
Цетиње, 1883.
У државној штампарији.

Сва чрвва задржаиа. ===.

и л> ЛГ -л. Ј'
' ' .- . •

Бр. 890.



1I
3
?5







БАЛКАНСКА ЦАРИЦА
ДРАМА У ТРИ ГЦИ

од

НИКОЛЕ I.

Цетиње, 1886.
У државној штампарији.

—.......... - Сва права вадржана. »

Бр. 890.







Тешко ли је ширит' крила 
Кроз иоворе толких зала, — 
А.г’ још ни сад сриска вила 
Нс би надом очајала.
Још он не би изнемог'о, 
Још би Србин тренут’ мого 
Преко мора, иреко гора 
Својој среГм да иоврви, 
Да не има, ох, злотвора 
Од свог млека, своје крви.

Змај-Јован ЈовановиК.
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Када преста бојпа магла 
Да сс пашом гором вије, 
Када преста топ п пушка, 
И крв људска да се лпјс ;

Кад прекиде лелек горки 
Од јупака сирочади,
И матсра п сестара
И певјеста љпнпх младп’; 

Кад на међе отаџбнне 
Сад душмана, веле, нијс, 
И паступи дап данашљи 
Неизвјесно примпрпјс :



Ја сам браћу преосталу 
Искупио, изљубио,
И за дружбу под оружјсм 
Лпј епо им захвалио.

Вијепцс смо ловорике
По заслузп дпјелпли, 
А животе опет иаше
Српству мплом памјепплп.

Али вама ко се може 
Одужити Црпогорке ‘?
Кад ви само умијете 
Уставптп сузе горкс,

Сузс, које пустп гласп 
Мужа, оца, брата, сина
Из љсжппјсх ваших срца 
Тржу, вадс из дубппа !

Ви сузама остављатс 
Друго мјеето, друге данс, 
А јупачкп нас пратите 
На бојеве п мејдапе.

Срцу вашем спае је пречп 
Опстапак пам домовппе,
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А пошто се битке сврше 
Ожалите ко погппе.

Прелијепом заппјевком 
Ријеђате њина дјела, 
А пас жипс папајатс
На прегиућа друга. смјела. 

Босе, гладнс, трудне, пагс 
За нама се потуцате 
Ио граппца’ домовппс 
Да пам скромнп тајпп дате.

Вп нијеђте од пас мање 
Кад паступе жпвс муке, 
Воде, праха и олова 
Пружају пам ваше руке ; 

Врх прамова густог дпма, 
Тога праха што горпмо 
Крај спмвола, крст-слободс, 
Ваш апђелски лпк впдпмо.

Па могах лп одољети 
Мога срца врућем хару, 
Да п жепа ја заслуге 
Не изнесем па олтару ?!

I



На олтару домовине 
Ђс сс тамјан свстп палп, 
Пред слободом што су пашп 
Мучеппцп осповали.

Вапга чуства п врлппе,
Ваше жртве п прсгпућс, 
Ваша љубав, срце ваше 
Домољубљем вазда врућс, 

Мене, ссстрс, заппјсше 
У далско доба нашс, 
Када пам се царевппом 
Јапичари разпграше.

На сред Зете нађох жсну 
Вашсг срца и љубавп, 
Ваша дјела и врлппе
На уста јој хладпа ставп’. 

Ожпвјсх је да казује 
Што је бпло п што бпва, 
И да вјечнп ирпмјер будс 
Црногорскпх од однва.



л и ц а :

ИВАН-БЕГ ЦРНОЈЕВИТ, Господар 
Црне Горе и Зете.

ЂОРЂЕ ЦРНОЈЕВИЋ, Нашљедник 
аријестола.

СТАНКО ЦРНОЈЕВИЋ, војвода Зег- 
ски, млађи син Иван-бегов.

КТ1ЕЗ ДЕАН, властелин Зетски.
КНЕЗ ПЕРУН, властеличиК Зетски. 
ДАНИЦА, кКер Перунова.
МАРТА, -и.ена другарица.
ИБРАИМ-АГА, иосланик цара Мурата. 
ВОЈВОДА ЛАЛЕ.

„ ПИПО.
„ КРАСО.
„ ХОТО.
„ ВАСО.

ОЛИВЕР.
„ ДАВИЖИВ.
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ВОЈВОДА КАЛЕТА. 
„ ОСТОЈА.

КАПЕТАН ЈОВАН. 
СТАРАЦ, иророк.
УГЈБЕША
ИВО
ГУСЛАР.
Први РАЊЕНИК.
Друти РАЊЕНИК. 
Један ЧАСНИК. 
Први ВОЈНИК. 
Други ВОЈНИК. 
ТреГм ВОЈНИК. 
ОСМАН ПАША 
СЕЛИМ ПАША 
Једссн БЕГ

] слуге Станкове.

заробљеници.

Људи, жене, ђеца и војници сриски и 
турски.

Збива се ири свршетку А’ТЛ вијека 
у иријестоници Жабљаку и њеној око-
лини.



I

ЧИН I.

I





ПОЈАВА I.

Ж Л Г> Љ Л К. ЈЕДНЛ ОДАЈЛ ПАМЈЕ- 
ШТЕНЛ ПО уКУСУ XV. ВПЈЕКЛ.

СтАПКО САМ.

Станко.

Живот јс мучап, дап свакп горп, 
„Ис тако Стапко!“ свакомп зборп. 
Нс тако, мени то да се каже !
Иа да сам чувап, па да ме сграже, 
Ка’ да сам запа’ у кућу луду, 
Ил’ круппо пешго скрпвпо суду ! 
„Не тако Кљаже, по памст теци!“ 
Ка’ да сам сулуд! па хајде рсцп... 
Да памст стечем у ову кулу, 
Овако мрачпу, овако трулу!
А с’ ума у љој ђаво бп саша’,
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Но тако хо11С та мудрост наша.
(Сиједа.) 

Е па ћу спђет’ да памст учим, 
Па памст овђе кад сву запучпм, 
Изаћ’ ћу онда и ја у људе, 
Д’ако мп рекну: паметпе луде! 
Ђе сп паметп? Ако те пма 
У овој кулп под сводовпма, 
И.Г тамо горе под ћеремпде, 
0, сађп овђсп, да људп впдс 
Како се памст учп сједећп. 
Благо тп ЗетоЈТвој спн пајвећп 
Иостаће Стапко, ако се шћене ; 
Ал’ младост моја да овђе венс, 
За ћсч> глупака сред овог мрака?!

Жељан сам сунца п чиста зрака, 
Жељап сам коња, жељап сам лова 
И плавог пеба широког крова, 
Жељап сам у грм пспећп брава, 
Ах, то јс жпвот и радосг права! 
Жељап сам дана, жељап љубавп, 
Жељаи сам сјсстп па мској травп,
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Састапка жељап, мплпјех часа, 
Жел.ан сам њепог анђелеког гласа. 

(Виче е једног прозора:)

Коњп, керовп, све нек је справпо !
(За себе:)

У лов нпјссам бпо одавно. 
(Наређује ее да иде у лов и 
прихватајући с једног чивилука 

оружје, најприје стријелу.) 
Ова је стр’јела за лаке српе, 
А мсђсд ако на мене грне 

(ДохватајуКи један кратки мач) 
Впђсћс ово боде лп како, 
А нс впдп лп, тад паопако !

(За тим уаимајукп копл.е) 
И ово штогод ва.ватп можс. 
А Сада,(обр1,есеокоеебе)ДОбрИ П0М03П 

Боже!
(Уапмајућп једну плоску маше
п.оме, да впди пма лп што у

н.ој; кре]>е пјевајуки) 
Мпла мп је зора плава 
И про.Ђетњег јутра пара, 
Кад се лако поразмакпе 
Иакоп супца, дана цара ;



Кад обгрли врх од горе 
И спушта се пиз главпце,
Као мплој око врата
Кад се проспу плстеппцс.

(Долази Ђорђе носећи под руком 
навиљак разних карата.)

Ђорђе.
Ја пђах к тсби, тп у лов ка’да, 
А пма иосла, а пма рада ; 
Сјутра је савјст код оца Ива, 
Одавпо у н>ем’нпјеси бива’, 
Па му је жао, па мс послао 
Да бпх те с овпм ја упозиао.
Ја иђах к тебп, тп ево пође,...

Стакко.

0, за то ппшта, мој мплп Ђорђе, 
Но да сјсдпемо, па прпчај што јс.

(Сједају)

Ђорђе.
(Пружа Станку једну артпју)

Уговор једап с Млецима то јс.



Станко.
(Претрчи га очима па га лага- 
но иамиче на копљс а да 'Бор1)е 

не види; за есбе:)

Уговор к врагу !

Ђорђе.

Из Дубровппка ...

СтаНКО (за ссбе)

Ах, ја сам сптап тпх републпка !

Ђорђе.
Кнсз п властела славпога града
Жале се пр.омет љихов да страда...

Сганко.
Жале се! Исток пзјеше цпо,
Перпер пм ппгђе враг пе бп скрпо, 
Ио, ка’ стрв врапе, опазе пару, 
Служе Турцпма, служе Ћесару, 
Једнако Хрпсту п Мухамеду, 
Па п нас хоће сад да пзједу.



И овп амо !
Ђорђе.

(Давајући му друго писмо).
Дубровнпк тражп

Закон царппе да се ублажи 
На рукотворства и спровпне.

Станко.
Њина лукаства, љппе мудрппе ! 
Тск да огуле, да пару стеку, 
Нашој простотп та браћа реку: 
Све што је наше, о то је ваше, 
А у њпх пређе све што је наше!

(Прима писмо и намиче га на копље.)

Ђорђе.
То ппје тако пл’ не знаш ништа. 
Српскп је брат, са српског огњишта 
Мплога свакп спп Дубровпика.
Од вазда пам је Дубровппк дпка, 
Богаством својпм залога скупа, 
Мудрошћу глава српскога трупа;
У цпо Исток п у сва мора



Катарке њиног бродовља, гора, 
Словенске св’јету истичу боје, 
Нашкп му морнар смијелп поје, 
У сваку луку на океане
Част нам паносе са сваке стране.

Стамко.
Криво се куну а крпво мјерс 
Та наша браћа западне вјере ;
Рим, вјера њина— провала, зјало, 
У ком је наше братпнство пало!

Ђорђе.
Како за кога, за мепе није;
Ко тако мисли пека се скрије, 
Опака мпса’ та нск се губп !
Дубровник Зету ка’ сеетру л.уби, 
А она њега прпзнаје братом;
Тако се псто своји с Хрватом. 
Зар православље и латшшца 
Нашему браству да је гробница? 
Зашто нам Русп ближи би билп, 
Нли за длаку Бугарп мплп’ ?



Црнп попови с обије страпе 
Да они могу менп да брапе, 
Да ја не љубпм, као год ове, 
Хрватску браћу,те соколове ?!
Прођи се стварат’радвјере бруку, 
С братом се држи руку под руку!

(Давајући му треће писмо).

Ово нам ппшу из Смедерсва; 
Тамо је мука, тамо је врева
У народ Ђурђев, а све с Јерпне, 
Неправде многе тамо се чппе!

Станко.
(Набадајући на копље и ово пиемо)

Худа Гркиња ! . . .

Ђорђе.

Ласно бп мога’
Деспот овамо добјежат’ с тога.

Станко.

Па пека дође, за то је лако.



Ђорђе.
Еј, није брате баш лако тако ; 
Турцпма мило то бити не ће, 
Цар нам прпјети и на нас креће; 
Добро је веље одложит’ муку, 
Д’ако нам у то ко пружи руку.

Станко.
(Мало замишљено).

Бп лп нам брате, у случај нужде, 
Помога’ Млечић и твој таст Дужде?

Ћорђе.
(Давајући му још нека ппсма.)

Извјесно пе знам.
Станко.

То друго што је ?

Ђорђе.
СтварП ДОМаће. (Пружајућму4.тописмо)

А писмо то је
Синоћ нам дошло од Скендер-бега 
С поздравом пука албанског свега.



Помок нам траже, Бога не штеде, 
Да војеку једну тамо поведе 
Ил’ отац Иво, ја пл’ тп, брате, 
На да нам добро за добро врате.

Станко.
0, драгп Ђорђе, оца замолп
Да пођем тамо ја, да-пу олп ‘?

(Грли га).

Може бпт’ тамо стећи Бу славу; 
А то остало грпје мп главу. — 
Сад поЈјох у лов пз ове тмипе, 
Ваздух да сркпем здрав са планине, 
А кад изидсм на врх Бобпје 
Читаћу тамо — ове хартије.

(Показује му их на копљу, од-
лази пјевајући.)

Бан Баошп једно вече 
У језеро прстеп паде, 
Па језсро заклнљаше
Да му опет прстеп даде;

А оно сс немплосно
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Врху н.ега заклоппло : 
Водо!—Балша поче клети — 
Од тебе се већ пе пило!

И по тада, веле, ппје 
Водс нпкад капп пио, 
Но је жеђу грла свога 
Само вппом бан гаспо.

Живпо Баоша и сви јунаци !

Тлорђв (8а себе)

Ово су унрав лудости знацн!
(Зове га)

Станко! Послушај,чујеш лп брате?!
(Станко се враћа.)

Та писма треба да се поврате 
Опет у савјст; та ппсма која 
Копљем прошива манптост твоја!

Станко.
(ДавајуКи му писма с копља)

За писма комс ако јс стало, 
Ево их овђеи ..........



Ђорђе.
(Узимајући живо писма).

Тебе је мало,
Ја впђу, стало за пме твоје.

Станко.
Свакоме своје а менп моје !

Ђорђе.
Твоја је лудост и вјетрогонство...

Станко.
А теби, оцу, — ето госпоство !

Ђорђе.
Ти си наш Станко и све је наше. 

Станко.
Канац нијесам од једпе чаше!

Ђорђе.
Тако што мож’ лп рећи од руге ?! 
Дворови, благо, коњп и слуге 
Заједпо до сад је ли нп било?



Станко.
Е таман менп ппје то мило . . .

Ђорђе.

Отац се Иво прпмпче гробу ; 
Доклен је жив још, ти за диобу 
Не збори, чоче, да се не чује, 
Да отац јаднп не јадикује !
А све ће својим временом поћп, 
Тал ће ти братски од брата доћп: 
Ствар ј е природна и са свим проста.

Станко.
(За себе).

Нп сва Србија пије мп доста !

А спрама земље, каквог је стаља, 
Доста је блага, доста пмагва. 
Не мож’ лп са мном под једно 

шљеме, 
Ето тп благо, а круна мене.



Станко.

С тобом бпх, брате, мога’ некако, 
Ал’ са Латинком не ћу никако ! 
Да у крв нашу латинска у!>е, 
У крв јуначку једна кап туђе, 
Може се озват’ у нараштаје, 
Па нешто танко па дом остајс.

Ја сам тек вјерен, опа мс чека.

Станко

Крв је латинска блиједа, мека, 
А ова земља за вођу хоће 
Онога који, опога што Ие 
Параги муку што народ пара : 
Меков пе ваља за Господара! 
Наш троп уздигнут чак у облаке 
Ђстпћа треба с громом у шаке, 
Да сабљу оштру ка’ муња паше 
Док се над главе разведри наше !
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Ђорђе.

Бог како за то оеуди брате! 
Нијесам, чоче, још сабра’ свате, 
А већ ми пород ти строго судиш!

Станко.

Рад бих знат’ да ли Латинку 
љубиш ?

— И тамо онс љубпт’ се могу -—- 
Не л>убшп лп јс, брате, по Богу, 
Ах иемој амо да она дође ! 
Латинка ппје за тебе Ђорђе, 
Но жсна иашка, од пашке ћудп, 
А пма кућа, а пма људп, 
Војвода, кпеза и властелипа, 
Кћерп им краспе, пуне врлина — 
Не ћу далеко, ја знадем двпјс : 
Капетап’ Јова, кнеза Милпје 
Кћерп су дпвне, госпође праве, 
Крви јуначке и крвп здраве.



Ђорђе.
(За себе).

Ето их теби, ал’ знаћеш сада 
Како ли тешко на душу нада, 
Када се тпче у ваклоности! 
Зларад ћу тебе мало убости.

(Јаено).

Оне су људске, ипје им мапе
С ни једпе руке, с нп једпе страпе. 
Латппкп прстен кад бпх вратио, 
С ј едном бпх д ругом ј а сретнпј ’ бпо, 
С неком отолен, оли зиат’, брате? 

(Станко се трза).

Од власгелпнка што мајку прате; 
0, то је упис и љенотпца!

Станко.

Рсцп јој име!.. реци!

2>0Ј)^е.
Данпца!

(Одлазн Ђорђе.)



