фала! --
кад хиљаду удри фидахлија 
-- њихни клети ати и парипи 
и кобиле, бедевије шамске --
на ћупријски мермер затрупаше, 
колик' трупањ стаде од парипа, 
би рекао, срушише ћуприју! 
Кад су дошли насред чекмеџа, 
хиљаду хим пуче пафталија 
-- једне напред, једне на лијево, 
једне десна, а једне подесна. 
Кад њихова изгуши патара 
-- џенераљска припремљена стража 
то чекаху, томе се надаху --
у гроз' пуче четер'ес' топова, 
би рекао и би се заклео 
да сва брда у раван сидоше. 
Испод неба оде грмљавина 
а по земљи млога тутњавина, 
трехнуше се двори у Будиму. 
Турско робље фигањ учинело, 
под командом плачу јањичари 
-- не плакаху од дин-душманина, 
но плакаху од муртат везира, 
шта учиње од тол'ко газија 
и толико царски' кахримана. 
Сад да вама за Хасана причам, 
за газију Цифрић Хасанагу 
и његово хиљаду газија. 
Прва паљба полу обалила 
-- шехит били, у Климу панули, 
ати њихни останули сами --
пе'стотина што је остануло 
на те мртве не окрећу главе, 
но напријед хуџум учињели. 
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Ведре пушке одмах на ункаше, 
за остра се гвожда дофатише 
па у шанце хуџум учинеше. 
Друга паљба пуче џенераљска, 
и у њојзи четрдес' топова. 
За Хасаном не зачама Тале, 
‚Јалах!‛ рече, хуџум учинијо 
са његово триста Ораш'ана 
садно Климе четири сахата. 
Топи пукли са свакога краја. 
Турски свати успрег не чињаху, 
но на логор хуџум за хуџумом. 
Думан паде од неба до земље, 
крка стоји око воде Климе; 
пуца пушка са свакоје стране 
и топови з брега свакојега
-- не чују се пушке од топова, 
колика је хука ударила. 
Кад се сјајна зора помолила, 
зоре нема, ко ће [је] виђети, 
од велика дима од топова 
-- од топова и танки' пушака --
и од духе коњске и јуначке. 
Да је коме стати погледати 
-- кад би мог'о виђет од думана 
з двије стране Климе воде хладне --
ћуприју су леши заплишили, 
јадни леши јадније' Турака. 
Клима вода крвљом проточила 
-- пола воде, пола крви саме --
тихо тече, и носи калпаке 
и челенке турскије' сватова. 
По Клими су леши попадали; 
Клима тиха леше не носаше, 
но су Климу леши заплишили. 
Па од зоре до бијело подне 
тутањ велик и састанак ружан. 
Боже мили -- немила састанка! --
тама пала од неба до земље, 
ту друг друга познат не могаше 
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-- а камоли Турчин каурина! --
сал говори што се раздвајају; 
Турци вичу, ‚Аллах и Алија!‛ 
а каури њихова ‚Марија!‛ 
Кад је сахат прош'о пр'о пō дана, 
мало пушке ређе попуцују, 
а топови стално беспрестално 
-- велики су топи џенераљски 
закопати око Климе ладне, 
ту је топа сто двадес' четири: 
неђе по два, неђе по четири, 
неђе десет, неђе и двадесет, 
на чекмеџи четр'ес' и четири --
грму топи, а земља се тресе 
цијел данак до кара акшама. 
Ни' се знаше ко ли више гине 
-- ни' ко гине, ни' ко ли добива --
нити когој кога погледује, 
ни' ко кука, ни' ко попијева, 
само крка стоји логорима. 
Мач сијева, крв се пролијева 
-- сабље звечу, рањеници јечу --
ноћ цијелу до сабаха равна. 
Кад је сабах зора ударила 
и пола је прошла од сахата, 
прими Тале Петру топракале 
и Петрово четрдес' топова, 
и на њима езан преучијо 
и посјече њихне топиџије, 
па погледа покрај себе Тале. 
Они што су турски топи били 
сви у црну земљу затрпани, 
око топа и око тобџија 
на све стране леши попанули, 
од брзога праха и олова 
на јунаке изгореле чалме 
и њихове токе и доламе; 
све брежине лешом накићене, 
а долине крвљом наливене. 
Ту не беху сами мусломани, 
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но с Петровом војском смијешани, 
не знаше се којих има више. 
Када су се војске смијешале, 
без велики' јада големије' 
и велике њихне погибије 
ту се Турци ласно не биједе. 
Талу вреле сузе пропадоше. 
Не плакаше од те борбе Тале, 
но он плаче што ништа не види 
шта се пољем обалама гради, 
ко ли гине а ко ли добива. 
Код њега је триста Ораш'ана, 
све њихове поше око главе 
и њихове на глави челенке 
поломила зрна од пушака, 
и парчета од великих топа; 
на јунаке ни тока ни 'дела, 
на коњима ни гриве ни репа, 
но све врућа зрна понијела. 
Цијеле хим ћорде до балчака 
и деснице до у раме руке, 
ћулехани коњи до кољена 
у црну су огрезнули крвцу. 
Послушаје са тепета Тале 
-- то је другог дана пр'о пō дана --
ни' се чује топа ни лубарде, 
-- а камоли танкије' пушака --
само јека стоји од јунака 
од љутије' рана по тијелу. 
Неко виче, „Лелех мене, мајко!“ 
неко виче, „И отац и мајко!“ 
неко виче, „Прифати ме, друже! 
Љуте су ме ране обориле. 
Кад би мене неко прифатијо 
и как'е ме воде напоијо, 
чини ми се, лакше би ми било.“ 
Неко виче, „Пригази ме, друже! 
Дошла ми је у коталац душа, 
да бих ли се раздвоијо ш њоме.“ 
Неко виче: „Прифати ме, брате!“ 
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Кад је рата, онда нема брата. 
Пролијећу коњи без јунака 
и јунаци без добрије' коња, 
пишту ати, вришту бедевије. 
Све то Тале чује, тек не види. 
Тале рече хоџи Шувајлији, 
„Узми, хоџа, Курхан књигу божју, 
нађи једну дову из Курхана 
која би нам дова кабул била 
-- ти уч' дову, а ми ћемо ‚амин‛ --
да нам Бог да ветра од Дунава, 
да ишћера таму покрај Климе, 
да видимо шта се учињело 
-- да видимо како тече Клима, 
или шапке носи ил' калпаке, 
ил' је више шап'ка ил' калпака. 
Синоћ, хоџа, кад смо заноћили, 
Клима с полу крви тецијаше, 
а носаше беше теке наше.“ 
Хоџа Курхан књигу расклопијо, 
јаком Богу дову изучијо, 
Хоџа дову, а сви Турци ‚амин.‛ 
Код Бога хим кабул дова била, 
Бог нареди -- кā и што је кадар --
пухну јаки ветар од Дунава, 
око Климе ис поља цијела 
таму диже к небу у хаваје. 
Кад погледа од Орашца Тале, 
Мили Боже -- на свему Ти фала! --
з двије стране Климе воде хладне 
цијел сахат и више мејдана, 
леш на леша, јунак на јунака. 
На три места Клима пресушена, 
све од леша беше потпуњена, 
ласно мореш преко Климе проћи 
преко леша куда ти је драго. 
Када су се трупе прегониле 
преко ноћне тешке помрчине 
и велике таме од топова, 
двије су се силе понијеле, 
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не гледају куда је ћуприја, 
но се војске преко Климе тукле, 
живе дали и сијекли главе. 
Тиха Клима леше не носила, 
заплишила од леша цијела; 
синоћ текла с полу крвљом црном, 
јутрос тече само крвљом самом. 
Кад је јуче полу дана било, 
носила је калпак капе саме; 
кад је сахат пред акшаму било, 
носила је шапке и калпаке; 
сада носи шапке само саме. 
„Хоџа мили, великије' јада! 
Мили брате, од он'лико свата 
-- сто и тридес' и двије хиљаде --
код нас саде ниђе нико нема 
без сал наша љута сиротиња. 
Ни' се чује топа ни лубарде, 
ни' се види да ко кога ћера, 
ни' се чују пушке ћенарима. 
Да ли су се одагнале војске?“ 
Некуд даље поредо Дунава 
Тале сједе на камен студени, 
з двије руке чело прифатијо, 
па мишљаше шта ће од живота. 
Па Талове очи утекоше. 
Под чекмеџом дванаес' шупљина 
и дванаес' кула до ћемера, 
а испаде из једне шупљине 
један момак без никак'а 'дела. 
Он се на два подупире штапа 
под обадва јуначка пазуха, 
би рекао момка гледајући 
к'о да су му ноге преломјене. 
Ноге диг'о, иде на штапове, 
иде једва са обале Климе. 
Кад се ближе поче примицати, 
пита Тале хоџу и дружину: 
„Видиш, хоџа, оног серхатлију, 
што он носи два дренова штапа, 



   Авдо  Међедовић                                                             

1746

Епске 
народне 
пјесме

право к нама, хоџа, уочијо. 
Би ли могло знати јä л' познати 
ко је момак, од чије је војске?“ 
„Не знам, Тале, мојега ми дина! 
Како ћу га знати јä л' познати 
кад му 'дјела зрна понијела, 
од праха му чехра поцрњела 
као црна главња на огн'ишту!“ 
Док газија дође до Тахира, 
руке шири а два штапа снижи, 
з двије руке загрлијо Тала. 
„Ђе си Тале, и друже и брале?“ 
Каде Тале чуо лакрдије, 
па зборећи познаде јунака. 
Боже мијо, ко је јунак бијо? 
То газија Грда Османага. 
Талу вреле сузе полећеше, 
Османагу око грла љуби. 
„Мој Османе, мој премијо брате, 
зар с' у живот', царева газијо? 
Шта је тебе од дружине било?“ 
Осман Талу ријеч беседаше: 
„Па зар, Тале, за дружину питаш? 
Видиш, Тале, да сви погибосмо 
-- све погибе, нико не остаде.“ 
„О Османе, мој премијо брате, 
кудар су ти твоје ране љуте? 
Јесу ли ти ноге поломљене?“ 
„Брате Тале, за ране не питај, 
но ми види чехру поцрнелу! 
Ноге моје нису поломљене, 
но су живци с ногу покупљени. 
Ево данас равно десет дана 
како ми се стража одузела. 
Побјег'о сам главом под ћуприју, 
под ћуприју у једну шупљину 
-- ту се не би савила лисица --
ту сам бијо и ноге скупијо, 
ни' што јео, нит' сам воде пијо.“ 
Тале сузе од очију ваља, 
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па Грдана Османагу пита: 
„Е, Османе -- мој премијо брате! --
Би л' ми штогод знао попричати, 
од бихаћско седам буљукбаша 
и њихније' седам бајрактара 
шта је било, шта се учињело?“ 
„Не знам ништа, од Орашца Тале, 
јер је на нас силна војска била, 
наше војске закопате, Тале. 
На нас кад су, Тале, ударили, 
беше мрчно, месец не гријаше, 
и помајно киша ромињаше 
да друг друга виђет не могаше. 
Из тмуше су силе навалиле 
на нас, Тале -- да ти јемин дадем, 
имало је тридесет хиљада --
нит' су дали топа истурити, 
нит' смо знали куд бисмо гађали. 
На нас живе у шанац скочили, 
у перчине прсте закопали, 
остре маче с нама понудили 
-- баш са нама и с нашим главама --
ми остали као без памети. 
Остре сабље вадили нијесмо, 
-- нит' смо могли, нити су нам дали --
само оштре из паса ханџаре, 
с ханџарима што смо били кадри. 
Из шанчева преко вел'ког боја 
каур пр'о нас а ми пр'о каура 
отутњели з брда великога, 
велике смо јаде почињели 
-- они нама, а ми више њима, 
пошто на нас виша сила била. 
Од силе се два јунаштва граде, 
једно страха, друго од образа. 
Мене једна сабља ударила 
пр'о кајиша што ми силах чува, 
на силах ми кајиш прекинула, 
оба моја мукадема паса, 
па испод њих свилену дечерму, 
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пр'о кошуље закучила меса; 
има шупље што ми меса нема 
под плећима покрај десне стране, 
би јуначка рука упанула.“ 
„А да, брате Грдан Османага, 
је л' ти љута рана од пребола? 
Јеси л' лакши, мореш пребољети, 
ил' си мучно, да л' ћеш умријети?“ 
„Е, мој Тале -- мој лијепи брале! --
ту бих рану лако преболијо. 
Та је рана покрај срца мога, 
но ја другу пребољет не могу, 
која ми је усред срца љута 
-- рана љута, изгибе Крајина! 
Шта ће са млом Босна учинети, 
Брате мили, и са тобом, Тале?“ 
Па седоше један код другога. 
Обадва су аге послушали, 
кад им тутањ изби од Дунава. 
Тā је тутањ тамом замаглијо, 
ну та тама не бијаше сама; 
из те таме изби серхатлија 
на једноме коњу виленоме, 
и на њему бијеле хаљине. 
Ћера коња кā и на крилима, 
покрај њега двајес'-тријес' људи 
-- сваки јаше коња виленога, 
сваки носи бијеле хаљине, 
сваки носи на раме тојагу 
и на њојзи набијена глава --
онај први што беше пред њима, 
и пред собом ћера капетана 
свезаније' наопако рука. 
Тале рече Грдић Османаги, 
„Гајрет, брате Грдић Османага, 
почеше се искупљати Турци, 
сад познадох ђе смо надвладали 
-- па нека смо, брате, изгинули! --
ене оздол двајес'-тријес' људи, 
све на њима бијеле хаљине 
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-- познају се ђе су фидахлије --
сваки носи главу на тојагу, 
један ћера жива капетана.“ 
Па се томе обрадова Тале. 
Познаваше све ближе и ближе. 
Док се Талу примакоше ближе, 
познаде га од Орашца Тале. 
Боже мијо, ко је јунак бијо? 
То газија Цифрић Хасанага 
на његову бедевију кусу. 
Селам даде, одјаха кобилу, 
и са ш њиме тридес' коњаника. 
Па бијеле руке раширише, 
грлише се и пољубише се, 
свијем Тале честита мејдане. 
Хасанага жива капетана 
-- так'и адет беше у Турака, 
когој у рат уфати живога, 
све га Талу на пресуду дају --
он дарова Талу капетана. 
Па седоше један крај другога. 
Почеше се међу себе питат, 
Хасан Тала шта се учинело 
-- „Шта се, Тале, учинело амо?“ 
Тале њега, „Шта је било тамо?“ --
Тале каже Цифрић Хасанаги: 
„Хасанага, царева газијо, 
амо видиш шта се учињело. 
Сал моремо шућур учињети 
да је образ ост'о међу нама 
--ха, не пуца ни топ ни лубарда, 
нас иједног, а њих ниједнога --
Бог ми дао и срећа од Бога, 
најтврђу сам стражу разјуријо 
и одуз'о четрдес' топова, 
и ту добра има свакојега. 
А ти, брате Цифрић Хасанага, 
кудар сте се с ратом оћерали?
Је л' се веће борба прекинула? 
Мо'ш ли знати -- јеси л' ишта чуо --
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је ли ико ост'о од Турака 
осем тебе и друга тридесет? 
Не питам те, брате Хасанага, 
за цијеле од Босне Бошњаке 
-- нити мореш знати ни познати --
сал те могу за главаре питат. 
Знаш ли ишта за три паше царске? 
Паше су ми теже од свакога, 
пошто беху добре диндарбаше, 
а међу нас јабанџије далње. 
Па ја не знам шта је ш њима било.“ 
„Добро ћу ти за њих причат, Тале. 
Остали су сва три на обали, 
сва три паше један код другога, 
шес' хиљада код њих јањичара, 
а шес' хим се шехит учињело.“ 
Богу шућур, па Хасана љуби. 
„Имам ли те још за кога питат. 
Виђа л' ђегођ личког Мустајбега?“ 
„Видијо сам бега Личанскога 
ђе се Клима стаче у Дунаво, 
и код бега седам бајрактара. 
Ни на једног одијела нема 
-- борбена хим зрна однијела, 
и са коња гриве и перчине --
крваве хим сабље до балчака 
и деснице до у раме руке, 
крвави хим коњи до кољена. 
Код свакога, Тале, бајрактара, 
код свакога све по један свезан. 
На глави хим шапки капи нема 
да хим круне видим на шапкама, 
ни' знам, Тале, да л' су капетани 
ал' богдански њихни бајрактари. 
Шес' хиљада з бегом личке војске, 
код свакога на тојази глава, 
шес' хиљада з бегом више нема.“ 
„А да, брате Цифрић Хасанага, 
баш је добро што ми тако каза. 
Ја би' дао око муштулука 
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кад бих чисти хабер уфатијо 
да је пола претекла сватова. 
А по твојем збору, Хасанага, 
што ми каза за паше и бега, 
да ће претећ половина војске. 
Сад Цифрићу, мој премили брате,
знаш ли штогој за бега вишега, 
з Бање Луке Фетибеговића?“ 
„Ене ти га надно поља, Тале, 
очекује своје бајрактаре, 
ш њим је војске виша половина.“ 
Тале на то велик шућур даје. 
„А да, брате Цифрић Хасанага, 
имаш ли ми, брате, штогођ казат 
за цијеле војске војсководу, 
од Кладуше Хрњицу сердара?“ 
„Ене ти га код воде Дунава, 
и код њега двеста Кладушчана, 
и код њега брата му Халила. 
Код њих, Тале, на гомиле главе.“ 
Тале јекну, те поље одјекну, 
„Какав Халил, пси му дрли мајку! 
Зар је курвић оставијо Фату 
да је муртат роби од Будима?“ 
„Шути, Тале, лудо не бесједи! 
Какав Халил да ти чува Фату? 
А ти кућу соколовску знадеш, 
све и све би за дин оставијо. 
Нема љета без Ђурђева данка 
ни јунака док не роди мајка, 
нема жара без храстовог пања, 
нема боја без њихова соја. 
Да ти, Тале, причам и кажујем 
-- свата шта је добро знамо, Тале!--
сви сватови што су учињели 
од главара и од Богданаца: 
сви сватови полу, Хрње полу. 
Да с' видијо халовна сердара 
како коња ћера низ логоре, 
од логора какав сокак гради 
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з десном руком и са посјеклицом! 
Пред њим, Тале, зијевају главе. 
Сокак широк гради пред ђогином, 
би се двоја кола разминула, 
а ни трећа не би закучила. 
То сам, Тале, глед'о са очима. 
Сечијаше војску на буљуке, 
и на њега танке пушке трепте, 
зрно пада кā од неба крупа. 
Та њихова сила не успреже, 
и та божа помој на Хрњицу, 
нит' га које зрно погађаше 
нит' се од њих Мујо плашијаше. 
Кроз највишу борбу зовијаше 
свога брата, гојешна Халила: 
„Ха гајирет, мој образу светли, 
не бисмо ли разбили душмана, 
и не би ли одљутили Тала!“ 
У то Талу сузе пропадоше. 
„Па шта ћу ти бесједити, Тале? 
Има доста у животу ага, 
има доста код главара војске 
што ј' од ове борбе претекнуло 
-- и за Хрње, Тале, обадвије. 
Све о чему, а један на свему, 
да ти кажем к'о је по истини. 
Бег Љубовић од Херцеговине 
ш његовије' пе'стотина друга 
уфатијо војног џенерала, 
Тале, жива испод панцијера! 
Довес' ће га тебе на пресуду, 
па ћеш виђет која ли је сила! 
Страшно га је виђет издалека, 
а камоли борити се ш њиме. 
Онā одред што је бијо ш њиме 
-- не знам, Тале, колико је било --
другог никог није запануло 
осем Бога и бега Ахмета, 
и момака љута Херцеговца. 
У одреду колико је било, 
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то ј' Ахметбег хашер учинијо, 
Бег Љубовић и његова војска. 
За све ћу ти, Тале, право казат, 
оно што сам чуо и видијо, 
што ти могу знати, Тахирага! 
Свака кула у нашој Крајини, 
никак'а се утулити неће; 
само, Тале, имам теби причат, 
наша се је кућа утулила.“ 
Тале руке диже поврх чела, 
с обадвије удри о кољена. 
„Шта је, аџо, брате Хасанага? 
Да ти Мехмед није погинуо!“ 
Хасанага Талу говоријо: 
„Тале, брале кā од моје мајке, 
са очима нијесам видијо, 
теке што сам с очима видијо, 
цијела се скупила Крајина, 
оно што је остануло живо. 
Видијо сам цијеле главаре, 
сваки пољем један другог пита, 
‚Имаш ли ми какав хабер казат 
за Мехмеда, новог алајбега?‛ 
Један другом отказује, Тале, 
нит' му смрти ни живота знају. 
По томе ми, брате, срце зебе, 
крај до краја на танко се кида. 
Ми обадва по стотину љета 
-- међу нама ни женска ни мушка, 
без сал Бога и њега једнога --
па у томе смишљам и размишљам, 
да се наше не савежу руке 
док смо живи под наше кушаке! 
Али јопет што Бог дадне јаки. 
Богу шућур и дану овоме, 
кад душманску силу надвладасмо 
и ов'лико брата изгубисмо, 
па нека смо и Мехмеда мога!“ 
Талу се је срце прекинуло 
од ријечи старог ихтијара, 
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па не смије од Цифре Хасана, 
да Цифрићу памет не полуди. 
У том збору што то говораху, 
сад избија муслиманска војска 
која но се с рата повратила 
и добили динског душманина 
-- перишан му учињели војску, 
што се дуго подизати неће --
бег за бегом, а ага за агом. 
Велика су склопили носила, 
рањенике носу од Дунава, 
а мртве ће кад се скупи војска. 
Како који ага долазаше 
који води жива свезанога, 
он га Тали даје на пресуду. 
Главе сваки тура на гомиле. 
Да дужимо и да кажујемо, 
за два дана искупи се војска. 
Ондар рекли више нико нема 
од доласка да ће долазити, 
ни живога нити рањенога. 
Отидоше тражити ћатибе, 
један другом наздрављати главе 
и велике честидбине дават 
за душманско вел'ко разорење. 
Ондар кад су рачун сакупили 
-- што мртвије', што ли рањеније' --
тамам шес'ет и седам хиљада. 
Ондар крпе од бајрака њихни', 
на бајраке крпе замоташе, 
даулбасе и борије царске 
престадосе пискат и трупати. 
Ондар телал вика у ордију, 
„Момци лакши који су помлађи, 
од Дунава до увора Климе 
мртве наше нос'те код живије'; 
неки што су воду пливат вешти, 
нека онда колико су кадри 
мртве амо на сухо изнесу!“ 
Шала није серхат и Крајина, 
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млађи момци коње старијема, 
ондар војска скочи на буљуке 
крај ћуприје и широке Климе. 
Мезарлуке мртвим начињеше 
-- не граду хи један и по један, 
но по један за четрдес' људи. 
Један данак док хи искупише, 
ноћ ноћише док хи причуваше, 
други данак једва покопаше. 
Другу ноћцу опет заноћише, 
па ујутру рано поранише, 
свак' се мисли и свак' домишљаше 
-- сваки знаде за друга својега 
ко је рањен, ко је погинуо --
сваки на то шућур учинијо 
кад му кости тури са рукама 
у земљицу кā и што је адет. 
Хасанага плаче и лелече, 
гајирет му додавају Турци: 
„Гајрет, брате Цифрић Хасанага! 
И наша су ђеца изгинула 
-- син некоме, а неком синовац, 
неком, ага, и брат и синовац --
па за њима сузе не ронимо, 
а од суза нема подизања.“ 
Ондар Цифрић рече Хасанага, 
„Браћо моја -- мојега ми дина! --
ја не плачем за нашега сина 
што је светло момак погинуо, 
но не знадо' ништа за Мехмеда, 
браћо моја, ни мртва ни жива, 
јä л' у Дунав оста, јä л' у Клими. 
Ако здраво у Каниџу сидем, 
шта ћу бабу Мехмедову казат 
и несретњој Мехмедовој мајци? 
Питаће ме и бабо и мајка, 
‚Јеси ли га у земљу спуштијо 
да му вране очи не изваде, 
а орлови не иштете лице?‛ 
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Штогој не знам, то хим казат нећу. 
Ни бабо га пожалити неће

-- мушко бијо, мушки погинуо. 
Сад додуше међу Турке ц'јеле 
све би друго аге опростиле, 
а Мехмеда нигда до вијека, 
јер је змајче бијо мимо змајче. 
Друго, цура оста испрошена 
-- и венчана па и поведена --
сад ни' знамо оставити Фату, 
нит' је другом дати крајишнику. 
Та ће жалос' више закахрити 
Мехмедова и баба и мајку 
него што хим једихника нема.“ 
У ријечи шта то беседаху, 
изби думан црни од Дунава, 
из думана сврдли ударише. 
Из сврдала ниче серхатлија 
на дората коња крилатога, 
теке није ласно познавати. 
Челенака на калпаку нема; 
токе има, теке потамњеле; 
цијела се одрла долама, 
па висаше баш к'о вучетина. 
Пред њим иде једна бедевија, 
на кобили свезана ђидија. 
Ха, он ближе, а јунаци ви'ше 
-- кад поближе близу војске дође, 
момци млади вранијем очима, 
а постари и са дурбинима --
сви рекоше, „Благош довијека! 
Ето нама новог алајбега, 
и везана ћера Џенераља, 
војсковођу Петра од Богдана!“ 
Кад то Турци карар учинеше, 
Цифра Хасан „Је л' истина?“ рече, 
па с' у њему баилдиса душа. 
Они знаше док га исправише, 
Мехмед стиже с Петром Џенераљом.