Станко.
Што?... она... моја? Ах, пуцај 

громе !
С темеља падај Иванов доме ! 
Даница, рече ! јест или нпје ?! 
0 жене, жене, отровне змије! 
Можда с Балшине круне варипце 
Срцем ти, умом, трепћу, Данице ? 
Ах мајко, мајко, ти си ми крива: 
Када ме роди и даде жива, 
Што ми вратићем тад не засука 
Но да се мучим овијех мука! 
Ђорђији зашто дан прпје даде 
Кад двије круне ти непмаде?! 
Она му проста при јаду била 
Што се за оца нашега слила!
С прворођењем право га чека, 
Давалац круна тако је река’! 
Ал’ круна давач мени је дао 
Цвијет на ком сам ка’ лептир пао, 
Цвијет са којег жпвот се пије, 
Цвијет с ког меда — р’јека се лпје 



По китном пољу душе ми младе 
Ђе љубав ниче и слатке наде... 
Како Ку сада? (80ве) Овамо који 

(Улази Угљеша)

Лов је одложен!
(пут Угљеше.)

Гле! ту још стојп
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ПОЈАВА II.

(Долази Даннца живо веселога 
лица и ва њом једна послужи- 
тељка носећи један огртач и 
једну котарицу разнога јестива. 
Даница узима котарицу и огртач 
од послужитељке, ставља то на 
трпезу, а н>у знаком руке от- 

лушта.)

Даница.
Још је синоћ приредила 
Ово твоја мила мати, 
У бој, у лов љубав њена 
II моја те Станко пратп.

Стаико.
(Заговорен епремајуки неко ору- 
жје, впдп за собом Даницу, живо 

се обрне с преарен.ем:) 
Ту јутрос! — од куд, драга сна- 

шпце?!



Даница.
Та је у Млетке, ја сам Данпца.

(Хоће да га загрли.)

Стаико.
(Измичући се.) 

Одаље тамо, варљиви створе!
Даница.

(Опет весело к н.ему.)

Стапко! мој Станко!

Станко.
(Ногом у тавап ударајући.) 

Одаље, море!
Данииџ.

(Стане.)

Што?!
Стамко.

Е ти враже, анђелског лика!
Даии?$а.

На властелпнку ниКњаз не вика! 
Што ти је?



Станко.
(Зграби јој руке, па јој из близу 

у очи гледа.)

Што је? Што у то око 
Злочин невјсрства кријеш дубоко! 
Ох, очп женске, лукаве очи, 
Из којпх варка за варком точп! 
Проз ваше очи трагови вире 
Првог грпјеха, а срце шпре 
Имате од свпјета. .. .!

Даница.
Помама!

Станко.
Твојему досга бп круна мама ! 
Ђор1ји’на круна, та круна што је 
Спрам сплне, јадна, љубави моје?! 
Је лп ти река’, бићеш Књагиња?!

Даница.
Књаз, крупа, царство — све мп 

пзлпња 
Кад се образа мога ко днра!
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Станко.
Од нас два брата ти њега бнра?

Даница.
Нпјесам!

Станко.
Јеси!

Даница.
Р’ј еч властелппке:

Нијесам!

Станко.
Збпља ?

Даница.
Нс, пс! никада!

Станко.
А да... оп овђе причаше сада . . . 

Даница.
Што ти је прпча’?



Станко.

Твоју љепоту да 
обожаје.

Даница.

Ђорђпју Књаза свако позпаје, 
Да нпје кадар за јсдну жепу 
Рећ’ рпјеч слабу п несмислену. 
Зар Кп.аз, властелпп, зборптп 

смије
За жспску главу оно што ппје 
Не! нлемство паше за то јс 

строго!

Станко.

Тп љега цјенпш веома мпого?

Даница.

Цпјеппм вазда за властелпна 
II за јупака нуна врлпна, 
Па с тога кажем да кадар нпје 
Говорпт’ за ме ријечп злпје’.
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Станко.
Оп т’ обожава и љуби здраво!

Даница.
На то му ппкад не дадох право, 
Нп другом коме ....

Станко.
До само мене,

О. тп најљепша међу све жене!
(Хоће да је цедива.)

Даница.
(Одбијајући га.)

Ти сп за’ Станко, ах ко се нада’!

Станко.
II ја сам, драга, самртно страда’: 
Сад Ђорђе рече, да тсбе љубп, 
Па љубоморства дрмнуше зубп 
У ово срце гдје сама владаш.

Даница.
Па онда зашто то да сад параш?



То које само за тебе куца,
То што је чпсто ка’ зрак од 

сунца!
Ја могу мила свијету бити,
Ја се допадам, то не ћу крити, — 
Ал’ моја рука и срце моје 
Својине вјечне остају твоје!

(Станко хоке да је пољуби, она
се брани.)

Ии једна круна ни једног цара, 
Ни што год машта, сујета ствара 
Не би ме никад заслијепиле,
Ни обмануле, ни превариле!

Станко.
Како си л’јепа!

Даница.

А ти си зао . . . !

Станко.

Што сам ти река’, сад ми је жао! 
Но хајде да се ми помиримо,



Свађицу пашу свакоме скримо 
Да ппко пе зпа. . .

Даница.
Ал’ мспс болп. . . !

Огаико.
(Склапајућ’ руке хоће да јс

ПОЈћубИ.)
Ево, кад тп се овако моли . . .

Даница.
(Брани се па му еамо пружа руку.)

Е, не ћу сада ... рука јс доста !

Станко.
(Љубеки је у руку.)

Нп лпјек срџбе тамо не оста ?

Даница.
Не!

Станко.
Е сад ово тп можеш лако 

По овом виђет’ да самп пако 
За мене ппјс као двор овп:



Пупп, замишљам, да су угловп 
Злослутпе спле духова злије’,
А коб се пека пад тобом вије... 
Па ја бпх мога’ ђе брзо поћи, 
Да те ко љубп мпса’ мп доћи, 
Од мпслп јсдпе бпх се убпо 
Ил’ друго, Бог-зна што, учпнпо!

Даница.
Ма ђе ћеш пћп, кажп мп, драгп ? 

Сгаико.
Сад ћу тп казат’, анђелс благп! 
Но хтпо бпх те молптп нешто : 
Да у двор своје папустпш мјесто 
И драгу мајку замолпш моју 
Да даде тебп дозволу своју, 
Па пдп дома у Берпславце ! 
Хоћеш лп, рсцп, моје јаганце? 
Дозволу само пзрадп вјешто, 
Ми ћемо с’ псто гледати често.

У прплог мпру све твоме што је



Прве су брпге љубави моје ;
И сјутра зором ја идем кући.

Станко.
Може бит’ сјутра у бој ћу врући 
И ја кренути, Данице драга! 
Кастриот има истога врага
И Арбанија на своје руке
Као ми, напаст, злу срећу: Турке!

Даница.
И ја ћу тамо !

Станко.
Не, добро моје ! 

Ратови људма, женама своје. 
Наша су коиља, наши су мачи, 
Ваше су сузе, ваши су плачи.

Даница.
Сабљу бих оштру ја прихватила, 
Кад с нама Турска би заратпла; 
Рат бих крвавп п очајнички 



На смрт,на жпвот,рат бихјуначки 
Ја кадра сама одржат’ била, 
Само да Зета остане мила!...

Станко.
Уз њежност женску, уз чар тп ока 
Љубав је твоја к роду дубока!

Даница.
Срце ми чисто чини се мало
Када се оно би заиграло...
Онда бих, драги, ја рада била, 
Кад год се Зета спомене мила, 
Да ми је срце тако високо, 
Ка’ небо плаво да је широко, 
Ка’ цпо свпјет пространо да је, 
Да тамо стане, да вјечно трајеГ

Станко.
Е баш сп права тп Црпогорка!

Даница.
Мог отачаства судбппа горка 
Што год јс грђа, љубим га вруће, 



Њему па олтар крв п прегпуће! 
А7вама људма аманет да је, 
Да ово стање дужс не траје... 
Србпју стару п Браничево 
И Далмацпју п Боспу ево 
Ирптпште туђа грабљива спла... 
Снажна Србпја пропаде мпла! 
Деспот се прода’ Јанко Маџару, 
А спп Херцегов султапу цару! 
Српски се барјак још само пење 
На ово паше крваво стгјење; 
Ивова моћпа држи га рука 
У пнокоство п миого мука... 
Ах, да сам човјек!

Станк<л
Бптп ћс л.удп! 

У ћевојачке кад њежне грудп 
За Српство наше тај пламсп горп, 
Што човјек-јупак пс Ес да створп?!

Даница.
Ја у будућност вјерујем Зсте
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Ка’ у спмволе цркве нам свете. 
II тој кад повор мпслп мп грпе, 
Ил’ се прошлостп у крпло врпе, 
Надам се да ће ускрснут’ Зета, 
Све што нам туђп туђина клета! 
Јер што је Српство имало славпо, 
Имало свето, пмало главпо, 
Нпје лп Зсга то одњпхала? 
Зета је Српство све основала! 
На зетској њпви ппкло је прво 
Српских владара владарско дрво! 
Од Владпмпра па до Ивапа 
Све што је Срба п српских страна 
У хлад је чудног дрвета било 
II коло српског једипства вило! 
Јупаке, војводе, краљеве, бане, 
Цареве наше, наше жупане, 
Свеце, књажсве п државнпке, 
Закоиодавце п свештеппке — 
Све Српству Зета дала је мпла, 
Зега је легло српскијех сила!



Станко.
Тако је, тако!

Даница.
Л сад се бојим.

Јер поодавпо код тебе стојим, 
Мајка ће бптп устала твоја.

Станко.
Стапп још мадо, Даппце моја!
Па кажи: Зету кад љубпш гако 
Љубпш лп мепе, животе, како?

Даница.
Као супце, као очп,
Као жпвот, као биће,
Ка’ јутарљп цвпјет росу 
Шго му пада па лпстиће! 
Страсно, вруће, занесено, 
Плаховпто, страховито, 
Њежно, сплпо, часно, јако, 
Црногорски и — маппто!

(Љуби га у чело и жпво одлазп.)



Станко.
(Сам.)

Да ми ово не пзрече, 
Отачаству нашем Зстп 
За велику љену љубав 
Хоках, богме, завиђетп !
А сад иек мп теку даин
Мог блаженства, мога мпра — 
Ја сам сретнпј’ од свпх људн, 
II од птица и лептпра !

(Долази Угљеша.)

Угљегиа.
Кпез Деан жели . . .

Станко.
Нека уљеже !

'Улази Деан.)
Овако рапо? мој добрн кпеже!

(Руче ее.)
Вјере мп, јак си !

Деан.
Времена рука,
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Ратовп, борбе, хпљаду мука 
Мепе еу, Књаже, всћ обрвале ... 
А снаге моје омалаксале,
Па сам гропуо, сад пп пз куће !

Станко.
У тебп пма још крвп вруће!

Деан.
Са свпјем мало! Ал’, хвала Богу, 
С пољане коња узјахат’ могу.

Станко.
Е тако, тако, старп јуначе! 
А жпвп свако пут гроба краче... 
Но оклеп сада ?

Деан.
Ја пз савјета. 

Господар с пама там’ јс впјста’ 
За помоћ коју Кастријот тражп. 
Обплно хоће да га поспажп. 
И сво овђс паредбу даје, 

(показујући једну карту)
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Да војска пде п да не траје,
Са срсћом тамо да је тп водпш!

Станко.
Истпна је лп, кнеже, што зборпш? 
Ах благо мспи! Па ја пут Кроје? 
Лпјепа гласа, ах среће моје!
Добро је, добро, кад ме држпте 
Да што год зпам п кад пе мппте 
Залудов да сам, пл’ каква луда, 
Бпјсда дому п срећа худа;
Колпко војске отац мп дава?

Деан.
Големо ка’. да он намјерава!
А мпслим сад ће п сам Књаз доћп. 
Но војску спремат’ја сад ћу поћп, 
А оп ће теби паредбе датп
II паучпгп п сјетовати.

(Одлазп кнез Деан. Долази Иван- 
бег. Српјета га Станко весело и 
љуби у руку и приноси му једну 

столицу.)
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Станко.
Како сам тп харап оче
Што ме спремаш тврдој Кројп ; 
Бег Скепдер-бег од кад ратп, 
То су билп сповн мојп!

Ивап-бег.
У добрп час пди сине 
Пут Енира пптомога, 
Војску тебп нека штптп 
Рука Бога пстпнота!

Наш савезнпк Сксндер-бег је 
Сад иа муке од Турака . . .
Погине ли — н нама је 
Ископата тај час рака !

Него хнтај п водп му 
Мало тамо војске моје, 
Турцп су му под зндове 
Столпце му славне Кроје.

Станко.
Колпко војске мпслпш мп дати,



Ја оче рад бпх сад бпо зпати?

Иван-бег.
Од двпје до трп хиљаде људи, 
Па тамо, спнко, што Бог ви судп’

Станко.
Досга је двпје, полу коњика 
Менп тп оче дај убојнпка, 
Па чућеш брзо што ће рећ’ људи!

Иван-бег.
Опрезап, сппко, тп само будп! 
Шачицу чувај ту сиромаха, 
А прођ’ се гласа, прођп се маха! 
Стварп албанској послужи живо, 
Ал’ Црној Гори — би бпло крпво, 
Ја ћу ти рећи, д’јете, искрено, 
Да облпјепиш ђе песмпслено; 
Но чувај војску, ка’ оба ока! 
Тамо су горе, поља широка, 
Градови, шанци, ријека има, 
Чувај је свуда у логорима



Од злпјех вода п злпх конака, 
II од умора и хода јака!
Тешко је па пут кад пма бопи’, 
А Црпогорцп кад впде опп 
Да пх тп чуваш — за то је 

лако! —
Опп ће с тобом у бој п пако ! 
Још опазе лп јупака главу, 
Вазда ће земљи убратп славу, 
Јср скуп јс човјек па ове страпе, 
А моћ бп паша па танке гране 
До сада бпла, да овај ппје 
Штсдпо људе, бој када бпјс. 
Но п тп, сппко, поштсдп људе, 
Ако ћеш срећа да с тобом буде. 
Е да зпаш п пас што овдјс чска 
Боље цпјепит’ зпа’ бп човјека! 
Посланпк царев Нбрапм-ага, 
Цара крвппка нашега трага, 
Доша’ је овђе, прпјетп, страшп 
И велп, да се барјацп пашп 
Пе шпљу сада у Арбанпју;
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Не шћенсмо ли, кад ту добију, 
Навјестпт’рат ће п Црној Горп— 
Но чувај војску, очп отворп! 
Нас нема, пема, по са свпм мало, 
Наше је јадно Српство већ пало! 
Барјачпћ људп у горе ове 
Да зауставп турске валове ?!... 
Чудество једно веље бп бпло ! 
Нам’ се хришћанство све оглу-

шпло : 
Страх је завлада’ чак до сјевера, 
Свак се препао исламског зв’јера. 
Но опет све јс, знај, до прегпућа, 
Без смртп псма нп ускрснућа! 
Слабе, млакаве, у пута путе, 
А од јупака паравп љуте 
Узмпчу људп, Бога ми, спне! 
Кад прсгне човјск жпв да погппс 
За род и вјеру, за цпјељ свету, 
За круну, славу, нам преотету, 
Бог ће му самп у помоћ битп 
II још можемо све повратптп!

4
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Зста ће опет заврћп коло' 
Све српско коло, коло охоло! 
Богу су мплп слободпп људп, 
А ко год рва п ко се трудп, 
Светп дуг роду свом одужује, 
А плахп ропство сам павукујс !...

Станко.
Турцп су вељп мах сад узелп, 
А пас Балканцс све нешто д’јелп 
Народност, вјера, заплетп некп!...

Иван-бег.
За то смо, спнко, свакоме мекп! 
А да се у нас опазп слога, 
Вјеруј, дпјете, тако мп Бога, 
Залуду на пас пко бп крета’! 
Нашега срца, нашег полета 
У свијет пема! Аох Балканцп! 
Аох пародп! аох јунацп!
Што вп је?! Дапас лежпте тако 
Свак да вас може згазптп лако... 



А кад бп се тп јунацп 
Слогом братском пзвсзали, 
Бшпе псток плп запад, 
На сабљама дочскалн!

Станко.
Што раставп, знаш лп оче, 
Од једпнства те народе,
Који плачу и кукају 
Растргани — без слободе?

Цван-бег.
Кратке мпслп пз прошлостп
И себпчност Господара: 
Спмеупа, Звоппмпра
И Душана, нашег цара.

Грабпше се свп тројпца 
Једап другом о државе,
Завадпше родну браћу 
Рад сујете, круне, славе.

А не шћеше жпвовагп
Ка’ што братска браћа жпве,
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Но у зли час подораше 
Једап другом царства њпве !

Да је Србип Бугарипу, 
Као своме брату река’: 
Ево моја Србија је, 
А Бугарска тебд нека!

А Хрвате, брате мпли ! 
Тебп твоје, менп моје,
А спрам твога душмаппна, 
Ка’ Хрватп, Србп стоје.

Тп обадва кад бп Србу 
Реклп: Србе! дај пам руку!
С тобом ћемо подпосптп 
ДрагОволшо сваку муку!

Сви тројпца да су Грку 
Мудрост древну прппозналп 
II ка’ с добрпм комшпјама 
На међама живовалп —



Друге птице би пјевале 
Од Олимпа па до Драве,
У пароде побркане
Бп сијале мислп здраве!

Тога пе бп, па сад ево,
Што се збпва, што се случп : 
У окове туђин клетп
Сву тројпцу уобручп!

Станко.
Нпјемцп ће п Маџарп
Помагатп овом крају,
Турчину се већ оппру
II са Јанком супрот стају.

Иван-бег.
Далеко пм кућа била
II Нпјемцу и Маџару!
Вуцп длаку мпјељају
Ал’ ћуд ппкад, нпкад стару!

Патље, мукс пам предстају,
Усам.Ђепе борба чска.
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Нема смртп без суђења
Нит слободе без лелека !

Станко.
II Скендер-бег сад је прега’ 
Као п тп, мплп оче !
Од турске се царевпне
Цпјепатп и он поче.

Иван-бег.
С тога тебе шиљем тамо
II братскп му пружам руку, 
Него гледај добро, спне,
Да му ваљаш тп у муку!

Млад си доста п несташап, 
Но ђе пдеш пази сада,
Према чојству Арбапаса 
Иемој твоје да пострада!

На не врти тамо амо, 
Људски сједн међу људе ;
Понашање нек тп свуда 
Постојаног чојка буде !



Нс помишљај да у друштву 
Положај те извпњава, 
Књаз сп, алп вазда, сппе, 
Човјекова поштуј права !

Књаз се рађа ка’ свп смртпп, 
Књаз је правп ко умпје, 
Л од књаза незналпце
Дому, земљп, Фајде нпје.

II држп се као кућић,
И по чину п по крвп;
Кад се бпје, аманет’ тп, 
Гледај тамо да сп први!

Кад господскп збор се зборп 
Тп ријечи своје штедп, 
А кад коју проговорпш
Нека барем што год вр’једи!

Све од чојка човјек ирпма, 
Сваки дан се уче људи, 
Од добрпјех прпмјера се 
Нс корпсте само лудп.



У запт држп Црногорце,
Е ма благо, е ма вјешто,
II покарај п помилуј,
Пак Кеш с њпма моћп свешто.

Ствар албапску тп прпхватп
И загрлп као своју,
А над тобом Скендер-бегу 
Ја уступам сву власт моју.

Као мепе слушај њега
И вјерпо га сад послужп;
Идп! пазп! а, све за све,
Глсдај пме не паружп!...

(Иван-бег излази.)

Станко.
(Сам.)

Е сад дакле да се спремам... 
Ово нпје већсм шала!
А да славом покрпјем се 
Ирплпка се менп дала.

О, охолп чалмоносп, 
Крвљу пјане Османлпјс !



Зар мислите да јунака 
Према вама нигђе није?!

Коњп ваши бијесни су, 
Замашито узјашете,
Сабља ваша добро с’јече, 
А копља вам право лсте ;

Но п код нас траг је оста’ 
Јабучпла п Шарппа,
С уздама пх пе бркамо 
Кад наступп мјешавппа !

Бој бпјемо без оклопа, 
А буздован нас ие плашп,
А може бит’ кушалп сте 
Сијеку лп мачи нашп!

А д’ако ме срећа стара 
На Султана још паиесе, 
Св’јет устрашен престапуће, 
Да сс више пред њпм тресе 

(Долази Угљеша.)



Угљеша.
Из двора тп сад јављају,
Да Ке поћас коло бптп,
У част твоју Књаз Ђорђија
Сав ће Жабљак окупптп.

(Угљеша одлази.)

Станко.
(Сам.)

Игре, коло п пјеваље
И вјежбања п логорп,
Све то љубим, ка’ Даппца 
Да мп пз те вреве зборп.

(Улази Угљеша.)

Угљеша.
Иосланпк турског цара Мурата
Дозволу, прпћ’ тп, чека на врата.

Станко. (За себе.)

Рђав је Турчпн час пзабрао !
Ал’ опст пе ћу да му је жао... 
Ух, ђе сс спују п иешто прсже!...

(К Угљеши.)
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Посланик царев нек сад уљеже.
(Улази Ибраим-ага и клаи.а ее ио 

турски.)

Ибраим-ага.
Смјерно се клаљам п љубим скуте 
Другом стожеру државе круте;
Бега Иваиа, цара јуиака, 
Млађему сину — част, срећа свака!

Станко.

Цару и царству игго лежс змаје 
Част! Добро здравље и теби даје!

(Руче се.)
Ирви пут ага у госте наше?

(Чини.му зиак да сједне'.)

Ибраим-ага.
У гостопримне ја страие ваше 
Ирви пут овом долазпх сада 
С пунпјем срцем слаткпјех нада 
За добро п мпр два Господара, 
Твојсга оца п мога цара!...



Станко.
Па мир је сталан међу државе....

Ибраим-ага.
Ал’ пеко хоће да се крвавс!

Станко.
Ма ко то, ага? !

Ибраим-ага.
Ти знаш лијепо : 

Чељаде свако иа и слијепо 
Виђетп може на што пдете! 
Ал’ чујеш, Кљаже, вјере ми свете! 
Ко крв замете па правдп Бога, 
Побједа није па странп тога; 
Цареву снажну пуштпстс руку 
Па вашу дасте Кројском хајдуку!

Станко.
Нпје он хајдук,но вођ хрпшћапскп!

Ибраим-ага.
Јапко јс вођа, оп хајип царскп !
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Станко.
Шачица људп добровољаца
Помоћ му сва јс Црногораца!...

Ибраим-ага.
Не... по ти крећеш! војска! 

барјацп!
Како чух овђе — о, то су знацп 
Као најгрђп за одношаје,
Па мјесто мпра сад ратнастаје!

Станко.
Како му драго, рат пека будс, 
Ко пма право нек сабљс суде !

Ибраим-ага.
Еј ... крв је људску зло проспнатп 
И џевап кавзп ко ће тој дати ?

Станко.
Крвљу залпсте п кољске стопе 
Све од Азпје до сред Јевропе, 
Зар да штедпте још капљу пашс 
Кад јаппчарп свпјет поклаше!? 



Од кад вуковп за душу маре!? 
Оставп, ага, мудростп старе 
И ваше прпче и лакрдпје ! 
Никада вама до мпра ппје! 
Дпо свпјета држпте трећи 
А свс хоћете још да сге већп!

Ибраим.
Мп свс по божјој пдемо вољи, 
А крпвп н’јесмо, ако смо бољи; 
Рука свсчева снагу нам даје, 
Којом цар правп свпјет осваје. 
Благо свијету када наш буде! 
Слога ће настат’ међу све људе, 
Ноћп ће мпрпо сљедоват’ дану, 
Зло мпслит’ пе ће хајван хајвану! 
Вб тада вола не ће шћет’ бостп — 
Копац ћс бптп свакој мрзости...

Станко.

Може бпт’ ага, мпслпте тако, 
Ал’ свпјет нпје савнтп лако 
Као мараму, па с њом у торбу! 



Хрпшћани впдпш крваву борбу 
Преглп су свама повест’до краја.,.

Ибраим.

Хришћанство лудо, слпјепа раја !
Цар, всли, не мож’ — не може ? 

пе ће !
Чаркањем слабпм све срди веће 
Царево срцс, па борба траје,
А за нас Турке та борба шта је? 
Тек шала једна! Хрпшћанство пада 
Све од Будпма до Царпграда!
Што у гроб нпје, робље је наше, 
До овс мале земљице ваше !

'Станко.
Ви у Шам опет можете поћп !...

Ибраим.
У Бечу Султап паш мора доћп! 
И сјести у Рим и Златном-Прагу, 
Па посл’је Москву датп ћс врагу! 
То кљпга божја и коран пише.



Станко.

Ја нс ћу, ага, нп једне вгппе !
У крупне лако уљећ’ сс може... 
Зпагп! ти си пагп гост — сачувај 

Боже!
Да се у кућу наљутпш моју!

Ибраим.
Ваш и немојмо о рату, боју! 
А већ кад друга пе може бптп, 
Ио сп сканио Кројп ходпти,
Ја не ћу впше ...

Станко.
Ђе је сад Султап?

Пбраим.
У Стамболу Књаже, добрп му 

дан !

Станко.
Дпвап јс Стамбол, говоре људп?
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Ибраим.
Достојап да Цар пз п.сга судп 
Цпјелу свјсту.

Станко.
(За себе.)

Па пп тад нама!

Ибраим.
Украшеп дпвпо хпљадом храма.

Ах! Та мп смо зпалп, Турцп, 
Да је Стамбол круна св’јета, 
Впс га паше славе тражп, 
Пађе пам га вјера света!

Што бп свијст без Стамбола? 
Што бн Стамбол без јунака ?
А јунацп пнокоснп
Бпше билп без Турака!

Дугачка је борба бпла
Међу крстом п кораном, 
Па се коран свсти вјспча
Са побјсдом над крст славном....

5



Љуто бшпс завађенп
Око чеса? чуда ппје!
Два спмвола, двпје вјере,
Све рад краснс Византпје!

(Занесеио:)

Еј, Стамболе, вјечни граде! 
Велпчппс пунан свакс!
Тп сп срећап кад цар Мурат 
У моћне тс држп шакс!

Јест, Књажс младп, Стамбол јс
глава

Градова свпјсх п паша слава.... 
Извор је моћи п вслпчппе, 
Свједок јупаштва, иашс врлппе!

Станко.
Кула, ћошкова, ка’ у вас, пема, 
Па купатила, кптнпх грпјсма . . .

Ибраим.
Ах, пма, Књаже, још њсшто тамо 
Што сс у Стамбол можс паК’ само! 



А то је: пусто женско чељаде 
С којпма пашп јунаци сладе 
Жпвот којп јс посвећен вјерп;
0, ту је јато хурпја кћерп !

Станко.
Вели се, коња добрп пмате? 

Ибраим.
Мп махом б’јесне јашемо хате ! 

А пмамо п Арапа 
Којп јашу бсдевпје, 
Од којпјех ластавпца 
У трк бржа тпца нпјс;

Са којпјех простор лиња 
И бескрајноет стпћ’ се дава 
Иа љпма су лака седла, 
Кад полетс — муња права

Станко.
Вјера вп је мало тупа, 
А остало све је бол>е.



Ибраим.
Вјера пас јс крпјепила 
Па свакоје бојпо поље.

Ах, вјсра је паша чпста
Као мисли самог Бога!
Прво слово пророк каже: 
Да је у љој братска слога!

Вјера права пам промаља 
С врх псбсса чуда свака, 
Тс Турчппу, када гппе, 
За п>у смрт јс мила, лака.

II она нам крепост даје, 
Свп да мрсмо бсз жалостп, 
Вјечпост пама обсћаје
Пупу ћеФа п сладости !

0, да зпадеш, младп Кљаже, 
Што рај за нас Турке спрема 
За најгрђег од Турака, 
Тога добра сад цар нема!



Лх, елатко је Турчпн бити! 
Човјек друго П1то бпт’ може?
А што Турчин ти нијеси, 
Кљаже млади, — жалп Боже!

Лх, да тп је сркнут' меда 
Наше вјере, пашег дпна,
И да тп је чут’ доброту 
Благог срца Падпшпна!

II да тп је Стамбол впђет’
II кубета п мунаре!
0, прп томе птто је Жабљак
II црквпца у Понаре?!

Што је Зста прп простору 
Цппан ц’јеле Румелпје?
Што је мала Црна Гора 
Спрам Бугарске п Србије?!

Што је Ловћен спрам Балкана? 
Што је Ивап прн Падпшп?
Спн Иванов тп сп малп —
Спн Султанов бпо б’ впшп!



Што је једна само жепа?
Што Бе јсдна заручннца?
Што 11 е соко када нема
Јато танкпх јаребица?!

Што 11С борба, што ће мукс
II залудно оппрање — 
Кад међ слугом п међ краљем 
Остаје тн за бирање?!

(Устајући.)
Аман! Заглушам госпоство твоје! 
Ма што 11Сш, Књаже? Свак хвалп 

својс! 
Ко впдп сунце, нека га грпје, 
А ко пс впдп, пек зубл.у впје!

Станко.
(оамишл.ено, устаје и оп.)

Када се враћаш, Ибрапм-ага ?

Ибраим.
Радпј’ бпх бпо да мс номага 
Да ме нпјеси пн сад впдпо!



Толико, валан, пут мп је мио, 
Што сам тс позна’ овом прплпком. — 
С радозналошћу цар ће всликом 
Пптат’ ме, Књаже, за свјетлост 

твоју.
Станко.

Зар је цар чуја’ за лпчпост моју?
Ибраим.

X што цар пс зпа? Зпа цпо свпјст ! 
Зна да сн човјек, јупака цвпјет! 
Зпа да у бсга два сппа пма
II да је старпј’ рад Латпнима; 
Тп да сп човјек, дпрек горпггака!
Да слпчеш бегу, вођи јунака.
А ја ћу сјутра може бпт’ иоћп ...

Станко.
ПрозБерпславце путом ћеш проћп, 
Тамо кнез Перуп меис јс звао 
Па ручак. Но кад бп паљегао, 
Сврнућеш ага да се впдпмо, 
Још тамо једном да посједимо, 



Па нам и поћас у госте будп, 
Л за у напр’јед— како Бог судп!

(Излази Ибраим-ага.)

Станко.
(Иза дугог Кутаља, сам.)

Краљ!... Румелија... Балкан... ил’ 
слуга....

Наклоност царска... питаља 
друга.!.

Држим мпсле у Цариград непгго... 
За све ћу агу пспитат’ вјешто.

(Шетајући по одаји.)
„Што је Зета при простору 
„Цппап ц’јеле Румелије? 
„Што је мала Црпа Гора 
„Спрам Бугарске и Србије?

„Што је Ловћен спрамБал- 
кана?

„Што је Ивап прп Иадппш? 
„Син Иванов ти си малп, 
„Син Султанов бпо б’ вишп.



ПОЈАВА III.

(Играпка у дворани дворца Иван- 
бегова, у Жабљаку. Млого власте- 
ло и властслипака. Кад се аавЈсса 
дижо, коло јс ухваћсио ц одмах 

пјева.)

К 0 Л 0.

Мушки гласови:
У Ивапа Господара,
У Ивана Господара ....

Женски гласови:
. . . . Господара,

У Ивапа Господара . . .

Мушки гласови:
Доста блага, доста пара, 
Доста блага, доста пара ...



Жвнски гласови:
. доста пара, 

Доста блага, доста пара...

Станко.
(ПриступајуЈГ брату Ђорђу.) 

Хвала тп, брате !

Ђорђе.
0, пска чоче! 

Ио јлдном младп ноћас нек скоче

К о л о.

Мушки гласови:
И дворова п чардака,
И дворова п чардака...

Женски гласови :
. . и чардака,

И дворова п чардака . . .

Мушки гласови:
II два сппа, два јупака, 
И два спна, два јунака . • .



Женски гласови:
. два јунака,

II два еппа, два јупака . . .

Кнез Деан.
Шриетупајућ’ Станку.)

II ти овђе! — рећ’ ћеш Књаже... 
Зар у коло стар сс прнма? 
Благо тебп! Млад сп, красап, 
Прп том вођа јупацпма!

Станко.
Ти учпте.в војсвода
II јупака оца мога!

Кнез Деан.
Свп пмамо учитеља
У Ивана велпкога!

К о л о.

Мушки гласови:
Алп јоште спаха пема,
Алп јошге спаха пема . . .



Женски гласови:
. . . . спаха нема,

Алн јоште спаха нема . . .

Мушки гласови:
У просцс се Кљаз сад спрема
У просце се Кљаз сад спрема..

Женски гласови:
. . . . Кљаз сад спрема,

У просцс се Кљаз сад спрема..

Станко.
(Прилазећ' кн. Перуну.) 

Друго коло п забава 
11а скоро ме, кпсже, чека!

Кнез Перун.
За мепе сам већ осуђен, 
Славу чујат’ из далека . . .

Станко.
(Обухватајући Ибраим-агу, који 

му је близу.) 
Обојпца сјутра, кпеже, 
Бптп ћемо твојп гости!



Кн. Перун.

Ти опрашћаш! Још за дочек 
Молнм странца да опрости.

К о л о.