Тале вика на своје тобџије
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те четири топа изметнуше, 
Мехмед догна Петра Џенерала 
и поклони Талу Орашкоме. 
Цијела му честита Крајина: 
„Благош нама за сокола сива! 
Не жалимо што смо погинули, 
сал кад оста оџак алајбега!“ 
Ондар Тале вика на млађије: 
оно што је било свезаније', 
на срчево натакоше коље 
да чувају на чекме ћуприју, 
да се живи плаше од мртвије'. 
Оно друго под сабљу турише, 
Џенераља Петра оставише. 
Тала пита цијела Крајина, 
„Шта ћеш, Тале, с Петром Џенераљом?' 
„Нека Петра, мене Петар треба! 
Требаће ми Петар код везира. 
Ако да Бог а срећа донесе 
те везира у руке дочепам, 
да с' обадва преда мене суде, 
који буде кривши од којега.“ 
Погледа се цијела Крајина, 
почеше се сашаптават Турци: 
„Види Тала, што је прег'о нама 
да нам свијем позатвара куле 
и остане на пусто Крајина, 
да по њојзи лајкају лисице!“ 
Па војници вичу командаре: 
„Старешине, замолите Тала 
да на Будим не удара Тале! 
Ми свакоји срца изгорела 
-- неко брата, неко свога сина, 
неко свога првог братучеда, 
неко сина од брата својега --
а Фатима седи крај Будима 
с коморама за толико дана! 
Боље нам је развити бајраке, 
светли образ пред собом носити, 
а Фатиму водит за Мехмеда, 
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свадбовати, свадбе растурити 
и један се месец одморити, 
па послије Босну подигнути 
-- ово о'ђе и још нешто више --
па послије систи под Будимом!“ 
Тали тако кажу командари. 
„Војска, Тале, више није кадра 
ударати на Будим везиру. 
Срца бо=на, а ђовда уморна.“ 
Ондар Тале ријеч беседаше, 
„Старешине -- једне лопушине! --
јесте ли се, бези, устрашили 
за пет дана од овога рата? 
Што је фајда што смо се побили, 
и што ли смо главе погубили? 
Овā Петар и његова војска, 
да га није везир понукао, 
нит' би Петар покупијо војску 
нит' би наше свате дочекао. 
Овако смо Петра распрашили, 
бутум нашу војску утулили, 
а никакав шићар не добили 
-- нит' какије' пара ни дуката. 
Јä тако ми дина лијепога, 
ја пушака нити глава нећу! 
Ето ви хи, па хи нос'те љубам', 
нека љуба замењује мужа 
који није смијо до Будима 
да тражимо нашег душманина! 
Не -- фала ви! -- аге страшљивице! 
Ко не смије, нек' с' ев' о'ђе каже! 
А ја смијем -- у над Бога јака --
са моије' триста Орашана, 
с Хрњом Мујом и његовом војском! 
Мујо ми се клео преда вама, 
штогој рекнем да ме издат неће. 
Врнућемо војску до Фатиме 
-- и Халил је тамо з ђеверима --
рањенике јандал оставити. 
Ја ћу први на кулаша мога 
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-- ако Бог да -- хоџа на мркова, 
а Шаћир ће Белај на кобилу. 
Кад поблизу приђем до Будима, 
ја ћу пашу јањичарског зовнут: 
‚Паша царски -- турско огледало! --
у тебе је војна струка ц'јела. 
Дај, окрени пушку од Турчина, 
ради Бога и турскога дина! 
Видиш, пашо, шта нам везир гради, 
ђе нам води на вјеру невјеру, 
губи главе толико година. 
Ти то гледаш, а ништа не чиниш. 
Видиш да је поч'о робље робит, 
с Туркињама женит душманина. 
Ми смо крвав махзар начинели 
на везира царску издајицу, 
а ти војсци судиш ал-Отмана, 
њега гледаш, не помажеш нама. 
Ако с' Турчин па се кунеш дином 
-- а верујеш Бога милоснога, 
а милујеш цара честитога --
немо' на нас пушку окретати! 
Божа вјера ти је, пашо царски! 
шес'ет и пет са млом је хиљада. 
Док не утрем момка свакојега, 
ја везира оставити нећу, 
ни за тебе топло бити неће!‛ 
Море Бог дат и срећа од Бога 
да тā паша буде од диндара 
те нам биде паша од помоћи. 
Ако да Бог а срећа донесе 
те до шака дофатим везира, 
па га вежем с Петром Џенералом, 
све ће мени редом казивати 
у Будиуму ко су издајице. 
Ако Бог да, кад поћукам оне, 
благо томе ко у Будим дође! 
А знате ли -- да вас јади знаду! --
није шала ни петнаес' дана 
кад зулумћар па'не у шехеру, 
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међу клете беге и зајиме 
што имају паре на товаре, 
а камоли за петн'ес' година! 
Да је везир хазне растворијо, 
би' се смијо заклет и преклети, 
Што је муртат везир у Будиму 
и кадија хаким ефендија 
-- што је гори муртат од везира --
да имају пара у хазнама 
барем полу к'о нашега цара. 
Ако да Бог те то учинимо, 
ако да Бог и срећа од Бога 
те до тога доиде Крајина, 
сваки ћете ихја останути. 
Ако Бог да -- надам се у Бога --
свакоме ћу право дијелити, 
најбољему као најгорему 
и најгорем као најбољему. 
Знате л' јадни -- без очи остали! --
кад би так'и случај извршили, 
шта би дара било од султана? 
На све ове што су шехит били, 
цар би дао на њихове куће, 
на њихове куће спахилуке, 
лудој ђеци и удовицама, 
берат ђеци, а мајкама плату. 
Ако да Бог, моја браћо драга, 
те са војском у Будим уљежем, 
ја ћу вратит Зајимбега Фату 
код матере Алибеговице, 
нек' с' одмори она и коморе 
док се мало с пашом разумимо 
-- разумимо и ослободимо. 
Кад нам Будим буде у рукама 
-- ако Бог да, добро с' одморимо --
опремићу Хаџића Мехмеда, 
одвес' ћу га Алибеговици, 
па јој рећи, ‚хајирли ти бијо!‛ 
Мудерис ће дову преучити, 
ханка текрар свадбу начињети, 
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свадба ће нам нова добра бити. 
У над Бога кад то учинимо, 
ја ћу спремит све три паше царске 
-- и Личкога бега и сердара, 
унђурскије' дван'ес' капетана, 
и два бега са врела Цетиња, 
и цазинско дван'ес' буљукбаша --
шарем махзар крвав начинети, 
цару своме вакисуна казат, 
и везира з Џенераљом спремит 
-- и хаћима будимског кадију, 
и са ш њима све који су били! --
нек' хим царе узме мухаћене, 
нека каже везир од Будима 
нашем цару са Будимлијама 
кога ли је тур'о под џелата, 
које ли је у Дунав бачао, 
које ли је у Багдат спремијо. 
Ондар цара, ето и везира. 
Ја се надам у Бога милога 
да ће на нас доћи миловање 
са великом од Бога помоћом 
да у Босну ни у Будим царски 
да другога паше доћи неће, 
без јä од нас, јä ког' шћене Босна. 
Живићемо као и Бог воли, 
ми чекати у Будим фермана, 
у Каниџу хабер оправити. 
Ја се надам у Бога милога, 
уз Мехмеда Смајил алајбега 
млого ће се момака женити. 
Је ли боље, браћо, ако Бог да, 
онак'ога смаћи душманина, 
учињети што нам мило биде 
-- женит момке, удават ђевојке --
докле к нама царски ферман дођее 
харчит благо, право дијелити, 
млади момци ћосат с ђевојкама, 
ови стари што су пожењени 
јахат коње, шетат по Будиму?“ 
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Тале рече, а слуша Крајина. 
Сви на томе тамам учињеше: 
„Тамам тако! Нек' је сретњо, Тале! 
Бог нам јаки бијо од помоћи!“ 
„Амин, браћо, хоће ако Бог да!“ 
Тале рече, нико не порече. 
На витезе коње појахаше, 
алајли се развише бајраци, 
закуцаше ситне мехтерије. 
Преда собом прате рањенике, 
тамо близу ђе бијаше Фата, 
рањенике по пољу спушташе. 
Онда кад се војска сустигнула, 
ту Хрњина нађоше Халила 
-- и свршијо момак газалуке, 
јопет стиг'о чуват Фату младу --
ту цијелу ноћцу преноћише. 
Кад ујутру пред зорицу било 
-- да ви један добар хабер причам --
један царев на коњу делија 
прије зоре дође од Будима. 
Чадор тражи војног командара, 
Мујов чадор с три паше цареве, 
и бегова и главара редом. 
Поседали један код другога, 
ђе седаху и сохбет чињаху 
шта ће данас у Будим' чинети, 
како ће се бити са Турцима, 
да насладе срце душманима. 
Сад ево ти царева делије, 
пред чадором сјаха бедевију; 
поби џиду, свеза бедевију, 
па подиже врата од чадора; 
уљегао, селам натуријо. 
сви му редом селам прифатише. 
Свије пита делибаша царски, 
„Ко је вама с војске командаре?“ 
Казаше му за кога је било 
-- Хрњу Муја, што је вазда бијо --
Мују даде књигу шаровиту. 
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Мујо књигу додаде Халилу, 
Халил књизи печет преломијо. 
Халил књигу ашићаре прича, 
кад та књига војног командара 
-- Командара, паше јањичара: 
„Махсуз селам вама газијама! 
Све виђосмо шта се с вама ради, 
на мене је мука напанула. 
Бог милов'о цара честитога 
кад оправи у Будим везира, 
што старије даде командарство 
на муртата у Будим везира, 
мене ферман даде у рукама 
да не смијем ништа учињети 
што ми везир дати емер неће. 
Муку мучих петнаес' година. 
Јаде ради по граду Будиму 
-- никак'ога с'једочанства нема 
да обалим њега пред султана, 
но све ради шта је њему драго --
робље роби, а сијече главе, 
осијеца паре на товаре, 
а беговска и аганска дјела 
у бабанлук тури половину, 
да ј' од свега њему половина 
по емеру цара честитога. 
То сāм везир не би учинијо 
да су турске шћеле издајице, 
но се пола рази учињела, 
све чин'јаху како везир хоће. 
Па сад, браћо -- све газије царске! --
све сам чек'о и време дочек'о, 
могу све те јаде повратити, 
са божијом великом помоћом 
и са вама, аге, газијама. 
Чим ту моју књигу преучите, 
на хајване и ваше атове 
притегните на токе колане, 
навалите, војске растурите 
-- растур'те хи на четири стране --
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ударите на четири града! 
По један мах пушке истурите,
на градове хуџум учините! 
Ја ћу емер дати на команде 
-- а команде на војне алаје, 
а алаји на своје таборе, 
а табори на своје јузбаше, 
а јузбаше емер на чауше --
ја ћзовнут топског командара, 
нек' нареди на своје топџије, 
нека нико на вас не удара 
ни гађати -- ни вас погађати --
но преко вас ђулад претурати 
-- топи тако, а пушке ни тако. 
Док приђете с војском под бедене, 
ја ћу топе добро учестати. 
Когој има у војсци топузе 
те се нада да ће за мејдана, 
нек' у врата бије топузима. 
Каде трупа стане од топуза, 
докле муртат међу вама дође, 
кријући вас могу помагати; 
кад муртату савежете руке, 
виђећете што је помагање! 
Будимске ћу истријебит дворе, 
све по десет турит фамилија, 
-- све по десет у једноме двору --
а у девет распоредит војску, 
хизмет цијел вама учињети; 
ваш ћу емер мојој војци дават, 
и ваше ћу вршит емерове. 
Хајд'те, браћо, ама не чамајте!“ 
Ондар кад су књигу преучили, 
једни Турци шућур учињели, 
други веле: „Да нас не преваре?“ 
Тале њима рече понајкраће: 
„Ил' варање, или не варање, 
јесмо л' пошли да хим ударимо?“ 
Чаре не би. Стегоше колане, 
на готове јашу ћулехане. 
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На четворо војску раздвојише, 
а сва поља војске притискоше, 
на четири града ударише. 
Кад пукоше з бедена топови 
-- са свакога по двадес' топова --
би рекао да се Будим сруши 
и будимски двори попадаше, 
тек та паљба не учиње квара, 
далеко хи топи претурише, 
и кобиле, бедевије шамске 
-- ђе с Будима није пријевара --
припузаше. Топи учесташе. 
Сад навали пушка пешадијска, 
тек хим пушке не чинаху квара, 
но далеко лунтре претураху. 
Војска виђе ђе је помоћ божа 
и газије војног командара, 
до бедема коње доћераше, 
уз дуваре коње припузаше. 
Когој топуз држи на хајвану 
топузима бију у капије. 
Паша млађе оком намигује, 
„На капији макните мандале 
па бјежите, војску ускрајните 
-- нек' Бошњаци у Будим ујуре! --
ви хајдете у кршле цареве, 
од кршала затворите врата! 
Све што чули, чин'те се не чули, 
нека крке тамо по Будиму. 
Ето свата, а ето муртата!“ 
Јањичари макоше мандале, 
на бедеме клекоше канати, 
упунише бошњачки сватови 
крвавије' јада напуњени, 
сваки сокак војском напунише. 
Ко најпрви на дворове дође 
на мехћему хаћим ефендије? 
Најпрви је нови алајбеже 
и са ш њиме Осман бајрактаре, 
да потврде мухаћему Фати. 
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Ко најпрви код дворова дође, 
на дворове турске издајице? 
Хрња Мујо и Орашки Тале. 
Мили Боже, шта с' у Будим' гради! 
Везир паши дошли у одају 
-- од сватова војске на џелате, 
како вакат и вријеме дође 
да се џелат над џелатом нађе, 
двадес' и три под сабљу турили, 
џелатбаши савезали руке --
Мујо стиже код муртата царског. 
Тежак топуз носи у рукама, 
међу плећи удари муртата, 
саме му се савезаше руке. 
Муртат аман учинијо Мују: 
„Аман, Мујо -- царева газијо! --
што учиње од царског везира? 
Добро сам те ићрам учинијо, 
а на двор ти хизмет учинијо! 
Није кривда у мене везира 
што је душман на вас ударијо! 
Да сам бијо кривац за душмана, 
Ја бих вама с плећи ударијо.“ 
„Муртатине, з Будима везире, 
да је паша шћијо јањичарски, 
ти би с плећи -- ја те у плећи 
онā хизмет и ићрам, везире! 
Ја ћу тебе у Стамбол спремити, 
и ево ти оног побратима 
-- покупићу оне издајице 
што су с тобом у зло ударали, 
дин рушили, висили душмана --
па џеваби тамо пред султана!“ 
Па се у двор напунише Турци. 
Како кога нађи ефендију, 
неког сечу, а некога вежу, 
свезана га пред Талагу дају, 
код везира свије хи трпају. 
За три дана и три ноћи тавне 
све трагаше и све ишпијаше 
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који су хим јаде учинели, 
и муртате на троје турише, 
па хи на три места пребројише, 
на три места тамам по стотина. 
Старијема почупаше браде 
-- кадијама и ефендијама --
са прстима и са клијештима. 
Они што су понајпрви били 
-- све што знају шта им везир ради, 
шта ли ради и што је радијо --
сваком топуз у плећи удрише 
да не море живет ни умријет, 
у подрум хи свезане турише 
са везиром и са Џенераљом. 
Ту Бошњаци емер учињеше, 
јањичаре турише стражаре. 
Оне друге што су даљни били, 
стотину хи под сабљу турили. 
Они трећи што су карар дали 
имовине ага и бегова 
-- што су полу дали муртатину, 
дијелили ш њиме имовину --
свијема хим повезаше руке, 
о врату хим камен навалише, 
у мутан хи Дунав утопише. 
Па послије ц'јелу хефту дана, 
-- све на дану по четири пута --
све на хузур муртатин везира, 
све пред Тала и Мују сердара. 
Муртат аман чинијаше Талу, 
Тале 'вако беседи везиру: 
„Колика ћеш хурча дати пара 
да ти, ђидо, ослободим главу?“ 
Везир Талу аман чинијаше 
„Да ми даднеш три хурча дуката!“ 
Везир даје ријеч, 'не чињаше, 
не зна Тале откале хи даје, 
из које ли везирске ризнице. 
Па га опет врни у тавницу, 
па га држи три-четири сата, 
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Везир паши ријеч беседаше: 
„Она твоја три хурча дуката, 
отеше хи три паше цареве, 
од оног ми ништа фајде нема. 
Ако имаш три хурча дуката, 
тражи паре, те откупи главу!“ 
Везир свога тражи тевабију, 
опет Талу паре донијеше. 
Опет њега врће у зиндану 
те посједи четири сахата, 
па га опет врни на дивану. 
„Оне паре што ми, пашо, даде, 
оте ми хи војни командаре 
-- Хрња Мујо, војскин војсковођа --
од тога ми ништа фајде нема.“ 
Везир аман чинијаше Талу: 
„Аман, мени не похарчи главу!“ 
„Знаш, везире -- на бид' аџамија! --
ђе што рекнем, преварити нећу.“ 
Везир опет тевабије спрема 
те му даде три хурча дуката, 
Тале натраг поврати везира. 
Кад прођоше четири сахата, 
Тале рече Будимском везиру: 
„Откупа ти за хурчеве нема! 
Откле паре вадиш, муртатине? 
Дај кључеве од харема тога! 
Камо паре петнаес' година, 
У Будиму свакоја имања? 
Зар ти мислиш да не знамо, ђидо, 
ђе су хазне твоје у Будиму 
више млого но цара нашега?“ 
Па доведе црнога џелата 
што је њему бијо џелатбаша. 
„Јä ли паре, муртатине, кажи, 
ил' ево ти оног џелатбаше 
с којијем си нагонијо Турке! 
Слушај добро, муртатине царски! 
Да си благо на добро добијо, 
добро би се тебе повраћало; 
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но си благо на сабљу добијо, 
на сабљу га мени поклонићеш. 
Знаш ли, пашо -- курва те родила! --
зло је за зло, а добро за добро. 
Или благо, или емер дадо' 
да ту пасју откинемо главу!“ 
Кад је паша видијо џелата, 
знадијаше Орашкога Тала, 
пред Тала је аман учинијо: 
„Аман Тале, и отац и мајко! 
Завуч' руке у џепове моје 
-- јер су моје савезане руке --
ту су кључи од ризнице моје. 
Ја ћу с тобом до ризнице поћи. 
'Оћеш ли ми твоју вјеру дати 
да ме, Тале, нећеш похарчити?' 
„Бог ти вера, Будимац везире! 
Ти се не бој, посећи те нећу, 
ни похарчит од смрти никак'е.“ 
Па извади кључе од ризнице. 
Везир први, а Тале за њиме, 
док га сведе у најдолње боје. 
Ту су врата од челика сама, 
па ис поља врата варосата. 
Ђе се кључи у врата турају, 
ту на врата покривена тахта. 
Везир рече лакрдију Талу: 
„Макни, Тале, чекму покривену, 
руком гурни а кључем пригурни, 
сама ће се врата отворити.“ 
Кад је Тале врата отворијо, 
кад погледа чудо уведено. 
Ту је мермер плоча заливена, 
па све с кречом на ћемер сведена, 
па послије тучом покована; 
да је бију од неба громови, 
једва би јој учинели чаре, 
а топови никад до вијека. 
Да вас Будим од огња изгори, 
та ризница од студена зида 
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ватру никад не би опазила. 
Кад погледа у ризницу Тале 
-- мили Боже, на свачем Ти фала! --
жуто благо на купове клете 
по ризници наоколо редом, 
хесапа хим без кантара нема. 
Талу памет паре занијеле, 
па запита Будимског везира: 
„О'ђе нема, царски муртатине, 
према шта си зала учинијо.“ 
Муртат 'вако јемин учинијо: 
„Да ј' на мене седам-осам глава, 
да ми сваку сечеш напоредо, 
ниђе више маријаша немам, 
а камоли рушпе јä дуката!“ 
Тале ондар верова везиру. 
„Но камо ти, дидо, маџарије?“ 
„Штогођ сам хи задобијо, Тале, 
од свакога са свакоје стране, 
с кадијом сам благо дијелијо. 
Тамо су ми казали кавази 
да је Мехмед њега истражијо, 
којему је дав'о изун наму, 
живу му је очупао браду 
и одуз'о паре од кадије. 
Однијо хи куд је њему драго, 
и свезана одвео кадију. 
Колико је блага код везира, 
толико је код кадије било.“ 
Тале ондар врата затворијо 
-- оне хурче што је одузео, 
и то благо у ризницу врну --
па затвори на ризницу врата, 
па везира у подруме врну. 
Вечераше на везирске дворе 
сви Каниџе турски старешине, 
и на дворе конак преноћише. 
На душеке везирске господе 
рахат спава цијела Крајина, 
још рахатн'и браћа јањичари 
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-- најра'тније робље по Будиму 
што хим Турци јаде осветише --
те у јутру рано поранише. 
Тале зовну Хрњицу сердара, 
„Зови, Мујо, твоје Кладушчане 
на капију Будимског везира! 
Од воска ћеш коноп намазати, 
па ћеш двије замке начињети. 
Једну на врат тури Џенераљу, 
једну тури муртату везиру, 
једног вјешај од те стран' капије, 
а другога с ове стране врата 
-- нек' претеже један пр'о другога, 
нек' не жали један на другога. 
Ја би' то све, Мујо, учинијо, 
но сам њему јемин учинијо 
да га харчит ни посећи нећу.“ 
Мујо рече, „Зар га нећеш, Тале, 
зар га нећеш у Стамбол спремати?“ 
„Ајде, Мујо -- немој махнитати! --
да га цару спремим у дивана 
кад још има у цара муртата 
прошаптати, цара прелагати, 
и пуштати нашег душманина, 
оба ова што нам земље тражу? 
Хајде, макар па га не пуштили, 
да му испит узму у диване 
које му је остануло благо, 
да га султан ферманима тражи, 
да га д'јеле цареви муртати? 
Док је Тале, не пушћаје шале!“ 
То је Тале карар учинијо, 
а Мујо је емер извршијо 
те објеси Петра и везира 
пред везирске о капију дворе. 
Добавише хаким ефендију 
те му живу одријеше браду 
и тестером пререзаше главу. 
Штогођ шћели, све су учињели. 
Дозивају новог алајбега 
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-- опремили, добро одморили --
адиђар му врнули Фатиму 
на дворове Зајим беговице 
с коморама и са даровима, 
па ујутру на конушму Тале 
код Турчина војног командара, 
све три паше и сви бези царски, 
Хрња Мујо и главари редом. 
Силан паша, добар бес карара, 
карар с Турцим' и сохбете гради 
како ли ће крвав махзар градит, 
испред кога и спремат за кога. 
'Ваки карар паша учинијо: 
„Махзар шарен испред Будимлија. 
Од земана од петн'ес' година, 
Зулум тежак од царског везира. 
Емерове покажив'о царске, 
одузим'о наше имовине 
да с' исправља хазна ал-Отмана, 
да се хазне пуне за душмана, 
за рат тежак против душманина. 
Ми све мљесмо да је то истина, 
док нам поче узимати људе 
-- све биране, једног за другијем --
по емеру да хи султан тражи. 
Све хи спрема, не враћају се, 
ми мислимо да је то истина. 
Ми питамо везир пашу твога, 
‚Камо наши из Будима људи 
што се отуд не враћају амо?‛ 
Он нам каже, ‚Цар хи држи тамо, 
све он од њих пашалије гради!‛ 
Ми мислимо да је то истина. 
Све он крије од војног везира, 
од твојега паше јањичара. 
Данас су се времена испунила, 
ми видимо ђе је варалица, 
ђе је наше људе погубијо 
-- неке нам је под сабљу туријо, 
неке живе у Дунав бацијо, 
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неке нам је у Багдат спремијо 
како никад куће виђет неће. 
Видијо је гази паша царски 
који с војском и ордијом суди 
-- подкријући по нешто по нешто 
ђе издаје земље у душмане 
-- Будим готов, Босну недалеко. 
Почео нам робље заробљиват 
и спремат га у Кара Богдану, 
дават веру турску за неверу. 
Так'и се је случај додесијо, 
дошло амо твоје срчно дете, 
мијо синдрак Смајил алајбега, 
да са баба и амиџе свога 
да на себе алајбегство прими 
по емеру и ферману твоме. 
Сусријо је на Мухач ђевојку 
ђе је воду царске делибаше 
из Будима, Фату Зајимову, 
који данас лежи у Багдату, 
којега је сургун учинијо. 
Мехмед момак -- газијино д'јете --
разбијо је везирске делије 
и врнуо послату ђевојку, 
што је везир посл'о у Богдану 
да је Петру дадне Џенералу, 
и са ш њоме књигу оправијо: 
‚Побратиме Петар Џенерале, 
како смо се Богом братимили, 
нијесам те даром подаријо. 
Данас тебе оправљам ђевојку 
-- Е, честиту Алибега Фату --
да оженим ш њоме побратима, 
па ћеш виђет што је женидбина, 
што је так'е међу нама нема.‛ 
Ене карте код Хаџи Смајила, 
Бујрунтије твојега везира, 
што је у њој Петру поручијо 
да ни у том бити њему неће. 
‚Дар ћу теби бољи оправити: 
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двије главе са два алајбега, 
од Каниџе хаџије Смајила 
и његова брата Хасанаге, 
и трећега њихног једихника. 
Ако тебе те опремим главе, 
Босна ће ти одма' припанути, 
а Будим ће и прије од тога. 
у Будим' ћеш засудити брзо.‛ 
И за то се разумело амо! 
Војна струка командара твога 
За босанске аге поручила, 
задрмали Босну и Крајину 
-- сто и тридес' и двије хиљаде --
санћим 'вамо дошли у сватове, 
а да виде шта се 'вамо ради. 
Свати дошли под граду Будиму, 
Будимлије и ђечица луда 
разјагнули свате на конаке. 
Хевту дана држали сватове, 
Седми данак свати покретали. 
Везир њима карар учинијо: 
‚Шта хоћете, босанске газије? 
Посетисте Будим и Крајину. 
Ја се спремам за ваше конаке. 
Ако ћете и ако волите, 
за три дана о трошку мојему, 
и да добро свате одморите.‛ 
Он хи није устављао за то, 
сјајно цартсво, да он воли Турке, 
но је књигу посл'о у Богдану 
да Џенераљ подигне државу, 
Каравлашку и Карабогданску, 
и велику силу без хесапа. 
Уфатијо Климу на Будиму 
и чекмеџе велику ћуприју, 
ту је своје топе наклечијо, 
а у поље затрпао војске 
те причек'о докле свати крену. 
Везир свате добро замајао 
док душмани стазе заломили, 
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везир ондар свате испратијо, 
на млађега емер учинијо 
-- мора млађи слушат старијега --
да утврди бедем на Будиму, 
од топова грла за Турцима. 
Млађијем је емер учинијо, 
којигођ се из сватова врне 
да га паша бије топовима. 
Свати први конак заноћили 
-- Е, водећи с Будима ђевојку --
па ујутру рано поранили 
и виђели шта је преда њима. 
Погледали натраг за плећима, 
кад хим везир Будим затворијо! 
Па виђели босански сватови 
шта је њима везир учинијо: 
натраг веће нема повраћања, 
а напријед нема колетања. 
Све мислили, на једно смислили, 
федах своје душе учинели, 
на Петрове трупе навалили, 
Петрове хи силе дочекале 
живом ватром од пушке и топа. 
Сунце наше, ту је жалос' била! 
Туна су се војске изм'јешале. 
За дан први и за прву нојцу 
пуцале су пушке и топови; 
други данак пушке биле нису, 
сал топови са свакога краја; 
трећи данак ни топи ни пушке, 
без сал сабља и гребена мача. 
Двије су се удриле крајине. 
Клима се је трипут пресушила, 
кол'ко су се војске прегониле. 
Главе секли, живи се давили. 
Половину крвљом текла Клима 
-- пола с крвљом, половину водом --
другог дана крвљом само самом; 
првог дана проносила Клима, 
проносила бошњачке калпаке, 
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другог дана шапке и калпаке, 
трећег дана шапке само саме, 
турска сила њихну надвладала. 
Код Дунава ђе се стиче Клима 
логорима погубили главе, 
вел'ку силу и њихне главаре 
пофатали, живе повезали. 
Сунце наше, војску поврнули, 
мртвијема рачун преводили 
и виђели све што има живо: 
половина шехит остануло 
-- што мртвије', што ли рањеније' --
мања пола здрава останула, 
од живога огња сагорела, 
коњске гриве зрна понијела 
-- Сунце Наше, гриве и репове --
на јунака руха и челенке. 
Рањене су у поље врнули, 
мртвијема гробље ископали 
-- не копали једног по једнога, 
но четер'ес' у једном мезару. 
Седам дана и седам ноћију 
била Фата са коморџијама 
усред поља, цура само сама. 
Турци своје смотали бајраке, 
уставили зиле и дауле, 
свак' својега у гроб утуријо. 
Хасанага новог алајбега 
нит' је њега у гроб утуријо, 
нит' је знао ђе је погинуо. 
За њега се забушили Турци 
и у мисли вел'кој останули. 
Кад су били у великој мисли, 
избијо је нови алајбеже 
и довео Петра Џенераља, 
врховнога њихног командара. 
Ту су Турци шемлук учињели 
-- изметнули топе пред беглера 
и развили крпе са бајрака --
и весели дошли код шатора, 
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и ујутру на карар остали 
да сви Турци у Будиму дођу, 
да питају уштуглију твога: 
‚Шта си ово од нас учинијо? 
Зар се мучиш да обалиш царство?‛ 
Везир мене емер учинијо 
да з бедема топовима палим, 
не оставим жива ниједнога. 
Ја нијесам емер послушао 
-- пр'о њих, сунце, топовима гада' --
и Турци се на бедем принуше. 
Везир оне што с' у Будим' били 
-- што су њему вазда помагали --
ш њима хуџум удри на сватове. 
Учинијо, ја се уклонијо 
-- ачик видим да је дину криво. 
Та је борба срушила везира 
и везиру изгубила главу, 
и што беше ш њиме помагача. 
И врнули Зајимову Фату, 
с Мехмедом је код мајке турили 
да почине неколико дана, 
и сватови сједе у Будиму 
да почину и махзар градимо, 
шаљемо га вашем сјајном царству. 
Ваше руке над нама дугачке, 
мореш радит шта је теби драго! 
Ти мо'ш твоје тахкигџије спремит 
те ти види Турке у Багдату! 
Ако којег тамо жива нађеш, 
мореш њега тахкик учињети 
у својему столу високоме. 
Ово, царство, вама могу казат: 
док је Босна, мореш царовати, 
царовати и господовати!“ 
Па шарени махзар заклопише, 
сви главари имзе потурише 
то је тако, другчије никако. 
Паша узе четр'ес' делибаша, 
крвав махзар у девлету спреми 
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високоме сјајном Сулејману. 
Турци џумбус у Будиму граде. 
Бујрунтија са махзаром сиде 
у Стамболу на злаћене руке, 
на злаћене руке Сулејмана. 
Цар честити махзар преучијо 
з бујрунтијом паше јањичарског. 
Падишах се силно наљутијо, 
з двије руке удри по кољену, 
па лалама 'вако бесједијо: 
„Лале моје и моји везири, 
харам вама и плата и храна! 
За 'волико дугога времена 
-- за времена петнаес' година, 
од како сам посл'о муртатина, 
у Будиму уштугли везира --
од вас свије' ниједнога нема 
да у мене изун заискасте, 
да сидете до Будима града, 
да видите шта то везир гради! 
Он опаса ликом по Будиму 
сиротињске имовине клете, 
тамо каз'о да је емер царски 
-- иште чаре да подигне хазне 
те Будимце ликом опасао! --
поврх тога једне живе фат'о 
те хи живе бац'о у Дунаво, 
једне живе тур'о под џелата. 
А мој паша, лала јањичарска 
-- он је спремљен под емер везира --
шта ј' чинијо муртат у Будиму, 
шта ј'чинијо, све од њега кријо 
-- Стар'и море сакрит од млађега, 
и да знаје, питат га не смије --
Будим ми је хашер учинијо. 
Да ми Бога и Босне не бјеше, 
и мојега паше јањичара, 
готов бијо Будим прекључити 
да у њему Кара Богдан суди. 
Будим готов, Босна на готово, 
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моје царство цмар'о и обар'о, 
и везир се јаду домислијо. 
Вид'те махзар, како нама прича 
ста ј' чинијо и како је било!“ 
Кад му лале махзар пречиташе, 
пред султана руке превезаше, 
на шеријат јемин учинеше: 
„Наше сјајно сунце Сулејмане, 
ми не знамо шта се чини тамо! 
Ето сабља, ево наша глава!“ 
Султан сıкли емер учинијо: 
„Лале моје, ситан ферман град'те 
на аџелу -- татарина траж'те --
ферман један на аџелу живу 
у Будиму на пашу мојега 
и босанске цијеле газије! 
Махсуз селам, и очи хим љубим, 
и у ферман свијем њима кажи, 
од мене хим изун и весеље! 
Нек' поседе и нек' се веселе; 
сретњо за њих и за мене било 
за то дјела што су учинили. 
Ни за чем хи више питат нећу, 
ни' ћу њима јабанџију спремит 
без онога кога хоће они! 
Они моје сачували царство, 
а Бог њихан образ до вијека; 
кā и што је мене на мејдану, 
так'и њима на божем дивану! 
Босна док је бијела свијета, 
са ш њих гласи поносити били; 
ко ј' уздржи, нек' су у питању, 
и ја саде и други по мене; 
нек' поседе и нек' се веселе, 
-- и селам хим тури у ферману! --
нек' у Будим поставе везира 
кога шћену и на карар нађу. 
Ја ћу ферман на потврду спремит, 
везир њихан све од мене тражит, 
а ја њима добром повртати 
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које су ми данас учињели!“ 
То су лале одмах послушале. 
Ферман граде, татарина траже, 
оде ферман царски из Стамбола. 
Ферман оде, топи запуцаше, 
шемлук гради сјајни Сулејмане 
-- тог времена и тога земана, 
Босна му је одбранила царство 
и сломила царске издајице. 
Цар је други емер учинијо. 
„Сад за Багдат чохадаре траж'те 
под моијем аџелом ферманом, 
у Багдату нек' тражу бегове 
-- Е, који су давно сурисати, 
неће л' Бог дат, и срећа од Бога, 
да којега изнађемо жива. 
Најрад'и би' Зајимбега наћи, 
Алибега оџагзаду царску, 
да Зајима код хануме спремим, 
јер је Ханка останула млада 
-- нека мужа тури поред себе, 
зета добра покрај своје шћерке, 
нек' се код ње два весеља граде!“ 
Цар што рече, препорека нема, 
одмах царски емер послушаше, 
шарен ферман у Багдат спремише, 
и с ферманом четр'ес' чохадара. 
И дан и ној идоше фермани. 
Кад у Будим ферман силазијо 
честитоме паши јањичарском 
-- и код њега редом главарима 
од све Босне и Унђуровине, 
агалари од ц'јеле Крајине --
ферман турски паша прифатијо. 
Ферманској се тури поклонијо 
-- двапут цару а једном ферману --
па на ферман печат преломијо. 
Ферман учи, а јасно га прича. 
Од царскога сјајног задовољства. 
Из очи хим сузе ударише 
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и бијела лица поквасише. 
Командару одмах беседише, 
доведоше четир' мудериза, 
четириста софти из медреса; 
ц'јели свати и сви јањичари 
-- и све софте и ђеца будимска --
све то ‚амин,‛ мудеризу дову. 
Бога моле за то сјајно царство, 
за далеко да на Стамбол' сјаји. 
Па у Будим' топи запуцаше, 
на тазе се шемлук учинијо 
ђе се царски емер преучијо, 
да је Босни сва усудства дао. 
Све што хоће могу чињет сами: 
женити се оклен који хоће, 
земље ширит куда који хоће, 
сами собом паше постављати 
-- цар хим друге неће оправљати 
без онога кога они воле. 
Па се џумбус о Будиму гради 
за цел месец и за хефту дана. 
Изабраше, карар учињеше, 
за у Будим да туре везира 
из Будима Јахја ефендију, 
баш синовца Зајим Алибега. 
Момку нема без двадес' година, 
Турчина га у свој Босни нема. 
Будимска се ђеца искупише, 
војска ц'јела и Босна поносна, 
сва улема из града Будима 
дову чине новоме везиру 
да срдачно из имана суди, 
све по правди и по шеријату, 
да никуда не обрће главу 
без на царство и газије царске, 
и на ватан спрема душманину. 
Цару так'а оде бујрунтија. 
А сад они пошли у Багдату, 
на далеко пр'о бијела света, 
неђе мором а неђе сухијем, 
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дан за даном, цијел месец дана. 
Кад у Багдат сишли чохадари, 
време било, пола ноћи прошло. 
У шарену хану заноћили, 
а ујутру рано поранили 
у садату царскоме валији, 
и султанов ферман поднијели. 
Кад је лала ферман дофатијо, 
своме цару итат учинијо, 
-- цару своме и царском ферману --
па на ферман печат преломијо. 
Кад погледа шта то ферман пише, 
па се з двије руке ударијо, 
по оба се удари кољена: 
„Што се тражи педесет сургуна, 
кад код мене само двадес' има? 
Нит' је дошло, нити за њих знадем!“ 
Па сад лала вика на дворане: 
„Брже зов'те царске тавничаре, 
нек' отворе од тавнице врата, 
нек' доведу к мене Будимлије 
што робују за дуго времена!“ 
Валипашу послушаше лале, 
од тавнице врата отворише, 
па кључари зову Будимлије: 
„Ко је о'ђе из Будима царског, 
њега паша на свој хузур тражи!“ 
Кад су јадни чули тавничари, 
искочише, и паши одоше. 
Тешког хала беху допанули: 
на њима су обуздале браде, 
руса коса пала до појаса, 
нокти су хим као раоници. 
Шале није ропство и робија, 
ни тринаес' дана робовати 
-- а камоли за трин'ес' година! 
Валипаша зовну Будимлије: 
„Будимлије што сте у робији, 
под емер сте царски доћерати; 
сад вас опет так'и емер тражи, 
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и за вас су дошли чохадари.“ 
Валипаша добар бес карара, 
оправи хи у берберханама 
-- и то плати ис чпага својега --
обрија хим и косе и браде. 
Опет паша чохадара вика, 
„Донес'те ми кључе од дебоја 
те на сваког тури одијела 
кā што носу јањичари царски, 
и хашлук им даде до Стамбола!“ 
Чохадари чекају бегове, 
поведоше Будимлије царске 
од Багдата пр'о бијела света. 
Дан за даном, време за временом, 
и у Стамбол доведоше Турке, 
на диван хи цару пријавише, 
цар хи зазва на мекаму своме. 
Кад уљегли јадни Будимљани 
-- све најбољи бези од оџака, 
све господа из доброга двора, 
затвору се тешком не навикла --
тавница хим кућа опанула. 
Сваки царској полетијо руци 
те цареве пољубише руке 
и серџаду Хазрети Алину, 
измакли се, па га придворели. 
Сад падишах погледа бегове, 
познаде хи да су од господе, 
па падишах Будимлије пита: 
„Будимлије, турске газалије, 
ко вас, јадни, у Багдату спреми? 
Јадни били, камо ви дружина? 
Ал' умрли, али не допрли?“ 
„Падишаху, у Багдат нас спреми, 
оправи нас везир од Будима 
да заштиту у Будиму гради, 
да утврди Будим од душмана, 
којега смо сабљом одржали. 
Каде везир у Будим засуди, 
тако нас је, царе, заштитијо: 
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неком узе целу имовину, 
-- неком целу, неком половину --
он нам каза да то султан тражи. 
Ми нијесмо на те зажалили. 
Поред тога -- није прошло млого --
што је било бираније' зата, 
позове хи к себе на хузуру, 
а отуд се не поврће двору; 
ми не знамо шта се ш њима ради, 
док изгуби стотину затова 
који су се за тебе борили! 
Ми педесет дворе затворисмо, 
сами на се зиндан начинисмо. 
Ни ту за нас мировине нема. 
По ноћи нас скупи из дворова. 
Стотина нас чека пашалија: 
‚Сад вас девлет у Стамболу тражи.‛ 
Погнао нас ноћом без месеца, 
и так'и је везир емер учинијо, 
по дану нас тура у зиндане, 
а по ноћи ћера по свијету. 
На црно нас море наскелијо 
и у вапор свије' утуријо, 
возијо нас за млого данова. 
Све ђе ноћи а сјутра кад самни, 
са свакога дана и с конака 
по двојице јä л' тројице нема; 
ми не знамо шта се ш њима ради. 
Нас двадесет срели у Багдату 
и дали нам бујрунтију шарну 
да смо роби докада смо живи. 
Падишаху -- наше сунце сјајно! --
наша мука и тако и тако.“ 
Падишаху сузе пропадоше. 
„Ко ли беше, што то говораше, 
так'и цару мудар џеваб даје?“ 
„То је гази Зајим Алибеже.“ 
Сад падишах њима говоријо: 
„Будимлије -- кā и ђецо моја! --
кад сте били сербез у Будиму 
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-- доклен није везир засудијо --
чија ви је кућа најстарија
у Будиму, моја ђецо, била?“ 
„Та је кућа, падишаху, била 
најстарија и најгоспоснија 
тога зата што с тобом бесједи. 
То је глава од Будима била; 
то је, царе, Зајим Алибеже.“ 
Падишах га зовну до кафаза, 
па Зајима бега загрлијо. 
„'Вај до Бога, моја газалијо, 
што пострада са свим газијама! 
Пропадосте без знавања мога. 
Богу шућур кад си у животу, 
а мртвијем Алах рахметиле! 
Тебе здравље, од мене враћање; 
што си страд'о, сад ћеш добро бити. 
Ако волиш, Зајим Алибеже, 
да т' уставим код кољена мога, 
да те Мухур-сахибијом градим 
-- да ми мухур тураш по ферману, 
да све гледаш шта с' у ферман пише 
и како ћу Босну спомагати, 
Босну равну и егри Будима! --
ако волиш, хајде у Будиму! 
Јуче ми је дошла бујрунтија, 
добра су ви турили везира, 
твог синовца Јахја ефендију, 
од свог дина најбољег Турчина. 
Хајде, сине, ожел' се Будима, 
и ожел' се госпо'скога двора 
и на двору вијернице љубе. 
Бог је дао -- а севеп је твоја 
Фата шћерка -- па остаде царство.“ 
Па подиже свилену серџаду 
те му махзар даде од Будима; 
бег поклече на десно кољено 
те све виђе што му махзар пише. 
Све га учи, а сузе ронаше. 
Падишаху прилетијо к руци, 
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у мумбарећ руку пољубијо 
и пармаке ђе му стоје руке. 
Падишаху аман учинијо: 
„Аман, царе -- дуњалучко сунце! --
на мене су сва муширства редом 
кад дочеках једном у вијеку 
те пред вама на хузур изидох, 
на изволу шта је мене драго! 
Молим ти се да м' у Будим спремиш. 
У над Бога, а у твоје здравље, 
ти ћеш мене добра поврнути, 
могу везир на свом двору бити. 
З боже стране, с вашег царства сјајног, 
могу тамо стећи задовољства 
кā што си хи сада учинијо!“ 
„Алибеже, бранити ти нећу! 
Синовац је малехније' љета 
-- а добар је, сила од свијета! --
припази га, нека право суди
вама свијем и Босни цијелој. 
Немо'те се од мене срамити! 
Што ви мањка, од мене тражите.“ 
Бези цару пољубише скуте. 
Цар је честит емер учинијо, 
у двадес' их обуче катова 
и двадес' им поклони атова, 
на кук сабље, на главе челенке. 
Ферман даде Зајим Алибегу; 
напола је ферман прекинуо, 
полу султан себе оставијо, 
па овако рече Алибегу: 
„Ово, слуша', полу од фермана 
кад би тебе дошло у рукама, 
мореш знати да је емер царски; 
друго ништа немо' послушати!“ 
Жељни бези и даном и ноћом 
у Будиму навичају своме. 
Сваки сишли код двора својега, 
кад сватови из Будима крећу 
и повели Зајимову Фату 
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-- и весели пошли из Будима, 
бега срели, па се загрлили, 
честитбину Алибегу дали 
за слободу и новог везира, 
у Будиму Јахја ефендију: 
„Да за млого он у Будим' суди 
-- и он, и ти, и ми сви са вама!“ 
„Амин, браћо! Вама сретња Фата! 
Добра Фата из добра оџака 
за добра се удала јунака, 
за Мехмеда новог алајбега, 
добра сина од доброга баба.“ 
Бег својему у Будиму двору, 
а сватови у Крајину Фату. 
Нек' сад нове двије свадбе граду 
-- Мехмед Фати, а Алибег ханки. 
Босна клета на ћемалу добру 
оженила новог алајбега, 
на његове доведоше дворе. 
Бабо свако виђе радовање, 
радовање за својега сина: 
„Сретња, сине, за те вијерница, 
млого љета и пуно година; 
са ш њом, сине, соколове лег'о, 
нек' с' оснива оџак од оџака!“ 
Свадбоваше цијел месец дана. 
Трка била од млогије' коња, 
трка била, свадба растурила, 
и остаде вила за сокола. 
То је било, кад се је чинило,
У тај земан сјајног Сулејмана. 
Добра Босна, а добар и земан, 
добро хи је помагао султан. 
Од мене ви мало разговора, 
а од Бога дуго и широко. 
Вита јело, поуздигни гране, 
свој господи да су здраво главе! 
Зелен боре, помогни нам Боже! 
Амин, Боже, хоће ако Бог да. 
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По сад доба да се веселимо, 
веселимо и песме певамо.
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ЖЕНИДБА ВЛАХИЊИЋ АЛИЈЕ

У земану сјајног Сулејмана, 
кад је царство узвишено било 
и велика силна царевина 
-- трист' и ше'сет и шес' валилука, 
од тих свије' Босна завршица --
једно јутро скупила се лонџа 
ђе се вазда купит научила. 
Скупиле се аге и бегови: 
уврх кола лички Мустајбеже, 
па до бега диздар Османага; 
крај Османа Хрњо Мустафага, 
па до Муја Арап Мехмедага; 
крај Арапа Козлић Хуремага, 
од Удбине Кахриман ћехаја; 
до ћехаје Шарац Махмутага, 
па до њега Рамо буљукбаша; 
покрај Рама у ћошету Тале 
па остале аге и бегови. 
Све посијо ајан до ајана, 
а све акран сијо до акрана, 
бајрактари један спрем другога. 
Усред кола дијете Халиле. 
Под пазухо држи јаретину, 
а у десну руку мајалику 
-- аге редом поји, и бегове. 
Како коме чаше додаваше, 
све за силах руке задињаше; 
ићрам чини газалије царске 
да му аге слађе пију пиво. 
Док се аге вина напојиле 
те хим винце улило у лице, 
виновске су чаше потурили, 
од ракије тазе дофатили. 
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Кад се вино и ракија смјеша, 
отвори се сохбет у дружини. 
Почеше се свлачит крајишници, 
ћурке турат на златне чивије, 
па поврх њих калпак капе царске, 
преко бедри ширит аламанке. 
Зенгил аге и бијесне клете 
-- нит' мишљаху шта ће добавити 
или ручку, иии о вечери. 
Узели се фалит крајишници: 
ко је јунак боији од којега, 
ко л' је више добијо мејдана, 
ко л' маџарску цуру заробијо 
и са ш њоме милог оженијо; 
ко је царев худут раширијо, 
ко је бољег коња набавијо, 
ко ли сабљу, а ко ли оруже, 
ко је бољу шћерку поднивијо. 
Неко фали своју милу шћерку 
-- неко шћерку, неко милу секу --
неко фали од брата дјевојку; 
неко фали, добро с' оженијо; 
неко фали да се боље жени. 
Шала нису аге унђуровске. 
Старијем се палахају браде, 
а младијем очи и обрве 
-- гајет аге шенли и весели, 
сал хим Хрња невесео Мујо. 
Нешто Мујо објесијо главу; 
нити троши вина ни ракије, 
ни јуначке има лакрдије, 
но низ прси обесијо брке. 
Мало аге вино преузело; 
нешто Муја нико не питаше, 
но газије од Орашца Тала. 
Угледа га искрај лонџе Тале, 
па овако бесједаше Мују: 
„Сердар Мујо, биволице стара! 
Што си, Мујо, обесијо главу, 
а бркове низ прси пуштијо? 
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Шта ти мањка на бијелу двору 
те ти седиш невесео, Мујо? 
Али си се ћибар учинијо 
ђе је на те ферман Сулејмана, 
ђе си сердар у цара нашега? 
Чујеш, Мујо, што се аге фале, 
а ти ништа не пофали, Мујо 
-- нити себе ни ђогата фалиш, 
ни Халила, брата поносита, 
ни Ајкуну, сестру на удају, 
ни вијерну на оџаку љубу. 
Кулу добру имаш, и авиију; 
пара имаш, па имаш читлука; 
царска ти је хазна у шакама 
а босанска војска у рукама. 
Срамота је так'ом лицу твоме 
да међу нас седиш невесео.“ 
Све слушаше шта говори Тале. 
Шта ли ће му одговорит Мујо? 
Мујо скочи на десно кољено 
па овако говораше Талу: 
„Ја нијесам невесео, Тале. 
Имам свашта доста на свијету 
-- кулу имам, верну љубу имам, 
имам добра брата и ђогата. 
Да пофалим себе и ђогата, 
ви сви мене и ђогата знате, 
и мојега брата поносита; 
да Ајкуну моју сестру фалим, 
срамота је своје робље фалит. 
Ја не шутим што сам невесео, 
но сад мишљах о мојој младости. 
Млад делија в'ома азгин бијах. 
Десијо се бећар неожењен, 
па бих често јахнуо ђогата 
преко Лике и преко Удбине, 
по Отоци и Рибнику равну, 
У некол'ко унђурскије' града, 
браћо моја, по ашиковању, 
уз ашиклук не би' л' намеријо, 
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не би' л' коју цуру утрефијо 
која ли би према мене била. 
Судба ми је так'а искочила 
те не могах цуру удесити 
што би добра према мене била. 
Прегнах коња на границу царску 
до Сијења у Приморје равно; 
туна одох јаранице тражит. 
Ту ме добра срећа нанијела, 
туна двије нађох јаранице: 
једно сестра Сењанин Ивана, 
друго шћерка сињског капетана. 
С обијема ашиклуке градих. 
Ја делија азгин и бијесан, 
а у мене доста маџарија, 
а Латинке мудре и паметне, 
па ми паре из џепова мами, 
а све вичи да ме узму младе: 
‚Данас, сјутра, сада ћемо, Мујо.‛ 
Вараше ме три године дана. 
Све се за ме чуло по Крајини 
ђе ја ћосам у Сињ с ђевојкама, 
док ми неста у џеп маџарија. 
Видоше ме латинске ђевојке 
ђе ми пара неста у џепове; 
слагаше ме, и преудаше се. 
Што имадох, измамише пара, 
поред свега оста' без образа. 
Сад ми натраг повраћања нема. 
Све ђевојке у крајеве наше, 
-- Ха! -- дознадну шта ј' од мене било. 
Оне ће ми песму испевати: 
‚Потурице, камо ти ђевојке? 
Да нијеси бијо потурица, 
не би пр'о нас тражијо Латинке.‛ 
Ондар, моји соколови драги, 
стадох с коњем насред од Приморја. 
Ашићаре мислим на ђогата 
и ђе ли бих изгубијо главу, 
па помисли' на ђогату моме: 
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‚Сад да идем на двор Закарића, 
Закарића најљућију гују 
-- Е, сердара од седам Котара --
да га зовнем на бој, на мејдана, 
туна могу одмах погинути.‛ 
Па притегох коња зенгијама, 
одмах двору Закарића сидох, 
Па пред дворе устави' ђогата, 
а з ђогата повиках сердара: 
‚Закарићу -- прва дуко бечка! --
тебе земља ћесарева фали. 
Ако с' јунак кā и што те фале, 
јаши твоју бедевију шамску, 
'ајде Мују одмах на мејдана!‛ 
Ту ми, браћо, срећа искочила, 
ту сердара Закарића нема, 
без на кафаз сестра сердарева, 
госпођица питома Ружица, 
што је так'е у далеко нема. 
Ту ђевојка бјеше на кафазу, 
крај прозора косе рашчешљала; 
ђерђеф држи на госпо'ско крило, 
и на ђерђеф сарајевско платно, 
венедничким везијаше зиатом. 
Бир ме чула, ђерђеф одбачила, 
алтун чело на прозор турила, 
па ми 'вако бесједи Ружица: 
‚Грдан бијо, Хрњичићу Мујо! 
Луда ли те поднивила мајка! 
Ил' си, црњо, памет излудијо, 
ил' си азгин, или си препијо? 
Чем ми брата зовеш на мејдану? 
Мол' се Бога за ђавола твога 
ђе ту нема Закарић сердара 
-- одмах ли би погинуо, Мујо!‛ 
И ја сестри рекох Закарића, 
‚О госпојо, сестро Закарића, 
ја сам дош'о да изгубим главу. 
Љуте су ме муке наћерале. 
Ђевојке ме з бесом превариле, 
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мила сестра Сењанин Ивана, 
мила шћерка сињског капетана. 
Ш њима ћосах три године дана, 
харчи' моје благо немилице. 
Док ми траја у џепу дуката, 
све се клеше да ме узму младе; 
кад у мене неста маџарија, 
слагаше ме и преудаше се 
преко мора у ћесаревину. 
А мене се разазнало, Ружо, 
ђе се мишљах женит ис Приморја. 
Сад ми натраг нема повраћања. 
Ђеца ће ме гађат баљегама, 
а ђевојке песму испевати: 
‘Потурице, камо ти ђевојке!’ 
Ја под тијем остати не могу, 
већ сам пош'о да изгубим главу. 
Кад би, Ружо, добра срца била 
да ме узмеш, да ми бидеш љуба, 
валах билах и тако ми дина, 
држ'о бих те кā и своју главу 
-- златна бих ти 'дјела порезао, 
главу бих ти у рушпе саков'о, 
твоје грло у златне ђердане. 
Уз'о бих ти двије послушкиње 
да ти скуте носу и рукаве, 
да ти скуте носу и рукаве 
-- знао бих те, да си моја крила!‛ 
Ружа ми је 'вако беседила: 
‚Хрњичићу, да л' б' истина била? 
Јер су млого варалице Турци. 
Но ти данас дошло до невоље, 
а ујутру кад ти добро дође, 
тамо потље како би ми било.‛ 
Ја јој опет Бога јемца дадо'. 
Ружа рече: ‚Причекај ме, Мујо!‛ 
Стрча цура кā и белогорка, 
са ђогата узела хегбета. 
Нешто пара, нешто њејног дара, 
Бисаге ми добро напунила. 
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Имали смо доста понијети, 
али мука причекат сердара. 
Па бисаге турих на ђогата, 
па Ружицу за руку десницу, 
па је турих на ђогата мога. 
Притего' је два пута појасом, 
а трећи пут од сабље кајасом, 
па је покри' диван кабаницом, 
руке њејне преко срца мога, 
па потегох бича плетанога, 
убих коња кā и душманина. 
Бог ми срећа так'а изнијела, 
без белаја изведох ђевојку. 
Остаде ми образ на сриједи, 
па поведох у мехћему Ружу. 
Потурчих је, и привенчах за ме, 
и так'е је у Крајини нема, 
и са ш њом сам пород обродијо 
-- ено Омер по одаји хода, 
Ахмет ми се ус кољено прима. 
Нико с' неће тако оженити, 
нити се је досад оженијо. 
Ја је држим кā и очи своје, 
а Халил је кā и Ајку држи, 
она њега боље но сердара, 
од њезина дичног Закарића. 
Па ономад шећем по Удбини 
-- по Удбини у нашој Крајини --
кад певају ђеца сокацима 
и лијепе цуре у башчама: 
‚Тешко томе ко се оженијо, 
благо томе ко је неожењен!‛ 
Што је сада настала ђевојка 
у бијелу Клису на Крајину, 
јединица клиског Алајбега! 
Ил' је вила, или је родила, 
ил' јој вила на бабине била 
-- мулћим није што јој своје није --
што јој еша нема до Вукреша 
ни јапије до Стамбол капије, 
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ни љепоте додно Бање Луке. 
Куд је так'а добра и лијепа, 
туд је Злата миразли ђевојка 
-- њезин бабо никог више нема, 
ни мушкога ни ђевојачкога. 
Бабо има пе'стотин' читлука; 
има хане, па има дућане, 
у дућане своје баздрђане; 
има своје ступе ваљалице, 
усред Клиса своје воденице; 
има дворе од седам бојева 
-- у њих соба ни хесапа нема, 
свака соба свилом престрвена --
има пара, мера хим боланџа. 
Кол'ко Злата има бабанлука, 
још толико има материнства. 
Алајбег јој кафез начинијо, 
покријо га тенећетом жутом. 
На чардаку шипка побијена, 
на тој шипки од злата јабука, 
у јабуци алем камен сјаји 
-- кадгој ноћом нема месечине, 
камен ждраку наоколо даје 
те се види чејрек од сахата 
као у дан око полу дана. 
Кафаз јој је бојом обоијо 
-- сваке боје, све од своје руке --
а најгорње шикосао златом. 
Ђевојка је мејтеф научила, 
сад би царев ферман преучила. 
У злаћено 'дело повијена, 
на злаћено шилте подгојена 
-- кад је Злати дван'ес' годин' било, 
чула се је у садату царском, 
да је так'е у царево нема. 
Цар је рек'о своме Шехисламу: 
‚Да ми хоће ћитап књига дати, 
бих просијо Алајбега Злату 
да за мене биде султанија.‛ 
Просили је цареви мушири, 
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па цареви паше и везири 
-- не шће Злата тога ниједнога. 
Не шће паше, а неста везира, 
ни царскога никак'а мушира. 
Чула Злату Босна поносита, 
и Крајина и Унђуровина; 
просише је аге и бегови 
-- злата неће ни ага ни бега. 
Свак је проси, Злата се поноси. 
Просише је царски капетани, 
па просише баше и бимбаше, 
па најзред царске буљукбаше, 
па главнији царски бајрактари 
-- па ђевојка неће ни за кога. 
Пониско се опасала пасом, 
најбољијем одазвала гласом, 
од поиаса поспуштала ресе 
-- под њоме се црна земља тресе. 
Од Злате се просци отканили, 
и још мајка не обрађа сина 
којему би Злата љуба била. 
Па ја за то мислим у механи: 
‚Да нијесам бесу дао љуби 
да јој криво учињети нећу, 
сад бих мога опремијо ђога, 
и ја просац бијо за Златију. 
Кад је сваког просца повратила, 
нек' би' и мене, срамоте ми нема.‛“ 
Све се аге мудро осмехнуше. 
Тале 'вако беседи сердару: 
„Шта шалапаш, кучко трбуљата! 
Ја све слушам шта говориш, ђидо. 
Ти говориш што би ти ваљало. 
Кол'ко ј' о'ђе ага и бегова, 
колико је царски' кахримана 
и главније' млади' бајрактара 
-- неки жењен', неки за жењење --
сваки би се рад'и оженити 
са Златијом него везир бити. 
А ти кажеш да не чиниш криво 
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-- лажеш, Мујо, тако ми имана! 
Стопут би јој учинијо криво. 
Говно пасје, но те неће Злата.“ 
Све се аге Талу насмијаше 
-- насмијаше Талу и сердару. 
У ту ријеч шта то говораху, 
докле скочи један млад делија 
без нимало ни брка ни браде. 
Момак бијел кā бијела вила, 
очи су му кā но у сокола; 
на образ му цакте јагодице 
кā на башчи с прољећа ружице. 
На глави му алем капа царска, 
и на калпак дван'ес' челенака 
што је дван'ес' добијо мејдана 
-- четири су за цара султана. 
На куку му остра аџемунка 
-- крна цела у бисер смотана, 
а балчак јој од дуката сама. 
С балчака му три синџира сјају, 
три мухура од цара султана, 
а четврти шеха Ћабенскога. 
То је соко што га так'ог нема. 
Боже мијо, ко је момак бијо? 
То газија Влахињић Алија. 
Момак сабљу под лијеву руку 
па пролеће измеђ' ага свије', 
сердаревој приступијо руци. 
А Мујо се млого зачудијо 
шта л' је момку до невоље љуте, 
па поскочи, а прикупи руке, 
па овако беседи Алији: 
„Ти, Алија -- златна пера наша! --
ти си сербез са млом беседити, 
са својега места ни крочити, 
а камоли да ми руци појмиш 
-- више никад немој приступати! 
И од наске о'ђе свакојега 
ти си, сине, златна крила наша, 
а у твоје малене године 
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ти си тол'ке добијо мејдане, 
царски образ повисијо, сине, 
целој Босни намус отворијо 
-- ђе си дош'о, худут раширијо --
све си од нас, сине, свакојега 
на мејдане више задобив'о, 
сек'о главе, разбијо логоре.“ 
Овако му момак беседаше 
-- с Мујом збори, а образ му гори, 
уз његово пребијело лице 
пламенови кā и аспурлије, 
срамаше се шта ће говорити, 
али хоће, чарета му нема --
„Аман, Мујо -- и отац и мајко! --
ти си данас сердар искочиј'о 
-- царска ти је хазна у шакама, 
босанска ти војска у рукама. 
Штогој хоћеш, све учињет мореш. 
Богу шућур, ожењен си давно, 
и добру си добавијо ханку 
што је данас међу нама нема, 
ш њоме добар пород обродијо 
-- један ти се по одаји шеће, 
други ти се ус кољено прима. 
Кад би стијо кога ожењават, 
себе нећеш, без сал брата твога. 
Ђегођ хоћеш, цуру мореш наћи 
за твог брата гојеног Халила 
-- сал те молим, немој дират Злату! 
Остави је мене сиромаху, 
који немам братства ни рођака 
-- лука немам, а немам читлука, 
само једну у Јасичје кулу 
-- и она је на земљишту туђу --
у њој никог, само стару мајку, 
Бога свога, и дората мога --
не би ли ми Бог д'о јаки, Мујо, 
да ме па'не Злата Алајбега, 
да би' л' мало проживијо ш њоме.“ 
Када Мујо разабра бесједу, 