Мушки гласови:

Испроспће спахс двије, 
Испроспће снахе двпје . . .

Женски гласови:
. . . . снахс двпје,

Испроспће спахе двпје . . .

Мушки гласови:
А пама би најмилије,
А пама би најмилије . . .

Женски гласови: 
пајмплије,

А нама бп најмилпје . . .



- 78 —

Књаз заручи два сокола, 
Књаз заручп два сокола.. .

Да
Мушки гласови:

пз овог пашег кола,
Да из овог иашег кола..

Женки гласови:
. нашсг кола

Да пз овог пашег кола .

Мушки гласови:

Женски гласови:
. . . . два сокола,

Књаз заручп два сокола . . .

Станко.
(Приступајућ’ једној властелинци.) 

Под-хумској се војвоткпњи 
Смјерпо клањам, љубим руке 
Рад којс бпх сад љепоте 
Ја отиша’ у хајдуке!



К о л о.
Мушки гласови:

Зета само рађа впле, 
Зета само рађа виле . . .

Женски гласови :
. рађа впле, 

Зета еамо рађа впле . . .

Станко.
(Тражећи иекога — сам:) 

Ка’но што се љубпчпца 
У жпвпцу густу скрпје, 
Завргла се опа псгђе. . . 
Ил’ још дошла можда ппјс?!

К 0 л 0.

Мушки гласови: 
С јунацпма, с унуцпма, 
С јунацима, с унуцнма . . .

Женски гласови:
с унуцпма, 

С јунацпма, с унуцпма . . .



Мушки гласови: 
Двор бп љсгов напуниле, 
Двор бп љегов папуппле . . .

Женски гласови:
. . . . напуниле,

Двор бп љсгов папунпле . . .
Станко.

Но бп река, по пуцпма 
Те мп трепћу па токама, 
Ка’ у онам да је углу 
Сјела млада с госпођама . ..

(Станко наплазећи на једпо коло 
властелииака у којем је п Даница.) 

Коло преста! Амо људи! 
Кпта жена сама стојп! 
Друго коло ја заврћ’ ћу, 
Када пе ће од вас којп!

(Узима Даипцу и прави ново коло.)

К о л о.
Мушки гласови са Станком: 

Зета само рађа впле, 
Зета само рађа впле . . .



Жеиски гласови:

. . . . ра1?а виле,
Зета само рађа впле . . .

Мушки гласови:
Впле мреже рашириле,
Впле мреже рашириле . . .

Женски гласови:
.... рашпрпле,

Впле мреже рашпрпле . . .

Станко.
(Властелину који је најблпжп до

љега.)

Сад паставп побратпме
Зетскпјема љспотама!
Лако ти је! За љпх пјесма
Са усапа тсче сама . . .

бОдваја се с Даницом п шста се
по сцени.)
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К о л о.

Мушки гласови:
Па у њима лове момке,
Па у њпма лове момке . . .

Женски гласови:
. . . . лове момке,

Па у њпма лове момке . . .

Дангица.
Нијесам жива с одласка твога! 
Како ћу остат’ зарадп Бога!? 
Мислиш ли дуго стојатп тамо?

Станко.
Док Турке душо не прећерамо 
Из Тссалије и пз Епира,
II док се с Турском погодбе мпра 
На БосФор, међи наше Јевропе, 
Ту пе потпишу и с нама склопе.

Дангсца.
Мој ће ти спомеп из срца. главе, 

1



Бојни успјеси, сјај ратпе славе 
Истргнут’, Станко,бојим се млада!?

Станко.
Цпјелог свијета управа, влада 
За овпм да ме походом чека, 
Не ћу је, пе ћу! бпх св’јету река’; 
Кад стобом не бих д’јелнт’је мога’, 
Не бих је, не бих, тако мп Бога!

Даница.
Како те љубпм! . . .

Станко.
А видиш ове

Што сам ти синоћ писа’ стихове, 
Читај их тамо кад будеш сама! 
Ни оии нису чист израз илама 
Љубави силне, коју осјећа 
То срце моје! Она је већа, 
Знај! п падбача све величине 
Метежи ове б’јеле свјетиие. 
То држи, вјеруј, пстину кажем, 
На то ти своју ријеч залажем ...



Даница.
ВеК кад мора тако бити 
Те тп ваља драгп поћп, 
Хајде с Богом, Бог тп бпо 
Свуд п свагда у помоћп!

Л мсне ћеш паћп чпсту 
Ка’ памјерс твоје што су, 
Ка’ сјутрашље игго ће сунце 
На цвјстове затећ’ росу.

(Долази Књаз Ћорђе.)

Ђорђе.
Ти под руку сада држпш 
Урес жена пашсг двора, 
А моја се вјереппца
Сад налази преко мора . ..

Кад се вратпш, ако Бог да, 
Хиљаду ћу скуппт’ свата, 
Справићу их пут Млетака, 
А пред љпма тебс брата.
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Твоје зебље за потомке 
Нашег дома, паше куће,
Еј, пе мпслп! крушка мала
Знај под крушком опануће!

Сгаико.
Иза тога, брате мплп,
II ја ћу се ожепптп, 
Ђевер деснп посље рата 
Властелпнци тој ћеш бптп.

Ђорђе.
Данпцу ћу мпловатп,
Као да је с пама спала 
Украј срца оне што је
Теб’ п мспп свјетлост дала.

Станко.
Харна срећа сад ме посп 
Пут пптоме Арбаппје,
Твоје р’јечп, братске р’јечп, 
И звјездпце ове двпје.

(МећуКи Дапици руке па очи.)



Још м’ остаје да пзљубим 
Рукс пашег родитеља, 
Па да крећем на пут онп 
Куд ме давпа вуче жеља.

Ђорђе.
У дворску је капелипу 
Брижни отац дуго бпо;
Пут тп далек п опасап, 
За те с’ Богу ту молпо.

II доћп ће, река’ мп је, 
Јоште ову исту вече,
Да т’ пожели иа пут срећу 
И још штогођ да ти рече.

Љубав, брпге, чежље, жеље, 
Њему старе мути дане, 
Растапак му сваки тешко 
На љегово срце пане...

Кн. Перун.
(Приступајућ’ Даници лагано јој 

говори.)

Кљажевп су уморени,
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А доцкан је, д јете мпло, 
Да их у мир оставпмо 
Најбоље би сада било.

Станко.
(Дајући руку кн. Перуну л уету- 

лајући Даницу.;

До виђења, драги кнеже!
На ручак ћу код вас бити 
С оним странцем, на ћу тамо 
Ја се с вама оиростпти.

(Одлази кн. Перун с Даницом. 
Позвана господа по примјеру 
кн. Перуна — излаасћи.’испред 
Кљажева клашају се и одлазе. 
ОстаЈу Ђорђе и Сганко сами.)

Ђорђе.
Ннје Фајде, особити 
Бог зар штптп љубавнике,
Кад најжешћи плам скрпт’ знају 
У страх, муке, неприлике!

Ко се пкад сјетпт’ мога’ 
Да Даницу љубпш, брате! ?



— 88 —

Клео бпх се трпста пута 
Протпв тога до сад за те !

Тек ту скоро дозиах само, 
Па пе умјех пп то скрптп, 
Те пз дражње, да је љубпм 
Јучер стах тп говорпти!

А не љубим, премда штујем 
Чељадеце у њој свето, 
Као рају да јс земљом 
То дијете преотето.

И с радошћу сад дознајем 
Да ће битп твоја жена,
Као сестру пазпћу је 
II док нпје доведена . . .

Стапко.
Истина је, под пепео 
Врући огањ боље пече,
А сада сам најрадосппј’ 
За Даницу чут’ што рече.



Нека тп јс па амаиет : 
У мјесто је мепе брани, 
Наступе ли пспогоде 
Или каквп тешки дапп!

Ћорђе.
Њепој срећи, њеном мпру, 
Само поход твој сад смета, 
У случају пужде — бих се 
Твог сјетпо аманета.

Но сад мпран, братс, пођп 
На арбапске ратпе краје!

(Долааи Иван-бег.)

Иван-бег.
Мени једна ирепорука 
Још за тебс сад остаје.

Скендер-бег је соко сиви, 
Јунак храбар, пема иара, 
Ал’ њсгова Арбаипја
У јунаштву често шара.



Ка’ из неба гром удари
II порази и исјечс, 
Ватру не зна пздржатп 
Него плане и утече.

Ођевена ка’ на свадбу 
На мегдане она стане, 
Тамо поје, вришти, скаче, 
У чакшире и Фпстапе.

Од мала се смутит’ даје 
Па побјеже без обзира,
А нагне ли она кога — 
Неда спаса, неда мира.

Битке које она чинп
Наликују позоришту
На ком глумцп смјели љени 
Одличија в’јенце ишту.

Најсретнпј’ су кад се речс: 
Онај дупкс лук запиње,



Око њета лете стр’јеле 
Ал’ се нпкад не сагиње.

Колико је Арбапаса
На театре римске пало! 
Ово ’холо хвалисање 
Тамо пх је само звало.

Срб издржи и одбије, 
Па девети пут јуршпп, 
А за поса’ тога реда 
Арбанаса ти не ппшп !

Његове су кратке моћи: 
Свинс као плам од сламе, 
Дуго оклоп не подносп, 
Тако исто слом и ране,

Дагле и ти као опи 
Војуј, сине, на те стране, 
Као онп кад узчппиш — 
Тебп не ће бити мане!



Тп ћеш рано полазпти, 
Срећап пут тп сппе бпо! 
Како рва, тако амо
С образом се повратио!...
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Ј

Ч И Н II.





ПОЈАВА I.

Шатор Сганков под Бериславце. 
СтАНКО СНАВА НОД ШАТОРОМ КОЈИ 

ЈЕ ЗАТВОРЕН. По ПРЕД ЊИМ НА 

НЕКОЛИКО КОРаКА Иво II УгЉЕША, 

ИЗННЈЕЛИ ДВА ТРН СЕДЛА, НЕКЕ УЗДЕ 

И АБАВИЈЕ КОЈЕ ЧИСТЕ.

ИвО.
(Додавају.ћи речене ствари.)

Све је каљаво и врагу дато! 
Узде, кајиши и ово злато,
Ови ремици, ове зенђпје
И ова седла и абавије!...

Угљеша.
Ни на мог коња сад не ваљају, 
Залуду они већ .се трљају!
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Иво.

А људп, коњп, како осташе
Те свп под Кроју пе окапаше — 
То само Господ једппп знаде !
Мука је служпт’ Књажеве младе! 
Сад впкпс „ата !“, па трчп тамо, 
Па трчп тамо, па трчп амо ! 
Њему је лако, а пама ппје!
Сад хоћс пгре, сад да сс бпје... 
Алп су опп ипак јупацп,
Т>е треба, жпвот ка’ нпшта бацп, 
Опаспост ђе је, то Књазу годп: 
Дође лп р’јецп, коњем је броди, 
Сретне лп срну, коњем је јурп, 
Смпјс се жези, смпјс сс бури, 
По кпшп всљој волпје шетат’, 
Ноћу на печи прозор палетат’, 
Но сиђет’људски у сјајпом двору, 
У круг домаћп п разговору.
Нс! не! код њпх је све напраспто— 
Ка’ што се каже: „спто манпто!“
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Угљеша.
КаО рођењсм што пм јс дато
Да деру свилу, да троше злато, 
Смрт да презиру род пм палаже 
II личност своју Кљаз да пзлажс, 
Ђе прпмјер трсба смјелостп датп, 
Ђе копље боде, сабље се лати, 
Да у прваке првенство тражп 
Док сс не свршп окршај вражп! 
Сваком се лакше по Књазу скрпти, 
На впдпк вазда Кљаз мора бптп! 
Све јс то у крв! А зпаш под

КРОЈУ
И Арбанпју у сваком боју, 
Бјеше лп тамо бољег јунака 
Од пашегмладог Господар-Станка?

Иво.
Баш за то ја се па њега тужпм, 
А пе, пп да’ Бог, да га тпм ружпм!...

Угљеша.
Друкчпјс врпут’ ипјс сс смио

7
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Да бп му свпјст давао цпо! 
Без ловорпке љегово чело 
Пред Ивом пе бп казат’ се смјело!

Иво.
Хајд’ нека веК бој и ратовање, 
Но с њпм је мучпо п путовање! 
Јуче смо, впђп, пз Скадра пошлп, 
А спноћ рапо овђена дошлп, 
А за два дана доста бп бпло 
У овп простор да се ходпло... 
Кпша, потоцп, глпбовп густп, 
Испод Кастрата све камеп пустп!... 
Нека мп слуге, но он се трудп— 
Скапаше коњп, скапаше људп!

(Показујући прстом пут шатора 
Стапкова.)

Ну виђи, јутрос колпко спава, 
Брзо ће подне, па не устава!

Угљеша.
Иа војску ранп од сваког боље, 
Па сад нек спава до миле воље!



Иво.
То јест, па војску он п нс спава, 
Свој логор, страже, све обпграва, 
Уводп Турке, шанчеве градп, 
По сву поћ дугу све о злу радп! 
Опамо људе за папад бпра, 
Овамо друге млакаве дпра, 
Оне милује а ове кара, 
Од пејунака јунаке ствара;
На шанац стане па прпча четп, 
Ову охрабрп па другој летп. 
Говор му врући по војске ваља, 
Тамјан јунаштва у душе ставља 
Свакоме опом којп га нема, 
Да п он ваља, словом га спрема.

Угљеша.
Да лп се п тп кад појуначиш 
Већ кад га служпш п кад га 

пратпш?

Иво.
Тако!... Једну поћ прегледућ’ страже
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Посред логора турскога заже 
А мепп речс: чекај ту Иво! 
А ја се опст узмучпх жпво : 
Да чскам ту? сам ја! без нпкога! 
Управо пе смјех, тако мп Бога! 
Но за љпм, за љим, све сустоппце 
Док лп грун турске сво коњпце! 
Стадосмо мп два п опп стапге, 
Па добро вече турскп назваше. 
Господар впкнс : „Ибрапм-ага !“ 
А старац једап грднп се сага’, 
Сјахао с коља па га вођашс, 
У то и Стапко Господар сјаше, 
И ту се руче, сјсду па траву, 
Иа ухо Књазу прнмака’ главу. 
По што се доста ту пашапташе, 
Оба усташе па узјахаше.
Док прп растанку Ибрапм-ага 
— Познајеш и тп опога врага, 
Скоро је био шпл.ан од цара 
Послом пскаквпм код Господара,— 
Обрпу коња, па рсчс: „Кљажс!



Цару сп мио, цар те помажс, 
Писма му пошљи што можеш 

брже!“
Па своме стаиу с пратљом отрже...

Угљеиса.
Брзорек слуга, пајвјсрнпј’ да је, 
II псхотпце често пздаје
Кад свуда прпча п разговара 
И о сптнпцам’ свог Господара.
То што сад каза, пемој ђе зборпт’, 
Е ћу ја пстп мозак ти пролпт’!...

Иво.
За ово, чујеш, што ћу тп рећп, 
За ово бпх се дао испећп! 
Нпко за ово чут’ ис ће жпвп! 
А што впдпмо јесмо лп крпвп?

Угљегиа.
А... треба бпт’ тврд п уздап.. Иво!

Иво.
С тпм ирпјекором чнппш мп крпво-'
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Ја тек толпко казах тп ово,
За руку десну рад бих готово 
Да то нијесам нп тебп река’,
Но мп је пуста пекаква иека!...

(Устаје на ноге.)

Овђе, ах! ах! сав ћу сагорети ! 
Овђе впдпш! ту, часу проклети!

Угљеша.
Што ти је, јадан, исправн боље!

Иво.
(Дуго мислећи.)

Знаш хумак опп у кројско пољс?

Угљеша.
Знам!

Иво.
(Пружајући му руку.)

Је лп вјсра ?

Угљеша.
(Пружајући му руку.)

Јест, чнста, тврда!



Овог мп поља, оппх мп брда, 
Очију, срца, којпм пх љубпм!

Иво.
Доста! По клетве иачппу судпм 
Да тп је мпло све оно тамо.
Него сад слушај, послушај само! 
Знаш онп брешчпћ којп се дпже 
Међ' војскс двнје, ал’ турској 

блпже?

Угљеша.
Зпам!. ..

Иво.
Да сам слуга зетског војводе?

Угљеша.
Знам!.. .

Нво.
Спн Црпе Горе, њене слободе! 