   Авдо  Међедовић                                                             

1800

Епске 
народне 
пјесме

„Мој Алија -- кā од срца мога --
јä тако ми дина лијепога, 
ја да сам је, сине, запросијо 
јä л' за мене, јä ли за Халила, 
сал кад не бих нишан претуријо, 
ја бих тебе напустијо Злату. 
Израд мене, срећита ти била 
-- и да Бог да, то судбина била! 
Волијо бих то виђети, сине, 
но за млого пара бес кантара. 
Ха гајирет, соколане сиви!“ 
Алија му опет руци пође. 
Ђе је срећа, ту је несрећа 
-- но да видиш курвинога сина, 
са Удбине диздара Османа; 
б'јела глава, а сиједа брада, 
у вилици зуба ђавољега, 
теке свиња згодан без хесапа, 
а одвише диздар под ферманом. 
Па овако диздар беседијо: 
„Шта то збориш, Влах'њино дијете! 
Знаш ли, пашче, ко те је родијо, 
а Златију, ко је обродијо? 
Седам сам се пута оженијо, 
три умрле, четири пуштијо 
-- ни са једном пород не имао --
осмом сам се нијет оженити, 
са Златијом клиског Алајбега. 
Знаш ли моју имовину, ђидо? 
Ја имадем лафе и читлуке, 
имам хане, имам ваљалице, 
и дућане имам метрућате. 
Собе су ми свилом престрвене, 
наоколо шилте од харира, 
све на њима бошче позлаћене. 
Златан шерит с мога двора виси. 
Пара имам, мера хим ризница. 
Воли Злата узети диздара, 
јер је мене родила кадуна. 
Узет стара, па узети цара, 
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са млом махат кā и вихар гором. 
Ако хоће, море свилу прести 
-- свилу прести, на свилу сеђети, 
шећер јести, шербет воду пити. 
Ако редом биде умирати, 
она остат, па се преудати 
-- што је моје, све њој останути. 
Златију је родила кадуна 
-- у шилте је главом ударила, 
у бешику златну задојила --
а тебе је родила Влахиња 
у планини овце чувајући 
-- у овче те руно замотала, 
овчијем те млеком задојила. 
На мојој те софри подхранита; 
кућа ти је на земљишту моме. 
С три стране ти кућа подупрта; 
у кући ти ниђе ништа нема, 
само твоја остарила мајка, 
код ње ока брашна овсенога.“ 
Боже мили -- на свему Ти фала! --
тешка ли је так'а лакрдија 
међу тол'ко ага и образа 
од муртата на сивог сокола! 
Уз образ му руже запламћеше, 
соколове очи замутише, 
ђаволови зуби шкригутнуше; 
одлеће му рука око кука, 
а с кука му гадаркиња сину, 
на диздара јуриш учинијо: 
„А ш' збориш, царски муртатине? 
Благо није гроши ни дукати, 
но је благо што је коме драго! 
Ако те је родила кадуна, 
родила је царског муртатина. 
И да није Тала и сердара 
и нашега Личког Мустајбега 
-- кучко једна! -- и остали' ага, 
ти би изд'о Босну и Крајину. 
Ако ме је родила Влахиња, 
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родила је цару муселима 
-- сечем главе, добијам мејдане, 
земљу ширим на свакоје стране. 
Да сам бијо кā ти лопужина, 
шта сам њемске земље преобијо, 
да сам шћијо пљачкат нис Котаре, 
ја бих им'о луке и читлуке, 
им'о лафе, па им'о тимаре; 
но гледао да раширим царство. 
Божа ти је вера несломљена, 
данас ће се један оженити!“ 
Бог да знаше, погубит га шћаше, 
но скочише аге и бегови, 
а највише од Орашца Тале 
-- скатари хим и оца и мајку: 
„Срамота вас и била и срела! 
Как'и ли смо сваки крајишници, 
крајишници сви црнобразници! 
Зецу у гори ражањ готовите! 
О'ђе сваки, колико нас има, 
сваки се је рад оженит ш њоме. 
Говно пасје, кад нас неће Злата, 
кад сте так'у начинели кавгу! 
Данас среда, а сутра четвртак, 
прекосутра наш мумбарећ петак. 
Сваки хајте своме двору сада, 
спремајте се за ова два дана 
на огледу спрема клиске Злате. 
Ко је кадер, нек' лије јабуке 
све од злата, само од дуката. 
Нек' припреми бурме и прстење 
и понесе трошак до Златије 
-- одвуд тамо и отуд овамо --
што му море бити без засрама. 
Сви у петак коње опремљене 
прије џуме у Удбину равну, 
да клањамо џуму у џамију; 
из џамије коње појашемо. 
До Клиса су три-четири дана. 
Отист ћемо Алајбегу клиском. 
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Срамота је, ал' је реда казат 
шта се 'вамо с нама учињело, 
и бабо ће својој шћери Злати. 
Златија ће виђет свакојега 
-- кога шћене, нека јој је сретан, 
а и њему нек' је сретња Злата! 
Знам, Бога ми, кога узет неће 
-- неће мене, па неће сердара, 
па, дина ми, ни тебе диздара, 
ни Турчина Личког Мустајбега 
ни Козлића, ни Хуремагића, 
ни Зорића, ни Шарац Махмута, 
нит' ће узет са Гламоча Рама. 
Она знаде ког ће узет млада, 
са киме ће трошит бабовину 
и мајчинство, своју имовину, 
И којем ће бити суђеница. 
Благо њему док ј' од њега трага!“ 
Тале рече, нико не порече. 
Са лонџе се аге растурише. 
Азгин аге, а на двору зенгил, 
свак се кадер добро опремити, 
опремити и себе и ата, 
бурме сковат а излит јабуке 
-- неко бурме, а неко прстење, 
неко снијет алемли камење. 
Но је љута мука за Алију. 
Момак паре ни динара нема, 
а камоли жутије' дуката 
-- нити бурми има, ни прстења, 
а делати златније' јабука --
за алеме ни помена нема! 
Само има доброга дората 
и на њему спрема сва од злата, 
и на себе добра одијела 
што су на дар дошла за Алију 
од султана, цара падишаха, 
и за њега и коња његова 
-- добар калпак, а добре челенке, 
добра на кук хаџи аџемкиња 
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што је так'е ни у кога нема. 
Сломиле га муртатске ријечи, 
које никад пребољети неће; 
од јада га забољела глава. 
Златан јаглук узе из њедара, 
свеза главу сив-зелен соколе; 
момчету се чехра смијенила 
баш к'о кад је човек на умору. 
Пољем иде, теке невесео. 
Црна мајка са његова двора 
-- само сина, више никог нема, 
ш њиме стара бијел свијет гледа --
кад виђела сина преко поља 
невесела, кā и разбољена, 
закукала, низ двор саиграла, 
на авлији врата отворила. 
Аљо стиже, и селам јој вика. 
Мајка сину селам прифатила; 
руке шири, међу очи љуби, 
па пр'о плача сину бесједаше: 
„Мој погледу и бијел свијету, 
што је твоја чехра смијењена 
-- твоје лице, твоје јагодице --
што су твоје очи подгореле? 
Да ти није, сине мили, драги, 
тринаеста как'а књига стигла 
да трин'естог дијелиш мејдана, 
јä л' да мене несретници љутој 
-- да те куга није дофатила? --
лише тебе, да закукам јада!“ 
„А не бој се, родитељу стари! 
Куга није -- нит' ће доћи на ме --
што би мене теводиљено лице 
од мејдана од как'а душмана; 
ја сам мејдан свик'о и навик'о. 
Ти знаш, мајко, кога си родила, 
ко не плаши од душмана главу 
-- но од курве диздара Османа!“ 
Па јој оде вакисуна причат, 
све наизред шта је ш њиме било. 
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„И сад, мајко, одредијо Тале, 
у Удбини да се опремимо, 
да идемо на оглед Златији 
ага тридес', и ја међу њима. 
Кога шћене, нека изабере.“ 
Кад је чула несретница стара, 
писну мајка, чу се до облака: 
„Аман, сине, моје очи двије! 
А тако те не губала храна, 
немо' ми се инатити ш њиме, 
јер је муртат, стопиће ти главу. 
На њега је ферман Сулејманов; 
што учини, цар га карат неће. 
он свачега има на свијету, 
за највише у ризнице блага. 
Знаш ли, сине, как'и су Бошњаци, 
да најволе у кога је благо. 
Сви ће поћи на руку диздару, 
тебе, срећо, бити на противу, 
јер ти брата ни рођака немаш, 
ни кабиле рода никак'ога. 
Ја ћу 'вако Богу дићи руке, 
Бога молит да га Бог убије, 
да га сломи кā он сина мога!“ 
Овако јој бесједи Алија: 
„Шта то, стара, збориш, џехенико? 
Тек не могу -- ђе си ме родила, 
око мене свако зло виђела --
бих ти живој извадијо душу! 
Но зар мене да примораш, стара, 
да с' Алија плаши од муртата? 
Јä тако ми Бога милоснога, 
па сāм девлет да је на огледу, 
када се је 'вако окренуло, 
и ш њиме бих пош'о на погледу! 
Ев' овако тебе кажем, мајко: 
моја ће се причат женидбина, 
мајко моја, докле је свијета!“ 
Знаваше га несретница стара, 
ђе што рекне, да препорећ' неће. 
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Богу стара диже двије руке: 
„Амин, Боже, срећити ти пути!“ 
„Тако збори, моја џенеткињо!“ 
Па газије ете у подруме. 
Ту дората под чулима нађе. 
На чулове токе распучијо, 
па крилана пљесну по сапима, 
па овако дору бесједаше: 
„Давор', доро, давор' добро драго! 
До дан данас, моја срећо мила, 
ђегођ бисмо, свуда задобисмо; 
ниђе, моја срећо, не стописмо, 
добили смо дванаес' мејдана. 
Сви су ништа при овоме сада, 
у противу наиме диздара 
-- мој дорате, свијема агама. 
Видим, доро, свијем мило није 
да би мене узела Златија. 
Ама, доро, што Бог јаки даде! 
Хај, дорате, донијо ђевојку, 
теке коју воли Алијага!“ 
Дорат хајван ништа не збораше, 
тек све знаше шта ага збораше 
-- ногом копа а ушима стриже, 
вас се подрум ис темеља тресе. 
Аљо позна коњске бешарете, 
ђе му дорат копа према добра 
а ушима према теже стриже. 
Па му чуле свали и чатале, 
па донесе казан воде млаке 
те дората тимар учинијо 
млаком водом и раки сапуном. 
На сунђер му воду покупијо, 
а на чаршаф длаку наместијо. 
Пр'о дората ћебе шеге баци 
-- оздољ хавли свилом постављено --
по ћебету седло османлијско 
ципцијело од злата плетено; 
з двије стране два рахта од злата, 
а злаћени клобук по прсима. 
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Преко седла четири колана 
-- сва четири један по другоме --
сва четири кроз билан туријо 
-- два иликли, а два ибришимли --
на рахту хи на току спучијо, 
и петицу, злаћену каницу, 
што дората од колана брани. 
Па заложи ђемом њемачкијем, 
преко зуба челичне чампаре, 
па послије узду поткићену 
-- све злаћене ките обиснуте 
подно врата у мрког дората --
па поткити силимбета златна. 
Уз образ му припучи канате, 
два каната од жежена злата 
-- међу уши оба запучена, 
наврх оба сјаји даничкиња, 
наврх сапи златна месечина --
решму златну дору око врата 
сврх од уши тамам до умкаша. 
Па претури коњичко оружје 
-- двије пушке, двије даничкиње 
које литру тученика примљу --
ћетови хим каменови драги, 
а кундаци златом повезени. 
Па претури хашу пр'о оружја 
ни ковату ни чекићовату, 
без од суха извезена злата 
-- везле су је четири ђевојке 
у Дубровник четири године --
вредна му је хиљада дуката, 
сва је жутом рушпом поткићена. 
Па у злато замота дората, 
па дофати суру међедину 
те је прекри поврх дора свога 
-- пр'о дората и пр'о свите златне --
да му сунце не опали злато, 
да му бисер роса не поквари, 
па му дизђим на дилбагу врну. 
Изведе га на дишер авлију, 
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удари му силе уз вилицу, 
оде му се дорат провадати 
-- у бећара нема хизмећара --
па с' Алија пропе ус скалине. 
У одају златан сепет нађе 
у којему седу одијела, 
она што су дошла од султана. 
Скиде момак мљетачка одела, 
па свилнога узе чамашира. 
Кад свилену обуче кошуљу 
-- више злата но свилена платна --
а по њојзи плетену ђечерму 
сву у златне гране превезену, 
па на бедре еждечке чакшире, 
и на њима ковче позлаћене 
-- кудгођ швови, све гајтани златни; 
златне гране момку уз листове, 
а уз бедре гује исплетене --
па на прси токе олуклије 
ципцијеле од жеженог злата, 
два каната до бијела врата 
-- они вреде кутије дуката --
па опаса два мукадем паса 
преко оба везена силаха 
-- све од суха злата исплетени --
златке двије златом оковане 
-- обадвије бес кремења пале --
па међу ханџар-кама љута 
која срца у јунаке пара. 
Па опаса ласу на кајасу, 
аџемунку с царским мухурима 
-- и крна јој у бисер снизана, 
и на балчак алем камен сјаји --
па обуче везену доламу 
у чистоме пренешена злату, 
па на главу калпак ш челенкама, 
калпак капа з дван'ес' челенака 
-- све се крила на крила навила, 
нека црне очи притиснула, 
нека момку по врату панула --
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црн му перчин, златна пера клета 
-- би рекао, пада отресина. 
Ондар, кад се сигур учинијо, 
са чивије џеку прифатијо, 
па делија низ мердивен крену. 
Кад тā соко код дората дође 
-- код вилена коња крилатога --
па се дору на сриједу прими, 
и 'вако мајка рече једихнику: 
„Сагни, сине, по дорату главу, 
да те мајка међу очи љуби, 
да ти речем, ‚хајирли ти пути!‛“ 
Он јој пови по дорату главу, 
пољуби га међу очи мајка, 
а он мајку у бијелу дојку. 
Овако је говоријо мајци: 
„Мајко стара, бид' ми доваџија, 
халали ми што си ме нивила. 
Море бити па се не виђети. 
А немој се, стара, препанути 
на муртатска и душманска, мајко, 
врата ићи па просити, мајко 
-- имам, мајко, једног пријатеља. 
Ако мене как'а судба дође, 
држаће те, ништа жељет нећеш.“ 
Мајка сину 'вако беседила: 
„Хајде, сине, хајирли ти пути! 
Учинијо што си наумијо, 
то виђела са очима мајка; 
душмани ти под ногама били 
кā дорове чавли и поткови!“ 
Он јолџија, мајка доваџија. 
Кад изагна коња на капију, 
а дорат му клети са крилима, 
златан дорат а златан делија 
-- билах тешпих, кā да грије сунце. 
Вучки поље момак прегазијо. 
Беху Турци џуму преклањали, 
пред џамију чекаху Алију. 
Како су се опремили Турци, 
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не би рек'о да су Унђуровци, 
но све царске паше и мушири. 
Кад виђоше соколова сина, 
то из срца ником мило није 
-- само Тале на хили му није --
ама сваки чува лакрдије, 
сал не чува царски муртатине, 
но овако рече у дружину: 
„Међер ете курвинога сина, 
и он с нама смеде на огледу. 
Када дође па нам селам викне, 
немојте се који преварити 
да ђидији селам прифатите!“ 
Тад газија стиже на дората. 
Селам даде, па поредом стаде. 
Ко је смијо, селам је примијо; 
ко не смеде, чини се не чуо. 
Тале вика: „Хајте саде, беже!“ 
па беглери коње појахаше. 
Кад тргоше силни ћулехани 
а на њима силни Унђуровци, 
кол'ко тутањ стоји од хајвана, 
кā и оно кад се земља тресе. 
Није гледат кол'ко је до Клиса, 
ил' четири или и пет дана 
-- за три дана сишли Унђуровци; 
дан четврти прије зоре ране 
надно Клиског поља наступили. 
Ту вилене коње одјахали, 
почупали преко поља траву. 
Отрли хим ноге и копите, 
прах велики о'били са свите. 
Сад на тазе коње појахали, 
па ус поље; још кад сунца нема 
засјајала свита са делија 
и рахтови ш њихни' ћулехана 
баш кā да но сунце сјаијаше. 
У Клис за то нико хабер нема. 
Клис је богат, и шенли газије, 
свак спаваше, хабер не имаше; 
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а не спава Алајбега Злата 
на најгорње боје од кафаза, 
но џамали пендзер отворила 
те ибришим косе чешљијаше 
према ветру на високу двору 
-- бујно лице с ветром хладијаше, 
вране очи низ поље гледаше. 
Очи вране сунце не осјало, 
на далеко виђе Унђуровце. 
Не зна Злата ко су ни како су. 
Так'е људе није ни виђела, 
ни на кога так'а одијела 
без на паше кад долазе бабу 
-- њејном бабу, клиском Алајбегу --
па се Злата сили зачудила, 
па овако мисли на срдашцу: 
„Шта је ова сила окићена? 
Да су сал три ил' да су четири, 
ја бих рекла да су паше царске 
научени доходити к бабу, 
но је ово тријес'-четр'ес' пашце!“ 
На ово је премитила Злата. 
Виђела је неколико стара 
ђе најпрви иду на коњима, 
па овако собом промишљаља: 
„Муртати су Босну опањкали, 
Муртати су Босну опањкали! 
Цар спремијо на тевтиш везире 
и са ш њима тридес' пашалија; 
Сад ће тешко за мог баба бити. 
Бабо за њих ни хабера нема, 
а они су дворе уочили, 
право моме бабу Алајбегу! 
Дај да стрчим у мајчине дворе, 
да ја кажем Алајбеговици, 
нека мајка Алајбегу каже! 
Нек' истури тридесет сејмена, 
нек' прифату паше и везире, 
да не биде пријекоран бабо.“ 
Па полеће кā и белогорка 
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својој мајци, ђе јој мајка спава, 
па одаји отворила врата 
-- кад тек мајка сабах исклањала 
па учаше дову по сабаху. 
Злата мајци руци полетела 
па овако беседила Злата: 
„Ја сам, мајко, рано поранила, 
и на кафаз прозор отворила, 
сасред поља чудо угледала 
-- оздољ, мајко, четири везира 
и са њима тридес' пашалија, 
сви у златно рухо обавити, 
и на њима, и на коње њихне. 
Ну потрчи, кажи бабу моме, 
нек' се гафил на двор не налази! 
Нек' истури тридесет сејмена, 
нек' му срету паше и везире, 
јер су наше дворе уочили.“ 
Ондар Злата оде на кафеза, 
а полеће Алајбеговица 
на двор мушки ђе је Алајбеже, 
кад Алајбег тек намаз клањао. 
Љуба приђе, и полеће к руци. 
Алајбеже вереницу пита: 
„Верна љубо, што си дошла амо?“ 
„Мој Алајбег, спремила ме Злата. 
Ус поље је чудо угледала 
-- оздољ, беже, четири везира, 
и за њима тридес' пашалија, 
сви у златно рухо обавити, 
бег -- и они, и коњи њихови --
и твоме су двору уочили. 
Да сад викнеш тридесет сејмена, 
нек' отвору селам и капију, 
нек' на селам стану пред везире, 
да се од њих, беже, не застидиш.“ 
Кад Алајбег сабра лакрдију, 
па на прозор чекму отворијо, 
па погиеда нис поље делије. 
Бир видијо, бирдем хи познао 
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-- сву господу од Унђуровине --
и сјети се шта је ш њима било, 
ђе су тамо извадили кавгу 
за његову глашену Златију. 
„Спрем' Злате се моје опремили 
боље него да ће пред султана.“ 
Па овако љуби бесједијо: 
„Да је Бог д'о, моја веренице, 
кад немасмо рода никак'ога 
-- ни од срца никак'а евлада 
ни мушкога, ни девојачкога --
сал Златију -- не била ми жива! --
и да је Бог дā да нам је слијепа, 
а да није одвише лијепа. 
Оно нису паше ни везири, 
но господа од Унђуровине. 
Добро су се, љубо, опремили, 
спрема Злате дошли на огледу. 
Знам сигурно, извадили кавгу, 
рад се сваки оженити ш њоме. 
Ну сад трчи на кафез Златији; 
ја ћу доље истурит сејмене, 
нек' на селам стану пред бегове. 
Ти познајес', љубо, свакојега 
-- ко је оџак, ко је од господе, 
који своје има свако добро, 
који јунак бољи од којега. 
Овако ћеш селам казат Злати: 
све до данас било како било, 
што ј' имало у Босни цијелој 
те се броји да је од господе 
и јуначког лица поносита, 
све је Злати дошло на просидбу, 
и никога не шће узет Злата. 
Нијесам јој на образ нанијо 
ни јој рек'о, ‚Овог узми, Злато,‛ 
ни за паше ни везире царске, 
а камоли за другога кога. 
Све јој кажи у чему су ствари! 
Кажи Злати, ‚Данас!‛ већ по данас --, 
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по данас јој пробирања нема. 
Ако хоће зета према баба 
и за себе доброг господара, 
нека гледа, нек' ме не понижи 
-- ама најзад, вијернице љубо, 
нека узме кога јој је драго. 
Немој да те ђаво преваријо! 
По данас јој удадбине нема, 
без јä л' данас, јä ли никад више.“ 
Ханка оде у кафез ђевојци, 
а Златија сједи до прозора. 
З далека се разиграли Турци: 
клети коњи у хаваје скачу, 
свиткају се око коња ћорде
кā с облака кад трепти свећица 
-- тако исто на глави челенке --
сјају златне токе на клобуке 
а злаћени рахти на хајване 
-- билах тешпих, кā да грије сунце. 
Мајка Злати турски селам вика, 
Злата пред њом на ноге скочила. 
Мајка 'вако бесједила Злати: 
„Оно, шћерко, пашалије нису, 
ни пред њима четири везира, 
но су оно аге унђуровске. 
Око тебе извадили кавгу, 
сваки рад се с тобом оженити. 
Не могли се тамо насулити, 
но су чули тебе оглашену 
и дошли су тебе на огледу. 
Алајбег ме к тебе оправијо, 
оваки ти селам оправијо. 
Ја свакога познајем, Златија. 
Ако шћенеш мене послушати, 
сву господу как'и ли су редом 
-- ко је оџак бољи од којега, 
који јунак бољи на јунаштво, 
који има боље поношаје --
да ти кажем свакога јунака.
Бабо ти је селам учинијо 
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да својега не понижиш баба, 
но да узмеш зета према њега, 
спрема себе добра господара 
-- ама најзад кога ти је драго. 
По данас ти пробирања нема.“ 
Ондар Злата беседила мајци: 
„Добро, мајко, кад је рек'о бабо, 
кад сам вама додијала, мајко 
-- нијесам ви пета, ни девета. 
Ал' овако: да ми право кажеш, 
да ниједног не сакријеш, мајко, 
но свакога, па ма који бијо.“ 
„Хоћу, шћери, џенета ми мога!“ 
Мајка седе до пенџера близу, 
а крај себе намјести Златију. 
Почеше се аге примицати, 
све пр'о поља и тамо и тамо 
играју се коњи и јунаци 
-- џиде своје у хава' бацају, 
из хаваја фатају рукама, 
не дају хим на земљу панути --
сви весели и коњи и момци. 
Најпотолњи сиротан Алија. 
Нит' је шенли нити коња игра, 
но госпо'ску главу објесијо 
као да се тешко поболијо; 
коњу ниско дизђин попуштијо, 
доро ниже главу са дизђином. 
Ко најпрви спрема Злате доде? 
Најпрви је Лички Мустајбеже 
на његова висока голуба. 
Јадан везир јä паша икакав 
спрема бега и коња његова. 
Злата пита Алајбеговицу, 
„Ко је, мајко, на коњу голубу?“ 
„Оно ти је Лички Мустајбеже, 
што га, шћери, сāм и султан знаде. 
Од њега се плаше краљевине. 
Ако хоћеш господара за се, 
узми, шћери, Личког Мустајбега, 
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што ћеш знати кога ћеш љубити.“ 
„Зар ми, мајко, Мустајбега фалиш? 
Фалиш мене бега полувечна, 
да ја узмем бега ожењена. 
Ил' истину, ил' шакаду причаш?“ 
„А што, сине, што се оженијо? 
За њега би и четири биле.“ 
„Луда ли си, Алајбеговице! 
Знаш ли лани, кад си ме питала: 
‚Али волиш агу, или бега?‛ 
Ја сам тебе јемин учињела 
бега да ја нећу никак'ога. 
Нећу бега -- не бегенишем га! --
а ни агу. Ага није за ме.“ 
„Ех, па сине, немој мене питат! 
Ја ти кога показати немам. 
Бега нећеш, а ни агу нећеш 
-- кога ћу ти, сине, пофалити? 
То су махом аге и бегови.“ 
„Нису, мајко, има и другије'.“ 
„Ех сад, Злато --,“ Не шће Мустајбега. 
„Ено бегско седам бајрактара 
кā и седам вила ис планина, 
оглашени у три краљевине. 
Нит' хи пушка хоће, ни олово. 
Ено првог Врцић Ибрахима 
на дората гриве окнивене 
-- што га, сине, Врцић Ибро вичу --
што је момак врсн'и од свакога. 
Узми, шћери, Врцић Ибрахима, 
и доброга зета спрема баба 
и за себе добра ђувеглију!“ 
„Мајко, добар; теке није за ме. 
Ја дворети придворицу нећу, 
јер он двори Личког Мустајбега.“ 
„Па ја не знам шта ћу ти причати. 
Демек, нећеш од њих ниједнога 
-- неј' Врцића, а нећеш Мејрића, 
неј' Мемића, а нећеш Деснића, 
неј' Вилића, нећеш Ибричића --
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што хи цуре у песму певају 
-- да хи момци могу запанути, 
би ђевојке радо душу дале --
а ти, шћерко, ниједнога нећеш!“ 
Бег са седам бајрактара прође. 
Изби момак Бојичић Алија 
на дорчићу, у златну ћурчићу. 
Пита Злата, „Ко је оно, мајко, 
на дорчићу, у златну ћурчићу?“ 
„Оно, сине, главан серхатлија, 
са Бојишта газија Алија. 
Нит' је ага, нити беглер царски, 
нит' на себе има старијега. 
Има кулу са четири боја, 
покривена тенећетом жутом 
-- кула му је свилом престрвена. 
На сарају ниђе никог нема, 
само једну сестру испрошену. 
Има, шћери, свашта и свачега. 
Рахат бити и господовати, 
и доброга дворит господара, 
тебе нико пресуђиват нема.“ 
„Добар, мајко; теке није за ме.“ 
„А што, шћери? -- шинула те гуја!“ 
„Малог раста, плећи широкије'.“ 
Аљо прође; изби Хрња Мујо 
на његова клопава ђогата. 
Сад та личност, не треба је причат, 
а ни хрлос' -- свак Хрњицу знаде. 
Ферман има, ђе је сердар царски, 
од цијеле војске војсковођа. 
Кад је Злата виђела сердара, 
па овако бесједила мајци: 
„Куку, мајко, ко је она сила 
на онога пјегава ђогата?“ 
„Оно ти је сила, сине, ова 
-- од Кладуше Хрњица сердаре, 
којег, сине, знају краљевине, 
од његове силе уплашене. 
У Њемачку и Маџарску, сине, 
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мајке ђецу плаше у бешику: 
‚Не плачите, сад ће сердар доћи!‛ 
Вољели би дину душманини 
-- Е, да смакну Хрњицу сердара 
него полу Босне и Крајине. 
Барем кад би узела сердара, 
свак би рек'о, ‚Пробрала је Злата!‛ 
Злата кад је стару мајку чула, 
„Мајко моја Алајбеговице, 
а шта оно носи у зубима 
галче црно, теке неодрто?“ 
„Није, шћери, галче у зубима, 
но бркови мрки у сердара.“ 
Од страха је Злата поскочила. 
„Да ми, мајко, цијел девлет даде 
царевину да са ш њоме судим, 
не би смела ш њиме остат сама, 
а камоли да му бидем љуба.“ 
Вреле сузе мајки пропадоше. 
Мујо прође. Ево ти диздара 
на његовој бедевији шамској. 
На пасјој се длаке не виђаше, 
но све жуто обуздало злато 
-- сјаијаше кā и месечина, 
а дугачка кā и крпа платна, 
а висока кā планинска јела --
цијел диздар у сухоме злату
-- калпак капа, пера ш челенака, 
све се злато з брадом смијешало --
покрај њега до два бајрактара, 
-- Танковићу, Арнаутовићу --
оба момка кā бијеле виле, 
госпо'ство хим боље од свакога. 
Злата пита Алајбеговицу: 
„Ко је онај стари папашчина?
Тешко злату на кога је дато! 
Не чудим се другоме никоме, 
но се чудим старој кењчурини. 
Је ли и он пош'о на огледу?“ 
„Јес', Златија. Да ти мајка каже 
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-- оно ти је диздар Османага. 
На њега је царски ферман, сине. 
Штогој хоће, море учинити, 
ни зашто га цар окарат неће. 
Седам се је пута оженијо, 
ни са којом немао евлада, 
а згодн'и је но пола Удбине. 
Двори су му од осам бојева, 
све су собе свилом предастрте, 
а стубе му чохом поковате, 
златне решме шатру на ћошкове; 
пара има, мера хим ризница. 
Ако хоћеш добро царовање, 
узми стара, па да узмеш цара. 
Како рекнеш, тако мора бити, 
махат ш њиме кā и вихар з гора. 
Шетат ћеш се са шилте на шилте; 
главу ће ти у рушпе сковати, 
а у косу бисер унизати. 
Ако биде редом умирати, 
он умријет, а ти останути; 
удат ћеш се за ког ти је драго, 
његова ти остат имовина.“ 
А гледа је кићена Златија. 
„Зар би мене, џехенемко, дала 
да ја узмем царског издајицу? 
Ја знам њега, чула сам га давно. 
Зар је благо гроши и дукати? 
Није л' благо што је коме драго? 
Његову ми имовину кажеш 
-- а да моја имовина, мајко, 
коме мислиш да ће останути? 
А знаш, јадна, да је царство ш њиме, 
да му не би' моје лице дала, 
да га свиња бали ш крбељцима.“ 
Кад то чула Алајбеговица, 
рече ханка: „Тек сам се заклела, 
никога ти не бих пофалила.“ 
„Хоћеш, мајко, рек'о ти је бабо. 
„'о' л' узети Арнаутовића? 
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Они добро има и дворове, 
и на двору свашта доста има; 
Арнаут је кā бијела вила.“ 
„Нећу, мајко, узет Арнаута.“ 
Плаче стара и сузе лијаше. 
„Хо' ли, сине, узет Танковића? 
Види, сине, Танковића млада! 
Поноснијег ни љепшега нећеш. 
Нико ти се неће зачудити, 
но ће рећи, ‚Пробрала је Злата, 
и узела момка према себе.‛“ 
„Што, мајко, зову ‚Танковићу‛?“ 
„Он је, сине, без никак'ог рода 
-- брата нема, братучеда нема, 
ни по крви никак'а рођака.“ 
„По томе се не позива, мајко. 
Ко је добар и ко је хрлосан, 
он ће вазда бити код рођаства. 
Но га, мајко, зову Танковићу, 
врло танак ост'о у појасу. 
Ту за мене господара нема.“ 
Мајка удри Злату по образу. 
„Но кога ћеш -- змија те печила! --
ако не шће тога ниједнога? 
Ено ти сад Хрњина Халила, 
којег цуре у ђерђефе везу 
нис све земље и нис краљевине 
-- вољеле би узети Халила 
него царског икак'а везира. 
Ђегој града има великога, 
свуђ је слика од мермер камена, 
Хрњинога описује Халка, 
да у св'јету так'а личнос' нема. 
Кад кога у краљева фали, 
‚Хај аферим, ти си кā Хрњица!‛ 
Ако узмеш Хрњицу Халила, 
знаћеш, шћерко, што је миловање, 
понос' мајци и бабу твојему, 
и цијелој Босни и Крајини.“ 
„Добар момак, махане му нема; 
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добар Халил, али није за ме.“ 
„А што, шћери? -- змија те ујела 
-- Е, да Бог дā -- о Дурђеву дану, 
од које се змије не преболи! --
Е, да Бог дā, и сви божи свеци, 
да не умрем док те не угледам 
на велике јаде свакојаке 
-- удала се, а рахат не била!“ 
Ханка крену низ нову одају, 
ћаше ханка одаји на врата. 
Златија је за скут дофатила: 
„Неј', Бога ми, Алајбеговице! 
Рекла си ми, и рек'о ти бабо, 
да ми кажеш свакога јунака.“ 
„Ја ти, кучко, немам кога причат. 
За те момка у свијету нема 
да се момак према тебе нађе. 
Кога ћу ти другог пофалити? 
Ено гази Козлић Хуремаге, 
па ено ти Арап Мехмедаге, 
па ено ти Шарац Махмутаге; 
ено, шћери, Зорић Шабанаге, 
па ено ти Курта Нуханаге, 
па ено ти аге Зуканаге, 
па ено ти Кунић Хасанаге 
-- ено, шћери, Алемкадунића, 
па ено ти од Рибника Хаса, 
бајрактара Селим Велагића; 
ено, сине, од Гламоча Рама, 
и са ш њиме Орашкога Тала. 
Знам ниједног да узети нећеш.“ 
„Нећу, мајко, тога ниједнога.“ 
Хала момци све коње играју 
испред двора тамо и овамо, 
да хи добро осејри Златија 
-- нека бира, нек' се не превари! 
Злата чека чејрек од сахата 
-- лчека мајку, шта ће говорити 
за Алију сина сиротнога. 
Мајка ништа уста не узимље 
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-- нит' јој фали ни куди Алију, 
нит' јој вели, „Ено оног, Злато!“ 
Злата рече Алајбеговици, 
„Ти ми, мајко, сваког момка каза 
-- свакога ми каза и пофали 
ови момци што су сви весели --
а онога, мајко, невесела, 
што дората јаше невесело, 
што је момак чехру променијо?“ 
Кад је чула Алајбеговица, 
једном јекну те одаја звекну: 
„Ја т' онога ни фалити нећу! 
Нит' је оџак нит' је од оџака, 
нит' му соја знадем ни племена, 
сал што га је Влахиња родила, 
И зову га Влахињић Алија. 
Родила га у планини мајка 
чувајући диздареве овце; 
у овче га руно замотала 
и овчијем млеком задојила, 
на диздарској софри подизала 
-- Бог му дао, силан и бијесан, 
али куће ни кућишта нема. 
Има кулу с три стран' подупрту, 
и она је на земљишту туђу 
-- све јој стреха капље по туђему --
и он има само стару мајку, 
а на двору ништа и ничега, 
без код мајке кора 'леба суха 
-- некад хлеба, а некад ни хлеба.“ 
А рече јој Алајбега Злата: 
„Како, грдна Алајбеговице! 
Јеси л' била, јеси ии виђела? 
Што то стара так'е збориш речи? 
Мисли, мајко, да ћеш умријети! 
Не питам те, има л' имовине, 
но те питам, ко је газалија. 
А погледај, џехенемко стара, 
сал његову хрлос' и љепоту, 
и његовог коња и оружје! 
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Је ли ово Влахињић Алија, 
што му нема ни двадес' година 
а дванаес' добијо мејдана 
-- а четири за сама султана? 
Сваког дана газалуке гради 
-- сече главе а кити градове, 
што од њега сва ћесарска пишти. 
Је ли прече моја имовина? 
Нек' проведе на њој газалија,
него да је топужине вучу! 
Ја, дина ми, ако је судбина 
да се удам, ја другога нећу!“ 
Врисну ханка кā и помамљена: 
„Иди, синко, несретњо ти било! 
Ако биде од Бога времена, 
никад тебе полазити нећу, 
нити хајат да те видну младу!“ 
„Добро, мајко, биди на ријечи! 
То вријеме млого проћи неће, 
вољећеш га но рођеног сина. 
Брзо ће ти покушање доћи, 
па ћеш виђет ко је газалија.“ 
Мајка оде из кафаз одаје. 
Аге царске коње утераше, 
сејменима турски селам даше, 
сејмени хим коње прифатише. 
Сад господа уз бегове дворе. 
Најпрви је с Лике Мустајбего. 
Бег је бегу селам натуријо, 
бег пред бегом на ноге скочијо, 
са свијем се у лице љубијо 
и свијема место наместише 
-- пафталије на чивије златне 
и острице на трпезу ћорде --
сваком аги по свилено шилте, 
сваком аги ћурак на рамена, 
сваком сребрен чибук у рукама. 
У луле хим духан напунише, 
шећерти хим шербе донијеше 
и агрли кахву приставише. 
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Доклен мезе стиже за ракије 
-- све кокошке на маслу пржене --
одоше се столи разређиват 
а међу њих турати хастали, 
постављати пића свакојака 
-- и медена, па и немедена --
па се пића осухнуше клета. 
Док се добро аге одморише, 
с Клискијем се бегом испиташе 
све на реду што је напореду, 
и Алајбег пита Унђуровце: 
„Аге, бези -- сви како сте редом! --
четујете л', дижете ли војске, 
морете л' се држат душманину, 
ширите ли земље ал-отманске?“ 
Сви су рекли да је добро в'ома. 
За то беглер шућур учинијо, 
кад те аге виђе на оџаку 
што се ш њима дичи царевина. 
Шале није клишки Алајбеже 
-- то је прва оџакзада царска! 
Ракија је вел'ка егленџија 
-- сладак сохбет, а ракија горка, 
добар дочек -- одмах прође време, 
кара акшам паде на земљицу. 
Ко је стијо, он абдес' узео, 
акшам намаз едах учинијо, 
па постиже госпо'ска вечера. 
Вечераше, и добро хим било, 
код беглера свашта и свачега. 
Кад је вакат од спавања било, 
растворише бегови сејмени, 
растворише четири одаје 
-- у свакој је соби прострвено, 
свака соба по осам душека 
од харира, све у њима свила 
и унутра 'тичја перушина; 
на јастуке све бошче злаћене, 
а јоргани од кумаша сама; 
сваком аги по једна ложница, 
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да не лежу по два на душеку, 
но да боље и љепше спавају. 
Ној преспаше, рано поранише; 
устали су, и сабах клањали, 
са сабаха пиће наставили. 
Добро ваздан пили и мезили, 
опет другу ноћцу преноћили 
-- још боље хим него прву било --
ондар тазе сохбет наставили. 
Мучно ли се бегу наканити, 
Личком бегу рећи Алајбегу 
што су дошли и с послом којијем. 
Ваља причат, чарета му нема. 
Бег Мустајбег рече Алајбегу: 
„Алајбеже -- госпо'ско кољено! --
нас је на двор тридес' и четири 
за два дана и за двије ноћи. 
Пресиђесмо и на дочек бисмо 
-- добар дочек, добро те чекало, 
и вама се добром повртало! --
но нас, клиски, питај, Алајбеже, 
одкуд ли смо, и куда идемо, 
или довле, ил' даље одавле!“ 
Бег Алајбег рече Мустајбегу: 
„Лички беже -- огледало царско! --
зар је так'и међу вама адет 
те питате своје мусафире 
одкуд ли је, и куда је пош'о? 
Да је дошло тридес' јабанџија 
што хи никад видијо нијесам, 
да ми седу цијел месец дана 
не би ми се око намрдило, 
а камоли да хи, беже, питам! 
-- а ако је послом некак'ијем, 
ви ћете ми и сами попричат.“ 
Основа му беглер крајишницу, 
шта је севет њихову доласку... 
„...и о чем смо дошли на огледу. 
Ови млади рази о женидби, 
а ми ш њима дошли двору твоме 
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-- ми сви аге -- да не буде кавге; 
само диздар ш њима на огледу.“ 
Алајбег је бегу бесједијо: 
„Вала, беже, мислим срамота је; 
да се чује пр'о границе царске, 
њемачки ће шпрдат се главари, 
па ће рећи: ‚Бака Унђураца! 
Кавге тридес' граду око једне 
-- око једне Алајбега Злате --
а нијесу да се жену ш њоме, 
но да узму Алајбеговину!‛ 
Ама, нек' сте -- и то сретњо било! 
То је моја крива једихница. 
Нит' је стигла нити је пристигла, 
а могла се раније удати, 
да не чека кавге израд себе.“ 
Па му златна дрмну мједеница. 
Одајска се отворише врата, 
млађи момци пред бегом стадоше. 
Бег завика: „Кажите Златији, 
шта ће џеваб Унђурцима казат? 
Хоће л' коме бити вијерница? 
Кога шћедне, нека га пробере! 
Другијема криво бити неће.“ 
Отидоше те питаше Злату. 
Злата рече: „Каж'те Мустајбегу, 
Ја нијесам код мојега баба, 
код мог баба била говедарка, 
но сам добар мејтеф научила. 
Ко је дош'о на оглед Златији 
донијо је бурме и прстење 
-- неки дон'јо алемли камење, 
неко, белћим, злаћене јабуке. 
Свакоме је име на бурмама 
-- на бурмама и на јабукама. 
Кога шћенем, узећу му бурме, 
а другијем нема шта бит криво. 
Понес'те хим двије демирлије, 
нек' поведе бурме и прстење.“ 
Мало било -- дуго не трајало --
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одајска се отворише врата, 
кад ево ти двије послушкиње 
те турише пред аге тевсије, 
и казаше шта је рекла Злата. 
Аге сваки зенгил и бијесне, 
у џепове попртљаше руке, 
из џепова бурме поредише 
како које, све боља од боље 
-- неки тура злаћено прсћење, 
неки тура бурме и прсћење, 
неки тура алемли камење, 
неки тура од злата јабуке. 
Сад Алију немир уфатијо. 
Образ се је момку запламтијо 
к'о да га је ружом обоијо, 
не зна момак што ће ни како ће 
-- нити паре има ни динара. 
Па један мах на ноге скочијо, 
за џепове руком дофатијо, 
па завика међу аге редом: 
„Аџо Тале -- да ти Бог дā здравље! --
не хитајте, но ме причекајте, 
остале ми на дората бурме. 
Да донесем, да ме очекате!“ 
„Хајде, сине, мореш без хитања 
-- без хитања, имамо времена!“ 
Соко сиви низ скалине сиђе 
до дората гриве окнивене, 
из силаха ханџар извадијо 
-- на дора му сура међедина --
те откиде прс' од међедине. 
Донесе га, тури на тевсију, 
и оваку реће лакрдију: 
„Ви, слушкиње кā и двије виле, 
ја вас молим кā и сестре миле, 
кад мој прстен пред Златију дође, 
нек' се Злата не наљути на ме, 
јер ја ово мо'ије' година 
нисам глед'о да опљачкам благо, 
да за пљачку отварам читлуке 
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ни купујем по Крајини луке, 
но ми Бог д'о, срећа понијела 
-- ђе сам дош'о, Бог ми је помог'о --
сјек'о главе, китијо градове, 
худут царски свуда раширијо, 
мејдане сам за цара добијо. 
Спомен на ме добра -- Богу фала! --
а никак'е имовине немам. 
Да се на ме не наљути Злата! 
Паре немам а немам динара 
да сакујем бурме ил' прсћење. 
Кад се стане ражљућиват Злата, 
замол'те је кā и очи моје, 
нек' ме с ружном не сагори р'јечи! 
Ако хоће, то јој је Алија; 
ако неће, срећито јој било! 
Пало јој је данас на бирање, 
море пробрат кога јој је драго.“ 
Ондар цуре примише тепсије, 
однијеше гојре код Златије. 
Злата гледа бурме и прстење, 
на свакој потпис преучила; 
бурме златне на прсте турила 
па и' опет на тефсију врати, 
док јој сура од прстица дође. 
Кад с међеда прстић дофатила, 
овако је срдно беседила: 
„Ко 'во са млом шпрдачину гради?“ 
Послушкиње добра срца биле, 
овако јој ријеч бесједиле: 
„Наша ханко Алајбега Злато, 
то са тобом није шпрдачина, 
но за тебе обиљезје, Злато, 
од онога момка најбољега. 
Зоваху га сиротан Алија. 
Махсуз ти је селам оправијо 
да се не би, Злато, наљутила, 
да не рекнеш как'у ријеч ружну. 
Заклео се дином лијепијем: 
‚Паре нисам им'о ни динара 
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-- а камоли жути' маџарија! --
да сакујем бурми ни прстења. 
Нисам пљачк'о ни паре отим'о, 
ни купијо торушине 'наке 
да купујем луке и читлуке. 
Судба била, добијо мејдане; 
срећа била, ширијо худуте, 
главе сек'о, китијо градове 
-- ја ни данас не жалим гинути 
за свакога у дину Турчина, 
а за благо не окрећем главу. 
Селам каж'те Алајбега Злати. 
Ако хоће, то јој је Алија; 
ако неће, нек' јој сретњо буде, 
Нека узме кога јој је драго, 
нек' пробере како јој је драго!‛“ 
Кад је Злата узела бесједе, 
десни кујрук са десног рамена 
узела га међу своје зубе, 
а за чело руком дофатила, 
па се мисли полу од сахата. 
Па отиште бурме и прстење, 
па овако рече ђевојкама: 
„Понес'те хи, подајте агама, 
и кажите Личком Мустајбегу, 
ето мене тамо међу њима 
да хим двије рекнем лакрдије.“ 
А ђевојке примише тевсије, 
на оџаке клиског Алајбега 
па тевсије туре пред бегове. 
Овако су бегу беседиле: 
„Бег Мустајбег, селам ти је Злата! 
Своје бурме тур'те у џепове. 
Сад ће Злата доћи међу вама 
да са вама кратак сохбет гради.“ 
Бегу Личком и свијем агама 
тешка мука од тога говора 
-- како ли ће ишчекати Злату 
и трпети женске пријекоре? 
Јер се боју од злије' ријечи 
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више млого но од љути' рана. 
Мало било -- дуго не тихало --
стаде тутат преко диванхане, 
стаде шкрипа на ноге ципела, 
стаде звека златни' билензука 
-- од одаје поклекоше врата, 
кад уљеже Алајбега Злата. 
На Златију печа и фереџа. 
На глави јој бијела хавлија, 
а на образ стамболска чаткија; 
на руке јој мрке рукавице, 
све морскијем мишом постављене. 
Селам даде кā и мушка глава, 
уз пармаке плећи прислонила. 
Почеше се аге мијешати, 
све се крити бољи за горега, 
јер се женске боју лакрдије 
-- неко гледа шаре у халије, 
неко ковча ковче на чакшире, 
неко пуха у силах оруж'е. 
Злата чека чејрек од сахата, 
хоће ли јој когој штогој рећи, 
хоће ли је ико ишта питат 
-- виђе нико да је питат неће. 
Злата 'вако тихо бесједаше: 
„Лички беже, турско огледало 
-- ти си царев везир без промјене --
што упусти аге, момке младе, 
црни образ да на себе граде? 
Зар међу вас нема ђевојака 
што бисте се аге иженили, 
но ви тридес' у Клису дођосте, 
лица ваша израд мене саме? 
Је л' д' срамота, Лички Мустајбеже! 
Да се чује у ћесаревину, 
свак ће ви се, беже, насмијати, 
и рећи ће: ‚Вид'те Унђуровце 
ђе по тридес' иде на огледу, 
по четири или по пет дана 
даљног хода за једну ђевојку!‛ 
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Свак ће рећи, и невоља му је. 
Нис' отишли што је добра Злата, 
но што има добру бабовину, 
и мајчинство више поред тога. 
Лички беже, ја нијесам млада 
боља, беже' но друге девојке, 
ал' сам доста имала просаца 
што су мене и досад просили. 
Ја бих од тих мојих свих просаца 
давно-давно њему била љуба, 
но не могу да оставим баба. 
Ту је, беже, дуга крајишница. 
Ја сам била од љета четири, 
имала сам два брата близнака, 
били су ми од осам година. 
Мајка ми је меракчица била, 
држала је хиљаду оваца 
на Златари високој планини, 
на Златар' је ишла преко љета 
-- и са ш њоме четр'ес' планинака --
те купила сира и скорупа. 
Луду ђецу оставила мајка, 
ђеца су се мајке ужељела. 
На та моја оба брата мила, 
На обадва златна одијела. 
Преко поља пошли без никога 
да на катун код матере дођу. 
Луда ђеца нису погодила 
да на катун код матере дођу, 
но су ђеца побркала џаде, 
зла хи луде намер намерила. 
Обијали три-четири дана, 
гладни, жедни дошли на Козару. 
Ту је худут царски и ћесарски. 
Бог убијо Вишњића Ивана, 
извео је чету на Козару. 
Зла судбина ђеци искочила, 
луду моју браћу уфатијо. 
Видијо хи у златне нишане 
-- круне су хим на фесе њихове, 
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на крунама име Алајбега --
нит' је јунак нит' је од јунака, 
без за рудбе -- изгубијо главу! --
оба моја брата погубијо, 
па хим снијо главе и нишане 
те хи на дар дао у Аршаму 
-- у Аршаму бану аршамскоме, 
а бан њему прво капетанство 
да на триста командује људи. 
По граници покупијо људе 
од злог оца и од горе мајке, 
под плату хи дао капетану, 
лучев хим је чардак начинијо 
с оне стране Коре воде хладне. 
А та вода никад нема брода. 
Још кад буде јесен ил' пролеће 
те у јесен љута дажда пада, 
сва та вода на валове дође, 
све проноси боре и јаворе 
и низ воду дубимице јеле. 
По сахата тамо од Кораве, 
ту Ивану чардак начинијо 
на три стотин' и шес'ет дирека 
-- триста челик, а шес'ет од луча --
па је горе чардак курисао 
висок, широк за три стотин' друга, 
а на чардак стубе на чекрке. 
Ил' по ноћи кад је помрчина 
ил' по дану кад га нема туна, 
он подигне стубе на чекрке, 
па кад су му стубе подижене, 
баш да виле дођу ис планине 
не би могле у чардак уићи. 
А мене је рана усред срца 
за старога баба без евлада, 
и браћа ми седу несвећена. 
Сад ко жели да љуби Златију 
нек' опреми себе и крилана, 
нека сиде на гору Козара 
до чардака Вишњић капетана, 
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нек' донесе од Ивана главу 
-- или главу ил' свезана жива --
да освети оба брата моја, 
моју рану и баба мојега; 
нек' умири наше срце боно 
-- а другчије никад до вијека! 
Увјер'те се -- ја сам јеминлија! --
ником бити верна љуба нећу 
ко ми браћу осветити неће.“ 
Ондар кад су чули крајишници, 
сваки тури главу по прсима 
и ко чује, чини се не чуо. 
Џевапа јој нема ни од кога. 
Злата чека чејрек од сахата, 
па оваку бегу беседила: 
„Је л' срамота, Лички Мустајбеже, 
да ја сама дворим међу вама 
ни венчата ни за којег дата? 
Џеваб дајте -- ма па који било! --
ил' морете, или не морете?“ 
Опет аге ништа не говоре, 
без говори сив-зелен соколе: 
„Еј, Златија клиског Алајбега, 
мислијо сам да си помудрија. 
Не дају се главе за дукате. 
Ове аге зенгил и богате. 
Сваки има, Злато, свашта доста; 
неко има вијерницу љубу, 
неко љубу и своју дечицу; 
неко брата, неко братучеда, 
неко баба, неко милу мајку 
-- неко, Злато, и баба и мајку --
неко жали нешто, неко нешто. 
То је махсуз мене сиромаху 
који немам ни брата ни секе, 
само једну од сто љета мајку. 
Имам кулу -- и то на туђему, 
и с три стране сохом подупрта --
ја баш ништа зажалити немам. 
Доста сам се насјекао глава, 
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доста јесам добијо мејдана, 
добрије' се најахао коња, 
ђевојачког наљубијо лица. 
Ево, моја Златка -- ако Бог да --
ја ћу поћи до горе Козаре, 
до Козаре по воде Кораве, 
до чардака нашег душманина. 
Нећу рећи да ћу га добити 
а ли могу главу изгубити; 
у над Бога јака, драга Злато, 
од то двоје једно бити мора 
-- јä л' капетан руку свезаније', 
или глава Вишњић капетана 
доћ' овамо тебе и код баба, 
ил' ће моја тамо останути.“ 
Злата 'вак'у рече лакрдију: 
„Познала сам, сив-зелен соколе, 
ђе си соко што те так'ог нема. 
За то срце и душицу дајем, 
да так'ога дворим господара!“ 
Алија јој тихо беседијо: 
„Златка моја -- и срце и душо! --
сад си божа, а моја вјерница, 
што ти рекнем, мореш вјеровати. 
Ако, Златка, немам маријаша, 
н'јесам пош'о да изгубим главу 
за ту твоју имовину, Злато. 
За благо се не даје јунаштво, 
без за образ и што ј' срцу драго. 
Пошто, Злато, докле је Алија, 
знади добро, биће маџарија. 
Сад си моја, ја ти халаљујем 
-- смакни с плећи свилену фереџу 
и за главе бијелу хавлију, 
с твога лица стамболску чаткију, 
да те видим и ја, и беглери, 
и све аге у твојему двору, 
око шта сам заризик'о главом!“ 
Злата бирдем кā и белогорка 
смаче печу а скиде фереџу, 
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и са главе одбачи хавлију. 
На Златији бијеле хаљине 
од мљетачке бијеле кадифе, 
са главе јој коса рашчешљана 
испод паса пала до димија. 
Половину на тур начепила, 
два кујрука низ прси пуштала 
-- би рекао, двије гује вису 
од њезина лица и ђердана, 
и сврх косе златног перишана. 
Сјакну лице кā са горе сунце. 
Све те аге и старе и младе 
обечише очи у ђердане 
и у њејно прегоспо'ско лице 
баш к'о телад у шарена врата 
-- нит' умију тамо ни овамо. 
Сиви соко руке на силаха 
па извади двије мљетке мале, 
с обадвије гађа у таване 
-- сва се кула трехну ис темеља. 
Оде Златка с одаје на врата. 
Све се аге за њом померише 
-- би рекао, понесе хим душе. 
Није дошла на полу кафаза, 
ђевојци се памет преврнула, 
за косу се руком дочепала: 
„Шта учињех, кукавица сиња, 
што упуштих газијскога сина 
међу триста да изгуби главу? 
Кадар Боже, виши и највиши, 
ако њему суђен данак дође 
те ћу се ја икад удат млада 
и за как'а сина материна. 
Довес' ћу му остарилу мајку 
на дворове код моје матере, 
добар ћу јој хизмет учинети 
млого боље него мојој мајци 
-- нек' ме гледа стара меште сина.“ 
Сад Алија скочи на ногама 
па завика Талу и сердару, 
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Мустајбегу са широке Лике. 
„Ви три прва зата Сулејмана, 
да ми ову турску веру дате 
да ме о'ђе у Клис причекате 
сад од данас до данашњег дана. 
Ако дерман биде од еџела, 
ја ћу доћи и донијет главу 
или жива довес' капетана; 
не дођох ли до данашњег дана, 
селам мојој понесите мајци: 
ја јој мртав десну љубим руку. 
Нек' халали што ме однивила; 
нек' се сунцу и месецу нада, 
своме сину нигда до вијека. 
Јопет мајци мојој селам каж'те: 
ја ћу мајку препоручит Злати 
-- Злата ће јој бити од помоћи, 
да не доспје ни на чија врата.“ 
Рече беглер и са ш њиме Мујо 
и газија од Орашца Тале: 
„Хај' соколе, срећити ти пути, 
учинијо што си наумијо; 
душмани ти под ногама били 
кā дорове чавле и поткови!“ 
Јалах рече, из одаје клече, 
па притеже на дора колане 
а заложи ђемом студенијем, 
па изведе дора на авлију, 
бињектешу приведе камену. 
Јалах рече, сједе на крилана, 
па овако дозива Златију: 
„Злато моја -- срце и душице! --
још једанпут помол' твоје лице, 
да те видим једном за вијека! 
Море бити па се не виђети.“ 
Кад је Злата чула господара, 
нема каде прозор отворати, 
но поломи шипке на јабуке 
па на прозор чело наслонила, 
руке своје тури на јабуке 
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а бијеле дојке на промољке, 
а ибришим косе низ дуваре. 
Алија јој 'вако говоријо: 
„Срце моје, мене сретњи пути, 
а и теби сретњо остојање! 
Знадни, Златка -- веру тебе дајем --
ја не жалим данас погинути; 
Злато моје, за те умријети 
волим, Златка, него везир бити. 
Ово тебе на аманет дајем: 
ако мени суђен данак дође 
те погинем, Злато, на Козару, 
ђе си да си, не остав' ми мајку 
да потражи на душманска врата 
ради мене мужа несуђена, 
ил' рад' тебе и твоје удаје!“ 
Злата 'вак'у рече лакрдију: 
„Аљо, срце, то је извршено! 
Мајка ће ти к мене одмах доћи. 
Ти си мене, један више нико, 
ил' -- Бог чув'о! -- кад би погинуо; 
за тебе сам вечна вереница, 
за другога нигда до вијека. 
Ако Бог да, кад овамо дођеш, 
ја сам твоје, и тако и тако; 
увјери се, моје лице неће, 
Срце моје, нико други љубит 
без или ти, или земља црна.“ 
Кад га так'им ашком дофатила, 
кад дората стеже зенгијама 
а подиже чатал у висину, 
не гледаше канат ни капију, 
прескочи му беден и авлију. 
Па кад пољем раширијо крила, 
све га гледа с пенџера Златија; 
доклен соко поље пребродијо, 
у Злати се пренеможе душа. 
Тад се момак ус планине прими. 
Црно брдо и даном и ноћом 
-- за три ноћи и три дана равна, 
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трећи данак до кара акшама. 
Так'а га је срећа понијела, 
пролеће се Ђурђев дан десијо 
-- киша лије, а грму облаци, 
од облака свиткају свећице. 
Пала клета тама пр'о Козара 
-- 'омар гора, јеловина густа, 
а планина без никога пуста --
снег се топи с великих врхова, 
па се двије воде смијешале 
-- једно кише, друга од снијега --
а Корава вода на ћемалу, 
па придошла из брда у брдо. 
Ваља борје, проноси јаворје, 
и проноси дубимице јеле 
с огранцима и свијем жилама 
-- ни виле јој не би удариле, 
а камоли момци на витезе! 
Кад Алија близу дош'о Коре, 
овако је дору бесједијо: 
„Доро мили -- моје добро драго! --
све су силе пр'о нас два пријешле, 
па за ову, што Бог дадне јаки. 
Кора вода гора и од мора 
придошла је из брда у брдо. 
Ал' је боље прегазити море, 
ал' се боље врнути у горе? 
Знаш шта би ми рекли крајишници, 
а то ми се одазива само. 
Хај', дорате, моја крила златна, 
добро сам те у подрум хранијо. 
Велик сам ти зулум навалијо, 
дорко, крило, три су дана равна; 
нит' одморих, нити те напојих 
-- нити тебе, а н'јесам ни себе.“ 
Па му поче стезат узенгије, 
а дизати чатал у висину. 
Дорат зборит не знаваше, 
ал' знаваше шта ага хоташе; 
поче чавле дизат на хаваје, 
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по три копља фатат унапријед 
-- док долеће води на обалу, 
па покупи све четири чавле, 
па кад скочи Кори у валове, 
мутна сила коња дофатила, 
бирдем талас преко дора прође, 
па Алији до грла бијела. 
Аљо рече: „Боже нам помози!“ 
Није воља, но невоља љута, 
дорат клетан брзу воду плива. 
Док с обрну перо на челенку 
-- што с' окреће перо у сахату, 
у сахату по четири пута, 
то је прво чејрек од сахата --
дору двије нождре искочише 
те из нождри воду исфркнуо 
-- за том водом мавен пламен фркну 
кā с облака да свитну свећица, 
од те силе засука Кораву. 
Опета га вода дофатила, 
па се чејрек бори од сахата, 
док се друго перо обрнуло; 
опет фркну те воду исфркну, 
па га опет вода занијела. 
Кад се треће перо обрнуло, 
загребаше доратове чавле 
с оне стране Кори на обале 
и изнесе на себе витеза 
-- ни колан му није прекинуо. 
Тад Алија од дора одсједе. 
„Моје витеже, добро ли истеже!“ 
Из кубура воду изручијо, 
на пушкама гледа на табане 
-- не бијаху воду упуштале. 
Па са себе чизме и калчине, 
из чизама воду изручијо. 
Проведе га три, четири пута, 
па му дизђим тури преко лакта; 
лако хода, лако коња вода. 
„Мој дорате -- и друже и брате! --
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крила моја, ти пр'о воде прође 
и пренесе сахибију свога. 
Но сад, доро, ако биде мука 
те се биду стубе подигнуле, 
не помажу тебе твоја крила, 
а нит' моја сабља ни јунаштво.“ 
Киша лије, а месеца нема; 
С тијем халом до под чардак дође, 
кад при њему срећа добра бјеше: 
на чардаку стубе недигнуте, 
и на чардак на великој сали, 
ту је Вишњић и цијело друштво. 
У Аршаму нашао се бану, 
син му се је наш'о у дворове, 
па је бане шемлук учинијо 
и за сина пиће одгоријо 
свакој стражи на турској граници. 
Ђе је тридес', три товара пића, 
а Вишњићу дванаес' товара 
-- шес' ракије, шес' румена вина. 
Друштво сербез и азгино клето, 
а дошло хим на хардове вино, 
међу себе турили хардове, 
па налили чаше и букале. 
Млого пили, добро се препили, 
шапке капе и пушке бачили 
ћошетима и по буџацима, 
и на чардак стубе оставили. 
Вишњић пије уврх кола тога, 
крај Ивана до два бајрактара. 
Ивану је пушка уз рамена 
-- двогрлица, четверозрница --
која литру прима тученика, 
с којом бије орле под облаке, 
с којом кости ломи у јунаке. 
А Иван је силан на силама. 
Кад Алија доведе дората, 
па га свеза надно мердивена, 
па дорату ријеч бесједијо: 
„Мој дорате -- и друже и брате! --
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од дружине више никог немам 
осим Бога и тебе једнога; 
сāм Алија, калабалук ђиђа, 
и Бог види да је мене криво. 
Чаре нема, одох међу њима. 
Доро, чекај надно мердивена. 
Када крка биде на чардаку 
а полети низ диреке крвца, 
чекај барем те освети, доро, 
без никога сахибију свога.“ 
Па полако уза мердивене. 
Кад је дош'о насред диванхане, 
каде врата од велике сале, 
Мало врата беху ошкринута. 
Та делија до капије приђе, 
па провире друштво и Ивана. 
Све је п'јано и нагрдно в'ома; 
претурили један другом руке 
Преко главе и пр'о бела врата, 
неко неком лег'о по прсима. 
Вишњић Иван ни хабера нема, 
нит' код њега оба бајрактара. 
Аљо мисли које јаде хоће, 
па послуша шта но Иван прича. 
Иван 'вако збораше дружини: 
„Дајте, браћо, пиво приштедите 
иако је дошло бадихава. 
Ноћас доста, сутра вече ништа. 
Је ли боље двије и три ноћи, 
двије ноћи него једну само? 
А још су нам стубе отпуштате, 
а чардак нам до худута близу, 
а велика има помрчина, 
бојати се хиле од Турака, 
јер су Турци на боју јунаци, 
и на мене око натурили 
како но сам ђецу погубијо, 
двоје ђеце клиског Алајбега. 
То ми Турци оставити неће, 
да никога од Турака нема 
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без сал сама Алајбега Злата 
-- што је так'е у царево нема. 
Чуо јесам ђе светина прича, 
заклела се да се удат неће 
ни се как'ом мужу дозволити, 
-- дозволити да му биде љуба --
што јој браћу осветити неће. 
Па се хиле бојим од Турака.“ 
Почеше се пијани смијати, 
потпрдиват командару своме. 
„Шта, Вишњићу капетане, причаш? 
Как'и Турци, как'и њихни хали? 
Сад ће скоро дванаес' година 
кā чувамо чардак на Козари 
-- з горе 'тица није прелетела 
ис Крајине да пријеђе амо, 
а камоли ноћас, капетане? 
Киша пада, из земље к'о с неба 
-- сн'јег се топи врху ис планина --
па се двије воде саставиле, 
А Корава из брда у брдо 
Ваља боре, проноси јаворе. 
Ни виле јој не би удариле, 
а камоли Турци на хајване! 
Кунемо се тебе, капетане, 
Да хим с медом кухаш приганице, 
Не би смели на нас ударити.“ 
„Немојте се, браћо, слободити, 
тако рећи да су ништа Турци. 
А тако ми Бога милоснога, 
да никога од Турака нема 
без курвића Аља Влахињића, 
кад би прег'о, сāм би дош'о о'ђе 
и сāм на нас триста ударијо, 
Кораву му дорат пребродијо, 
који броди од мора отоке.“ 
Све Алија и слуша и гледа. 
Једном рече: „Јаки ми помози 
-- помози ми Јаки нејакоме!“ 
Па извади двије из силаха 
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те хим куке диже на тетике, 
ш њима гађа Вишњић капетана 
и његова оба бајрактара. 
Оном једном што гађа Ивана, 
не погоди Вишњић капетана 
но учеши дванаес' кандиља; 
она друга уби бајрактара. 
Остаде хим тмуша у одају, 
а Алија привуче капију, 
па натаче резу на челику, 
а завика, „Ударише Турци!“ 
А скочише пијани Маџари, 
па за бритке сабље дофатише. 
На врата хим излазења нема. 
Кад је крка стала по одаји, 
сабље звечу, а рањени јечу; 
тутањ бијо два пуна сахата, 
док потече крвца испод врата 
-- кā ријека точи низ диреке. 
Дората шашкин, а видијо тутањ; 
кол'ко ногом и чавлом удара, 
виши тутањ дора стоијаше 
него триста у соби Маџара. 
Док Алија виђе у одају 
ђе баш никог не остаде жива 
-- та је снага силна мимо силе! --
поднавије обадва рамена 
те расћушка леше на вратима. 
Вид' Алије, луде аџамије! 
З диванхане виђелицу прими, 
с виђелицом гледа по одаји. 
Леши пали један пр'о другога, 
на три места таман до тавана. 
Аљо поче леше претурати, 
да он леша од Вишњића тражи, 
да посече од Вишњића главу, 
да је носи у Клис на Крајину. 
Но Вишњића мудрог капетана 
-- ха! -- видијо шта учиње Аљо, 
побјегао под свога хастала, 
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који беше од мермера сама. 
Под њега се Иван заклонијо, 
двогрлицу држи уз рамена. 
Кад га виђе сиротан Алија, 
нит' је убјен, нит' има хабера, 
Вишњићу је ријеч говоријо: 
„Зар с' у живот', Вишњић капетане! 
Ја ти ђовду у лешеве тражим 
да посечем са два рама главу 
као и ти са два шуре моје. 
Ти си на се уз'о капетанство, 
а ја с твојом могу узет Злату, 
што хиљаду капетанства вреди.“ 
Вишњић 'вако беседи Алији: 
„Не на мене кукала ти мајка, 
кā што ће ти ноћас закукати! 
Нема мајка без тебе једнога, 
неће имат ни тебе једнога. 
Видиш моју пушку двогрлицу? 
Убићу те и нагрдићу те, 
твоја ће ти на ме кукат мајка. 
Ид' се врћи, немој ћерат врага! 
Млого си ми учинијо квара.“ 
Но му вели сиротан Алија: 
„Јес', ђидијо! Јеси л' разумијо? 
Без тебе ми нема повраћања, 
јера неће да ме узме Злата.“ 
Па на њега хамлет учинијо. 
Вишњић пушку двогрлицу пружа, 
па јој куке диже на тетике, 
па принесе под грло Алији. 
Добра срећа при Алији била 
-- једна свари, друга не упали, 
а Алија раширијо руке 
па за прси дофати Ивана. 
Он мишљаше да лако бијасе 
-- Вишњић скочи на ноге лагане 
па прикрути до себе Алију, 
па се сташе махат одајама. 
Махаше се за сахат времена 
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-- нити море обалит Алија 
капетана, ни капетан Аља. 
Док Алију пене попадоше 
преко чела мутне и крваве, 
а Ивана јако роса мала, 
Аљо пада на оба кољена, 
на десну се дочекује руку, 
Иван јако на једно падаше. 
Бог знаваше, надвладат га шћаше, 
Иван њему осијећи главу. 
Кад се Аљо виђе при невољи, 
трупањ стоји под стубе дората 
-- би рекао, пристигоше Турци! --
а Алија вика из аваза: 
„Шта чекате, Тале и сердаре? 
Мало ви је што у чардак дођох 
и крдисах друштво ципцијело, 
но гледате мене на мукама, 
с капетаном борећи се с душом? 
Јазук вама и срамота било!“ 
Иван мљаше, истина бијаше, 
па обрну на капију главу 
-- препаде се Тала и сердара --
потаче га пр'о прага Алија. 
Иван паде на оба плећета, 
Алија му паде по прсима. 
И да с' није Иван уморијо, 
не диже се сила испод силе; 
бе Алије, жалосна му мајка, 
одмара се чејрек од сахата. 
Не да узме ханџар из силаха, 
да закоље душманина свога, 
но му руке наопако свеза 
сврх лаката до надно ноката 
-- из лаката жута вода пишти, 
из ноката црна крвца вришти. 
Прећушка га преко диванхане 
па га бачи низа мердивене; 
дорат чивте на Ивана баци 
те му до два ребра саломијо, 
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у њему се пренеможе душа. 
А Алија муну дофатијо, 
свуче нешто 'дела од Маџара. 
Чардак лучев, а јуначка крвца 
горе гори него воштаница, 
па на чардак ватру наложијо. 
Док Алија до дората сиде, 
озго снесе кајас и појасе 
те утеже Вишњић капетана 
с кајасама за реп од дората, 
с појасима за терћије дору, 
па се коњу на сриједу прими. 
Дорат крену од чардака клети, 
за њим Иван на ногама лети. 
Док Алија на обалу дође, 
пламен изби до под облакове. 
Аљо 'вако беседи дорату: 
„Сад, дорате, сва је кривда на те 
-- а ни мене није право, доро --
отуд сама донесе Алију, 
а одувуд мене и Ивана. 
Пази тебе и мене, дорине, 
кад упливаш води безбродкиње 
мучиће се Вишњић капетане 
да утопи и себе и тебе 
-- па и мене, доро, покрај себе.“ 
Дорат скочи води са обале. 
Иван за њим руку везаније' 
те до сапи издигнут дорату, 
придиг'о му до терћија главу. 
Талас водни коња закучијо, 
и пр'о коња талас претуријо; 
Иван ђовдом маха и ногама, 
не би л' како коња уморијо, 
не би л' ш њега агу утопијо 
-- Иван за свој живот не мишљаше. 
Та је срећа при џинском хајвану: 
зора сјајна, а он Кору прође 
и изнесе себе и Алију, 
и за собом Вишњић капетана. 
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Аљо сједе, пољуби дората; 
проведе га неколико пута, 
па заведе коња у хомару. 
Из кубура воду изручијо, 
па му чатал скиде и дизђине, 
дору траву чупа пандурику. 
Доклен добро нахрани дората, 
пресушијо са себе одјела. 
Ведро беше, а гријаше сунце. 
Док је своја руха пресушијо, 
па се коњу на сриједу прими, 
све полако ћераше дората. 
Иван куми у путу Алију: 
„Не ћерај ме, посеци ми главу!“ 
Не бијаше фајда момка кумит. 
Шесто јутро у зорицу сјајну 
сиде Аљо на дно поља Клиског. 
У Клис аге чекају Алију; 
по цијел дан пију амберију, 
у ноћ' п'јани бези на душеке 
-- све спаваше, хабер не имаше 
по сву ноћцу до сабаха раног. 
Сал не спава за шес' ноћи Злата, 
но све плака и жали Алију, 
што учиње, што га спреми млада. 
То се јутро пригодила вада, 
она наду има од Козара 
-- Алији се на дората нада --
па са очи сузе обрисала, 
са пенџера дурбин дофатила 
те нис поље гледа од Козара. 
Кад угледа свога господара, 
једном рече, „Шућур Богу јаку!“ 
други пут а скочи са кафаза 
гологлава, сал у финофесу 
-- ноге босе, сал у местве саме --
па полеће из дишер авлије 
преко поља баш к'о белогорка. 
На далеко срете господара, 
па рашири руке обадвије, 
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око врата загрли дората: 
„Срце моје и душице доро, 
благош сестри за брата мојега 
кад донесе за брата мојега! 
Сад, дорате, ја ћу т' одморити, 
с тебе крвцу и зној окупати, 
златне ћу ти плоче начињети, 
свиленијем чулом огрнути. 
За цел месец, или за два дана, 
сунца виђет ни месеца нећеш; 
појиће те сестра на ногама, 
пиринач ти турат у зобницу!“ 
Па прилеће сахибији своме, 
десну руку пољуби Алији, 
па кољено и чизму јуначку, 
па чак пред њим земљу и травицу, 
па се диже на ноге Златија 
те загрли свога господара, 
под уста му десни образ дала; 
па Алију за десницу руку, 
поред себе поведе дората, 
доведе га бабу у авлију. 
У дворове све кā мртво спава. 
Зинет велик Алајбега деда: 
у авлији вода шедрвана, 
с воде тече дванаес' фискија 
-- све фискије од жеженог злата --
покрај воде седефли скемлија, 
на скемлији шилте и халија; 
више воде дрво бадемово. 
Аљо дође до скемлије сјајне. 
Рано беше, још сабаха нема, 
па овако бесједи Златији: 
„Злато моја -- срце и душице! --
узми мога дебела дората, 
поведи га од те стран' кафаза, 
провадај га доклен сабах прође. 
Мене, Злато, стигла уморштина, 
на очи ми дријем навалијо. 
Да не будим у двору бегове, 
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баш ћу о'ђе санак претргнути.“ 
Злата слуша господара свога, 
па за кафаз заведе дората, 
и за њега свезана Ивана. 
Злата поче провадат дората. 
Ђе је срећа, ту је и несрећа: 
паде Аљо кā да душе нема, 
тврди санак момак боравити; 
диздар горе рано поранијо 
-- ил' је кучку санак искочијо, 
ил' је момка чек'о нарочито, 
како би хилу учинијо. 
Када Аља виђе на скемлију, 
познаде га, ђе је сан заспао 
-- сан заспао к'о да се заклао --
а Златија провада дората. 
Виђе диздар свезана Ивана 
за терћије и за реп дората. 
Узе курвић калајли ибрика, 
да се нико њему не осјети, 
да зафати воде са фискије. 
Кад је приш'о близу до Алије, 
добро виђе ђе Алија спава, 
па причека за ћошу кафаза. 
Докле Злата поврати дората, 
Иван близу дође до диздара. 
Диздар ханџар држи у рукама; 
муртат 'вако шапну капетану: 
„Кучкин сине, без никак'а гласа! 
Сад ћу твоје ослободит руке, 
ханџар бацит, а раширит руке, 
затиснућу уста на девојку. 
Држ' ми овај јаглук иза паса; 
ти је стегни за бијеле руке, 
ја чевретом док јој свежем уста. 
Ти се одмах хипни на дората, 
пружи руку са коња дората, 
Злату прими за косу плетену, 
а ја држат пр'о чеврета. 
Докле прођеш халкали капију, 
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пружи руке -- осушиле ти се! --
те јој узми два мрка кујрука 
пр'о рамена међу твоје зубе. 
Ја ћу ти дат свиленога паса, 
те је гредом за собом привежи. 
Тā је дорат џинан са крилима, 
одљеће тек кā небом звијезда; 
и да стане пољем пиштат Злата, 
док се 'вамо знадне у дворове, 
хитат нико да те ћера неће. 
Алија је ост'о без дората; 
од пешака нема поћерника.“ 
То рекао, па то учинијо: 
осече му везе од кајаса, 
па прилеће тајно код Златије 
-- изненада ђевојку за уста, 
укрути јој уста и вилицу. 
Душман узе злаћена јаглука, 
двије силе женску савезаше. 
Диздар стеже руке Златијине. 
Док се Иван пропе на штурника, 
диздар држи преко руку Злату, 
а Иван јој дофати кујруке 
па је испе дору у терћије. 
Диздар свилен појас дофатијо, 
Иван њејна обадва кујрука 
пр'о рамена у душманске зубе, 
а диздар јој хала држи руке. 
Иван појас узе од диздара 
па притеже пасом свиленијем. 
Чатал диже, стеже зенгијама, 
дорат носи Злату и Вишњића, 
и одлеће пољем зеленијем. 
Злати руке обље опружене, 
поред себе пасом савезане; 
трза главом руку свезаније' 
да би л' како косу очупала 
ил' с лијеве или з десне банде
-- дорат оде далеко од двора 
док је десни кујрук очупала. 