Светпња јака тпх аманета 
Иокоју душе јако мп смета!
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Морп мс грижња, морп ме туга, 
Ја сам, Угљеша, певјерна слуга!
За спастп опо, што обожајем, 
Светпњу једпу другој нздајем: 
Након онога првог састапка 
С Ибраим-агом Господар-Стапка, 
Једну ноћ овп рече мп: „Иво! 
„Одмах узјашп па ћерај жпво, 
„Знаш опп брешчпћ п онп шанац? 
„Ибранм ту ће чекат’ те старац, 
„Ова ћеш ппсма њему предатп, 
„Па ти се одмах овамо врати! 
„Чувај се добро! Обпђп страже, 
„Да ко пе впдп, да пепрокаже! 
„Не бпх рад бпо Кастрпот да зна 
„И тпм се проспу гатања разпа.“ 
Ја ппсма узмем, узјашем кљусе, 
Ободох хумку, мпслећп у се: 
Ово су опа ппсма за цара 
Опу ноћ авет што рсче стара: 
„Цару сп мпо, цар те помаже, 
„Писма му ношљп што брже,Књаже!“ 



Он мпо цару!... Царсва помоћ!... 
0, псшто ту јс мрачно ка’поноћ!... 
Тс ја се смпслп, хумку пе пођи, 
Но у паш логор прсд зору дођпт 
Пробудп Мата п мог Алексу, 
Дадох им ппсма да пх понесу 
Жабљаку граду мом владаоцу, 
Старомс Кшазу, пашему оцу. 
Господар-Стапко као сад спаше, 
Чпм се пробудп к њему ме зваше, 
Ппта мс: ппсма јссп лп дао? 
Свс је свршепо! — ја сам рскао...

Угљеша. ~
Ах... да! с тога сс мп сад враћамо 
II па врат па нос дома хптамо! ? 
Ивап-бег хоће да кара спна, 
Илп га друга чека судбпна . . .

Иво.
Каква год била — моја ће бптп, 
За шсга крв ћу моју нролптп! 
То сам му дужап, то датп могу, 



Алп не! ахне! никад, по Богу! 
Оруђе да сам тог шуровања, 
Лагања турског, мучког варања, 
Нп да Бог, Угљеша! То не! пе! 

зпај !
Јер Црна Гора мила . . .

(Чује се Станко испод шатора ђе 
пљеска рукама.) 

Прнслушај !...

Станко.
(Испод шатора,)

Отвор’те шатор!... Амо је тмуша!...

Иво.
(К Угљеши.)

Младога Књаза црнивраг куша!...

Станко.
(Виче пспод ш.чтора.)

Је лп који ту? Угљеша! Иво!

Иво.
(К Угљеши.)

Трчп, Бога тп! Потрчп жпво!
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ПОЈАБА II.

(Станко и Угљеша. Станко још 
у кревету, протеже руке.)

Станко.
Из Скадра овђе! тамо пз Љеша! 
Та то је трчат’, добрп Углсша!.. 
Како самспава’... како сам снива’.. 
А у бој густп сву пок сам бпва’ 
Слпјета’ Турке уз Кастриота, 
Тамо се амо проз поља мота’, 
По Дпбри трча’ горе п доље 
С Турцпма бих се до мплс вол>е..

(Сиједа на кревет.)
Тешкп су сновп, ах пуста машто 
Угљеша! у сан спнва се свашто 
Љешевп бјеху прптислп поље, 
Држи се човјек да с’ с, чојкомкоље..
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Кад преста бптка... с краја ле-
жаше

И људскпм гласом : Стапко ! мс 
зваше

Лпјепа једпа пз горе срна,
Нп длака па љој пе бјеше црпа, 
Но сва ка’ сипјег, којим се појп, 
Ка’ мл’јеко б’јела којпм се доји; 
Као пптома у ме гледаше, 
Ухватпт’ чисто датп се шћаше ! 
Преграбпх брзо, омакох стр’јелу, 
Нагоном убих српу ја б’јелу!...

Углеша.
Утпсцп то су прошлостп скоре : 
Бојевп, Турцп, дибарске горе...

Станко.
Може бит’ п то! Но сриа б’јела, 
Угљеша, у спу што ми је шћела?

Угљеша.
Тумачпт’ само трп саиа знадем:



Новаца у сну када имадем — 
Тешко је па сан пматп пара, 
Ко у сну пара, иа јавп кара;
Снпт’ сппјег љетп — зслсној травп, 
Скрхана сабља—братскојзп главп.

Станко.
А б’јсла срна на сапу што је?

Угљеша.
Ја пс зпам, Кљаже,главе мп мојс!

Станко.
Промислп мало !

(Пружа му крај од паса којим 
га Угљеша опашпва.)

Сад иаређуј мс!
Никомс о спу рпјечп, чуј ме!

Угљеша.
Нпком? . . .

Станко.
Нпкомс!



Угљеша.
(Смијешећи ее.)

Нп стопанпцп ?...

Станко.
(Машућп главом пут Угљеше, а

за тим смпјуКи се.)

Ннкоме, чујеш, о тој сптппцп...
(Иза кратке почивке.)

Кажн како тп знадоше дома 
За конак овп, невјернп Тома! 
Да те чак овђе, баш на срсд Зете, 
З.татана твоја дочека, сретс?

Угљеша.
Е,што ћеш, добрп мој Господару! 
У Жабљак имам још мајку стару, 
Атп зиаш,Књажс,жене су жсне!... 
Вазда кад нпје код куће мене.... 
А род јој овђе у Бериславце.

Станко.
(Смијући се.)

Нпје л’ пз Кроје које ппсамце?



Угљегиа.
Не!... Ко је знава’, о Господару, 
Да Кеш осванут’ па ову бару ! ? 
Свак јутрос мпсли да сп под

Кроју, 
Сва Зета пјева за славу твоју ! 
Чуло се млого твоје храбрости 
II смјелог маха твоје младости! 
Чуло се п то, како сп бпо 
Тп онај јунак, што по је смпо 
Пред стап Султапов стати п рећп: 
Ко смије, Турцп, са миом се сјеКп? 
Балабан-паша како изађе, 
Што га од твојс мишпцс снађе... 
Било се чуло тп да робујеш 
II што се прпча још све да чујеш, 
Смијао би се пзмишљотини— 
Затворпт’ уста ко Ке свјетпни!? 
Овђе се чуло, да сп под Кроју, 
УхваКен бпо у треКем боју, 
Па у Једреиу оиремљен бпо,
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Под затвор Султан да тс ставпо 
И јоштс мпого којешта друго...

Станко.
Доста је сада ! Прекппп, с.туго ! 
Па радп чоче ! Скупп тс стварп, 
И рецп ручак нек мп се варп!

(Угљеша опрема пеке етварп па 
излази.)

Јогате мп једпог гуслара нађп;
Уз пјссму објсд бпће мп слађп!

(Станко сам. Док Угљеша опрема, 
изађе на врата пгатора. Послије 
пак враКа се у шатор, узима 
једну столицу, пзноси је на 

врата шатора, сједа п раз- 
гледа по Зети.)

Дпвпа је Зета п Кучка гора 
И све је дпвно управ до мора! 
Строг лп је Ловћеп п Проклетпја, 
Лпјеп је Гарач, дпвна Румпја! 
По.ва су родпа, богата села, 
А чељад здрава, чпла, вссела! 
Орпа јс стока, зорнп су људп,
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Мој отац Иво право им судп ! 
Сва Зета доља до Тесалпје 
Горњој се овој пп примаћ’ пије! 
На ц’јслу раван од Матагужа 
Па ћерај горе до тврда Спужа 
Шенпца с’ жутп ка’ суво злато, 
Доље опамо, ено гле! блато! 
Ова Морача што трчп доље, 
Ове рјечице што режу поље, 
Све је то дпвно, све је чаробпо, 
Само је ово сеоце кобно! . . . 
Тополс, врбе п гора друга 
И тпце мале овога луга... 
Кобан је поток брзе Плавнице, 
Кобап је поглед младе Данпце! 
Кобна је кула Перуна кнеза 
II иод њом она у баштп бреза... 
Ах Берпславцп! ах Бериславцп ! 
Прошлостп моје лпјепп данцп 
Овђе су само у миљу цвали, 
Ал’ Иво, Маре, нпјесу далп, 
Да моја будс јадпа Данпца,

8



Без н>с жпвјети, то је тавппца!... 
Овђе ме старп Ибраим-ага 
У име царско ирегрдно слага, 
Те му дах рпјеч п обећаље 
Предатп цару Зету, Зећане, 
II пздат’ оца п отаџбпну, 
Иотурчпт’себс п еву родбпну!... 
Кобно је ово мјестанце мало 
Опо се, Божс, данас пропало!...

(Много премпшља, ва тим наетавља.) 

Алп мп Султап сав Балкап дава, 
0 каква је то красна држава! 
Крај цара, ја ћу цар другп битп, 
Царсвом крсту господарптп! 
Иво остара’, а Деспот пао, 
Јапко разбпјеп, а Ерцег зао, 
Он п Кастрпот мало се држе 
Докле пм Турцп областп спрже; 
Иа пустош њпну ја се шпрптп, 
Иа трпкраљества,ја крал> сам битп! 
Скадар ћу главппм пачпнпт’ 

градом, 
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Пољспшат’ Зету умнпјем радом, 
Рају ће она подобна бпти, 
Српске ће впле по њој се впти, 
Иа сјајап троп мп Даппца сјатп — 
Ах ! то пе могу још пшчекатп!

(К Иву који долази.)
Изведи, Иво, дората мога!
Како јс јутрос?је л’јестп мога’? 

Иво.
Добро јс дорат твој, Господаре, 
Сада га млађп псру, тпмаре!

Станко.
Е да-ну брзо нека га спреме
II оседлапа доведу мене!

(Иво одлази.)

Момцп и кољи бпјаху жуднп 
Рата и боја. Сада су трудпи, 
Спромасп! Што горп — догорп! 
Данас о боју нико пе зборп...

(Станко улази под шатор. Дола- 
8И Иво и један слуга који доводи 
коња. Иво долази на врата ша- 

тора.)
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Што је?
Иво.

Дорат је ту!

Станко.
Већ! а! да! да!

(Излази да'види коња, много га 
гледа.)

Гле! здрав је! чпо, весео вазда!... 
Хотском гором, па крајем до Хума 
До Кроје нема грднпјег друма!... 
Потоцп, скале, амбпсп клети, 
Дукљанов пут се зове проклетп! 
Дорат је чнтав, па хвала Богу 
Кад тамо нпје сломпо ногу!

(Дпже се те милује коља.)

Ха! ха! дорате крплатп мој ! 
Дај мп ту ногу, да виђу! Стој! 
Добро је, добро! Мека је грпва, 
Да ли се што год још у њој 

скрпва?...
Сјећам се опе зелене свпле, 
Сјећам се оне бпјеле виле
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Што свплу свеза у грпву твоју, 
А љубав ули у душу моју!
Срећан си био под Светпм градом 
Кад оне ноћи удрпсмо крадом... 
Срећан си био на сва рочишта 
Љубавп слатке и разбојишта... 
Еј коњи су мушка крпла, 
А љубав је сл’јепа сила!
Здраво лозе у отоке!
Здраво коњи п ђевојке!
Здраво копља, оштре сабље! 
Здраво куле, бојне табље!
Здраво шанцп п јунацп 
И сабаља бистри зрацп!
Здраво поља и равнице
И погледп у Данпце!...

(К Иву.)

Вод’те га тамо, вод’те полако!
(Иво и слуга излазе. Станко ула- 
зи под шатор, У то долази Угље- 
ша. Угљеша спрема једну малу 

трпезу.)
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Угљеша.
Ручакје готов, Господар Стапко!

Станко.
(Сједајући ва трпезу.)

Бољега хљеба, бољега спра, 
Вјере мп, нема чак до Мпспра! 
Бољега вппа, плоднпх воћака, 
Бољпјех коља, бољпх јунака, 
Нп љепшпх жена пема пп цура 
У областславну КастрпотЂура!...

Угљеша.
Гуслар ту је . . .

Станко.
Нек прпступп амо!

(Улази гуслар.)
Испој једпу ма ваљапу само ! 
Српске гуслп вазда радослушам...

Гуслар.
Већ н’ако, Књаже,да те заглушам...

(Удешава гусле.)
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„Све у пме Бога велпкога! 
„А у здравље Ива Господара 
„И Ђорђпје нашљедника млада 
„И пашега војеводе Станка! 
„А по томе пјесму да пјевамо: 

,,„Од када је сабља сакована, 
„,,Од када се лију буздовапп, 
„,,Од кадкоњи равппцама прашс, 
„ „Од кад стаде јунак спрам јунака 
,,„Је ли пко грђе учпнио . . .
,,„Од проклетог Вука Бранковпћа 
„„Којп пзда свога Госиодара?!...

Станко (за себе.)

Гудало је страшно у гуслара!...
(Гуслару.)

Пјевај другу, то је пјесма стара!

Гуслар.
„Зла времела нема без снпјега 
„Нп у племе грђега бпљега 
„Но брат брата кад свога пздаје 
„И душману за благо продаје...
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„Тешко онпм’ којп парод бупе ! 
„Тешко томс кога парод куне !...“

Сгаико.
Зпаш лп ону за Војиновпћа 
Од Ужпца нашега племпћа?
Алп немој... но прекинп, стари, 
Другом боље, а сада не мари!

(Баца му кесу с новцпма.)

Зло грло сад капљпцом намажп, 
Па за опет гудало поснажи!

(Гуслар одлази. К Уг.ђсши.)

Отворп слуго п ово крпло!
(Наставља сам.)

Еј давно ппје нп опо бпло!... 
Оно је кула Перупа кнеза, 
Оно је опа зелена бреза, 
Оно је башта мога цвпјета, 
Оно пајљепшп крај од свијета'... 
Онам’, онамо Даппца стоји, 
Онамо свп су спомепп мојп, 
Онамо сунце моје мп сјаше,
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А она сунцем п мене зваше !...
(Устаје иза трпезе. коју Угљеша 
диже, па се обрће на крило које 
је отворено било од кад је устао 
од кревета — замишљено говори.)

Ал’ љубавп су пресилне моћп! 
Синоћ сам мога’ у Жабљак доћп, 
Но мпмопћ’ њу ? како бп мога’! 
О, како, како, за радп Бога?
Да њу ие видим? њу не загрлпм? 
Нпкако не ћу ! К Дапицп хрлим, 
Да љубим очи п њена уста!...
Ах, жељо, жељо! ах! жељо пуста!

Угљеша.
Брже се није могло нпкако! 
Довече тамо чека те свако, 
Овђена нема пп душе живе... 
Нусто је поље, пусте су њпве !

(Узима неке ствари и излази.)

Станко.
(Сам.)

Напраспо позван пз Кроје амо! 
Да је то леле! од жеље само?



Но буде л’ шпта дознао отац, 
Свршајем тамо ја па конопац!... 
Ствар јс ријетка, пук заговара, 
Но пук се опп веома вара!. . . 
Ето мп војска пде од Фраке, 
Војводе храбрс п чете лаке;
Иву ћу, Ђорђу у зору гракнут’, 
На Жабљак царев барјак истакнут’, 
Па ћу пм рећи пека се мпчу, 
Ил’: жпвпо Мурат! нек са мпом 

впчу !
(Угљеша улази да прнхвати опу 

трпезу.)

Угљеша.
Иод град те Зетске чекају чете, 
Све ће пзаћп да тебе срстс! 
Ивап-бег, Мара и народ цио
И твој браг Ђорђе, пашљедппк

мио.
Станко.

Да! да! Каже ли јоштс што ново 
Твоја Златапа ?



Угљеша.
Па не готопо !...

(Живо, као да се нечега сјећа.)

Да, јссте! (мирно) ал’ то није од
ваље...

Станко.
Све једно, причај ти, причај даље!

Угљеига.
Овђе глас није твог робовања 
Тако остао без неког пртљаља: 
Једна ђевојка из овог села, 
До тог времена здрава, весела, 
У црно сва се на једном ставп, 
На дом се у плач и лелек савп 
И ту нариче ноћу и дању, 
Таман је и сад у томе стаљу ... 
Па св’јет је склонпј’ псмпјаватп, 
Но случај таквп сажаљеватп; 
Њу нико иије увјерпт’ мога 
Да није ништа бпло од тога;
Па тобож... веле... пекаква свеза



Међ’ кћером да је Перуна кнеза 
II тобом била и да иостојп ...

Станко.
(За еебе.)

Ах! јадп, јадп! ах! јади мојп! 
Болеспа она! Судбппо црна!...

(Обрће ее к ономе доцније отво- 
реном крилу, угледа Данпцу п 
Марту ђе беру цвијеће и изне- 

нађен викне.)
Ах!

Угљеша.
(Значајно.)

Ето тп она бпјела срна!



ПОЈАВА III.

(Стапко се брзо нареди, опаше 
и излази на крило оклен ее види 
Даница. Даница њега не видп, а 
он ее примиче њој све ближе 
и ближе, али да она не примјети.)

Даница и Марта, за тим Сганко.

Даница.
(Запијсва.)

У далеком Дренопољу 
Цвили јунак у невољу,
Жели хљеба, жели воде,
Жели супца и слободе,
Жели мпла завпчаја,
Жели свога родног краја,
Желп Жабљак град бпјелп, 
Желп зетскп народ ц’јели! 
Можда жели и Данпцу
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Ову тужпу несрећницу ! 
Можда му је оков тешкп 
Саломио дух вптешки;
Тавноватп нпје лако, 
Нпје Стапко, добро свако!
Ах, проклети цар Мурате, 
Моја клетва пала па тс!

Марта.
Данпцс моја, нс плачп, мпла! 
Лаппх је једпом код мајке бпла 
Из Хота жена, травпља пека, 
Знаваше врачаг’ п дават’ л’јека 
Од паступа п од падавпцс 
II од сппџпра п од тавнпце; 
Вељаше трава да ђетелина 
С четпрп пера моћ чудну пма: 
Кад љом се такпу врата тамппцс, 
Сужањ пзађе — чујеш Данице? 
Тражпмо траву чаробпс моћи 
Не бп лп Стапко мога’ тпдоћп!



Даница.
Па п да дође — Књагпња Маре, 
Из некс можда мрзостп старе 
Наспрама мајке моје покојне, 
Спомена света вазда достојне, 
Бојпм се, бојпм, да не покварп ! 
Боже! алп што?о то нс марп ! 
Тек нашс брзо впдпо краје 
Само да дођс п да не трајс...

Марта.
Да лп бп за то, Даппцс мпла, 
Вашему браку протпвна бпла?

Даница.
Псруна кћер сам, проста племпћа, 
Од мале куће спрам Црнојевпћа, 
Којп од Балше још племе броје, 
С Херцег СтсФаном тамо се својс 
II с Радул-бегом п с ЈБубовпћем 
II с пјеном племства, са Бранка- 

впћем, 
Па с гога свјетлост њезина неда, 



— 128 —

На род ми малп с презрењем гледа!...

Марта.
Мени је мрзна Књагпња Маре,
Бог избројпо ње дане старе!

Даница.
Не да Бог Марто! не да Бог друго!
Она, све њено, живјели дуго ! 
Боже јој брзо доведп Станка, 
А моја мржња бпла јој лака!
Све што из блпза Станка се тпче,
Ја пе дам Марто да с’ на то впче!...

Марта.
Ја то и пе ћу ! ЈГјепо је тако!
Та црта племство падбаца свако! 
Но сад мп кажп, не плачп само!
Од кад јс Стапко пошао тамо?

Даница.
Од триста дана впше је седам
Од како тужна пут Хума гледам...



Калуђер један сад пз Солуна 
Књнгу на оца писа Перуна, 
Но он ту књпгу и сад још скрпва 
Од самог нашег Господар Ива: 
Бптка јс страшпа у Дибру била, 
Војска је турска пашу сломпла, 
Зећани да су ту пострадали, 
Свп преосталп ропства допали, 
Књаз Станко да је заробљен, селе, 
II у Једрену, одведен, веле...

Марта.
(Замишљено.)

А зна лп Перун да љубиш Станка?

Даница.
То зна у Жабљак п душа свака!

Марта.
Можс бпт’ да је п мајсторија 
Ропство Станково п ... историја...

Даница.
(Плаче.)

Силпи простор што раздваја
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Те не чује мојпх ваја, 
Недолазак књигоноше, 
Биљези су среће лоше!... 
Мах Муратов чим осваје 
И свијету страх задаје 
Смео ме је силно младу 
Те у судбу губим наду . . . 
Сновиђења дневи, ноћи... 
Ах мој бол је без помоћи! 
Роб је Станко, сумњс нпје, 
Има лп мс несрећније?!

(Плаче.;

Станко.
(Још екривен, за себе.) 

А... тпрана као мсне, 
Што пуштајс да увсне 
Цвијет ови нстакнутп!... 
Ево јој се ум иомутп !...

(Данпца бришући сузе нехотице 
ее приближујс Станку, којега 
још не види. Станко на један 

пут живо јој се приблпжава.
Станко весело.)

Данпце!
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Даница.
(Пада у неевијест.)

Ах!

Марта.
(Приступа Даници. Строго Стаику.)

Племићу! Зло радиш,
Ту моју другу да пренеразшп!

Сгамко.
(Марти, прихватајући Даницу.)

Помози! пека! нска! цурице ! 
Прихватп скуте друге Данпце!
Њојзи ће боље под шатор бити, 
Ту ћеш је водом мало умити...
Брзо ће она, брзо доћ’ себе,
Познаће она мене п тебе!...

(Станко и Марта уносе Даницу 
и полажу је на кревет под шатор.)

Марта.
(Зовући Даницу, која се не озива.)

Давпце! Дане! Ах! што ћу Боже!? 
Ако јој само тп не поможе!...
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Станко.
■ (Узиемирсно.)

Угљеша! море! воде донеси!
Овамо брзо! човјече! ђе си? 

(Угљеша доноси воду.
Станко к Мартп.)

Да-ну ти скваси мало јој чело
И њедро њено распучп б’јело!..

Марта.
(Кваси јој чсло и зове је.)

Дане ! Данице! Очи отвара 
И нешто ка’ да сад изговара!...

Станко.
(Цримичс ес.)

Нека сад цуро! Да прпслушамо!
Ја ћу стат’ овђе, тп стани тамо!...

Даница.
(Лагано бунца.)

Ах... проклети... цар Мурате!...
Моја туга... пала на те!...

(Јаче.)



Роб је Станко... сумње нпјс... 
Има ли ме несрећппје?!

Станко.
(Сасвим сјетно.)

Роб и јесам твога чара 
Кога сами рај сатвара!
Тп сп мене плијенила, 
0 бијела моја вила!
У рат овп љубав твоја 
Праћаше ме у сред боја, 
Њом сам мога’ одвајати 
И јунаштва прпмјер дати, 
Она штит ми, амајлпја, 
Њом бољп бпх од делија, 
Што арбанскп краји броје, 
По јунаштву за мпом стоје!

Марта.
Младп властелпне, а ко сп ти?

Станко.
(За себе.)

Ја њсној другп не ћу се крити.
(Гласно.)



Још ја ничи роб нијесам, 
Ова ланац за ме скова,
Зароби ме за увијек 
Властелинка, цуро, ова !

Марта.
Лијепо не кажеш још ко си ти? 
По ношњп, грбу, оружју, свити, 
Племпћ си, виђу — лпст наше горе. 
Али се вараш, вјеруј, неборе, 
Кад мпслиш, твоја да је Даница 
Ил’ познаница, ил’ вјеренпца!... 
Не, срце није нп љубав њена 
Ка’ при обали од мора пјена, 
Ко први дође да је дохвати 
И она тога да ће се звати.
Она је душом војводе Станка
И биће, знади, све до нестанка !...

Станко.
Та ја сам, Станко, војвода Зете, 
Познајем њене врлине свете!
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Марта.
(Стидљиво се клања.)

Опрости, Књаже!...

Ста««о.
Ти си јој друга?

Марта.
И њена радост п њена туга 
Мени је вазда излијевапа,
Друга јој сретњих и злијех дана!

Станко.
Шта ћсмо сада? Ка’ да је мртва?

Марта.
ЈБубави чпсте опа је жртва!...

(Долази Угљеша.)

Угљеша.
Мука је виђу па Господара — 
Ал’ грумак људп гле од Понара, 
Хитају амо сви на коњима,
Но слабо впђу злијем очима,



Е ма бпх река’ властела да је, 
Сунце им с златиих штитова сјајс.

Станко.
(К Угљеши.)

Па добро, свима направи сјести, 
Старије иустп к мепи уљести, 
Нек момци другп коље прихватс 
И сви сс посла за дочек лате.

(К Марти.)

Цуро, останп ту код Данпце ! 
Дође ли к себп од несвјестице, 
Под шатор обје чекајте тамо 
Док неке људе ја трсим амо.

(Угљеша наређује по шатору и 
испред њега. Станко излази пред 

шатор и гледа пут Жабл.ака.)

Да л’ су сватп Данпчини 
Што овамо жпво јашу?
Да лп хпта ђевср Ђорђе
Да прпхвати своју спашу?

Не, цвпјеће впјенаца 
Што крунпшу млада чсла,
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Ја сс бојим за певјесту 
Већ су прошла и увела!...

(Улази под 1патор,погледа Даницу, 
за тим тражи по једном сандуку 
п вади свилени убрус. Станко 

говори дал*е.)

На Плавницп, поток бпстри, 
Овп менп убрус пружи, 
Кад јој првом впђех очн 
И дах с коња, ружу ружп!

Из лова се хптрог враћах 
Кад ми .кубав запе мрежу, 
Од тада мс њсшто морп, 
Од тад груд’ мп јадп стсжу!...

(Покријсва оним убрусом Даиицу.)





ПОЈАВА IV.

(Долази кн. Деан и кн. Перун, 
са пратљом. Деан љуби Стаи.:а 
у прси, а ови њега у главу. Пе- 
Ј ун п пратн.а љубе Ставка у 
руку па се измичу подалеко. 
Сви су гологлави осим Деапа и

Перуна.)

Станко.
У сретање вп два. стара киеза, 
Два Србина, два храбра вптеза, 
С китом дивном зетскијех племића 
Ка’ из доба да сте НемаппКа!...

Деан.
Благо нам дико! благо нам славо ! 
Добро нам доша’, од Зеге главо! 
Како сп Књаже? Како ЗеКани? 
Орлови они твојп ваљани,
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Којп се уз’ те и Ђура бпше 
И образ Зстп освијетлпше?

Станко.
(Чини свијема знак да сједну.) 

Дружипа моја здраво је кнеже! 
Како сп ти, паш добрп вптежс? 
Књаз отац како? Књагиња Маре? 
II мој брат Ђорђе? Војводе старе? 
Јесу л’ свп, рецп, иа дому здраво ? 
Кажп ми кнеже, кажп ми право?

Деан.
(Клаља се.)

Добро смо! Брижнп до скора бисмо 
Док твоје дођс пз Љеша ппсмо; 
Жалисмо много војводу Марка, 
Милпју кнсза и кнеза Жарка!

Лерун.
II оно момче Мпње сердара, 
II Арсенпју Јтвог барјактара!...

Деан.
Но хвала Богу, ти да си здраво, 
Сад те видпмо, сад намје право!
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Стапко.
(Тужно.)

Мепп вазда биће криво 
Без опаквих витезова, 
Слава њииа сјаће жпво 
Док је мача п ратова!

Орли лете на впсоко : 
Там’ јс њино царовањс,
Амо дољс у низоко 
Орлова је млого мање!

Пуст јс свпјет безјунака! 
У рђама браће нпје!
Уз сокола летп сврака, 
А уз лаФа мачка ије!...

Пуп је Еппр славе нашс 
П прегиућа и ужаса!
Барјак зетски ђе с’ впјаше 
II траг знаћс Арбапаса!...

Деан.
Немој, ох пемој, младп витеже !



Срце се свима за њима стеже! 
А илакат’ данас—то је грјехота! 
Но причај штогод за Кастриота !

Перун.
Како му војска, како војводе, 
Ти осипвачи њпне слободе?

Деан.
Муса, Ампџа, јесу лп жпвп? 
Иобратпм Лека, мој соко спви?

Станко.
Свп су тп здраво осталп, кпеже, 
И бпће добро док их узвеже! 
Дух слоге...

Деан.
Тс тврд, Војвода Станко!

Станко.
Бсз оног чојка све пм је танко!... 
А оп јс соко п правп вођа!



Тврђега срца од челик гвожђа ! 
Одан је вјери и домовини...

Перун.
А да, мој Кљаже, што ти се чини,
Хоће ли папа помоћ му датп?

Стан/го.
Ја о том ништа не могу знати! ... 
До то, чуо сам, да шиље пара 
II ка’ Латине да наговара
II сирема ка’ да за рат крсташки, 
Па тако живе у иад јуначки...

Деан.
Благо том ко сс у кога пада !
Падпе ли, онај у иадп пада... 
А мп нсмамо без Бога само, 
Пајош пм помоћ шпљемо тамо!...

Станко.
Тако јс киеже! на зло смо мјесто, 
Те крв прољеват' морамо често. 
Па виђп тамо залуд се биемо, 



Не знам, Деане, што се вратисмо! 
У сред мп боја наредба дође, 
Нпса’ мп отац, ппса’ мп Тзорђе: 
„Повратп војску п пдп кући 
„Впше сснсмој сТурцпматућп!...“

Деан.
Знам за то нпсмо.

Станко.
Па кажп чоче?

Деан.
(ШаиЕуКи му.)

У дослух некп људп тс мочс, 
У пеку тајпу ка’ трговпну 
Са царем турскпм за отаџблну. 
Нађепа пнсма врло су јасна, 
Смјер п побуда зла пм, ужаепа! 
Ал’ отац Нво све ће то скрптп, 
На јавно о том нпшт’не ћс бпти! 
Тп ћсш се оцу покорит’ Иву, 
Бацпће ппсма у ватру жпву, 



Ни цриа земља знат’ зато не ће! 
На двору бићеш тп лицс трећс, 
Чпсто п сјајно без пријекора, 
Славпт’ те Зета — сва Црна Гора! 
А у осталом ко Турке може
За ншта пкад вјсроват’, Божс?! 
Мач ђе пм запне, лаж употребе, 
Су оба«срества прпвлаче себе;
Ал’ кога, Књаже ? Све слапчпнпце 
Ил’ лакоумне, пл’ страшљпвпце.
Мп смо малснп, алп хрпшћанства 
Штпт ће нас штптпт’ протпв

варварства. 
Станко.

Како је коме, мени се чпнп 
Бољп су Турцп него Латпни;
Провпдур бптп плп валпја, 
Лако је бпрат’ у та званија. 
Млецпма Ђорђе ако је склоњен, 
Ја, тазбином му п њпмс гоњен, 
За ппат Рпма, за пнат папе 
Млетачком ла*у пе ћу у шапе !...

10



Деан.
(Једним кољеном к земљи.) 

Ипје на томе паша држава! 
До год јс Ива и пашпх глава, 
С-вп ћемо пастп, то пе ћс бптп, 
Нас пс ћс нико, зпај, предобити! 
Ко да нам такие завпчај мплп? 
Којој сс бпсмо пустплп сплп? 
Иек све хришћанство Мурат 

савлада. 
Нас пе ће,вјеруј,—неће никада!... 
Могу му хордс уљсћ’ у Зсту 
Ступатп напр’јед докле пх срсту... 
Ногледај, опп стрмн бедемп 
Изнад ше Богом су пзведеип! 
Вал ће Султанов зауставити, 
Мп овђс вазда слободнп бпти ! 
Опијат’ пх ка’ змпја пз трна, 
Кам спотицања Гора ће Црна 
Бптп султапу, бпгп Млеткама, 
Њпној сплп п љпнпм сплсткама... 
Лукавп дуждс што Бар падвара, 



Вјеруј мп, за то грдпо сс вара ! 
У њему лако уљести може, 
Ал’ тада само да вндиш, Боже, 
Суторман, Лиспљ бп сс сурвали 
Иа смјслу главу бшие му пали... 
Врсута, Ловћсн, Бпјела гора, 
Будву му, Котор, све крајем мора 
Спрштплп часом до Метковића— 
Таква је држава Црнојсвпћа! 
Вога једнога опа се бојп!
Ко можс, јадан, њу да освојп!? 
0 свомс нпкад не мпслп паду, 
Цсм'јева нсток—руга с’ западу!...

Станко
Хс! јак је султаи, лукав јс дуждс! 
Мп малп, гладни, у сваке нужде...

Деан.
Цајмање смртп од гладп пма 
А особпто међ’ ор.товима!... 
Иолетп оро с впсппе псба, 
Уграбп доље све што му треба, 



Впне се, гракне п крпла стреса, 
Свему живоме ир’јетп с небеса.

Станко.
Ти не знаш, кнеже, још султап 

ко је, 
Његова снага и спла што је !...

Деан.
Знам, чујем Балкан, како га мрвп, 
Будпму, Бечу, ето га врвп, 
Маџарску згази, Србију стуче, 
А на Стамбол му баљемез пучс, 
У Рпм нек сједе, на сјевер пође, 
Овђен нпкада, ппкада овђе ! ...

Станко.
То је незнаље нл’ пуста нада!

Деан.
Ко друкче мпслп тај се прспада.

Станко.
Млечић је мудар а сплпп довац!



Деан.
Наш је Кљаз Иво чпст Цриогорац!

(Јтанко.
Тп збиља мпслпш остатп, кнеже?

Деан.
Остат’ да како, поганп бјежс!...