   Авдо  Међедовић                                                             

1851

Епске 
народне 
пјесме

Једном врисну као утворица, 
а дигла се Алајбеговица 
да на себе турски авдес' прима 
у хареме на своје дворове, 
па јој нешто преко уха дође. 
Љуту писку чула од Златије, 
па помисли Алајбеговица: 
„Је ли писка од моје Златије, 
за Алијом за неђељу дана 
па да није догорело Злати, 
да не сломи себе са кафаза?“ 
Па са двора погледа ханума. 
Кад виђела газију Алију, 
ђе делија спава на скемлију, 
ондар ибрик бацила ханума, 
а угледа Аљина звездана 
ђе однесе Алајбега Злату 
-- оћера га дински душманине! --
а ханума врисну из хаваза. 
Кā махнита сиде код Алије, 
па закука грдна код Алије 
-- фркнуше јој сузе са очију 
те на образ падоше Алији. 
Сузе вреле изгореше лице, 
вриска љута Алајбеговице, 
махнито се пробуди Алија 
па погледа шта је са ш њим било. 
Па завика Алајбеговица: 
„Грдан бијо ко те је родијо! 
Кад отиде и ризика главом, 
Бог ти даде те доби Ивана, 
што му тамо не погуби главу, 
но га амо у Клис водиш жива? 
Знаш кога си амо оставијо, 
ђе никак'ог пријатеља немаш; 
па кад, јадо, доведе га амо, 
што не зовну мене несретницу, 
да ја узмем у подрум дората, 
да заклопим коња и душмана, 
а ти дош'о код кафаза мога, 
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тамо спават, а не на скемлију? 
Видиш, црњо, шта с' од тебе ради! 
Диздар твоју издаде Златију 
и дората, твоју десну руку, 
и отпушћа нашег душманина. 
Аџамијо, црн ти женидбина, 
црна мојој шћери удадбина!“ 
Кад Алија разабрао речи, 
једном јекну те авлија звекну, 
па овако дозива диздара: 
„Је ли боље, душманине, било, 
кад с' видијо мене заспалога, 
што ми н'јеси посјекао главу, 
но обали вјеру од Турчина, 
даде намус у дин-душманина 
-- даде Злату, а пушћа душмана? 
Тек нека те, да од Бога нађеш! 
У двор нећу заметати кавгу 
-- нећу крвљом обојит дворове, 
бојит дворе пријатеља мога --
и да хоћу, не дају ми Турци. 
Ако Бог дā, па ће време доћи. 
Што издаде Алајбега Злату, 
издало те љето и година!“ 
Па овако бесједијо ханки: 
„Ти, ханумо, Алајбеговице, 
немој кукат -- зарар ти је дину! --
или плакат, да те боли глава. 
Ако ј' Злата од тебе рођена, 
она ј' данас за ме испрошена. 
То је саде моја главобоља.“ 
А делија силан и хрлосан, 
никад момак није научијо 
ходит пјешке, без дората свога. 
Још на њега тешка одијела, 
Златне токе, а златне јелеци 
-- а злаћена на плећи долама, 
а на бедре злаћене чакшире, 
а о куку тешка ћемерлија, 
а тешко му у силах оруже, 
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још одвише џека у рукама, 
а на ноге чизме и калчине --
па делија крену са скемлије, 
па изљеже момак на чалију, 
па ш чалије на поље зелено. 
Турци 'вако рекоше диздару: 
„Сад, диздаре, ако с' учинијо, 
неваљало радиш за свакога.“ 
Бе, кол'ко се ђидо кунијаше: 
„Ја га досад нисам ни видијо, 
но сāм ви се душман отпуштијо. 
Зубима је везе прекинуо, 
ја то никад не би' учинијо.“ 
Кад Алија на поље изиђе, 
па погледа налче доратове: 
колико га душман ћер'о брзо, 
све пр'о поља хендек начинијо. 
Овако му бесједи Алија: 
„Мој дорате -- и друже и брате! --
Мислијо сам, док је моја глава 
да се тобом раздвајати нећу. 
Зла судбина међу нама дође 
те остасмо један без другога.“ 
Па га вреле сузе пропадоше, 
немоћно је поље прегазијо. 
Надно поља акшам црни дође 
-- ни што јео за шес' дана равно, 
бес сал ђекад им'о у бисаге 
што му Злата гурабија дала --
па се ноћом ус планину прими. 
Сабљу своју под кајасу свеза, 
а засука од доламе скуте, 
под кајиш хи тури од силаха; 
преко плећи џеку претуријо. 
Па цијелу нојцу до сабаха, 
па ујутру ваздан до хакшама, 
све што трагом иде за доратом 
а све сузе рони од очију 
-- па и трећу ноћцу до сабаха. 
Сабах зора, момак на Кораву. 
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Љуте муке од царског газије, 
сад дората преко воде нема. 
„Но што хоћу од живота свога?“ 
Па делија седе на ледину, 
па се полу мисли од сахата. 
Па с' Алија смисли и домисли: 
дечак своју скиде ђеисију, 
па отпаса два мукадем паса. 
Он рашири везену доламу, 
тури пушке, тури ћемерлију, 
па умота свилене хаљине; 
од одјела чалму начинијо, 
па је чалму на врат натакнуо. 
Преко чалме пушку џеку баци, 
под грло јој кајиш припучијо, 
па заплива у воду Кораву. 
Пловац беше, а снага бијаше 
-- преплива је, не даде јој маха --
па изиђе води на обалу. 
Одријеши појас од одјела 
те на себе тури ђеисију, 
полагачко до чардака дође 
-- кад на чардак гори гаревина, 
још се доње згорјевају греде. 
Кад Алија на гариште прош'о, 
сахат раван беше до акшама, 
а на Аршам пукоше топови 
-- два уједно а двадес' заједно, 
а четрдес' једнијем фитиљом. 
Момку обље поклекоше ноге. 
Сједе момак кā да душе нема 
па завика: „Леле за вијека! 
Оде дорат, а оде Златија. 
Сад ја сирак, без ниђе никога 
осим Бога, а сад ни дората.“ 
Па се мисли шта ће од живота. 
„Досле дош'о, а саде куда ћу? 
Овдален је ћесарска граница, 
а на мене турска ђеисија 
-- овлен даље путовања нема 
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без да стопим -- те узалуд! -- главу.“ 
Мркла га је ноћца притиснула, 
а Алија скочи на ногама, 
Па га ето нис Караман кланце. 
Голема је висока планина, 
а тијесни кланци и богази; 
покрај њих су поникнуле јеле, 
па израсле и гране преплеле 
-- усред дана тудар тешко проћи, 
а камоли ноћом без мјесеца! 
Та планина никад није сама 
-- зими вуци, а љетом хајдуци: 
вуци вију, грохте гавранови, 
а трупају међедине суре, 
а пролећу белогорке виле, 
палајкују китасте лисице --
чету друга да уфати туга, 
а камоли једног четевника. 
Ништа момак хабер не имаше, 
сву ноћ момак иш'о до сабаха. 
Сабах зора, а он у луг сиде. 
Кад је лугу сиш'о Махнатоме, 
ту су друми и широки пути. 
Врховима поче сјајат сунце, 
а на Аршам све више топови. 
Момак грму седе зеленоме, 
па уз раме џеку прислонијо, 
па он мисли које добро хоће. 
Натраг сада повраћања нема, 
а напријед нема колетања. 
Док је добро огријало сунце, 
Алији се даде погледати, 
кад ево ти једног дунђерина 
-- иде момак, пјеше на ногама. 
На њега су мајсторска одјела; 
на плећи му струна обравница 
-- она пуна мајсторских сечива --
у руке шилингра и пила, 
а на раме мајсторска секира. 
Докле момак до Алије дође, 
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препаде се, али нема чаре 
-- капу скида, до земље се гиба, 
њемачки му ‚Добро јутро!‛ вика. 
Алија му одазивље здрављем, 
па мајстора пита серхатлија: 
„О мајсторе, од кога си града?“ 
„Ја сам, брате, од Горњег Котара.“ 
„Ђе си бијо, а шта си градијо? 
Имаш кол'ко што си зарадијо?“ 
„Ја сам, брате, бијо у Аршаму, 
у бана смо кафаз начињали 
-- ја сам бијо с педесет мајстора, 
градили га за годину дана; 
јуче смо га текмил учињели, 
а јутрос нас потплатијо бане. 
Ја сам свијем бијо наимаре. 
Свакога је запало мајстора 
преко трошка пет стотина рушпа; 
мене пала хиљада дуката.“ 
„А, мајсторе, би ' ми знао причат 
што пуцају на Аршам топови? 
Ил' је шенлук банову кафазу 
и његовој китној Анђелији, 
али бане крсно име служи, 
или му се мушко чедо нашло, 
ил' се неко жени ил' удаје?“ 
Мајстор њему тихо бесједаше: 
„Јабанџијо, има свашта тога. 
Један шенлук, кафаз начинијо; 
други шенлук, нашло му се чедо, 
нема скоро ни петнаес' дана. 
Па смо кахром били закахрени. 
Имали смо главна капетана, 
на Козари Вишњића Ивана, 
и са ш њиме три стотине друга. 
Отишли су Турци на огледу 
код некак'е Алајбега Злате, 
по избору аге и бегови. 
Искали је и огледали је. 
Злата хим је кратку ријеч дала: 
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ко јој неће посећ капетана, 
-- или посећ, ил' довести жива --
да никоме бити неће љуба. 
Кад су аге чуле лакрдије, 
неки не шће, а неки не смијо, 
враг истак'о Влахињић Алију, 
јабанџијо, нашу крвопију! 
И дошао на гору Козару, 
и прешао на воду Кораву, 
којој виле не би удариле; 
прегн'о коња и прегазијо је, 
на Вишњића чардак долетијо 
и велике јаде починијо, 
сагоријо чардак и дружину. 
Вишњића је уфатијо жива 
И одвео у Клис Алајбегу, 
и у зору дош'о пред сабахом. 
Све спавало, Злата не спавала; 
све плакала, Алију чекала, 
и ту своје срећу исчекала, 
и са ш њиме дошла у авлију. 
Аљу тешка судба искочила 
-- на очи му дријем наврнуо, 
па не мог'о на двор будит Турке, 
но рекао Алајбега Злати: 
‚Злато, срце, проведи дората 
тамо, Златка, изван од кафаза, 
ја да легнем у хлад на скемлији, 
баш на ово шилте и халију.‛ 
Засп'о момак кā да се заклао, 
а ђевојка проводила дора. 
Виђе диздар шта се доље ради, 
ђе је Вишњић свезат за дората, 
а Алија у скемлији спава. 
Дофатијо ханџар из силаха, 
сашапт'о се Вишњић капетаном. 
Карар нашли шта ће учинети, 
па Златији затиснули уста, 
капетана одмах на дората. 
Диздар држ'о за руке ђевојку 
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-- он за руке, Вишњић за кујруке, 
узео јој два мрка кујрука 
пр'о рамена у бијеле зубе; 
диздар свилен појас отпасао, 
притег'о је пр'о обије руке, 
а Иван јој притег'о кујруке; 
опучијо крилата дората, 
и у здравље удбинског диздара 
довео је Алајбега Злату. 
И томе се два весеља граду: 
дорат пао у подруме бану, 
а Златија у нова кафаза 
код банове китне Ангелије.“ 
„А да, болан, лаки дунгерине, 
ја сам ускок од Унђуровине. 
Сāм сам, вазда шетам планинама. 
Па сам отуд оскочијо давно. 
Нијесам се пријављив'о амо, 
па је мени нестануло пива 
и бијела хљеба за једива, 
па сам пош'о у Аршама града. 
А на мене турска одијела,
тамо ће ме трљати Маџари. 
Би ли са млом рухо мијенијо? 
Да ми даднеш рухо мајсторинско 
и мајсторска са плећи сечива 
-- и из руку пилу и шилингру, 
и с рамена мајсторску сјекиру --
да ти даднем златна одијела; 
и дам теби калпак ш челенкама, 
и да ти дам сабљу и оружље; 
мореш ихја остат до вијека.“ 
Дунгер 'вако рече Виахињићу: 
„Горјаниче, ако је питање, 
мене твоје рухо не требује, 
но ми треба мајсторско одело. 
С тијем твојим зиатнијем токама 
нит' се кафаз гради, ни авлија.“ 
Кад то чуо сиротан Алија, 
зубом шкрину, а сабља му сину, 
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и с мајстора полећела глава. 
Алија га одмах дофатијо 
па са ш њиме бежи у лужину, 
па са њега скиде одијело, 
па натрпа крље и камење 
те затрпа лаког мајсторина, 
па са себе свуче одијело, 
а растрије злаћену доламу 
и испод ње два свилена паса. 
Све Алија у доламу свеза, 
па свезано под крљу туријо, 
а мајсторске обуче хаљине 
и на плећи тури обравницу, 
па натуче харварске опанке, 
па на раме мајсторску секиру 
и у руке пилу и шилиндру, 
и узе му хиљаду дуката, 
па га ето лугом Махнатијем. 
Док је пољу Аршамскоме сиш'о, 
преко поља право до Аршама. 
Кад је пљацом пош'о и сокаком 
-- Аршам богат, што није карара; 
ту су двори од више бојева, 
а испод њи' хани и дућани --
добар так'и адет у Аршаму: 
у дућане нема баздрђана, 
но ђевојке младе баздрђанке 
опружиле ноге низ ћепенке. 
Кад наљеже сиротан Алија, 
кона кону са дућана звала: 
„Коно моја кā и сестро мила, 
ну погледај овог дунгерина 
и његова лица госпо'скога,
и вранога ока соколова. 
Лијепе је поглед и љубави. 
Да га није рухо порушило, 
не би њега у Аршам' имало.“ 
Она друга кони говорила: 
„Истина је што ми, коно, причаш, 
ал' у кући сиротињској раст'о, 
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на тежак се занат научијо.“ 
Све Алија и слуша и гледа, 
па на своје срце помишљаше: 
„Мој дорате -- моја крила златна! --
да ти видиш сахибију свога 
којега је допануо хала, 
да се цуре са млом потпрдају 
по Аршаму, граду њиховоме.“ 
Алија се на муку удријо. 
Није прије туна долазијо 
-- земља туђа нема калауза; 
туђи људи, а не зна хим ћуди: 
„Хана не знам, а не знам кафане 
ђе бих мало себе одморијо 
и попијо једно јаре вина.“ 
У тој мисли иде сокацима. 
Алију је намер намерила 
покрај двора њиховога бана, 
па погледа на баневе дворе. 
Боже мили, ћуда великога, 
пред прозоре угледао бана, 
покрај бана до два џенераља, 
из Аршама четири сердара 
-- па дванаес' на ред капетана, 
па тридесет и три војиводе --
све посело једно до другога, 
дванаес' хи офинцира служи. 
Веселе се и бесједу бану: 
„Честита ти три весеља твоја! 
Прво, једно чедо ти се нашло; 
друго, има кафаз Ангелији 
-- а најбоље што ти вила дође 
у дворове' Злата Алајбега.“ 
Бан на реду свијем зафаљује. 
Алијине очи полетеше: 
з десне стране пљаце од Аршама, 
спрема двора Аршамскога бана, 
ту угледа шарену механу. 
Механа је од боја четири, 
на бој сваки по десет одаја, 
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у свакојој зинет без карара 
-- све столови сребром поковани, 
а унутра у црвеној чохи 
наложена 'тичја перушина --
покривена тенећетом жутом, 
обграђени тумбачином жутом; 
пред механом башча насађена 
-- све протокал и жуте наранџе --
насред башче вода шедрвана, 
на чесмама сребрене фискије; 
око воде наоколо редом 
уређени све златни хастали, 
сви мљетачком дибом покривени. 
З десне стране воде шедрвана, 
све бијаху малене столице 
што на њима седе госпођице, 
и чашице седамн'ес'драмнице. 
Алија се сејру зачудијо 
-- зенгил ове високе механе 
кā манастир задуџбина црква 
коју ц'јела краљевина гради. 
Алијине очи утекоше: 
пред механу на мавену столу 
госпођица крчмарица Ружа. 
Колико је у госпође главе, 
Унизате жуте маџарије! 
Грло јој је као месечина, 
Ципцијело рушпе притиснуле. 
На ђевојци бурунџук кошуља; 
златнијем се пером опасала. 
На бедре јој три фистана сјајна: 
један зелен до зелене траве 
-- све у златне извезен је гране --
један црвен до земљице црне, 
и на њему оплетене гује; 
један мави што и старце мами, 
сваке зверке на њем извезене. 
Преко ноге ногу претурила, 
седеф тамбур на бедру турила 
-- тамбура је од дван'ес' телова --
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јасно куца, танко попијева, 
под њемачки наријеца Злату: 
„Јадна Злато клиског Алајбега, 
Доста ли си смјенила просаца! 
Што си шћела, све си дочекала 
-- али кратко, у нездравље, Злато, 
у нездравље муртата диздара, 
што издаде твоју младош бујну 
а осужњи сина сиротнога.“ 
Кад ј' Алија чуо крчмарицу, 
шћаше плакат, теке не могаше, 
да га как'и не виде чпијуни. 
Ондар момак мисли на срдашце: 
„Смијем ли се јавит госпођици, 
да ли би ме прифатила млада? 
-- јер је ово госпо'ска механа, 
госпођица силна бес карара, 
а на мене ружна ђеисија 
и сељачка мајсторска сечива, 
на ноге ми харварски опанци. 
Али ћу се јавит крчмарици.“ 
Па приступи преко камерије. 
Госпи се је смјерно преклонијо, 
њемачки јој добро јутро вика. 
Крчмарица ноге не покреће; 
од куцања тамбур уставила 
па сиротну бесједи Алији: 
„Дунгерине, од које си стране? 
Јеси л' прије вођек' доходијо? 
Знаш ли ђе се стањују јабанци 
-- ђе стањују и ђе с' одмарају?“ 
„Госпођице, ја сам из далека. 
О'ђек' прије нисам долазијо, 
ваша ми је земља непозната. 
Али сам се добро уморијо. 
Имам пара, нешто бих попијо, 
ако би ми дозволила, госпо.“ 
„Молим тебе, јабанџијо даљна, 
ова крчма није за сељака! 
О'ђек' пије сам' шамска господа 
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што се купи у двор поред бана, 
и главари из другије' страна. 
Ти ћеш тамо десном пљацом поћи, 
и наћи ћеш шаренога хана 
ђе се так'и одмарају људи.“ 
„Немој' госпо -- тако ти очију! --
ћерат силом једног јабанџију! 
Упушти ме у најдолње спрате! 
Дошао сам из далњога пута; 
млого сам се, госпо, уморијо 
и рујнога вина зажелијо 
-- могу попит један дукат вина. 
Не иштим ти вересијом пиво, 
да се бојиш да ти платит нећу.“ 
Ђевојка му срдно беседила: 
„Ја ти казах у чему су ствари. 
Ја не тражим твоји' маџарија.“ 
Док делији чехру наједила, 
уз образ му запламћеше руже, 
соколске се очи замутише, 
шкргутнуше зуби ђаволови. 
Канџија се при момку десила 
с којом ћера под собом дората. 
Покрај ноге испод од кајиша 
удари је бичом плетенијем 
-- пр'о фистана, ал' преко бедара, 
прскоше јој три крмзи фистана 
и испод њих бурунџук кошуља, 
на ђевојку кожа на четворо, 
па из цуре крвца на млазове. 
Ђевојка је на ноге скочила, 
тамбур баци у зеленој башчи, 
пр'о бедри се руком дофатила, 
па погледа у чело јунака 
-- више чела испод шапке црне 
настрхла му коса поврх чела, 
па не припше на другог јунака, 
но сумрка као у курјака; 
соколске се очи замутиле 
кā да су се крви наточиле; 
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на образ му шатре јагодице 
кā на башчи с пролећа ружице. 
Кад га виђе лијепа ђевојка, 
бирдем се је мудра осјетила 
ђе та коса није од Маџара, 
тог јунака не рађа Маџарка. 
Овако је цура беседила: 
„Не удри се, осушиле ти се! 
Да л' нијеси памет полудијо? 
Мол' се Бога за ђавола твога 
-- жао ми те, јер си јабанџија. 
Не знаш адет што је у Аршаму. 
Сад да јавим господару бану, 
руса би те разминула глава, 
лешина би у море ти била 
да је рибе једу приморкиње. 
Не могу ти кућу вријеђати; 
можда имаш остарелу мајку,
да не кука до вијека на ме.“ 
Па пред њиме госпођица крену: 
„Хајде за млом, махнита делијо 
-- ками оном' ко те је родијо!“ 
Поведе га у најдолње спрате 
ђе ту гости нигда не улазе, 
до једнога турила дувара, 
па пред њиме хастал принијела. 
С плећи Аљо скиде обравницу, 
крај себе је у ћошету баци 
-- па мајсторску прислони секиру, 
и из руку пилу и шилингру --
па завика госпођици Аљо: 
„Госпођице -- тако ти небеса! --
колико је једно мешче вина 
које држи седам-осам ока?“ 
Госпојица погледа делију: 
та делија кā бијела вила 
-- браде нема, а нема ни брка, 
ни пуније' љета ни година --
па мишљаше, он се маскараше. 
„Млад делијо, што ће тебе пиво? 
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У Аршам је лоза понијела, 
јефтино је у Аршаму пиво. 
У Аршаму немамо јунака 
да поиште вино мешчетима; 
у Аршам' се пије на грошиће, 
младо момче, и полугрошиће.“ 
А делија беседи ђевојци: 
„Ти се опет шалиш за ме, млада. 
Али мислиш да ти платит немам? 
Колико мешче вина пара, 
да ти одмах унапријед платим!“ 
На њега се наљутила госпа 
-- три му паја мешче искала, 
Искала му двије маџарије. 
Аљо одмах даде маџарије 
и ђевојка до подрума сиде. 
Пред делију мешче принијела, 
па донесе чашу оковану 
која фата један литар вина. 
Аљо чаше ни букала неће, 
но ш ћошета брадву дофатијо 
те јарету ногу откинуо, 
па ножицу тури на усницу 
-- уврх фркну, а удно турукну, 
па с јаретом о под ударијо: 
„Црно јаре, Бог ти клео мајку, 
која те је мајихно родила 
те не мореш дете задојити, 
а камоли уморна јунака!“ 
А то гледа крчмарица Ружа 
ђе му јаре усну не окваси. 
Аљо куми п'јану крчмарицу: 
„Крчмарице, тако ти небеса, 
донеси ми друго мешче вина, 
а ево ти двије маџарије.“ 
А ђевојка маџарије прими, 
оде други кондир донијети. 
Кад је други кондир донијела, 
па Алију Виахињића пита: 
„Момче младо, хоћеш ли услугу, 
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ил' ћеш, момче, кā што с' научијо?“ 
Но газија беседи Алија: 
„Још је, госпо, рано за услуге.“ 
Брадвом опет ногу откинуо, 
па ножицу опет на усницу. 
Кад је други кондир похарцијо, 
од њега се клони крчмарица 
-- заклонила, па се прекрстила, 
па погледа сиротна Алију. 
Дечко капу скиде мајсторијску. 
Кад погледа перчин у делије, 
кол'ко су се косе настрхнуле, 
све се длака од длаке одбила 
баш кā оно тура ибришима 
-- соколске се очи разведриле, 
шатријаху кајно и машала, 
на образ му развијале руже, 
усне му се двије расцавћеле --
ђевојци се очи напунише, 
вреле сузе од млого севдаха 
-- заприпса јој на Влахињић Аља. 
Ондар дечак вика на ђевојку, 
„Јеси л' вољна, млада крчмарице! 
Што наљути уморна делију 
Из далека путујући пута? 
Јä л' се бојиш што сам дунгерина, 
да ћу попит а да нећу платит?“ 
Кад ђевојка погледа сокола, 
познаде га, па је печи гуја 
да га није родила Српкиња 
-- а Маџарка није ни видела. 
Па овако рече Алијаги: 
„Мол' се Бога, јабанџија даљни, 
мол' се Бога за ђавола твога 
ђе ти не знаш шта је у Аршаму, 
како ли се узимају главе! 
Сал да бана у Аршаму викнем, 
да му кажем шта си учинијо, 
море би те позобало жива, 
изјеле те рибе приморкиње 
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-- тек не могу, ђе си сиротиња. 
Пођи за млом, не донијо главе!“ 
Па са ш њиме пр'о дишер авлије. 
Уведе га у долње бојеве 
ђе ту никад гости не улазе, 
без ту стоји на хардове вино, 
покрај вина пића свакојака. 
У једно га ћоше посадила, 
овако му срдно беседила: 
„Дунгерине, скини обравницу 
и цијела мајсторска сечива! 
Одмори се, и кол'ко ћеш пива!“ 
Аљо скиде с плећи обравницу 
и из руку пилу и шилингру, 
и с рамена брадву и сјекиру, 
све у ћоше стрпа код дувара. 
Крчмарици 'вако беседаше, 
„Крчмарице, тако ти небеса, 
донеси ми једно мешче вина 
које прима седам, осам ока.“ 
Ђевојка му ријеч беседила, 
„Дунгерине, жалосна ти мајка, 
у Аршам је лоза понијела. 
Не пије се на кондире вино, 
већ на гроше и полугрошиће, 
а највише беле маријаше. 
О'ђе прође по неђеља дана, 
нема нико да попије вино 
са динаром и полудинаром, 
а камоли вино на кондире.“ 
Дечак цуру оком прегрштијо: 
„Госпођице -- тако ти небеса! --
али шале, ал' озбиљно причаш, 
али хоћеш да се посвадимо, 
да сад буде као на авлији? 
Кажи кол'ко кондир вина кошта, 
да ти вино унапријед платим!“ 
Колико се млада наљутила, 
за кондир му три паја искала, 
са скупоћом да му даје пиво: 
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„Кондир кошта двије маџарије.“ 
Момак намах руке у чпагове, 
слатко даде двије маџарије; 
госпа паре прими од Алије, 
оде млада, кондир донијела 
млого силом и невољно в'ома. 
Мермер хастал пред њим обрисала 
а на бурму уста покупила, 
међу вјеђе кику начињела, 
из тиха је момку говорила: 
„Сад како ћеш пити амберију 
-- ил' с букалом, или чашом малом? 
Хоћеш, момче, да те послужимо?“ 
„Фала тебе, славна госпођице! 
Каде биде вакат и вријеме, 
ја ћу рећи, ти ме послужити. 
Ја овако пијем рујно вино 
кад с јабане у јабану дођем.“ 
Па дофати брадву из ћошета,
па јарету ногу откинуо, 
па ножицу тури на усницу 
-- уврх фркну, удно му турукну, 
па с јаретом о под ударијо 
и овако ријеч беседијо: 
„Јаре моје -- Бог т' убијо мајку! 
Што те боље није задојила? 
Ни дијете не мож' напојити, 
а камоли момка ил' јунака.“ 
Руке одмах тури у џепове, 
па јој бачи двије маџарије: 
„Крчмарице, очи обадвије, 
донеси ми друго мешче вина 
исто тако, ни више ни мање!“ 
Госпа узе двије маџарије, 
ка подруму иде похитрије, 
одма' други кондир донијела. 
Веселије сиромаха пита: 
„Хоћеш, момче, да те послужимо? 
Уморан си, а млад си делија, 
препићеш се, и нагрдићеш се.“ 
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„Фала, госпо, препити се нећу. 
Још за овā услужења нећу, 
па за трећи -- што Бог даде јаки.“ 
Опет брадвом ногу откинуо, 
уврх фркну, удно му турукну, 
па овако рече крчмарици: 
„Крчмарице, срце и душице, 
нај ти ове треће маџарије, 
још донеси један кондир вина, 
да видимо како ћемо пити.“ 
Ђевојка млада прекрстила, 
кријући се Богу замолила: 
„Боже мили, свашто ли си кадар! 
Обих земље двије царевине 
-- једну царску, а другу ћесарску --
виђала сам сила свакакије' 
-- по два и три на гомили краља, 
по пет, по шес на искуп банева, 
генераља ни броја хим нема, 
а главаре ни бројити нећу --
па у Њемској и у ћесаревој 
не нагазих друга никаквога 
да попије ни на кондир вина, 
без несретња кад бијах робиња 
у поносној Босни каловитој, 
у Крајини у шехер Удбини, 
и то само једном у години. 
Два бајрама што су у Турака 
-- или хаџијски, или рамазански --
виђела сам четири Турчина 
-- са Кладуше Хрњицу сердара, 
из Врљике Селим бајрактара, 
из пр'о Уне Боснића Мехмеда, 
из Јасика срце извађено, 
побратима Влахињића Аља --
више никог никад до вијека. 
Овā сада пети у механи.“ 
Па ђевојци очи полећеше, 
па погледа сивога сокола 
како му се лице расцавћело, 
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и на образ двије јагодице 
кā с пролећа на башчи ружице. 
Соколске се очи подмутеле, 
под шапку му коса настрхнута 
-- не припше му кā у другог друга, 
но су мрка као у курјака. 
Ђевојци се премит учињела, 
па признаде кā да је Алија; 
а болећа срца госпо'скога, 
намах с очи сузе опуштала 
-- грохнусе јој низ бијело лице 
баш к'о бисер низ бијело платно --
па завика: „Јаох, рано љута!“ 
Па плачући кондир донијела, 
пред врата је сузе обрисала 
да је не би видијо Алија, 
пред делија кондир унијела. 
Алија јој тихо беседаше: 
„Госпођице, онога ти Бога 
што те питам, хо' л' ми право казат?“ 
„Хоћу, момче, очи ми мо'ије!“ 
„Што заплака и срцом уздишеш? 
Не пијем ти вересијом пиво 
ни насиљем ћерам на услугу. 
Ал' је, госпо, ваше понижење, 
ђе је дош'о јабанџија даљни 
ни на коњу ни у свиту златну? 
Немој, цуро, заплакати на ме. 
Да попијем још те мешче вина, 
па ћу ићи и конак тражити 
-- нећу вама више досадити.“ 
Ђевојка је раширила руке, 
па загрли сиротна Алију, 
и код њега сједе на столицу, 
па овако тихо беседила: 
„Мајсторине, тако ми очију, 
нит' је, момче, мене понижење 
што си дош'о момак јабанџија 
и без коња и без свите зиатне, 
ни од тебе имам насилице. 
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Но сам, момче, сирота ђевојка 
-- сиротну се ласно заплакати, 
и сиротну срцу уздисати. 
Мајсторине, тебе гледајући, 
одиста си срца госпо'скога, 
лице ти је соја јуначкога. 
Кад би вјеран бијо на ријечи, 
да те питам неколико речи: 
кад тај занат имаш при рукама, 
јеси л' ђегођ до границе близу? 
Кад свакоје дворе начињаваш, 
јеси л' ђегођ бијо у Турћију 
-- ил' у Лику, или у Удбину, 
ил' у Рибник, или у Отоку --
да градите кафаз ђевојачки, 
или мушке дворе агаларске?“ 
Овако јој сирак беседаше: 
„Вјеран јесам -- Бога јемца дајем! --
штогој имаш, слободно ми кажи, 
ни зашто те ником казат нећу 
-- 'оћу прије главу изгубити, 
мени закон не да преварити. 
Ондар, мила моја госпођице, 
што ме питаш за у земљу Турску, 
обијо сам по Босни широкој,
по Крајини и цијелој Лики 
бавијо се цијелу годину, 
све што могу тамо тебе казат. 
Познат јесам, а радијо н'јесам 
ни кафазе ни мушке дворове. 
Што ме, госпо, питаш за Турћију? 
Одкуд си ти позната Крајини? 
Аршам није близу до Турака, 
да за неког у Турћију питаш.“ 
„Мој мајсторе, кā брате од мајке, 
ја нијесам у Аршам рођена, 
него горе у Горње Котаре, 
ђе је близу до турске границе; 
па сам била сирота ђевојка, 
малих љета без никога била. 
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Па се так'а истече судбина, 
турска војска удри на Котаре. 
Млого војске, а силовни Турци, 
Котаре нам у црно савише, 
неколико села попалише 
и велике главе погубише, 
без хесапа плијен оћераше 
-- све то просто, а робље не просто --
и велико робље поробише. 
Ја сам била од осам година, 
и ја мала у ропство панула. 
Кад нас војска сведе у Удбину, 
цијел шићар на скуп покупише, 
међу собом право подвојише 
-- неком паре, а неком хајване, 
неком роба, а неком оружје. 
Ондар сам ти пала у робију 
једном момку без ниђе ничега 
крај Удбине, у село Јасике, 
зоваху га Влахињић Алија. 
Сад тебе за Алију причам. 
Момак ниђе ништа не имаше, 
само кулу -- и то опанулу --
око куле камену авлију, 
добар подрум и добра дората; 
на одаји само стару мајку 
осамдесет ил' више година. 
У дворима свите ни простирке, 
ни ничега другог погледати. 
Кад сам дошла у његове дворе, 
мислила сам и три дана бјела 
остат жива на дворове нећу 
-- не од нешта, већ од саме глади. 
На своју сам судбу помрзела, 
ђе ме љута ћера сиротиња 
и у роду, и сад у робији, 
да ми душа на мукам испане 
код једнога љутог сиромаха. 
То не бјеше како сам мислила, 
но сам, брате, код тога сокола 
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преживљела четири године. 
Он на очи ништа не имаше, 
а тā момак ништа не жељаше. 
Држ'о ме је кā сестру од мајке, 
наносила 'дјела злаћеније'. 
Док испуни четири године, 
брате мили, Хаџи-бајрам дође. 
Пред бајрамом на недељу дана 
'вако ми је момак беседијо: 
‚Ружо, сестро кā од моје мајке, 
сад је нама Хаџи-бајрам близу. 
Ја сам, сестро, нијет учинијо 
да на тебе срежем одијело 
што најбоље у Удбини нађем; 
па те питам као сестру моју, 
ал' ћеш рухо кā и наше цуре, 
ил' ћеш рухо вашег обичаја?‛ 
Ја овако завика' Алији: 
‚Сив' соколе, како ти је драго! 
А ја волим, ако ћеш ми градит, 
по вашему обичају гради. 
Бајрама су три бијела дана; 
да пошетам с вашим ђевојкама, 
да играмо кола по башчама.‛ 
Момак оде, ријеч не учине, 
не би њега три бијела дана; 
кад четврти данак осамнуо, 
соко сиви стиже на дората. 
Осједе га у дишер авлију, 
ја га срет'о кā и брата свога, 
увед'о му у подрум дората. 
Момак своје хеђбе растуријо, 
додаде ми бошчу с хаљинама: 
‚Нос', Ружице, рухо на одају, 
виђ' је л' добро рухо према тебе.‛ 
Кад сам, брате, рухо сагледала, 
то не беше рухо сиромашко. 
но то беше рухо ђевојачко 
кā што носу беговске ђевојке 
-- кā Бегзада бега Личанскога, 
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кā и Фата Хаџикапетана, 
кā Мејруша диздара Османа, 
ил' кā Ајка Хрњице сердара --
све од свиле извезено зиатом. 
Док распреми коња серхатлија 
па код мене и матере дође, 
ја сам брату руци полетела, 
па му рек'о: ‚Бог ти дао здравље, 
радос' добру, и добру ђевојку!‛ 
а он мене: ‚Здраво била, секо, 
и ти за се мирну срећу нашла!‛ 
А што иде, вазда брзо дође. 
Кад је дошло у очи бајрама, 
пред зорицу пукоше топови 
-- шенлук Турци за бајрама граду --
да се купу у њихну џамију, 
да на бајрам намаз исклањају. 
Гази Аљо себе опремијо 
-- прије себе, па потље дората. 
Оваку ми ријеч беседијо: 
‚Ружо, сестро, одох у џамију. 
Ти нам, сестро, кушлук ручак гради. 
Ни ја отуд зачамити нећу.‛ 
Ја засуках уз руке рукаве, 
ручак правим штогођ боље знадо', 
кā и што се рад' Бајрама прави. 
Кад сам хазур ручак учинела, 
узела сам филдиш чешаљ злат'ом 
па сам своју косу ишчешљала. 
оплела сам седам плетеница, 
па обукла злаћена одела. 
Так'а ме је срећа послужила, 
одрасла сам код сиротног Аља 
за те, брате, четири године, 
кол'ко нека за десет година 
-- па опремна сидох на авлију, 
пред капију седох на скемлију 
да дочекам сивога сокола, 
да његова прифатим дората. 
Кад су опет пукнули топови, 