Сгамко.
Ма ти човјече ка’ да с’пнадиш?! 
А шупљу кулу у облак градпш!... 
Знаш! ја сам овђе! зборп полако! 
Кад тако впчеш, чујс тесвако!...

(Устаје он и сви други.)

Пл’ хајд’ у Жабљак! п кажп тамо 
Да ћу на подне доК’ сјутра само!... 
Јоште ми војска нпје сва дошла, 
За мном је јуче пз Скадра пошла!...

(Значајно.)

0 нашем збору Иву нп слова!...
А жсља твоја бпће јалова...



Деан.
Опетапак желпм п велпчпну 
Мом отачаству — смрт душманппу! 
У славу Божу, у здравље Ива, 
Ком се 1пто чппп, ком се што

крпва, 
Ево пас гу сМо мп Црногорцп! 
Па пека Турцп п прекоморцп 
Свс покушају: оружје, благо, 
II на нас крену кад пм је драго! 
На самом прагу ево пас папп, 
Источпог змаја па доват шапп, 
Па то нас ппшта пе страпш,

Књаже, 
Вјсруј, П1то старац овп тп каже!... 
Мплом је Богу угодпо било 
Кад нам се јато ту окупило: 
Хвала ти, хвала, велпкп Боже, 
Да пас освојпт’ ппко пе може! 
II пе ће нпкад док свпјет траје, 
Чут’ наше горс Фратрова граје, 
Нп брдо брду одзпв дат' пе ће



— 151 —

Оџипој рпци, па нека креће 
Ко хоће иа пас може му битп, 
Мп ћемо сплу, сплом одбптп!
Бојппх пољана преша сам доста, 
Т>е браће мпле премпого оста, 
Ђс крв пм чпста потоком точп, 
А онп к небу упрлп очп, 
На плсћа момцп дпвпп лсжаху 
Па са пздахом Бога мољаху: 
Да спасс земљу, да спасе Ива — 
Те вјсчпи санак сада покрпва! 
Али пх пма још па гомиле 
Што се ппчпје не плаше спле, 
Нсго се срче па пас главаре 
Шго пм пе дамо да таламаре, 
Брансћ’ пм вражс заврћп коло, 
Крваво коло свуђ паоколо !...

Станко.
Слаб је Ђорђпја, остара’ Иво, 
Земља ће за мпом полсћет’ жпво.

Деан.
А ђе то младп Црнојевпћу?



Станко.
Управо старче к Отмановићу!

Деан. 
(8а себе.)

Ух, злога пута! Удеса злога 
За Књаза Ива, владара мога!... 
Ух, стида, срама! жалоснп старче! 
С твога огњшпта пздајство заче!

(Послије дугог ћутаља гласно.) 
Што је суђено — збптп сс мора! 
Црпојевићп! Црна је Гора 
II паша, људп! Спахплук ппје 
Вашега дома п Фамплпје!... 
Ако штујемо у лпце ваше 
Мале Фењере уз сунце наше, 
Мпраз нпјесмо мп Црногорци, 
Но мучеппцп, крвавп борцп'... 
Вјернп смо Вогу, дому, слободи 
II Књазу Иву,главном војводп!...

СтЛго.
Ја пмам кпту посљедовача 
Моја ће страпа бпт’ кнсже јача!...
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Деан.
С тобом ће сппко црн камен бпти 
С твојом се кптом тп застпдптп 
У тој је кптп свс пропалица 
II екптач, блуднпк и варалица !
А које правп законп гоне 
Вјешају, туку пли прогонс!

Станко.
Тп впшс пемој нп јсдну, кпсжс 
Једна једпга дрпјеша, веже...
То султап Мурат како наредп!

Деан.
Његова рпјсч овђе нс врједи !

Станко.
V два се опет свпјета слуша!

Деан.
Нек до!јс амо да го покуша!

Станко.
Нпје му прсша, сво му мспс !



А оп, Деане, да само крсне, 
Као год 1пто је пољана ова, 
Ледппу другу чак до Грахова 
Направпт’ може у мјссец дана !...

Деан.
За ново ноље новнх мегдана
Та бп равнпна мсђ’нама бпла!... 
Најкраће : мсне та турска спла 
Не страпш, вјеруј !

Станко.
Чудна јупака!

Деан.
Ја јесам јунак п од јунака,
А тсбе ерпска нс родп мајка, 
Кад тебс једног од свпјех паши’ 
Азпје дивље навала плапш!...

Станко.
Дпваљ је онај којп сад впче!

Деан,
Што?
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Станко.
Мучн!

Деан.
Мучп тн, нздајпиче!

(Станко први извуче мач — па 
Деан. Ки. Перун и нратња и 
слуге Стаикове ставе се између 

и.их — даље говори Деан.)

Овамо, ко је сад Господарев !... 
Стапко ј ’ пздај ппк п роб ј е царев!...

(Свак сс измичс на страиу Деа- 
нову, осп.ч Ива п Угљеше, којц 

држе Стаика.)

Перун.
Ја сам Пванов и Црногорац!
Властс.тнн зетски (за себс) Даппчпп 

отац!

Деан.
(К Сганку показујући га мачсм.) 

Е, ти се ис би отпма’ тако, 
Знај, да ппјеси Ивапов Станко! 
Да бнх тп опо игго ’по сс дава
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Свакомс оном што поткопава 
Крш овп М11.П1 п Господара!... 
Твојс мп пмс улогу ствара: 
Доставпт’ Иву, казатп Књазу 

(Хоће да одлази.)
За поступ Стапков, његову мазу...

Сга«ко.
Не страшп,кпеже! та мп се зпамо! 
И ако н’јесам рођеп одавпо, 
Бо.ђн сам јунак, бо.пп сам војнпк!...

Деан.
Ја вјернп’зем.Ђп, тп јој пздајппк! 
А за јупаштво као ја будп, 
Па да сп јунак рећ’ ће тп људи!...

Станко.
На мом је дому то пме ново...

(отима се слугама)
Па за то, кнеже, задржп ово...

(Прободе Деана у прси. Пратља 
Деанова извуче мачеве и заждс- 
не се нут Станка. Кн. Перун с 
иввађеним мачем зауставља их.) 

Одаље стоко! . . .
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Немојтс људп!
Њему 110 отац његов да судп!...

Сви.
Ка’ убојпцп п пздајппку!...

Станко.
Е, чујеш љпну дпвљачку впку!

Деан.
(Мачем прободен гледа се низ 

нрси.)

Лијепа дара Црнојевића!...
Ах, да јс турскп, п.Г од Млечића, 
Ка’ па сан рапа радост бп бпла, 
Она... мп... слава п дпка мпла!...

(Снушта се на кољена.)
А сад ме болп... ах болп тешко!... 
Крв мп окаља племе вптешко!...

(Охрабрује се.)

Кпежс Псрупе!... дозовп Стапка!... 
Тако тп срсћс п овог дапка!...
Нс бој се ппшта од зле намјере,



Свак до сад у мв пма’ је вјсре.
(Диже мач у вие и гледа га.) 

Гвожђе! рпјез је твој од челпка, 
А жеља моја бјеше велпка 
Да служпм вјеру, власт, отаџбппу, 
Па кад помпслпм сад па судбпну!... 
Давпо је бпло кад се састасмо 
11а ево гвожђе, ђе сс расгасмо!

(Баца мач; гледа рану, па око 
себе.;

Прпдрж’ ме којп... једппјем часом 
II мало туд’јен увежп пасом...

(Један из пратше излази п па- 
сом га преко преи унежпва и 

држи уза сс.)
Једнпјем часом, а час је впјск !... 
Сав жпвот људскн—нпједап лпјек 
Закопе бпђа не пзмјењпва...

(Онај те га држп рече :)
Ал’ нраве у рај Бог насељпва!...

(Долази Стапко и Перуи.
Наставл.а Дсан.)

Вој вода Стапко, пружп мп руку! 
С вељпм весељем замјенп муку 
Твојега дома вјернога слуге...



Спасп га, спасп од вс.ке туге!... 
Мој бол тјелеснп, нпштав је, мали, 
Прп оном што мп на душу свалп 
С одлуком твојомпћ’ у султана—- 
То мп је теже од свпјех рапа!... 
Нсмој, војвода, кумпм ге славом 
Твојега дома, Марпном храпом!... 
За пме, псмој, свпјсх светаца, 
Мука тп, немој, Црногораца! ... 
Ах пемој ... псмој... крвавп крво!... 
На твојс српско огњпште прво 
Непзгладпма остаће љага,
Напга ћс мала малаксат’ снага!... 
Војвода Станко, пружп мп руку!... 
Макнп мн, чоче, гу с душе муку!

(Станко у велпкој борби.)
Ах, благо мснн ! мој се Књаз борп, 
Влаго ће бптп свој Црној Горп! 
Нружп мп руку, ах мплп кнеже ! 
Нсшто мс мало још кзсмљп веже...

(Затпска рану дланом.)
Ах, крвп, крвп! што хпташ тако ? 
Још нпјс нпшта пзрска’ Стапко!?
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Ах, крвп, крвп! ах, крви пуста! 
Нскаква магла хвага ме густа!... 
Војвода Станко!хоћеш ксултану? 
Кажп мп, јадан, кажп мп, да-пу! 
БудепГлп с Ивом п дома оста’ 
Моја ти,Књаже, крв бпла проста!... 
Прођи се сппко, оставп бруку! 
У пме тога љубпм ти руку!...

(Љуби га у руку.)

Умрпјех.,. рецп...

Станко.
(Много премишља — свак оче- 

кива н>егов одговор.)

Ја ћу к султапу!
(Сви пренеражени.)

Перун.
Веља му суза нпз око кану!...
Умрпјс!...

Сви.
Зар?... ох!
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Перун.
Кнез се престави, 

Аманет дпвни свпма остави... 
Већ њега нема, он нам издану, 
Но ко је племић, његову рану 
Свак нек целива п закуне се, 
Душп му тамјан ови принесе: 
Ко ггрногорству не био вјеран, 
Богом и људма свуд био Керан!

Сви.
Амин!...

Перун.
Ком камен ови није свет, 
Да буде срамотан, ироклет!...

Сви.
Амин!

(Кн. Перун приступа и љуби 
Деана у руку, остали му сље- 

дују.)

Кн. Перун.
Сад ове црне носмо комате!

11



Ах, леле нама, Деане братс! 
(Узимајући Деана да носе, кн. 

Иерун нут Станка говори.)

Ланп кћер сп мп тп превластпо 
Ох, убојпце, Богу платпо!

(Носећи Деана запијевају слије- 
деће, које се чује и пошто се 

с позорнице удаље.)

Сви.
Оваквпјех вптезова
II велпка царства желе, 
Тп бп горе нашс дпка, 
Сиротнпма нама, леле!

Ти си другп стожер бпо 
У средпнп пашег јата,
Тп гром бојнп, лпк прегпућа 
Дух побједа п дух рата.

Тп сп наше црпогорство 
Узвпспо на впсоко, 
Тп сп тужие Црпе Горе 
Спн врпједпп, спвн соко!
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Ти си Богу угодио, 
Њему ћеш се помолитп, 
Он ће нашу отацбпну 
Мплостпво заштититп.

А мп ћемо сљедоватп 
Сви твојему аманету, 
Служпћемо род п правду 
II слободу нашу свету... 
(Престају. Станко стоји сам пред 
шатором,гледа за Деановом прат- 
њом, која поси мртва Деана пут 

Жабљака.)

Станко.
Сад менп овђе стојаља пије!... 
Тек спровод опи у град прпсппје, 
Сјекпуће Пво ка’ пламен живи, 
Уз њега онп крплатп дпвп, 
Овђе ме затећ’ п сатрпјетп, 
Ов1)е мп свашта сада прпјетп: 
Иво и људп п земља пста, 
Највпше савјест моја нечпста... 
— Па нек затече, па нек ме смрви, 



Врх Деанове још топле крвп, 
На траг спрови мога злочпна 
И.зк Ило казни песретно1' сина! 
Ал’ Турцп!... круна!... краљевске 

власти —
То ми не може са ума пастп!

■ (Крсти ее.)
Одбп се мене, проклети враже! 
Ирстом се сваки издајник каже! 
У Турке не ћу, па како буде, 
Нека мз наши судови суде;
А љих се ллашит’ ја немам рашта 
Кад Деап пстп крв мп је прашта’. 
Ноћас ћу дома, мллост ме чека, 
Да мп је просто —Деан је река’, 
Грјешан под ноге папућу Иву, 
Љему ћу казат' иетипу живу 
За сг.е што менп Мурат је дава’, 
К себп мамио и обећава’;
Остаиут’ на ме проклество пе ће, 
Њему потпора. Т>уру заплеће, 
Од сада ја ћу до смртп бпти



II он ће мени све опростити...
Па да опростн? ... *што са мном

бива?...
Треће ,ја лице бићу уз Ива, 
Дворит’ мн вазда греба некога —
То пе ћу, не 1у, жпвог мп Еога! 
Хришћаиство ц’јело пе;:а ме куие, 
И то је лакше но бит’без круне! 
Па за то лоћас бјежаћу Бару, 
Отолен под сг.ут Мурату цару!...

(Сиушта се завјеса.)





ПОЈАВА V.

(Даница и Марта.)

Даница.
(Гледа изнад себе и наоколо.)

0, друго слатка! ђе смо, кукала?! 
Ха, под шатор ? ја под шатор! од 

куда? 
Под нечи шатор! о Боже чуда! 
На кревет туђи зар сам ја спала? 
Ух! што је ово, Марто, кукала!?
0, станп, стаии, да ли је бпло 
На јави, или тек мп се снпло 
Да зазрех Станка ја на ливаду, 
Ил’ дуга жеља вара мп наду? 
Ах рецп Марто, не вара жеља,
0, Станко сунце! о жељо ве.ва!



Марта.
Шатор је Станков, он тиједоша’, 
Амо ће сада, негђе је поша’.

Даница.
(Весело.)

Ах, да, о Марто ! о злато мило! 
Замишљам што ми се догодпло...

(Обрће се око себе.)
Шатор је љегов, његове стварп, 
Позпајем овп сломенак стари.

(Находп п>егову мараму и раз- 
гледа весело шатор.)

Ах, шатор је дом јупачкп, 
Дом веселп, пун милнпе, 
Пет’ се даје па главице, 
По брдпма, у долпие!

Бирати се вазда може 
Мјесто љепше, мјесто ново, 
У љему је штит и сабља, 
Све покућство јуиаково.

Пред љим свезан пољ за копље, 
Тун је ован за пециво,
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То је тога сретљег дома 
Све имање и све живо.

Под шатор се добро снава 
На лијепој мекој трави, 
0 слави се под њпм сппва
И биткама и љубави...

(К Марти всеело.)
Ја бпх јунак да сам човјек била ! 
Барјак Станку пред војскуносила! 
Ево впђп како би с’ вчјао!

(ОкрсКе М1.ааму у впеу.)
Би ли како мп Марто нристао ?

Марта.
■ (Хладпо.)

Ја не знам јупак да лп би бнла, 
Да ли бч Стапко.в барјак посила— 
Наше му боје сад барјак нпје, 
Његов се барјак без орла впје!

Даница.
Без орла? што! Ти сп нешто

сјетна?



Ја напротив, ја сам тако сретна! 
Но буд’ мп, друго, и тп весела 
Кад ми је срећа Стапка довела!

(Цјеливајући Марту.)
Но ђе је? кажп, хоће лп доћи? 
Или ћу га ја потражит’поћи ?

Марта.
Доћ’ ће без сумље, не мнсли за то!

Даница.
Да-ну, о Марто, што тп је злато?

Марта.
(Опорно.)

Ништа!

Даница.
Јест нешто крупно, дебело, 

Слика је туге на твоје чело, 
Твоја мп љубав коб неку крнје, 
Над мојом срећом та се коб вије. 
А... стапи, знам сад, нешто сам

снпла...



Ту прпјед кад сам заспала бпла: 
На руку сив ми соко бпјаше 
Са длапа мога хљеба пјаше, 
По крилма ја га миловах лако, 
Док соко спвп шчепа ме тако, 
И оба моја пзвадп ока,
И прхпу соко ка’ пут истока...
Тад што ћу јадпа, тад што ћу

куку! 
Док Деан сл’јепој пружп мп руку 
И рече старац: „Амо је свјетлост! 
Амо је правда, амо је вјечност!“

Марта.
Бјежимо јаде! бјежимо црне 
Докле се онп звјер не поврне!
Он је Деана сада убпо
Свој Црној Горп крпло сломпо... 
Станко је поган и чудовпште!
Најжешћу казан злочпн му пште... 
Станко је ништа п изродправп! 
Он, крвнпк, хоће све да подавп, 
Да нема вјере, да пема суда...
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Даница.
Прекини, Марто, богме си луда!...