   Авдо  Међедовић                                                             

1875

Епске 
народне 
пјесме

ижљегоше из џамије Турци, 
и одлази сваки сенту своме 
на њихове коње џиновите 
-- мога брата моме двору нема. 
Доклен близу пола дана било, 
кад ево ти брата на дората. 
Мој мајсторе, нит' је бијо Аљо 
у џамију ђе клањају Турци, 
но сив' соко наш'о побратиме 
-- Хрњу Муја и Боснића млада, 
бајрактара Селим Велагића, 
који пиво пију мешчетима --
напијо се, и нагрдијо се. 
Када соко стиже на дората, 
-- младос' и јес' што је так'е нема, 
а моћно га пренијело пиво --
кад ме, брате, опремљену нађе, 
севдиса ме и бегениса ме, 
и овако рече са дората, 
‚Добро јутро' окићена Ружо!‛ 
а ја њему: ‚Добро ми дошао!‛ 
Одма' дечко паде од дората. 
Ја 'отијах прифатит дората 
кā и што сам вазда научила, 
а он мене за бијелу руку, 
поведе ме з дором у подруме 
-- шћаш' од мене бруку учињети. 
Ја сам њега Богом закумила: 
‚Богом брате од данас до века, 
немој мене у 'рз ударити!‛ 
П'јан бијаше, ал' соко бијаше, 
намах мене за сестринство прими 
и рече ми: ‚Моја сестро мила, 
до данас си кā робиња била, 
а од данас по Богу сестрица.‛ 
Дофати ме за бијелу руку, 
поведе ме на шикли одају. 
Ја принијех кушлук ручак Аљу, 
мен' и старој мајци Алијиној; 
ту ручасмо и софру прибрасмо, 
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и опале мрве побрисасмо. 
Овако ми братац беседијо: 
‚Моја Ружо, кā сестро од мајке, 
што те питам, да ми право кажеш.‛ 
‚Хоћу, брате, мојега ми здравља!‛ 
‚Или волиш сеђет код Алије 
кā код брата од мајке рођена, 
да те удам као сестру моју, 
-- не да т' удам ком је мене драго, 
већ, Ружице, куд је воља твоја. 
Удаћу те и опремићу те, 
и код тебе у походе доћи, 
и вртати к мене на посједе --
сваком рећи да си сестра моја? 
Или волиш, питома Ружице, 
да те водим навичају твоме? 
И за ово што си робовала, 
даћу тебе један мигдар пара 
кад пријеђеш навичају своме, 
док за себе 'нако чаре нађеш 
да ти не би без хашлука била.‛ 
Ја овако рек'о серхатлији: 
‚Мијо брате, пуно срце моје 
Бог ти свако добро удјелијо, 
свјет'о образ, а у мирно здравље!
Име ти се св'јетом прославило, 
да се прича докле је свијета 
-- све о добру, а злу никак'оме! 
Жељела бих исти навичају.‛ 
Одмах дечак на ноге скочијо 
па завика, ‚Опремај се, Ружо!‛ 
Мој мајсторе, да ти Ружа прича 
шта сам отле руха понијела! 
Да сам била код турског везира, 
то би млого и премлого' било. 
Све то рухо стрпах у бошчама, 
па га соко стрпа у хегбета, 
па дорату притеже колане, 
заложи га ђемом немачкијем, 
‚Јалах!‛ рече, сједе на дората, 
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па ми соко десну руку пружи, 
а ја њему пружих обадвије. 
Сив' ме соко бачи на дората 
па ми бедре стеже у терћије, 
а рече ми, „Загрли ме, Ружо, 
пр'о силаха и пр'о срца мога!' 
па ме покри диван кабаницом, 
а џиновна притеже дората, 
па истече капији на врата. 
Преко поља Јасичкога прође 
к'о и зв'језда преко ведра неба, 
па се брда и планина прими. 
На Кунар нас црни акшам нађе, 
сиви соко не осједе дора; 
сву ноћ другу, до зорице ране 
на Брешљен ме изнесе планину, 
на ливаде Маунић Омера. 
Ту је худут царски и ћесарски,
раскрсница џаде на све стране: 
једне Задру, друге Шибенику, 
једне иду ка граду Јаноку, 
једне граду иду Пожурскоме, 
пета џада право у Котаре. 
Кад ме Аљо на худут донесе, 
делија ме скиде од дората 
па завика: ‚Моја сестро Ружо, 
ено Сења, ено ти Котара 
-- ено, Ружо, све седам Приморја.‛ 
Па се момак у џепове маши 
те извади јаглук з дукатима, 
и у њему стотину дуката; 
‚Нај ти, сестро, ово мало пара. 
Толико се данас придесило. 
Аманет ти, не куди се на ме; 
и ђе ћеш се ватан учињети, 
писмо, ако за ме хајеш 
и за бра'ско, сестро, миловање.‛ 
Немаш зашто, мајсторине, питат: 
када сам се руковала ш њиме, 
у мене се баилдиса душа, 
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као мртва падо' код сокола. 
Он је знао док ме хавизао, 
па окренух ка ломну Котару 
све плачући и сузе ронући. 
Кад сам сишла у ломне Котаре, 
ноћ ноћила у п'јану механу, 
а ујутру звона закуцаше 
-- бијаше светац придесијо --
да се народ купи по црквама, 
да се моли Богу по закону. 
Ја сам одмах потрчала млада 
по закону да се молим Богу 
код олтара и попа старога; 
склонила се и руци му пошла, 
и казах му ко сам и како сам 
-- ђе сам била, ђе сам робовала, 
и срећа ме добра послужила, 
радос' своју на се дочекала, 
жеље своје и свог навичаја. 
‚Па се молим тебе, протомане, 
за све моје службе и остатке 
пречешћење и свештенства твоја, 
да м' уведеш у народу своме, 
да се Богу молим милосноме, 
да ја срећу за се једну нађем, 
да се удам и преживем млада.‛ 
А поп одмах прими инџилове, 
по инџилу слова пречитао. 
Овако ми из инџила каза: 
‚Да си здраво и весела, Ружо! 
Инџил тебе дозволити неће 
ни да с' удаш, ни да надеш мужа. 
Ти си турска робињица била. 
По нама ти брањевине нема, 
крчму држат мореш и механу, 
службарица бити код некога, 
а другчије нигда до вијека.‛ 
Ја сам 'вако у љутини рекла: 
‚Попе стари, за то ти не фала, 
јер ако сам робињица била, 
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ропство море сваког запанути, 
-- тебе стара, па и момка млада. 
Ја, када ћу бити службарица, 
ја сам службу бољу оставила 
него да сам у ћесара била. 
Па сам мљела да је боља права, 
а кад праве ни ђавола нема. 
Ни ћу доћи, ни се пречешћават, 
молићу се Богу теке сама; 
тебе нећу доћи код олтара.‛ 
Отлен одох на црквена врата. 
Шетала сам за неђељу дана 
по мојему ц'јелу навичају, 
па мислила, на једно смислила, 
па с Котара дошла до Аршама, 
до овога бана Аршамскога. 
Казала му шта је са млом било. 
Бан ме, брате, добро дочекао, 
ово ми је милћа поклонијо, 
једну малу крчму начинијо 
с оно, брате, Алијино пара. 
Па с' обрну свака течевина. 
Хајирли се паре удесише; 
кад су прошле четири године, 
имала сам рушпе хиљадама 
осем дугом што сам задужила 
-- сама бана триста маџарија, 
и књегињу стотину дуката. 
Што у бана, што у џенераља, 
што у ови' аршамски' главара, 
дуг покупи', доведо' мајсторе, 
ову крчму од четири боја, 
и унутра све што потребује 
-- неђе свиту, неђе белу свилу, 
и скемлије сребром попуљане --
и ову сам башчу насадила, 
и шедрван воду начинела, 
и за себе чеир покупила. 
Могла би се удат кā госпођа, 
и паре ми стоју готовина. 
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Кад начиње' крстату механу, 
банова је приспјела девојка 
-- Ангелија, као горска вила --
њено лице стиже за љубљења 
и алеми прсти на прсћења. 
У мене се докљањати често, 
па ме питат: ‚Ја сам чула, Ружо, 
ђе се, Ружо, по Аршаму фалиш, 
да си била код добра Турчина 
-- код Алије, сиротнога сина, 
и како је бијо аџамија, 
момак мален од петн'ес' година; 
да те Турчин мушки одржао, 
и отуд те мушки испратијо. 
Ја сам све то за шалу држала 
-- еве, Ружо, то истина ц'јела: 
сад се момак у краљеве прича, 
ђе добија цареве мејдане. 
Ја би' рада, кад би добра била 
-- кад би, Ружо, тврде вјере била, 
да ме, Ружо, ником казат нећеш --
да му једну књигу начинимо 
ђе сам за њег севдах уфатила, 
пошто чујем да је соко сиви. 
Радијах би' њему бити љуба 
но за как'а дуку ћесарева.‛ 
А ја каза' њојзи брата свога 
-- то сам добро једва дочекала, 
так'а вила за 'наког сокола --
рекох Ани, баневој ђевојци: 
‚Да л' би сретња, госпођице, била!‛ 
Мој мајсторе, севдиса ђевојка. 
Све у хевти по три-чет'ри дана, 
све ме пита: ‚Би ли могла, Ружо, 
научити турске вере тврде, 
како Турци њихну веру служе?‛ 
Ја уз'о час', мој брате мајсторе: 
‚Ја сам пала код сивог сокола; 
нит' клањаше, нит' ме што учаше, 
само добро Рамазан посташе.‛ 
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То сам цури тако говорила 
-- еве данас три године дана 
како Ана пости Рамазане. 
Клањали би, али не умије. 
Нит' је петка прошло ни четвртка 
што све ш њоме шарне књиге спрема 
за Алију -- не било га мајци! 
Ил' га, брате, књиге не налазе, 
ил' не хаје у Аршаму доћи. 
На ђевојку просци навалише 
са све стране, из сваке државе 
-- просу краљи, а просу баневи, 
просу Ану војни џенераљи 
и главари са свакоји' страна, 
мајданџије који мере злато --
та госпођа ни за кога неће. 
Од ње бане сумљу учинијо 
да се није коме обећала 
од Турака из турске Крајине; 
сада јој је кафаз начинијо, 
кафаз један од боја четири. 
Шарен јој је кā најбоље море. 
Само једна врата на кафазу, 
и на врата поставијо стражу, 
таман двадес' и шес' мартолоза, 
и над њима Паун капетана. 
На дан су му четири дуката 
а по ноћи десет маџарија, 
да ко не би у кафаз уљег'о, 
само њезин јä мајка, јä бабо. 
Па ме нешто жеља понијела: 
једно, свога брата зажељела; 
друго, срећа цури узафћена. 
Заклела се да другога неће 
доклен чује Влахињића жива. 
Мој дунгере, мој брате премили, 
ове моје сузе из очију, 
ја не плачем што си мене мрзан, 
но што ликом припшеш на Алију 
-- а те твоје очи соколове, 
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и та твоја од шећера уста 
кад се напи, па кад се насмија 
-- кад се смијеш, кā да бисер сијеш --
да у двије велике државе 
-- једну царску, а другу ћесарску --
ја не нађ'о' лица никаквога 
да заприпше на брата мојега 
ни да пије кондирима вино, 
осим тебе на мојој пивници. 
Од тога ме сузе пропадоше.“ 
Кад ђевојка вакисуна каза 
и тā соко саслуша бесједе, 
па рашири руке обадвије 
а загрли своју посестриму, 
па завика, „Зар ти ли си, Ружо? 
Моја мила сестро и душице, 
а зар свога брата не познајеш? 
Видиш, сестро, сиромаха твога 
код мојега свашта и свачега, 
којега сам допануо хала 
у нездравље удбинског диздара.“ 
Кад Ружица еглен разабрала, 
од радости и од жеље живе 
трипут јекну, те механа звекну: 
„Ах, ах, срце, је ли то истина, 
да л'ја виђо' хасрет са очима?“ 
Око грла спучи момку руке, 
преложи се као да је мртва 
од радости преко срца момку. 
Алија се с муком задоијо; 
воде нема да умије лице, 
но је вином зали црвенијем 
и покваси цуру по образу 
-- он је знао док је хавизао. 
Скочи цура кā да се помами,
па делију за десницу руку. 
Сва три боја ш њиме разминула, 
и на сваку стубу на калину 
по два пута брата пољубила, 
уз пољубац сваки закумила: 
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„Мили брате, јеси л' знао за ме?“ 
„Нисам, Ружо, Бога ми милога! 
Да сам знао, давно бих дошао, 
да си у Беч или иза Беча.“ 
Изведе га на најгорње боје. 
И ту јој се мало учинело, 
но отвори од одаје врата 
ђе јој седи чеиз од удаје 
и џевахир, и киметли ствари, 
на мавено шилте посадила. 
Та механа у вису висока, 
видаху се и банови двори 
и шикали кафаз девојачки. 
Ружа сједе покрај брата свога 
па га з двије руке загрлила, 
а пр'о плача пита сиромаха: 
„Мој Алија, моје очи златне 
-- мој Алија, моја аџамија! --
на кога се ослони, Алија? 
Кад те срећа паде и Златија 
те уфати Вишњић капетана, 
што му, грдан, не осјече главу? 
Знаш ли ког си у Клис оставијо? 
Е, диздара, издајицу царску. 
А цијели у дворове Турци, 
ниједан ти није од помоћи 
пошто, срећо, на те је јунаштво, 
и нишани на те султанови, 
име твоје у све краљевине 
-- То не могу аге прегледати 
ни бегови по Унђуровини, 
да пред њима боље јунак буде --
но ти диздар пушти душманина 
и сломи ти твоја златна крила, 
сломи намуз цијела Турчина, 
издаде ти дора и Златију 
-- издало га љето и година!“ 
„Моја Ружо, моја сестро мила, 
све бит мора, када је судбина.“ 
Ружа брату 'вако беседаше: 
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„Сестри куку, чаре учињети 
ђе не могу тебе, сиромаше! 
Да је прије у времену било, 
доклен није у кафаз панула 
Ангелија бана Аршамскога, 
и на њу се стража поставила... 
Сад да страже ни ђавола нема, 
и ја би' је за те потурчила; 
сад се Ана наљутила на ме 
ђе си хтијо женити се Златом. 
Ко ће саде госпу уверити 
да ти не знаш шта је било амо?“ 
Па ђевојку сузе пролијевљу 
као да је брата укопала. 
Алија је Богом кумијаше: 
„Аман, Ружо, к'о од мајке сестро 
-- аман, Ружо, к'о од срца мога, 
аман, Ружо, и срце и душо! --
з божје стране учини ми чаре, 
немој брата свога упуштати 
под црн образ царског издајице 
и безбахтне Алајбега Злате, 
што је за ме свашто изгубила! 
Не кумим те да се женим ш њоме, 
без с робије да је даднем бабу, 
да њезина обрадујем баба 
-- ондар, моја мила посестримо, 
ево мене, ево моје главе --
јä л' ме уби, ил' ми чини чаре!“ 
Ђевојку су сузе пропануле, 
па овако беседи Алији: 
„Брате мили, мојега ми здравља, 
вила да си па да носиш крила, 
не би мог'о кафазу доћи, 
а камоли виђет Ангелију 
ил' несретњу Алибега Злату. 
Већ ако ћеш, срећо, кабулити 
-- а ја с мојом да рескирам главом; 
ти немадеш браде ни бркова, 
перчин ти је као коса моја 
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ил' најбоље цуре у Аршаму; 
јагодице такије' хи нема, 
ни очију у Маџаре нема, 
ни у њихне госпо'ске девојке --
сад да свучеш мајсторске хаљине, 
да те своја сестра претевдили, 
да обучеш рухо ђевојачко 
кā што носу приморске ђевојке; 
да обучеш бурунџук кошуљу, 
по бурунџук свиленоме платну 
-- више злата но свиленог платна --
па низ прси кићене бехаре, 
а уз руке крмзи чивтијане, 
и на грло селске огрлице; 
па на бедре џанфезли димије, 
а испод њих гаће сандалије 
под кићене бућме решмалије; 
око срца кушак ћемер сјајан 
и на срце пафту запучату; 
па на плећи три кркли јелека, 
а на уши приморске менђуше; 
на филдиш ти перчин ишчешљати, 
на двије га уплес' плетенице, 
свезати га преко чела твога, 
па за перчин запучит цвијеће 
кā што носу сељачке ђевојке, 
да с у Аршам цуре не осјете 
ђе та сила није ђевојачка, 
-- ни та ђовда, ни те мишке клете, 
нити алем прсти на рукама --
опремит те, насут јунгу вина 
која оке три-четири прима; 
ондар фенер у бијеле руке, 
и у фенер муму запалити; 
ти на ноге шикали папуче 
-- ја пред тобом мерџанли нануле --
до Пауна, њемског харамбаше. 
Ту ћу њему добро вече дати 
и с јунгом га вина поздравити. 
Штагој са млом шћене затракиват, 



   Авдо  Међедовић                                                             

1886

Епске 
народне 
пјесме

ти све шути, немој беседити. 
Ако Бог да а срећа донесе 
те преварим динског душманина, 
те поведем тебе до Анице, 
нашег бана миле једихнице. 
Љута јесте, ал' што Бог дā јаки. 
Сад Алија, од савјета мога 
друго немој чекат сјетовање, 
већ ако ћеш, скидај одијела,
ја да вадим бошчу с хаљинама.“ 
Аља вреле сузе пропадоше. 
„Сестро моја, свака судба дође 
-- и пешице без дората мога, 
па остадо' без светлог оруж'а, 
па с' учиње' мајстор дунгерине; 
па сад, сестро, руха ђевојачка, 
да са ш њима 'нако чаре тражим; 
а ја тако научијо нисам. 
Ама воља није, но невоља. 
Хајде, Ружо, ради како знадеш!“ 
Па са себе скиде одијела, 
а ђевојка бошчу принијела. 
Обуче му бурунџук кошуљу 
-- свилно платно, трећа жица злато --
а низ прси шарени бехари, 
а уз руке крмзи чивтијани. 
Па обуче гаће сандалије, 
па на њима бућме решмалије, 
па по њима приморске димије; 
око срца кушак ћемер сјајан, 
на срце му пафту запучила. 
Низ грло му окити ђердане, 
па на плећи три кркли јелека 
-- сва три момку један пр'о другога --
па на уши приморске менђуше. 
Па му филдиш чешаљ дофатила, 
ибришим му перчин рашчешљала, 
у двије га сплете плетенице; 
обадвије преко чела свеза, 
па за њима вештачко цвијеће. 
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Прим'ски чембер тури перишане, 
за перчин га иглом запучила. 
Па му сјајно даде огледало: 
„Нај, с' огледни, мој бијел свијету! 
Мојега ми здравља и очију, 
у сву нашу земљу у Аршаму 
-- у Аршаму и око Аршама --
нити слике има ни прилике. 
Јадна Ана, а јадна Златија!“ 
А кад Аљо огледало прими, 
кад је себе сејир учинијо, 
драгом Богу па се замолијо: 
„Драги Боже, опрости ме, јаки! 
Воља није, већ невоља љута.“ 
Па овако сестри беседаше, 
„Сестро моја, мојега ми здравља, 
ја сāм себе не познајем, Ружо. 
Моја сестро, све ћу опростити 
-- ајде, просто јелек и димије --
а непросто гаће сандалије 
и испод њи' бућме решмалије!“ 
Ђевојка му ријеч беседила: 
„Нек' је сретњо -- нек' за фајду буде --
па од тога ништа бити неће.“ 
Па му фенер с мумом запалила, 
а у јунгу вина наточила; 
шикали му натаче папуче, 
онда себе мерџанли нануле, 
на механу заклопи капију. 
Изведе га на сокак чалију, 
пр'о сокака цури у авлију 
ђе ту Паун и стража стојаше 
-- па он сједи на стол на капију 
и пр'о бедри држи посјеклицу, 
мартолози около кафаза 
на витке се сабље подупрли. 
Код Пауна крчмарица дође, 
преклони се, добро вече вика. 
Капетан јој здрављем одазива: 
„Добро дошла, наша чпијунице! 
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Има л' ико тамо од Турака? 
Јеси л' њима дошла на уходу, 
да потражиш Алајбега Злату?“ 
Шале није так'а госпођица. 
Млого мудра, а срца предобра 
-- силом јој се сузе обасуше, 
са два ока на земљу просуше, 
па пр'о плача рече капетану: 
„Што то збориш, млади капетане? 
Што то гњавиш љуту сиротињу 
без никак'а рода ни порода, 
једну женску без ниђе никога? 
Шта сам вама до сад учинела? 
Кога сте ми нашли у механу? 
Да си кога наш'о, капетане, 
како би ме заклонијо младу 
и сачув'о моју сиротињу 
-- а камоли, фала Богу јаком, 
кад ме славну даде и поштену?“ 
„Ја се шалим то. Ко ти је, Ружо?“
„Капетане, нико ни од кога; 
ово ми је једна сестра моја. 
Иза мене останула луда, 
нисам знала ни да ми је жива 
-- вољела и да није жива; 
шта ће живет љута сиротиња 
по туђије' кућа подхрањена? 
Сад ђевојка стигла за удају. 
У добру се кућу испросила, 
у Котаре, у горње Приморје, 
у широко село Препелицу 
за некак'е Мила Чепељицу. 
Скоро ће јој, брате, свати доћи. 
Млого свата, у ње мало дара; 
на муку се сестра нанијела 
и к мене се потежила амо, 
дошла к мени да јој што поможем 
ил' новијем, или половнијем. 
Ја нејака, а она сиротна, 
не знам чим ћу сестру угледати. 
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Повела је госпи Ангелији 
израд здравља њејна брата мила, 
ради сретње њејне удадбине, 
не би ли је чиме угледала.“ 
Здрав у здрављу, понуди га вином. 
Кад капетан јунгу дофатијо, 
полу попи, а полу поврну, 
па погледа лице Алијино, 
па овако рече крчмарици: 
„Ја те Богом, крчмарице, кумим; 
кад с' овак'у сестру подхранила, 
што је млога неће родит мајка, 
што ј' из села у село удаде? 
Што не сведе цуру у Аршаму, 
што би за се нашла госпоштињу? 
Ова вила да узме сокола; 
да ми море цура запанути, 
ја бих полу дао имовине.“ 
„Капетане, не гријеши душу! 
Ја ти причам ђе ни знала нисам 
да л' је жива, а камол' пристигла.“ 
„Е, Ружице, срећа ти је добра. 
Горекан су на искуп ђевојке 
на кафазе код баневе Ане, 
аршамскије' шес'ет ђевојака 
-- све сестара и рођених шћера, 
крчмарице, нашије' главара. 
Свака ће је даром даривати, 
добро ће се сестра опремити.“ 
Крчмарица десну руку пружа: 
„Збогом остај, млади капетане! 
Сваку срећу мирну задобијо, 
коју си ме у кафез пуштијо, 
да уведем сироту ђевојку.“ 
Аљо прође поред капетана, 
а капетан десну руку пружа 
те за бедру уштину Алију, 
па овако ријеч беседијо: 
„Чврста тела у селске девојке!
Ово нит' сам чуо, ни видијо.“ 
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Аљо са свог срца уздихује 
и овако на срцу мишљаше: 
‚Што дочека сиротан Алија 
да се с тобом ашиклуци граде?‛ 
Док га Ружа крај стуба привела, 
у папушлук остави папуче, 
па с Ружицом уза мердивене. 
Ружа лахко беседи Алији: 
„Мој Алија -- моје очи златне! --
што ти ноћас срећа добра дође 
да свакога наљубиш се лица 
аршамскије', срећо, госпођица! 
Сад горекан кад међу њих дођем, 
ш њима сам се шалит научила. 
Кад ћу њима ‚добро вече‛ рећи, 
свака ће ми одазвати здрављем 
и преда ме на ноге скочити, 
и свака ми скатарити мајку. 
Рећи ће ми: ‚Ђе си, лажљивице? 
Извара нам благо иж њедара 
фалући нам унђурске бећаре. 
Видиш, Ружо, једна курветино, 
шта бећари з ђевојкама раде! 
Вазда вичеш, „Доћи ће Алија,“ 
а он за те ни хабера нема 
-- ето ђе се шћијо оженити 
с Алајбега адиђар Златијом, 
а за тебе ни хабера нема. 
Ти се 'вамо у зле туге дала. 
Нико брата кā Ружица нема 
болећега, а ни хај'тљивога.‛ 
Па скочити те се загрлити, 
-- а ти немој ништа бесједити. 
Како која у љубљење дође, 
ја је пушћит, ти је пољубити, 
док прођемо шес'ет ђевојака. 
Кад до краја у одају дођем 
до госпође баневе Анице, 
Склони очи, не гледај ђевојку 
-- ти си момак аш'кли и меракли. 
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Ђевојка је кā и белогорка: 
одгојено прекодобро лице 
-- билах тешпих, кā да грије сунце! --
на ђевојку коса рашчешљана, 
а на њојзи свил'на чамашира 
и кошуља од бурунџук платна 
-- бијели се кā и груда сњега. 
Сад је љето, у Аршам' врућина, 
на ђевојку харирли одело.
Колика је коса ђевојачка, 
с русом се је косом опасала. 
Не окрећи очи јастребове 
да погледаш грло у Латинке; 
бих ти, Аљо, јемин учињела, 
кад би шћела да попије винце, 
да се винце види кроз гроце. 
Танко клето грло и дугачко, 
на грлу јој три ђердана златна 
-- један бисер, а други мерџанли; 
трећи, што је доље по дојкама, 
све на њему рушпе и дукати. 
Тек нијесу кā и рушпе друге 
од педесет ил' стотине гроша, 
но по један више од хиљаде. 
Бијел харир, а то злато жуто, 
а бијеле дојке у ђевојке, 
и стару би памет занијела, 
а камоли момку нежењену. 
Каде, срце, до госпође дођем, 
на мене ће срдна бити госпа 
-- и нека ће, и невоља јој је. 
Преда млом се ни помаћи неће, 
но ће рећи: ‚Ко те тражи амо 
крчмарице, пси ти дрли мајку!‛ 
Очи твоје склони по недрима, 
перишане тури по очима, 
не откривај очи соколове. 
Ја знам сама шта ћу беседити. 
Ти се близу поред мене нађи, 
клони главу мене за плећима. 
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Ако Ана скочи на ногама 
те ј' одљутим и ш њом се пољубим, 
кад ти Ана у наручје дође, 
не љуби је кā и што се љуби; 
прекини јој ђердан од дуката, 
нек' се проспу маџарије жуте, 
нек' попану по халији свил'ној. 
Ти се одмах на кољена снижи, 
ноге твоје тури пода себе, 
а преклони руке на срдашце, 
обор' очи у своје криоце. 
Шта ће са млом госпа бесједити, 
немој да те ђаво преваријо 
да би коју ријеч испушћијо 
јä ли усне на смијех туријо! 
Познаће те паметне Латинке, 
познаће те и осужњиће те, 
мене црној очи извадити.“ 
С тијем халом наврх мердивене, 
крчмарица госпи на капију. 
Диже чоху, паде у одају, 
и за собом уведе Алију, 
‚Добро вече‛ рече ђевојкама. 
Ђевојке јој одазваше здрављом 
па пред њоме на ноге скочише. 
„Добро дошла, једна лажљивице 
што нас свије' вара и извара! 
Извара нам благо ђевојачко 
фалући нам момке унђуровске, 
а све за све побратима свога: 
‚Так'ог брата ниђе нико нема! 
Он ће к сестри у походе доћи. 
Видећете, аршамске девојке, 
што је соко и соколско лице.‛ 
Видиш, кучко, п'јана крчмарице, 
што ти хају браћа за сестрама. 
Он се жени Алајбега Златом, 
а за тебе ни хабера нема.“ 
Сад ђевојка мудра и паметна, 
сузе рони кā и жалошљива, 
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па свакојој рече госпођице: 
„Фала, госпе, на ваше дочеке 
што ме добро, госпе, дочекасте, 
з беседама срце распористе. 
Сироту је ласно увредити 
и њејзино срце распорити. 
Ви причајте како која знате, 
а ја сāма, што Бог даде јаки.“ 
Пред њом цуре раширише руке, 
наизред се ш њоме пољубише. 
Она пушти, а Алија прими, 
док ижљуби шес'ет ђевојака. 
Свака узгред упита Ружицу, 
„Оклен ти је цура, крчмарице? 
Добра ли је и госпосна ли је, 
тек з далека дошла до Аршама 
па је путем опржило сунце! 
Ако биде о'ђе у Аршама 
да поседи десет, петн'ес' дана, 
так'е неће имат међу нама.“ 
А Ружица њима бесједила, 
„Шта зборите, незнане ђевојке? 
Чудите се мојој сиротињи 
-- ал' с' чудите, ал' потпрдњете? 
То је моја сестра од матере, 
нисам знала ни да ми је жива. 
Она стигла, па се испросила.“ 
Па с Алијом до Анице дође, 
кад Аница лежи на шилтету, 
са јаглуком превезала главу. 
Ибришим јој косе растурене 
преко прси и госпо'ског лица, 
кроз косу се шатраху ђердани 
кā и сунце кроз јелово грање. 
На десну се руку подслонила 
а с лијевом чело дофатила, 
све мишљаше шта је учињело 
и шта ли је са Алијом било 
-- госпо'ско јој лице потамњело 
баш к'о да је кугу боловала. 



   Авдо  Међедовић                                                             

1894

Епске 
народне 
пјесме

Крчмарица до госпође приђе, 
преклони се, па јој руци пође. 
Ана своје ноге не помера, 
вањ овако ријеч беседаше: 
„Пси ти дрли и оца и мајку, 
крчмарице! Што си дошла амо? 
Ако буде од Бога дермана 
те ми могну помој марифети, 
живу ћу те у море бачити, 
нек' те рибе једу приморкиње. 
Ти си, кучко, три године дана: 
‚Данас, сјутра, доћи ће Алија,‛ 
и ја ти се обећах Алији, 
на се вјеру примих муслиманску. 
Пости', кучко, до три Рамазана; 
клањала бих, теке не умијем. 
Сама своју срећу узафтила, 
бабу моме у час' ударила; 
од мене се отканијо бабо. 
Знаш од мене шта си учињела?“ 
Аљо главу склони по прсима, 
за плећи се крије Ружичине. 
Ружа клече на оба кољена, 
па лежући госпођицу љуби: 
„Аман, моја и кућо и срећо! 
Сирота сам без ниђе никога, 
и ет' ову сестру к'о камену. 
Нисам знала ни да ми је жива, 
она стигла и испросила се. 
Дошла к мене да ј' угледам чиме 
јä л' новијем или половнијем 
-- или как'а за сватова дара, 
или с как'ом паром из недара. 
Ја се к тебе потежила, госпо, 
израд твога здравља и госпо'ства 
-- па и тебе и брата твојега --
да угледаш моју сиротињу. 
Сутра ћу ти нешто ново причат.“ 
Ангелија соја госпо'скога 
а одвише срца болећљива, 



   Авдо  Међедовић                                                             

1895

Епске 
народне 
пјесме

па скочила те је загрлила, 
у лица се с Ружом пољубила. 
Па рашири Ангелија руке 
да загрии и пољуби Аља, 
а делија према уредбама 
-- кā што му је наредила Ружа --
уједе је зубом под вилицу, 
прекиде јој златну огрлицу 
-- снизаше се злаћени шорвани 
низ бијеле прси ђевојачке, 
на свилену падоше халију. 
Цура врисну, отиште Алију, 
па овако рече крчмарици: 
„Кучко једна, питома Ружице! 
Кад си шћела доводит ђевојку, 
што је н'јеси мудро сјетовала 
да се љуби кā и што се љуби? 
Она мрдна кā вашка црна!“ 
А Ружица сузе пролијева 
па госпођи паде на кријоце: 
„Аман, аман, госпођице драга! 
Опрости ме, јер је аџамија, 
у туђе се куће подхранила, 
чувала је овце планинама 
-- некад овце, а некад јагањце --
није знала ни у село систи, 
а камоли шехер јä паланку. 
Ја ћу ове рушпе покупити, 
покупити па хи нанизати, 
о твоме хи грлу обесити.“ 
Осмехну се китна Ангелија, 
„Е, как'а си, вешали те Турци 
по планини о зелене јеле! 
Падала ти на мукама душа 
кā и што је мене покрај тебе 
три године и још више дана!“ 
А Алија сједе на кољена, 
обје ноге сави пода себе, 
сави руке на своје срдашце, 
поврх чела сави перишане 
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-- сави очи, гледа у криоце --
па код госпе седе крчмарица. 
Почеше ту сохбет ударати 
-- Ружа вољно, а госпа невољно. 
К Алији се цуре начетише, 
почеше му руке дофаћати 
и на руке прсте погледати. 
Не припсаху као ђевојачки. 
Једна другој оде беседити: 
„Види, сестро, ове горске виле, 
как'и су јој прсти на рукама, 
а у так'ој расла сиротињи
-- а ми свака на меку шилтету 
шећер јеле, шербет воду пиле, 
свилу преле, на свилу сеђеле; 
ни од једне ниђе ништа нема 
што је помоћ од Бога милога, 
помоћ божа на ђевојку младу.“ 
Почеше му дизат трепавице 
са румене момку јагодице, 
грлити га и миловати га; 
дигоше му перишан чаткију, 
насмијаше на силу Алију 
-- кад с' осмехну, кā до бисер сину. 
Почеше се цуре примицати, 
на кољено дупе натицати, 
а Ружица редом размицаше: 
„Шта чините, наше госпођице? 
Ил' озбиљно, или се шалите, 
а са мојом сиротињом љутом?“ 
Све хи више забушава Ружа, 
а све гледа у очи Аницу, 
не би ли је Ана погледала, 
не би ли јој ишарета дала 
да се штогођ сјети за Алију. 
Ана лежи кā и болешљива, 
баш к'о да је куга погодила. 
Са јаглуком превезала главу, 
преко очи руку претурила, 
растурила косе по јастуку. 
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Виђе Ружа, селамета нема, 
па оваку рече лакрдију: 
„О Анице, славна госпођице, 
би' рекао тебе гледајући 
да би рада санак боравити. 
Дај нам изум да се растурамо, 
па ујутру кад осване, госпо, 
ако речеш, опет ћемо доћи.“ 
Бирдем Ана једва дочекала, 
па овако бесједи Ружици: 
„Све госпо'ске лијепе ђевојке, 
опростите као сестре моје, 
болесна сам ноћас без карара. 
Свака хајде сада двору своме, 
а ујутру кад огране сунце 
да дођете на кафаз ђевојци, 
да малочак џумбус саставимо. 
Море Бог дат да за хајир буде, 
да са Златом женим брата мога.“ 
Свака цура на ноге скочила, 
па најзадња питома Ружица. 
Говори јој банева Аница: 
„Хајде, Ружо, на твоју механу, 
остави ми сироту ђевојку. 
Нек' ми душек простре по халији 
-- црвен душек од црвене свиле --
нек' врх мене кумаш јорган баци, 
па нек' са млом легне у душеку.“ 
Ружа мљаше, сјетила се Ана 
-- Ана за то, хала, хабер нема. 
Ружа рече, „Остај з Богом, госпо!“ 
Она њојзи, „У добар час, Ружо!“ 
Оста Ана без ниђе никога, 
сал са ш њоме сиротан Алија. 
Ана рече сиротну Алији: 
„О ђевојко, кā и сестро моја, 
ти отвори капак од седефа, 
простри свилен душек на одају 
-- душек црвен од црвене свиле --
чаршаф тури од бела харира, 
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пр'о јастука бошче позлаћене, 
па нас покри кумашли јорганом.“ 
Сад Алија на срцу мишљаше, 
„Худе ли си среће, сиромаше! 
Једни јади, оста' без оружја 
-- без оружја и коња крилата --
други јади, мајсторска одела; 
трећи јади, руха ђевојачка, 
да ме Н'јемци у Аршаму штипљу; 
а четврти, ђе доспје Алија 
да простиреш душек ђевојкама. 
Ама хоћу, чаре не имаде.“ 
Па седефли капак отворијо, 
са рукама душек дофатијо 
-- нити мога душек одржати, 
но се душек преко руку Аљу 
прелијева и тамо и амо 
баш к'о пјена по дубоку виру, 
јер то вуна није ни јарина, 
но у душек 'тичја перушина. 
Аљина се памет занијела 
од велике свите на душеку, 
сав поткићен бисером и златом. 
Вреди здраво кутије дуката. 
Па прострије душек по одаји, 
по душеку чаршаф од харира, 
два јастука један по другоме, 
па злаћену бошчу по јастуку, 
-- свил'но платно, ама више злато. 
Претури се на душек девојка, 
склопи очи као да је мртва; 
покрај ње се косе растурише 
кā и сенке према месечине. 
У доброме зевку подигнута 
-- у напредак и у младос' њејну --
по образу роса попанула 
кā изјутра по зеленој трави. 
Аљо оста без нигђе никога, 
па погледа зинет по одаји. 
Самом дибом соба престрвена, 
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наоколо мијетачком кадифом; 
наоколо по мљетској кадифи 
све прострта напоред шилтета. 
У шилтета чоха венедничка, 
наоколо златне гране редом, 
маџаријом жутом поткићена. 
З двије стране по дван'ес' кандиља 
ни ода шта, већ од суха злата; 
наоколо по одаји редом 
-- по дувару од врата до врата --
све велике слике уковате, 
-- уковате и увеличате --
од сребра хим свакој оковице; 
у сликама коњи и јунаци, 
и златне хим више глава гране. 
Кад погледа сиротан Алија, 
кад те слике нису од Н'јемаца, 
-- од Њемаца ни од Маџараца --
но све слике од Унђуроваца. 
З двије стране одаји на врата, 
ту бегова до два бајрактара: 
з десна Деснић, а с лијева Мемић; 
до Деснића Врцић Ибрахиме, 
крај Мемића Дулићу Мешине; 
крај Врцици Вилић Хусеине, 
крај Дулића Арнаут Османе; 
код Вилића Осман Танковићу; 
виш' Османа Алемкадунићу; 
код Алема Нушко Куртагићу, 
крај Нушина Хуремагић Ибро; 
покрај Ибра Ћејванов Мешине, 
крај Мешина Хрњичин Халиле; 
крај Халила Орлић Мустафага, 
до Мустафе Селим Велагићу; 
до Селима до два бајрактара 
што двораху два бега цетинска; 
па пр'о Уне Боснићу Мехмеде; 
па дванаес' редом бајрактара 
преко Уне од Унђуровине, 
који дворе дван'ес' капетана, 
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што покрећу војске бес фермана. 
Па погледа међу прозорима, 
кад ту своју слику умотријо. 
Та је слика најокићенија. 
Око слике башча насађена, 
и у башчу двије сандалије 
од сребрене жице исплетене, 
позлаћеном пуљком попуљате. 
Сјајан хастал међу скемлијама, 
двије чаше -- обље од биљура --
обадвије по од литре вина; 
једну држи руком њезин бане, 
а другу је дофатила Ана 
-- склонила се, те поздравља Аља. 
Та је слика и најодличнија, 
познаје се да је најмилија. 
Сад се чуди сиротан Алија: 
„Не чудим се паметној ђевојци 
-- а Ружици, што хи Ани каза --
но како хи увелича Ана; 
нит' хи чула, нити хи виђела, 
створила хи кā да ј' ш њима била.“ 
Па помисли на срцу својему, 
„Ко ће црну зору ишчекати 
гледајући покрај себе вилу 
како спава, а хабера нема? 
По лицу је роса попанула. 
Ти, Алија, царева газија; 
више ништа ни жалити немаш 
-- и роб бијо, или погинуо --
за себе си спомен оставијо, 
за цара си добијо мејдане 
и царски си намус отворијо, 
целој Босни крила раширијо; 
на Козару браћу осветијо 
-- један, Аљо, међу триста ђида --
и Вишњића у Клис свео жива, 
и сишао без нигђе никога 
до Аршама у ћесаревину; 
преко страже дош'о до кафаза 
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и уљег'о код баневе Ане. 
То ће бити једно спомињање.“ 
Па извади јаглук из недара 
те покупи росу по ђевојци, 
по њезину лицу бијеломе. 
Па делија скочи на ногама; 
з двије стране по дван'ес' кандиља 
те свакога ишћеши Алија. 
Примаче се, загрли девојку, 
Пољуби је и два, и три пута; 
па му ђаво не да сеђет се миром, 
но уједе за образ ђевојку. 
Цура врисну кā под камен гуја, 
па завика: „Мене нестретници! 
Еве данас четири године 
од како сам у кафазу сама; 
нису ми се свеће ућешиле 
нит' се виле на ме наклечиле 
-- нису виле, нити су џиније. 
Шта сам ово Богу згријешила 
те се моје муме ућешиле? 
Шта ме ово у душеку дави 
-- ил' су виле, или су џиније?“
Алија јој 'вако беседијо: 
„Шут', госпођо -- језик прекинула! --
не пушт' гласа, не губи јунака! 
Ништа н'јеси Богу згријешила, 
нит' те виле даве, ни џиније, 
но те слике са дувара даве 
које си хи усликала, госпо 
-- усликала и увеличала.“ 
Кад је госпа чула лакрдију, 
намах скочи на мехку душеку 
па Алији ријеч беседила: 
„Е, за Бога, приморска ђевојко! 
Не знаде се са млом пољубити, 
а камоли слике пречитати, 
ко су слике и момци који су. 
Ил' си тамо њима познанита, 
ђе си близу до њихне границе?“ 
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„Право си ми отказала, госпо. 
Нисам, госпо, чколом чколована, 
ни на слике име начитала.“ 
Ана грли сиротна Алију 
па га Богом и свијетом куми: 
„Познајеш ли ове Унђуровце 
што су слике њихне на духару?“ 
„Ја познајем, госпо, свакојега.“ 
„Е, за Бога, приморска ђевојко! 
Јесу л' штогој јä гори јä бољи 
него што су сликом усликани?“ 
„Госпођице, мојега ми здравља, 
гори нису, ако бољи нису. 
А госпођо, преварит те нећу, 
божа ти је вјера несломљена. 
Причај мене све што имаш млада, 
никоме те проказати нећу, 
да ме прође са два рама глава. 
Од овије' некол'ко момака, 
која ти је слика најмилија?“ 
„Очи моје, приморска ђевојко, 
свих овије' тридесет момака 
-- сви су мене мили и поносни, 
и драги ме теке покрај срца --
а ет' онā Влахињић Алија, 
он ми мијо исред срца мога 
-- ал' га нема, немала га мајка! 
Дослен мијо, а сад омрзнуо. 
За њега сам испрошена била; 
ни виђела ни чула делију, 
сал што ми је твоја сестра Ружа 
показала ђе у ропство била, 
и казала соко и младина. 
Послије га хабер потврдијо 
низ цијеле наше краљевине, 
да ј' он један да так'ога нема. 
Ал' фајде ни од њега нема; 
он се з другом цуром оженијо, 
са лијепом Алајбега Златом, 
а на мене не окреће главе. 
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Све смо њему књиге оправљале 
у неђељи по два, по три пута, 
ја и твоја сестра крчмарица, 
па сад не знам шта је било ш њиме. 
Ил' не знао, или не хајао.“ 
А Алија беседи госпођи, 
„Госпођице, луде ти си главе! 
Да ј' Алија дофатијо карте, 
да је штогод за то знао за те, 
да си, цуро, иза бела Беча, 
јä л' би своју главу изгубијо 
јä л' би тебе себи набавијо, 
госпођице, да нијеси л'јепа, 
но баш да си од очи слијепа. 
Тā је момак од так'ога соја, 
штогој рече, да варања нема. 
Те што --, што се зарочијо Златом, 
за њега би и четири биле.“ 
Ондар њему беседи госпођа, 
„О ђевојко, кā и сестро моја, 
кад би' знала да он хаје за ме 
кā што хаје Ана за Алију, 
кад би девет набавијо љуба, 
ја бих на се кабул учињела 
да се зовем десета Аљина.“ 
Кад је Аљо речи утврдијо, 
он овако рече госпођици: 
„Ангелија, срце и душице, 
шта би мене муштулука дала, 
јä л' до хевте,јä л' до петн'ес' дана, 
само док се у Приморје врнем 
да добавим у Аршам Алију, 
а код моје сестре крчмарице?“ 
„Чу л', ђевојко, кā сестро од мајке! 
Имам доста чеиз џевахира 
за удаје моје припремљено 
-- колико је смотато комора, 
све у чохе теке венедничке, 
око коморе дибом покривене; 
ту опрему моју за удаје, 
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у јефтино да је преценимо, 
она ваља једног доброг града --
све би' теби муштулука дала; 
само јаглук не би', ни бошчалук, 
што сам њега за Алију ткала. 
Заклела се Богу милосноме 
да бошчалук други носит неће, 
ни кошуљу од злата везену.“ 
Алија јој ријеч беседијо, 
„Ја те, госпо, не би' засрамила 
да ти чеиз узмем ђевојачки, 
без овако да се насулимо: 
мене дукат, а тебе Алију.“ 
„Шта је дукат, а ста је стотина 
-- а хиљаду не бих погледала!“ 
Алија јој тихо беседаше: 
„Мислијо сам да си добро мудра, 
да је памет цела код Латина; 
ти не имаш памет ни несреће.
Видиш, госпо -- ш њима не виђела! --
ево ти га на кафазу твоме, 
на душеку и меку шилтету. 
Види, моје срце из недара, 
как'ога сам допануо хала!“ 
Кад госпођа сабра лакрдију, 
колико је на ноге скочила, 
у шишета главом ударила 
кā да се је млада помамила. 
Кā махнита запали кандиље, 
па злаћене кључе дофатила, 
па варакли сепет отворила, 
па извади бошчу позлаћену 
-- у тој бошчи рухо капетанско 
од зелене мљетачке кадифе; 
нема шара што немаше злата 
-- цело беше у гране злаћене, 
златне токе низ прси јуначке --
шапка капа, круна капетанска 
од првога обор-капетана, 
што он суди с тридес' капетана, 
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што он вазда седи ус краљеве --
па завика сину сиротноме: 
„Све ћу Ружи јаде опростити, 
а ове јој опростити нећу, 
што ј' овако срушила сокола, 
златног змаја у женска одела. 
Свуц' се, срце, те се преобуци! 
Ова сам ти руха порезала 
када сам се за те обећала, 
данас, сутра, да ћеш доћи амо. 
Без суђења, нема долазења.“ 
Момак женску скиде ђеисију. 
Кад обуче крстата одела, 
да је коме стати погледати 
ђе Алија на шилте седаше, 
туна месец сјајан шатријаше. 
Погледа га белогорка вила, 
па кад виђе сивога сокола, 
гледа слику, а гледа Алију 
-- удари се једно спрем' другога. 
Ондар цура раширила руке, 
око грла запучи Алији; 
од радости и од хасретлука 
потаја се у ђевојку душа, 
би рекао да ј' умрла давно 
-- превали се преко пасу Аљу 
кā младица по дубоку виру. 
А дечко је баци од криоца, 
сават ибрик с водом дофатијо 
те јој уми пребијело лице 
док поврну душу у девојку. 
А девојка шућур учињела, 
а саватли капак отворила, 
једну пљоску извадила вина 
-- ципцијела од злата сковата, 
која фата до три литре вина --
па дофати чашу позлаћену 
-- та је чаша цијела од злата, 
која фата седам драма вина; 
то су чаше такије' госпођа --
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и с пљоске је чашу напунила 
-- чашу себе, а пљоску Алији. 
„Здрав у здравље, господаре мили! 
Слава Богу, кад те спреми о'ђе. 
У добро си место погодијо. 
Мореш сеђет месец и годину 
док се, срећо, како чаре нађе, 
са помоћу Бога великога, 
љубит мене, а љубит Златију 
-- љубит двије, да ти криво није --
ја вјерујем, да ћу твоја бити, 
мислим да ме нећеш отурити.“ 
„Ано, срце, аџамија ли си! 
Заборави л' шта ти прије рек'о, 
срце моје, на душеку твоме? 
И црн би се камен преломијо, 
моја ријеч никад до вијека. 
Ано -- срце, и моја душице! --
бе л'је Злата у нас мусломана, 
там' до цара њејзин глас додала 
да је так'е у све царство нема. 
И ја знадем, и ти знадеш, Ана, 
порушна ти седи у одаји 
-- рушна 'дела, уплакана лица --
да је силна, и ти ћеш ми рећи. 
Кад би рекла Алајбега Злата, 
‚Ја те узет поврх Ане нећу. 
Или волиш мене, ил' Аницу, 
једну отур', другу узми за се,‛ 
Бог ти вера, банева ђевојко, 
ја би' прије отуријо Злату 
и њезину ц'јелу имовину, 
и од баба и од њејне мајке 
-- згоднија је од царског везира 
и од царског паше свакојега --
у све то ногом бих удријо, 
с тобом свијет бијел преобијо, 
све просијо, тебе доносијо. 
Ал' виђећеш, лијепа девојко, 
как'а ли је вера у Турака, 
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шта ће за те говорити Злата.“ 
Ону пљоску искапијо вина, 
он је натраг врће госпођици. 
Госпођица њему беседила, 
„О љ' још једну, очи моје вране?“ 
Још је једну момак укапијо, 
крај себе је тури на душеку, 
па пригрли банева Аницу 
-- он Аницу, а Аница Аља. 
С љеви' руку јастук начињеше, 
з деснијем се оба загрлише; 
играше се игре свакојаке, 
а највише вука и оваца 
док се млада ђеца уморисе, 
па поспаше кā да се поклаше. 
Једном Ана оком прогледала 
-- по кафаза огријало сунце, 
па закука лијепа девојка: 
„Куку, Аљо, срећо моја златна! 
На наш кафаз отворена врата, 
а на тебе 'дјела капетанска. 
Да је дош'о јä бабо јä мајка, 
грдно ли би ропства запануо, 
јä ли сабље од црна џелата, 
мене црне очи извадијо!“ 
Бирдем с њега ђеисију свуче, 
обуче му руха ђевојачка, 
па полеће цура код пенџера. 
Кад погледа у хазбашчу бабу, 
кад јој бабо бане поранијо, 
и код бана до два џенераља 
и четири аршамска сердара 
-- у хазбашчу рујно пију вино 
и честидбу бану натурају 
за Златију клиског Алајбега 
и косната Влахињића дора. 
Ана узе сиротна Алију 
са кафаза низа мердивене, 
доведе га своме бабу бану. 
Бабу своме руци полећела, 



   Авдо  Међедовић                                                             

1908

Епске 
народне 
пјесме

измакла се, па га стала дворет. 
Бан запита китну Ангелију: 
„Ангелија, мој од срца сине, 
чија ти је сељачка девојка? 
Добра ли је, да је враг изије! 
Одкуд ти се нашла на кафазу?“ 
„Ово, бабо, сестра Ружичина. 
Није знала ни да јој је жива. 
Она стигла, па се испросила. 
Скоро ће јој свати долазити 
за ђевојку, сестру Ружичину, 
па је мучан адет у Приморју: 
кол'ко, тата, за њу дође свата, 
толико јој потребује дара, 
а она се сирота десила. 
Она дара нема спрема свата, 
па је дошла код сестре Ружице, 
не би ли је угледала ш чиме 
ил' новијем, или половнијем, 
или даром, или как'ом паром. 
Синој Ружа на мој кафаз дође 
и доведе сироту ђевојку, 
не бисмо л' је угледали ш чиме 
-- Е, за здравље мен' и брата мога, 
и за твоје, тата, међу нама.“ 
„Нека, сине, таман с' учинела!“ 
Па се руком у џепове маши. 
Бан му даде двадес' чекрклија, 
џенераљи по десет дуката, 
а сердари по три маџарије 
-- бан потплати сиротну Алију 
што му сву ноћ пане Анђелију. 
Анђелија тати беседила, 
„Још ћу, тата, тебе нешто причат. 
Ова цура за овцама била, 
у грахове фале научила. 
Ноћас ми је у грах отварала 
и казала како фали кажу: 
да ме ш њоме у манастир спремиш, 
и с лијепом Алајбега Златом, 
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за три дана и три ноћи тавне, 
да би Злати вољу превољела, 
да би вољом пошла за Тадана!“ 
Кад је бане разабрао речи, 
„Чу л', ђевојко приморска лијепа! 
Кад си рекла да мож' учињети, 
то учини, па ћеш ихја бити! 
Ја ћу тебе у чеиз помоћи 
да се удаш кā да си ми шћерка; 
вазда ћу ти од помоћи доћи 
кā Аницу, што сам је родијо.“ 
Ондар Ана дофати Алију, 
а бан зове китну Ангелију: 
„Кад ћеш, Ано? Ноћас или сјутра? 
Ил' ћеш коње, ил' ћеш на кочије? 
Ил' ћеш, Ано, са собом услуге, 
ил' ви саме и Злата са вама?“ 
Ана рече своме тати бану: 
„До цркве ћу поћи у кочије, 
понијећу нешто џевахира 
да закитим цркву и келије. 
Кад засјаји и свита и злато, 
па ћу рећи Алајбега Злати: 
‚Види, Злато, што је госпоштиња!‛ 
А узећу двије бедевије 
те хи свезат, бабо, за кочије; 
и дората Влахињић Алије, 
и повешћу Кузман бињаџију 
да проигра Аљина дората 
оба дана око манастира 
-- а по ноћи нек' у цркву спава 
ђе спавају оба попа стара.“ 
„Ела, Ано, са срећом ти било!“ 
Ал' ујутру прије зоре ране 
па Алију одведе ђевојка. 
Ш њиме седе до пенџера близу, 
санћим везу и преслицу преду. 
Одајска се отворише врата, 
кад ево ти питоме Ружице; 
поклони се, Ани руци пође. 
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Госпа пред њоме на ноге скочила, 
са слатком је срећом дочекала 
-- воља вољи дошла у невољи. 
Ондар Ана беседила Ружи: 
„Моја Ружа, млого руке пружа' 
да дофати себе побратима 
и вијечног господара за ме. 
Срећа дође и помоћ од Бога, 
ево хасрет међу обадвије 
-- тебе брата, а мене драгога. 
Сад, Ружице, срећа нам је добра 
-- срећа добра, а помоћ од Бога --
у баба сам изун извадила 
са Алијом и клиском Златијом 
да ја могу к манастиру поћи 
да преноћим ноћи три-четири, 
санћим да би превољели Злату 
да вијерна биде за Тадана 
-- не бисмо ли себе избавили! 
Ми одосмо на прилике, Ружо; 
но ти ђе ћеш останути, грдна? 
Тебе ће се очи извадити! 
Но ти иди у хазбашчу бану 
те се моли: ‚Хабер прими за ме 
ђе ја хоћу цркви манастиру.‛ 
Реци бану, ‚Рекла ми је госпа 
да понесем пива и јестива 
што заноси памет у момцима 
-- у момцима и у ђевојкама --
не бисмо ли више изварали 
добру Злату клиског Алајбега, 
сину твоме да би била љуба.‛ 
Ондар ће ти дозволити бане. 
Оно што је пара готовије' 
и ет' оно бољег џевахира, 
то ћеш, Ружо, турит у кочије, 
све у бачве на место ракије. 
Под кочије тури бедевије, 
све бојеве и твоје одаје 
те заклопи на механи врата, 
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-- на механи и авлији капији --
иди ноћас цркви манастиру 
и понеси један товар вина 
-- један вина, а други ракије! 
Кажи тамо међу поповима 
шта је пос'о, ко ће тамо доћи, 
о чему су посли заузети. 
Подај пиће, а утурај биље 
те уфати памет у попове, 
нека пану попи код олтара 
кā без душе и њихније' глава. 
Кад ћеш попа оба опјанити, 
под кочије узми бедевије 
па разастри бисер и џевахир, 
у донлучке чохе замотај и', 
припремај хи за даљнога пута! 
Ја ћу ноћас око полу ноћи 
-- или прије, ил' мало послије --
догнат кола и под њих кобиле, 
а оне ћу свезат бедевије 
под такумом и под рахтовима, 
и златнијем на њима седлима, 
што ће једну јахати Златија, 
једну Ана аршамскога бана; 
А дората, у над Бога јака, 
узеће га у цркву Алија. 
Бежат ћемо здраво и весело.“ 
Ружа на то шућур учињела, 
па код бана у хазбашчу сиде. 
Пољуби га и све бану каза, 
све му каза шта је рекла Ана. 
Бан на томе шућур учинијо: 
„Ела, Ружо, моје десно крило! 
Како знадеш, учини, Ружице; 
неј ли Злату удијелит бану, 
држаћу те кā и своју главу.“ 
Сад Ружица оде у механу, 
а Аница за руку Алију. 
Поведе га низа камерију, 
доведе га пред одају Злати, 
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па отвори од одаје врата. 
Кад уљеже сиротан Алија, 
кад погледа Алајбега Злату, 
како ли је цура порушена, 
как'а ли су на њој одијела? 
На глави јој мрка аспурлија, 
а на плећи црна антерија; 
на руке јој рукавице црне, 
а на ноге црне потињице, 
низ образ јој ране начињене 
-- б'јело лице сузе прогладале 
К= да су га вране искљувале --
та ибришим коса рашчешљана, 
У црна је 'дјела замршена. 
Од те ђовде каранфил ђевојке 
пола пала, а пола остала; 
ископњела од великог јада, 
из главе је памет иштетила. 
Нит' збораше, нит' што говораше, 
без учаше, и Бога мол'јаше, 
и у Бога смрт за себе тражи 
да ни сутра не би била жива. 
Аља Ана тури до пармака, 
у седеф га стола посадила; 
госпа приђе до бегове Злате 
па рашири руке обадвије, 
па овако Злати беседаше: 
„Гајрет ханко, Алајбега Злато! 
Ја сам чула -- турска књига каже --
да се није в'ома добро, Злато, 
у злу своме Богу покудити 
ни у добру коме пофалити. 
Што би тако лице иштетила? 
Зиндан пада на добре јунаке, 
ропство пада на добре ђевојке. 
Ја сам шћерка бана аршамскога 
-- погледај ме, госпо'ска ђевојко! --
жао ми те исред срца мога. 
Није мене тебе жао, Злато, 
што си баба оставила стара, 
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у Клис Ханку Алајбеговицу 
тебе жалит, а добром се носит 
-- та се мука море пренијети --
но је мене тебе жао, Злато, 
онā севдах што си га имала 
за онога сивога сокола 
-- за Алију, турску перјаницу, 
крила, а босанска дика --
што у кратко прође миловање. 
Чак овдале из друге државе 
-- невиђено, само пофаљено --
за њим ми је срце изгорело. 
Има, Златка, три године дана 
како сам се за њег' потурчила, 
за истога суђеника твога 
-- постила сам до три Рамазана; 
клањала бих, теке не умијем. 
Млого сам му књига оправљала 
и велико похарчила благо 
плаћајући књигоноше, Злато, 
да би' ли га на кафаз добила 
-- ал' га нема, хоће л' г' имат мајка! 
Ја сам своје просце отурила 
-- просише ме два земалиска краља, 
краљ Маџарски и краљ Италијски --
А ја, Злато, не шће' ниједнога 
силе веље да бидем госпође, 
сал да бидем љуба за Алију. 
Њихове ме просе баневине; 
просише ме три-четири бана 
-- бан јаночки и бан од Задара, 
бан Тимочки, и бан од Пожура --
па ја, Злато, не шћех ниједнога, 
но све чекам сиротна Алију. 
Просише ме војни џенерали, 
па просише мајданџије златне 
који злато мере на боланџе 
-- ја, Златија, не шћех ниједнога, 
без све чеках сиротна Алију. 
Благо стомих, не добавих Аља. 
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Сад ће силом доћи до Аршама 
да потражи тебе и дората, 
ако штогођ знаднем за Алију. 
Помоћи ћу штогој боље могнем 
-- нек' избави тебе и дората, 
па ја макар нек' сам неудата. 
Осеђећу, удават се нећу, 
кад м' у срећу не паде Алија. 
А синоћ сам лијеп сан уснила, 
ђе сив' соко са границе пође 
злаћеније' и ногу и крила 
и златнога до очију кљуна 
те долеће лугу Махнатоме, 
па улеће под зелену јелу. 
Ту ноћијо доклен зора дође. 
Кад у зору погледах сокола, 
кад на њега пера гавранова 
Ружно лети а злато не трепти 
док у Аршам паде у механу. 
Па се гавран вије са капије, 
са капије крчмарице Руже, 
Златка моја, полу од сахата, 
па улеће у механу Ружи, 
па велико потраја вријеме. 
Ја све гледам кад ће гавран кренут 
и изнијет крила гавранова 
-- кад гаврана из механе нема, 
но излеће 'тица препелица 
-- на глави јој пера свакојака --
преко пјаце до кафаза мога, 
па у кафаз к мене улећела! 
Деснијем ме крилом ударила, 
на грло ми ђердан прекинула. 
Добро сам се на њу наљутила, 
да с отрује од мог тела гуја, 
па заспала кā да сам заклана; 
кад један мах гледам у одају, 
кад се моје свеће поћешиле, 
све хи 'тица крилом поћешила. 
Ја се Богу молих милосноме, 
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‚Шта сам ово Богу згријешила?‛ 
те запалих четири кандиља, 
па погледах 'тицу препелицу 
-- кад ни гавран ни 'тица бијаше, 
оно соко злаћеније' крила! 
Сад, Златијо, санак гледајући, 
Алија ће брзо амо доћи. 
Што је 'тица крилом прикинула, 
ја сам тако сумњу уфатила; 
што се мене ђердан прекинуо, 
то се моја прекинула нада; 
што су ми се муме поћешиле, 
виђено је да се удат нећу. 
Ја сам Богу јемин учинела, 
ако не бих њему љуба била, 
другом ником без у земљу црну.“ 
Кад то чула Алајбега Злата, 
колико је разговори Ана, 
виђела је и веровала је 
ђе је Ана соја верована 
-- лика златна а срца драгога, 
а из уста благе лакрдије --
па овако беседила Ани: 
„А што, Ано, остат неудата 
ђе ј' Алија мене испросијо? 
-- ђе Анице, весела ђевојко, 
а ти не знаш табијате Злати! 
Ја нијесам лице иштетила 
ради баба и рад' моје мајке, 
но рад момка сиротна Алије, 
што му Турци учињеше хилу, 
што могаше вијек протурити 
љубит Злату клиског Алајбега, 
а с мојега баба бабовином 
бити паша, па и везир царски! 
Ано сестро, кā и очи моје, 
да та судба међу нама дође, 
не би, Ано, била неудата. 
Бог ти вера тврђа од камена, 
ја бих тебе поклонила Аља 
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прво љето и прву годину, 
-- та најмили' љубав од бећара --
на мој би' те кафаз привенчала, 
на мој бисер и џевахир цели. 
Па послије ако би, Аница, 
ти му рекла да ме узмеш сама, 
да смо њему обље вијернице 
за онак'ог сивога сокола, 
не би биле кā дв'је за једнога, 
но кā мајка и код мајке шћерке 
ил' кā двије сестре близнакиње. 
Слушај добро банева Анице! 
Мој је бабо згодни' од твојега 
и с парама и с метрућатима 
-- и с ханима и са дућанима, 
са лукама и са читлуцима --
а толико имам материнства. 
Не би моје командарство било. 
Што је наши, све би било твоје 
од тог дана, па доклен смо живе; 
што би хћела, ти би учињела, 
ја покорна према тебе била.“ 
Кад је Ана тврђу уграбила 
те виђела шта говори Злата, 
обадвије руке раширила: 
„Еј, Златија, баш си чисто злато! 
Невоља је, те си пофаљена, 
те се чујеш у млого држава. 
Злато, срце, ево ти Алија, 
срце моје, и мога и твога! 
Зар не видиш Алајбега Злато, 
тек си вране очи затворила 
те не видиш пребијело лице 
и његове очи соколове? 
Зар га, мила сестро, не познајеш 
ђе 'во није родила Маџарка?“ 
Кад Златија речи разабрала, 
од драгости и од хасретлука 
шћаше вриснут, но не даде Ана, 
да не чује когој од душмана. 
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Обадвије руке раширише, 
око момка руке загрлише, 
па се обље преко момка љубе. 
„Благо, сестро, и мене и тебе, 
за нашега доброг господара!“ 
Ту сеђеле те се одмориле, 
ту слушкиње ручак донијеше 
те све троје ручак поједоше, 
и са софре мрве побрисаше. 
Ана рече беговој Златији, 
„Ја, Златијо, одведох Алију 
на кафазе у моју одају, 
да се штогој не осјете Н'јемци. 
А ти силом плачи до акшама; 
најдаља је вада пола ноћи. 
Ако Бог да, радос' ће нам доћи.“ 
Па ђевојка за руку Алију, 
одведе га у кафез одају, 
а засука свилене рукаве, 
златне кључе турат у сехаре 
па вадити златне чеизове, 
огрлице и бошче злаћене; 
па за тијем бошчалуке златне, 
и на њима крстате јабуке 
све од жуте рушпе изливене. 
Сирак Ани 'вако беседаше: 
„Што, Анице -- срце и душице! --
кад, Анице, мојега ми дина, 
што у Злате има џевахира, 
да живите стотину година, 
све у хевти и два и три пута 
имало би дибе и кадифе 
и бурунџук харирнога платна 
-- све на платно трећа жица златна --
да не бисте смијенили 'дела, 
а камоли да хи подерете!“ 
„Алијага -- тако ми очију! --
да ти хатор на очи не дође, 
свијет ми је у уши спунијо: 
Бошњаци су љубавни јунаци, 
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али има хрђе у Турака.“ 
„Де, Аница, мене није криво, 
кад је тебе дозволијо бабо 
да окитиш цркву џевахиром, 
а судба је да китиш Алију. 
Бог ће виђет, и наша Крајина, 
ђе је, Ано, виша госпоштиња, 
ал' код Злате, ал' код тебе, Ане.“ 
У тој спреми кара акшам дође. 
Ана вика на млађе услуге: 
„Каж'те моме у дворове бабу, 
з ђевојком сам надвладала Злату! 
Сама тражи да раније пође, 
да црквенске види хићметове, 
је л' истина што јој Ана прича.“ 
Бан је једва за то дочекао, 
па завика: „Спремајте кочије, 
потурајте под њих бедевије! 
Истурајте чеиз ђевојачки 
што ће китит цркве и олтаре! 
Ви, сејмени, спремајте кобиле, 
у подруму шамске бедевије: 
окујте хи у рахтове златне, 
натур'те хим седла позлаћена, 
па хи златне свеж'те за кочије; 
а Кузмана бињаџију зов'те, 
нек' опреми Аљина дората, 
нека ш њима к манастиру пође! 
Нека сутра проигра дората 
кā и што је наредила Ана!“ 
Ондар млађи бана послушаше. 
На аџелу спремају кочије 
-- други под њих стежу бедевије, 
трећи носу чеиз ђевојачки, 
а четврти у подруму раде, 
окићају шамске бедевије 
с рахтовима и златним седлима. 
Кад је Ана чеиз сакупила 
те вас чеиз даде сеизима, 
златну бошчу узе у шакама 
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-- и у њојзи рухо капетанско 
што га махсуз за Аља градила --
па дофати сиротна Алију 
и Златију клиског Алајбега. 
Кад ђевојка на авлију сиђе, 
кад кочије хазур опремљене, 
крај кочија Кузман бињаџија 
на Аљина крилата дорина; 
за кочије двије бедевије 
сјаијаху баш к'о месечине. 
Ана сједе прва у кочију, 
па крај себе посади Алију, 
па до њега посади Златију, 
па затвори канат на кочију; 
па ошину шамске бедевије, 
па огребе пољем зеленијем, 
све пред њима Кузман бињаџија 
на крилата Аљина дората 
доклен дође до црквенских врата. 
Кад су дошли пред црквена врата, 
кад пред врата чудо нагазили: 
крчмарица шатор разапела 
-- мавен чадор од мавене свиле --
крај чадора два хардова вина 
-- два су вина, а два су ракије. 
Добро ли је Ружа поранила 
и попове биљом опојила; 
као мртви леже код олтара. 
Нит' видоше кад је дошла Ана, 
ни Алија ни бегова Злата, 
но спаваху, хабер не имаху. 
Бог зна један, ни дизат се неће. 
Ана своје устави кочије 
код Ружице, п'јане крчмарице. 
Све су троје осјели кочије, 
са кочија дигли џевахире. 
Кузман момак ућера дората 
у подруме крај црквених врата, 
а Ружица јунгу припремила 
-- јунгу вина оке три-четири, 
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више биља него рујна вина, 
што заноси памет у јунаке --
Кузмана је јунгом понудила. 
Кузман момак аш'кли и меракли 
-- момак млади, беше неожењен --
спрема лица Алајбега Злате 
и госпође баневе Анице; 
Кузман узе пљоску према њима, 
уврх фркну, а удно турукну. 
Кад га рујно вино дочепало 
а биље му памет уфатило, 
паде момак кā да душе нема; 
да пуцају на бедем топови, 
нит' би чуо нит' би опазијо. 
Ондар цуре на ноге усташе: 
Ана свога пресвуче Алију 
у злаћена руха капетанска, 
а Ружица до Кузмана приђе 
те виђела је ли утврдијо 
-- момак спава кā и без узглавља. 
Аљо момку скиде ћемерлију, 
из силаха обље мљетке мале, 
па бесједи баневој Аници: 
„Сад, Аница, банева госпојо, 
ја сам доста добијо мејдана, 
пуно млого погубијо глава, 
тек на чисти мејдан међу лица. 
Так'а ми је срећа донијела, 
а никога нисам спавајући 
ни посјек'о, ни пушком убијо. 
Шта ћеш рећи за Кузмана, Ано, 
да ти није што на њега криво?“ 
„Није ништа, сиротан Алија. 
Само тебе питам, серхатлија, 
је л' далеко бјежат до худута? 
Да се Кузман о мах не разбуди, 
да не чини хабер у Аршаму, 
да пред нама не уфати стража, 
да не вади живац од ноката, 
и нас све три од тебе једнога!“ 
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„Ано, срце, немај бригу за то! 
Доклен сабах зора удари нам, 
Ми моремо доћи на Козару 
до гаришта Вишњић капетана. 
Вишњића нас неће чекат стража, 
ни за млом се млоги наканити.“ 
„Е, немој га погубит, Алија, 
да крвавиш на манастир врата, 
да ме штогој не окара црква!“ 
Сад Алија пушта бедевије, 
па на седла веже џевахире. 
Нешто Руже, а нешто Анино 
потовари и намести Аљо. 
Сиви соко у подруме дође. 
Ништа з дором зборит не смијаше 
-- Ха, би дорат смотријо Алију, 
у подрум би вриску учинијо, 
разбудијо Кузман бињаџију 
или оба стара игумана. 
Колан стеже, ђемом заложијо, 
па крилану сједе на сриједу; 
а девојке за бијеле руке, 
на шамске хи метну бедевије, 
па пред њима крену на дората, 
а пред собом ћера бедевије 
које носу чеиз ђевојачки; 
па од цркве пр'о Махнатог луга 
доклен дође под Козарске кланце 
ђе ј' мајстору погубијо главу, 
ђе је своје рухо оставијо. 
Под кладу га јеловачу нађе, 
па се свуче, те се преобуче. 
Кад је своја крила добавијо 
и оружје што је за сокола 
-- аџемкињу крај лијевог кука, 
лунтру пушку о ункаш дорату --
па се крилу прими ус планину. 
Кад је сабах ударила зора 
а даница помолила лице, 
Аљо изби на огорелиште 
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и изведе све три љепотице, 
и са ш њима млого џевахира. 
А на Аршам пукоше топови 
-- то баневе отишле елчије 
да му виде шта му Ана ради 
у манастир са игуманима 
и ж ђевојком што је врачарица, 
и могу ли преволити Злату 
да за Тада биде вијерница. 
Нашли чадор крчмарице Руже, 
под чадором ниђе нико нема! 
Под кочије нема бедевија 
ни оније' шамски' свезаније'. 
На Аршаму пукоше топови. 
Бан закука, а вика дворане: 
„Видите ли крчмарице Руже 
шта учиње с мојом Анђелијом! 
Узе мени и образ и главу! 
Ха'те, браћо, војни џенерали, 
у потеру за курвиним сином!“ 
Кад се потер отиснула клета, 
брдом пешци, а долом коњици, 
Ками црни и кам' до вијека 
ко ће стићи коња џиновита. 
Кад Алија на Козару дође 
код гаришта Вишњић капетана, 
ондар чуо хуку од топова. 
Препале се све три љепотице, 
па Алији рекле Влахињићу: 
„Леле нама, наше срце драго! 
Чујеш тешку хуку од топова? 
Сад ће поћер стићи од Аршама, 
ни Кораву прегазити нећеш.“ 
Алија се смије ђевојкама, 
а оваку ријеч беседаше: 
„Не бидите, цуре, аџамије!
Неће за млом поћер на Козара, 
јер сви знају Влахињића Аља 
и мојега крилата дората.“ 
З ђевојкама на Кораву дође, 
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па дофати Алајбега Злату 
те је за се тури на дората, 
а за дора бедевију свеза. 
Злату покри диван кабаницом, 
па завика: „Држ' се за ме, Злато! 
Држ' се, Злато, ако ти је драго! 
Немој гледат тамо ни овамо, 
ни гледати шта ће дорат радит 
с таласима од воде Кораве!“ 
З доратом је у воду скочијо. 
А дорат се добро одморијо, 
-- јео, пио, шта је дорат шцијо 
у Аршаму неколико дана --
не опажа шта Корава ради, 
пресече је као маказама 
и изнесе сахибију свога, 
и на сапи Алајбега Злату, 
и за собом бедевију шамску. 
Сад Алија не одјаха дора, 
но од себе отури ђевојку, 
па јој рече: „Прими бедевију, 
Злато! За те нађо' селамете. 
Сад ако ти до невоље дође 
те на мене какав потер дође, 
јаш' кобилу, бежи у Крајину; 
а за мене, што Бог дадне јаки!“ 
Дора удри преко десног врата. 
У дората вересије нема, 
скочи доро води у валове, 
своје нождре диже поврх воде. 
Срећа добра беше при Алији, 
вода мало беше умањена; 
нити боре ни јаворе ваља, 
ни зелене јеле с огранцима 
-- одмах доро воду пребродијо 
и изнесе сахибију свога. 
Аљо опет не одјаха дора, 
но завика сестри крчмарици: 
„Ружо сестро, свежи бедевију 
за теркију мојему дорину! 
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А ти, Анка, моја душо драга, 
пружи, Ано, твоју десну руку, 
да те носим куда и Златију!“ 
Ана њему пружа обадвије. 
Док Ружица свеза бедевију, 
Аљо Ану стеже у терћију 
па је покри диван кабаницом, 
Па завика баневој Аници: 
„Држ' се, Ано, ако ти је драго!“ 
Па з доратом скочи у Кораву. 
Дорат клети, кад је запловијо, 
време није млого затрајало, 
он пренесе момка и ђевојку 
и за собом шамску бедевију. 
Па се опет не скида Алија, 
но овако рече Ангелији 
-- отури је са сапи дорату, 
па завика: „Држ' кобилу, Ано! 
И са тобом на селамет дође'. 
Ако мене напану душмани, 
ето вама брзе бедевије; 
појашите, беж'те у Крајину, 
а и мене што Бог даде јаки! 
Још да ми је превести Ружицу 
-- так'у сестру, што је нико нема --
не би' потље зажалијо, Ано, 
погинути, ни оставит главу.“ 
„Хај' витеже,“ завика дорату, 
„хај' витеже, млого ти је криво. 
Боже -- здравља и среће од Бога --
и то ће се дати поправити.“ 
Дорат хајван зборит не знаваше, 
тек све знаше шта ага хоћаше, 
па скочијо у воду Кораву. 
И ту дору добра срећа била 
те пренесе код Руже Алију. 
Ружи 'вако ријеч беседијо: 
„Ружо, мила моја сестро драга, 
да л' си мљела, да л' си хесапила, 
кад преведох што је мене драго 
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да на тебе не обрнем главу?“ 
„Нисам, брате, мојега ми здравља, 
јер ја твоје табијате знадем. 
Што си рек'о, препорека нема 
док је тебе на два рама глава.“ 
„Сад, Ружице, моја сестро мила, 
ти си свашта чеса научила, 
у робију међу нама била, 
појила си наше ћулехане, 
а виђала воде безбродкиње. 
Одвише си соја јуначкога; 
ти си боља од млогије' људи. 
Јä л' ћеш твоју јахат бедевију, 
јä да свежем ове с чеизима 
за мојега крилата дората 
-- ја пред њима, ти, Ружо, за њима? 
Бог ће дати да хи преведемо. 
Ако да Бог и срећа донесе 
те преведем тебе и чеизе, 
па да дођу двије баневине 
не би ми се око намрдило.“ 
Ружа беше соја јуначкога: 
„Ја, Алија -- мојега ми здравља --
не плашим се ни морске отоке, 
а камоли горе на Козару. 
Ја сам коње јахат научила, 
у туђе се куће поднивила, 
млого коња воде напојила. 
Но Алија, моје срце драго, 
не ихмали, вежи бедевије 
доклен потер није чатисала!“ 
Аљо с коња као соко сиви, 
намах свеза витке бедевије, 
све кобиле једну иза друге, 
а најпрву за дората свеза, 
па дорату сједе на сриједу, 
па полако иде у Кораву 
док кобиле води укрцаше. 
При Алији добра срећа била, 
иду клете као к навичају 
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-- ни стезаху, нити затезаху, 
но летаху кā и ластавице --
и за њима крчмарица Ружа 
дигла десну у хаваје руку, 
и подигла чатал бедевији, 
са двије је стегла узенгије 
-- боље јаше Ружа бедевију 
него млоги људи у Крајину, 
а камоли њемачки солдати. 
Так'а дечку добра срећа дође, 
он преведе чеиз и ђевојку. 
Кад сва добра на гомилу сабра, 
одсједе се од дората свога. 
Пред Богом је сеџде учинијо, 
драгом Богу шућур учинијо: 
„Боже мили, Тебе вазда фала, 
кад помажеш, јаки, нејакоме.“ 
Па дората пр'о лијевог лакта 
шетајући лахко и лагано 
од Кораве пр'о брда Козаре. 
Док измаче један сахат пута, 
па заведе дора у хомаре, 
свеза дора за јелове гране. 
Узду маче, а пушта колане; 
све кобиле бедевије шамске 
отовари чеиз ђевојачки, 
па хи свеза код дората свога. 
Момак чупа траву пандурику, 
пред дората и пред бедевије, 
па се свуче те се преобуче. 
Он обуче руха капетанска, 
да пресушу руха бајрактарска, 
и препразни свијетло оруже 
да му влагу пушке не потежу. 
Ђевојке су на себе одела, 
свака беше доста понијела. 
Ружа лети својој бедевији, 
из хеђбета бошчу извадила. 
Ружа није шала ни маскара, 
свакоме се јаду научила; 
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за далек пут брашњеник спремила 
кā и што је Аљу научила 
кад је њега у чету спремала. 
Извадила пите и колаче, 
пред ђевојке слатке гурабије; 
па је други бисаг распучала 
-- три кокошке на маслу пржене; 
и с кокама једна пљоска вина 
-- једна вина, а друга ракије; 
обље примљу по оке четири. 
Једну чашу од биљура сјајну, 
која фата један литар вина 
-- ту од литра тури пред Алију, 
па три чаше седамл'ес' драмнице 
што с' у Аршам' пиле госпођице, 
једну себи, а једну Златији, 
једну Ани бана Аршамскога. 
Злата неће, но је ћера Ана: 
„Хој, Златија, мојега ми здравља! 
Кад селамет пред нас дође свије' 
те сокола крај себе видосмо, 
жељу нашу испунисмо ц'јелу 
без ни ране нити погибије, 
без никак'е наше главобоље!“ 
Ту попише и 'дела сушише. 
Свашта доста, и ручак једоше. 
Хајвани се редом одморише, 
пандурике траве нахранише. 
За потеру од Аршама града 
-- сва терала до под Карамане; 
уз Караман нико не мрдаше 
-- нит' мрдаше, нити ко смијаше. 
Баш би смели ћерати Алију, 
но се боју, дошла је Крајина, 
па чекају хабер од Алије. 
Ондар так'у музаћеру граду; 
тако оста те га не ћераше. 
Топску хуку нико не слушаше, 
но та хука испод облакова; 
трупањ стоји преко земље црне, 
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у Клис аге топе саслушаше. 
Тале 'вако рече на сердара: 
„Вала, Мујо, велика срамота 
да се чује кā што ће се чути 
-- упуштисмо сина сиротнога 
све за хатар муртатина царског! 
Издаде му коња и ђевојку, 
ми трпљесмо за хатар диздару. 
Чекамо га код бега Клискога 
оволико и ноћи и дана, 
да би л' смо му пусте чули гласе 
да пропане кућа сиромашка. 
А знаш, Мујо, какав је Алија, 
ђе је царски намус одбранијо, 
ципцијелу Босну поноситу, 
и Крајину, и Унђуровину, 
и честиту сву Херцеговину. 
Подиг'о је на нам' код султана, 
па, сердаре, међу седам краља. 
А знаш, Мујо, није фајда причат; 
међу нама кā Алије нема, 
-- нити има, нити ће га бити! 
Ето, чујеш хуку са Аршама: 
оно потер иде за Алијом. 
Ми једемо и пијемо о'ђе 
на бијеле Алајбега дворе, 
а слушамо писку од хануме 
-- од хануме Алајбеговице. 
Срамота је од клискије' када 
-- од кадуна и од ђевојака --
а камоли од другога кога! 
Хајте, браћо, на ноге устајте, 
да на коње пусат ударимо! 
Истрчимо горе планинама, 
да видимо шта се тамо ради 
са Алијом, сином сиротнијем, 
осем Бога без ниђе никога.“ 
Тале рече, нико не порече, 
устадоше и опремише се; 
млађи њима коње изведоше 
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опремљене и опусаћене, 
силни Турци коње посједоше. 
На муртата мука напанула. 
Да смијаше, ист' хим не даваше, 
тек не смије од Орашког Тала. 
Мука исти, а мука остати; 
море у Клис диздар погинути, 
горе му се погибија знаде 
ако кадгођ до Алије дође. 
Па смислијо муртат на дворове: 
‚Боље ми је горе погинути 
него амо међу кадунама.‛ 
Он се спреми, а млађи кобилу 
-- ту кобилу бедевију кусу --
па с агама из бијелог Клиса. 
Вучки Клиско поље пријеђоше, 
а зечки се планинама примљу. 
Цијел данак до кара акшама, 
па цијелу ноћцу до сабаха; 
сабах зора они под Козару, 
а Алија себе опремијо, 
и са собом све три госпођице. 
Чеиз тура преко бедевија, 
па делија посједе дората, 
и за њима све три белогорке. 
Бели чеиз носу и џевахир 
на ливаде бега Башагића. 
Сретоше се са Алијом Турци. 
Диздар Талу рече Орашкоме: 
„Тале брате, за очину душу, 
би л' ме мог'о помирити ш њиме, 
да м' остане на два рама глава, 
да ти чевре даднем маџарија?“ 
Тале 'вако бесједи диздару: 
„Сад, диздаре од Удбине равне, 
млого си му учинијо криво. 
Ризик'о си да изгуби главу, 
да остави самохрану мајку. 
Сал је јунак што га так'ог нема, 
и добра је срца болећега; 
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сад поћерај твоју бедевију, 
покори се и срети Алију, 
и овако бесједи Алији: 
‚Мој Алија, царева газија, 
није било кā што с' разумијо, 
нит' је била за диздара Злата, 
но је проба била међу нама. 
Израд тебе велика је борба; 
половина ријећ учинела 
да од тебе бољег момка нема, 
половина: „Има и бољије'.“‛ 
Томе смо се, сине, домислили 
да пробамо тебе са Златијом. 
Ова страна, што је моја била, 
ми добили: ти још боље, сине. 
Хоћеш ли ме, сине, опростити? 
А ти водиш до три госпођице. 
Хоћеш једну поклонит диздару? 
Да градимо двије свадбе, сине, 
у Удбину тек на моје дворе. 
Нећеш више ићи у Јасике. 
Од цијеле моје имовине, 
од свега ти ево половина.' 
Газија је, али му је криво. 
Д' ако Бог да те се помирите.“ 
Сви нађоше на мунасип Турци. 
Диздар гарну своју бедевију, 
па истрча да срете Алију. 
Све му диздар напрема се каже 
кā што га је научијо Тале. 
Кад му рече, „ -- Од три госпођице 
хоћеш једну мене поклонити? 
Да с' одједном двије свадбе граде 
у Удбину, тек на моје дворе. 
Нећеш више ићи у Јасике; 
штогој моје имам имовине, 
од свега ти, сине, половина -- ,“ 
овако му момак беседаше: 
„Ти, Османе, с Удбине диздаре! 
За благо се не даје јунаштво, 
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ни' се образ губи за дукате. 
Мене Бог д'о доста -- а фала Му! --
двије виле и сестра Ружица, 
и са ш њима свашта и свачега 
-- за најбоље, образ исправијо 
нашег цара и свег муслимана. 
Ама кад си себе учинијо 
те, диздаре, мене покоријо, 
баш те празна повратити нећу. 
Од три бирај коју ти је драго; 
тек те друга запанути неће 
без коју ти поклони Алија.“ 
Па код њега прићера дората 
-- зубом шкрину, а сабља му сину, 
а с диздара полећела глава. 
Почеше се погледиват Турци, 
бег Мустајбег говорит сердару: 
„Шта хоћемо јаду ненадноме? 
Ко ће цару џеваб учињети, 
јер је диздар под ферманом царским. 
Ко ће цару џеваб учинити?“ 
Тале 'вако бегу беседаше: 
„Бег Мустајбег, шта шапућеш с Мујом? 
Баш сте, беже, нико ни од кога! 
Зар не мореш махзар начињети, 
у Стамбол га спремити султану, 
ђе смо с војском худутима били 
-- худутима и по границама --
с њемачком се војском удесили, 
ратовали с мало погибије. 
Диздар добар бијо газалија, 
у Нијемце хуџум учинијо. 
Судбина му, суђен данак дош'о; 
погинуо, шехит остануо. 
Ти си кадер, ти си девлет један. 
Босна доста кахримана храни. 
Намах ферман; ми ћемо диздара 
начињети агу или бега. 
Што си, беже, везир на везире, 
-- и Бог види, Алији је криво --
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што браните царску издајицу?“ 
Тале рече, нико не порече. 
Ту вилене коње растрчаше, 
на ливаде коње одсједоше 
и бијеле руке раширише, 
и ђетету честидбине дају: 
„Мумбарећи чеиз и ђевојке!“ 
„Аге, бези, и ви здраво били!“ 
Сад са коња скидоше налџаке 
и диздару мезар начињеше; 
на ливаде бега Башагића 
укопаше Удбинског диздара. 
Узеше му свиту и одела, 
и његову бедевију кусу. 
Пукоше хим чивтом венедници, 
запеваше на чивте јунаци 
за дан цијел и цијелу нојцу. 
Зора била, они под Клис сишли. 
Клиског поља четири сахата. 
Бег истаче до три муштегџије 
да у Клису на муштулук сиђу: 
Врцић Ибра, Мујова Халила, 
и Османа Арнаутовића. 
Одлећеше три змаја огњена, 
у Клис бегу ишту муштулуке, 
алајбегу за зета милога 
и за Злату и баневу Ану, 
посестриму своју избављену. 
Бег првијем за муштулук даје 
небројене жуте маџарије, 
а другијем коње нејахане, 
трећијема чоху нерезану; 
а ханума Алајбеговица, 
она златне бошчалуке даје, 
момцима хи трпа у бисаге; 
донлуцима мљетачку кадифу, 
њом огрће под њих ћулехане 
саврх главе до зелене траве. 
Па на Клису пукоше топови 
два уједно, по дван'ес' заједно, 
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по двадесет један за другијем 
-- оде хабер од града до града 
шта ј' Алија, царева газија, 
учинијо без нигђе никога: 
курталис'о дора и Златију, 
и још прида китну Ангелију, 
избавијо своју посестриму. 
Ђегој било града великога, 
свуд су топи пукли са бедена 
-- шенлук граду сиротну Алију 
што је турски намус исправијо. 
Бег биневси' скочи са свог двора, 
на авлију сусрете Алију; 
руке шири, у образ га љуби, 
а он бега у бијелу руку. 
„Честити ти, сине, газалуци! 
Свијет'о ти образ на дивану 
кā што ти је данас на мејдану! 
Честите ти двије љепотице! 
За тебе би и четири биле. 
Првом ћу те Аном оженити 
на кафазе адиђар Златије.“ 
(Кā да знаше шта је рекла Злата). 
„Свадбу ћу ти цијел месец градит, 
па ти потље привенчат Златију 
код њезине мајке на хареме; 
да са ш њима соколове лежеш 
-- Прве шћери, потолње синове, 
да ти снахе не затечу за'ве, 
да по кући не биде таланџе.“ 
Млађи момци коње прифатише, 
а слушкиње све три љепотице 
и њихове чеизове клете 
код хануме Алајбеговице. 
Сад поново бези посједаше, 
на ново се џумбус отворијо. 
Са свих страна аге и бегови 
алајбегу турском на честидбу. 
Зета мила бегу честитају, 
и за њиме двије љепотице. 
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Ваздан цијел и нојцу цијелу 
бег Мустајбег махзар начинијо. 
Како знали, цару отказали. 
Махзар спреми са два бајрактара, 
Деснић момак и Мемићу ш њиме. 
Па дан по дан у Клису бијелу 
што се купи даном и по ноћи, 
когој дође, бег му Клиски каза: 
„У тај дан је свадба Алијина. 
Довешћемо хаким ефендију 
потурчити Ану за Алију, 
Венчати је, нићах учињети, 
свадбу градит, и трку трчати.“ 
Све то беглер хабер учинијо. 
Пред кадију потурчише Ану, 
за Алију нићах учињеше. 
Свадба вила цијел месец дана, 
док стигоше оба бајрактара. 
Из Стамбола ферман донијеше 
бегу Личком и свим Унђурцима: 
„Махсуз селам, моје газалије, 
а диздару Алах рахметиле!“ 
Теке рахмет на муртата неће. 
У ферману султан бегу пише: 
„Лички беже, ето ти фермана! 
Ви тражите за себе диздара. 
Ја вам ништа препорећи нећу.“ 
На то виши џумбус отворише. 
Свадбоваше, кошију трчаше, 
па се шћаху свати растурати. 
Не да Клиски беже поменути, 
но истекар хаким ефендију; 
нићах чини Злату за Алију, 
па потекар свадба и весеље 
цијел месец и неђељу дана. 
И са Златом свадбу свадбоваше, 
и свати се с Клиса растурише. 
А Влахињић у бегову двору 
у свакоме добру Алајбега, 
и код њега двије љепотице, 
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да хи љуби кад се гођ пробуди. 
Алијину добавише мајку 
код хануме Алајбеговице, 
Док је жива да добро преживи. 
Ружу даше Сушићу Мехмеду, 
баш у Клису граду на Крајину, 
и Мехмед се сретањ придесијо: 
није гора ни од једне Ружа, 
и са ш њоме чеиз и џевахир, 
да преживи Сушић Мехмедага 
са Ружицом доклен му вијека, 
аге с Талом и з бегом Личкијем. 
Аљо Тала даром даривао, 
чевре му је дао маџарија. 
Ханка добра Алајбеговица 
Талу чохе даје на донлуке, 
и моли га да се претевдили, 
да са себе скине одијела, 
да обуче чоху и кадифу. 
Тале рече Алајбеговици: 
„Сал кад, ханко, имам маџарија, 
Лако ми је мијењати 'дела. 
Још кад, ханко, у Удбину сидем, 
диздарева имовина клета 
остала је без ниђе никога. 
Довешћемо хаким ефендије, 
из Удбине наше мудеризе, 
његову ће делит имовину, 
и ту ће ме хисе запанути. 
Поправићу порушену кулу, 
моју верну и ђецу и љубу, 
и ја могу бити до вијека 
неком мрче, некоме самиње.“ 
Све што беше поблизу до Тала, 
и Талу се аге насмијаше. 
Агама су коње сигурали 
и сенту хи своме оправише; 
сви одоше навичају своме. 
Сваком доста добра запануло, 
а најбоље сиротну Алији: 
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имовина Клиског алајбега, 
и одвише двије белогорке, 
да хи љуби сив-зелен соколе 
и са ш њима соколове леже. 
Так'и земан, а још добри људи, 
а добар хим ру'сат од султана, 
могу радит шта су наумили. 
Њихан спомен нама остануо, 
да ми так'е помињемо ијуде 
са песмама и приповедкама.
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