Марта.
Оцу п мајци ископа раку,
Он јавно згази светпљу сваку, 
Он Хрпста, вјеру и дом издаје, 
Што намје свето, то пепризнаје!... 
Крв Деанова сада пролита. . .

Даница.
(Чудећи се.)

Без сумње, Марто, тп сп мапита!

Марта.
Ах, нека, моја Данпце, пека!
Твоја га љубав с мплошћу чека, 
Зпам!... Овој земљи судбпна горка 
Пријети, ал’ ти сн Црпогорка,
Па чннп П1то знаш и Бог те учи!... 
Деана убн и нас се лучн,
У јато друго крвничко оде
Да погкопава гњездо слободе! —
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Даница.
Да л’ да се срчим, да л’ да се

смијем? 
У ово ништа не разумијем!

Марта.
Ои ће сад доћи, проћ’ не ће дуго, 
Овђе те убит’, ио бјежмо друго!

Даница.
Станко? он, убит’мене?! он мене?! 
А цио свијет да на ме крене, 
Бранио би ме ка’ главу своју, 
Жчвот би дао за љубав моју!... 
Велпш мп „бјежмо“, алп од кога? 
Ах, мучп Марто, тако тп Бога! 
Но чуј ме, друго,што ћу ти рећи: 
У сами пака’ за њим уљећп 
Ја сам готова у свако доба, 
Па он да радп око мог гроба?!

Марта.
А тп мп збогом, већ кад је тако,



Мене ухватпт’ ту не ће лако...
(Утече.)

Даница.
(Сама.)

А оно мепе нек саму пађе, 
Ја се од наше не плашпм свађе! 
Ево му грло, ево му очп, 
У срцу крви, па нек је точп, 
Ако је само то њему мпло, 
И оно јадно ту неузбпло !... 
Станко пздајнпк! п оп к султапу! 
Те мислп коме да на ум папу? 
Он! он Деана да је убпо?! 
Он дому своме крила сломпо?! 
То нпје, нпје, нпт’ може бпти, 
То се ни у сан не даје снитп!...

(Чује се ход оружана човјека, за 
тим глас Станков.) 

Неко сад пде!

Станко.
(Иза шатора наређује.)

Чпм сунце зађе 



Хат ц све спремно нек мп се нађе 
Ту! Ноћ је веле Бајова мајка 
Па нек ме стпгне Ивова хајка!

(Даница најприје дирнута при- 
јатно, послије се крстн.)

Угљеша.
(Пза шатора.)

Иод шатор стварп све ће остатп 
И онс цуре!...

Станко.
Ја ћу пх звати.

(Улази у шатор.)
Устала! (Зачуђено весело) Ах! благо 

мепп вило!

Данигџг.
(Ширећи руке.)

Станко!...
Станко.

Данпца! о добро мпло!

Даница.
Мој мпли Књаже, ах, сунце моје!



Станко.
(Након дугог загрљајаглсдећи је.)

Сунца су врућа тс очп твоје!

Даница.
Уморан тп сн, сједп, па прпчај ! 
Алп још и још мене цјеливај.

(Станко је нје.тива.)
Хвала тп будп, о Боже светп! 
Ја цар Мурата веК не ћу клетп! 
Добптнп мач му чак овђе сјаше, 
Твојс ми ропство ка'смрт бијаше! 
Ја сам га дуго, мој Станко, клела, 
Клела, но сад га већ пе уклела... 
Љубави мојој када те врати, 
И кад је Турчпн, Бог пек му

платп!

Станко.
(За себе.)

Спрота, мпсли, роб да сам бпо
И ропства муке све претрппо...

(Гласно.)
Што прпчат’! Свака тамо јс була
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За твоју, мила, љепоту чула! 
Једрена, Турцп и паше саме 
II султан пстп за те ппта’ ме, 
Па кад му казах за љубав нашу, 
Он даде палог на првог пашу 
Да мене пусти мом завпчају, 
Па ево ту сам, мој мпли рају!

Даница.
Бпо си јунак, већ сви то знамо, 
Но љепотпца бјеше ли тамо?

Станко.
А што знам, драга, да л’ пх је

било ?
Пред моје очп само се впло 
Свуд, вјеруј,твоје чаробно лице: 
На мејдане и усред тавнице.

Дании^а.
(Смијућп се.)

Тако ми лица утисцп трају!...

12



Станко.
(Цјелива је.)

Ах, пусте очи како тп сјају!

Даница.
(Лагано уклони главу п лако га 

по руци удари.)

Сад пека! Вазда сп пскрен бпо, 
Би ли ми, кажи, сад ишта скрпо ?

Станко.
(Као да мисли.)

Не!

Даница.
Марта до сад овђе је бпла, 

Па пошто сам се освијестпла 
Прпчаше нешто те чудновато...

Станко.
Ја ћу ти за то казати злато: 
Деан п Псрун овђе су бпли, 
А оба, тп знаш, бјеху ми мили, 
Мплпјпх људп пемах у Зету, 
Отац пх посла ту да. ме срету, 



Питај се л’јепо, па таман сјели, 
Док Деан онп започе смјели 
Да Црногорство своје истиче 
II непристојно на мене впче; 
II ту се свадп п ја га уби... 
Зпајућп како отац га љубп 
Мснп ходнпце код њега нема, 
Жестоку казан за мене спрема. 
Па зпапг како сам спаша’Данице? 
Да смјеста бјежим преко гранпце!

Даница.
(Најприје узнемпрено — посли- 

је тише.)

Боже! шторече—да бјежишјели? 
Прођп ее црно ! јадп те смели! 
Зетски војвода да тражи спаса 
У бјегству, је ли? Лијепа гласа! 
Бјежат’! ђс бјежат’? ух, то не 

рецп!
Мислпш лп тако, сад ме посјецп! 
Ко? несретниче! преко границе? 
Ти! зар из Зете! искрај Данице?...
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Не, Станко! Одмах у Жабљак
банп

II под скут главом Ивану пани, 
Па што те спађе! Јер пе прпстојп 
Да с’ у бјегунце један Књаз бројп! 
Оглашен правдом Господар Иво 
Бсз сумње може казнпт’ те жпво; 
Али је отац којп те љубп, 
Д’ако те с тога сад не погуби, 
Ио ће се на свог смпловат’ сина, 
Молиће земља, сва Кљажевппа, 
И тп ћеш мплост добпти своју: 
Цриогорац бпт’ у земљу своју. 
За углед правде твојсга дома 
Треба у Жабљак да идеш одма, 
Па тамо, Књаже, што те задеси, 
Ил’ те затворп, ил’ те објеси... 
Љепше јс млого за име твоје, 
А зпаш лпјепо мени како је?!

Станко.
Не смпјем, драга, пћп код Ива!



Он ће ме наћи за друго крпва... 
Ти видиш, мним, што Српство

обршп, 
Цару се хоће и он све свршп, 
Његова ј’ спла свуд опасала, 
Наш отпор малп љему је шала! 
Негђе ми лани цар поручпва’ 
Да ће ме ставит’ па мјесто Ива, 
Само да вјером својом преврпем, 
Од даље борбе парод одврнем ... 
Ја му се ето обећах тада, 
Па је то Иван дознао сада...

(Даница ианенађена диже се.) 
У Жабљак мепп одласка ппје, 
Тамо тп Стапко ходпт’ не смпје; 
Него ћу бјежат’ чпм се намрачи: 
Под небо ј’ шупље,а мракје свачп... 
Ти ћеш бит’ зубља мојега мрака 
Пратиш лп меие, твога јунака!

Даница.
(Дуго размишља.) 

Ах мукс ове! ох Боже благи!



А куд би бјежао, куда мој драги?

Станко.
Ја бих под сјајнп царев скут пао, 
Он мп је Балкан сав обећао...

Даница.
Нп да’ Бог тамо, не, нпкад Станко!
Грдно је вазда учинпт’ лако.

Станко.
Но да остаием и да погинем?

Даница.
У Турску немој, ја те иреклињем!

Станко.
Е, да бпх знао пзгубит’ главу,
Нп у латинску не ћу државу...

Даница.
Ни тамо нигда не бих тп рекла! 
К Турцима ја бпх прпјед утекла... 
Но зашто бјежат’ пз земље своје, 



Да грдпш себе и име своје?
(Хватајући га за руку.)

Останп овђе, ох куда крећеш? 
Ја ћу те бранит’, ти тамо пе ћеш! 
Наспрама смрти здружпмо силе, 
Ал’ нпкад, нпкад из Зете миле!

Станко.
Ја тебе радп бјежаћу само! 
Отац мп, мајка не дају амо 
У Црну Гору да будеш моја, 
Јер тп нпјесп кљажевског соја, 
А ја те љубпм, ох љубпм јако!
Без тебе душо, св’јет мп је пако!...

Даница.
Остан’ тп, драгп, то је све лако! 
Иво је добар, свађа је бпла, 
Нашпх закона не ће те спла;
Ти сп крпв што си кнеза убпо, 
Ал’ он је првп мач извадпо.

Стаико.
Ти моја овђе не можеш бпти...
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Даница.
Ако си ђетић, нас раздвојпти 
Нпшта не може! неброј пећипа... 
НајпослЈе Иво не ће свог спна!

Станко.
Назорп лудп племства п куће 
Сметње су грдне љубави вруће !
Турска држава Ј'е једпнствена 
Т>е можеш битп ти моја жена; 
Свак ће нас дпвпо дочекат’ тамо, 
Балканском трону сад похптајмо! 
Уз цара ја ћу цар други бптп, 
Рад Балкапа се п потурчптп 
Грсхота нпје, вЈ'еруј, Данпце, 
Балканска, рецп, Ј'е лп царпце?

Дсишца.
НемоЈ’! остави! нп једну впше!... 
Врлпне племства зар т’ оставпше ? 
Па тп ме љубпш,кад тако зборпш? 
V Турску мене ти да одводиш, 
У Турску од куд сва зла исгичу,
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Турцпма којп браћу ми смичу? 
Ја к њпма не ћу, остаћу туна, 
А тебе па част балканска круна!

Станко.
За њом мп срце п душа горп, 
Жеђа за круном младог ме морп ! 
Јер што је боље но цароватп? 
Рпшћанскп султан ја ћу се зватп! 
Ево тп круна у замјен руке 
Коју мп пружаш,хајд’мо у Турке!

Даница.
Јуначка круна паша се смрвп 
Онамо, знаш лп ? — Вал један

крвп 
Уз паш крш ваља ту сјајну круну! 
Знамеља друга, звпјсзду, лупу 
На српско небо јанпчар пришп, 
Кад парод српскп слободе лпши... 
Не ваља круна из туђе руке, 
Ко бп је мога’ носит’од бруке?! 
Опу ти па мач пз крви вала 



Извадп, што је с Лазара пала! 
Српске слободе изведи дјело, 
На чело тад је посп тп смјело... 
О дивно ли ће т’ стајатп, Боже! 
Таква ме крупа обрнут’ може, 
Свуд да те пратпм ђе год би бпо! 
У рај, у пако, —ма ђе бп хтпо, 
С тобом ће вјерна твоја Даница, 
Ал’ никад не ћу бит’ пздајппца !

Станко.
Сад виђу ти се тпм изговараш, 
А да ме љубиш ти ме то вараш!... 
Са шаком једном ђе ћеш горштака 
Да Српство дпгнеш псподТурака?

Даница.
Не мож’ га дпгнут’ ? а ти га брани! 
Не уз Мурата, спрам њега стапп! 
Јер љубав чиста пала је с иеба, 
Па Србин,јунак,младој ми треба...

Станко.
А Књаз је Станко зар кукавица?
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Даница.
То ја пе вељу, но издајица!

Станко.
Доста ђевојко! Деан је пао 
Запгго је рпјеч ту изрекао...
А ја ћу поћп ђе чалма суди, 
Српкпњом вазда тп овђе будп.

Тп збиља пође ?

Стгшко.
Зар у крш овп?

Гнпјездо впју ту соколовп! 
Која год тпца с камсна стана 
Овог одлетп — црна је врана!
Врат, знади, чпсту шеппцу кварп, 
А за лпзове — што земља марп?

Станко.
Данпце! тп сп строга, охола!



Под штит бивајућ’ твојега пола 
Ти можеш викат’, ти можеш 

псоват’,
У тебп слабост женскућу штоват’. 
У спор оружје нпје нам псто, 
При свем том моје остаће чпсто, 
Јер ја полазпм ђе жене ћуте, 
Овамо жене све су смануте!...

Даница.
(На један мах почне се живо 

шетати.)
Грозно!... пздајство п злочин худи! 
Што ће тп сјутра Станко рећ’

људп?
Ове је земље сва снага слога 
II тврда вјера у милост Бога, 
Да ће пм муке надокнадити 
И од Мурата све избавптп! ... 
Што год је српско до скоро бпло 
Јуначко јато наше је вило, 
Пуно смјелости, пуно прегнућа, 
У ове горе та нада врућа! 
Па тп сад — ух!



Станко.
Балканска царице!

Дани/ца.
0, Боже, прпјед посред Рпбнице, 
Но ја на такви прпјесто сјела! 
Сујета сушта тебе је смела!

(Дохвата га за руку.)
0, јадап Станко! рђа те бпла! 
Зар Црна Гора нпје ти мила? 
Лаж Муратова бол>е те веже 
Но љубав шепа, зар,је ли,Кнеже?! 
Ах, Горо Цриа! ах, земљо мила! 
Твоја се сглаве сад режу крила!...

Станко.
Ја само још је спасити могу!

Даница.
Када је сложиш под турску ногу! 
Ух, грдпо ли је бит’ пздајица!

Станко.
А лијепо балкапска царпца!
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Даница.
Прекин’! не грдп! ја сам Зећанка, 
Црногорка, а кћер сам јунака! 
То тп је царство балканско лажно, 
А наше горско царство је спажно! 
Ловћен је вппш и од Балкана, 
Слобода света, та рајска мапа, 
Под п»им се тнхо с ловора с.рче 
Кад царскп коњиуз Балкал трче...

Станко.
Данпце! Црпа Гора је мала, 
Грчка се руши, Србија пала, 
Јанкова ето Маџарска леже, 
Муратов ланац Бугарску стеже, 
Кастрпот, Ерцег, тек што се муче...

Даница.
(Прекида му ријеч.) 

Обадва опп нек се потурче, 
Па п тп с њпма, како тп драго ! 
Мп ћемо наше чуватп благо, 
Црн гени Турској мп вазда бптп, 



Она ће с’ о нас сва раздробити! 
Околној браћи даћемо руку, 
Живо им иомоћ’ кад су у муку! 
Аманет свети то ће нам биват': 
Братске им боље братски при- 

вијат’! 
С Ловћена Балкан твој нек пре- 

гледа, 
Па нека прегне, па нек се неда! 
Жали л’ ко крвп и мушке главе 
Нек ропства јарам на шпју ставе! 
Наша ће земља све биват’ јача, 
Јуначко гљездо п гај пјсвача!...

Станко.
Црна је Гора потребпа хљеба, 
А тп је дпжеш чак спрама неба!...

ДаницсС.
Сухотна храна хљеб би сам био, 
Кад га с духовнпм не би смочпо...

Станко.
Овп су часп веома скупи...



Тп још у моје царство не ступп?

Даница.
По себп ја сам царпца мала
Док Црногорком будем се звала!...

Станко.
Оставп, јадна, но олп доћи?

Даница.
Т>е се мре? хоћу ја с тобом

поћп,
Ал’ не ћу нпкад, пе код султана, 
Нп мјеста иатроп твога Балкана!...

Станко.
Ти нпкад н’јесп мене љубпла?

Даница.
Моја је љубав дубока бпла,
А твоја— нпска, варљива, мала! 
Сва моја срећа бп твоја шала...
А тако стално вјеровах у те ! 
Слатке ми наде сад ето муте 



Зле јаиичарске памјере твоје 
На отачаство то мило моје!... 
Цриојевићу! немој султапу!! 
Одржп ријеч мепп задапу... 
Жив Црногорац и мртав будп, 
Жпвот је кратак, смртнп су људи! 
Паша је вјера лпјепа, права, 
А турска нпје но зла, крвава. 
Паш парод мплп п обпчаје, 
Бијелог св’јета обист’ ћеш краје, 
Не ћеш пх наћп, не, нпгђе, Кнеже, 
Па рећи ппшта да те том веже! 
А ја већ нека, жалосна друга, 
Твоја сам бпла ја вазда руга...

Стапко.
Цару сам моју ријеч већ зада’.

Дапица,.
Ма пријед менп! На, чптај сада!

(Вади једпо писмо и даје га 
Станку.) 

Станко.
(За себе.)



Ах Боже, Боже! слатка мириса!...
(Гласно.)

Је л’ ово оно што сам ти писа’ 
У очи к Кројп поласка мога? 
На памет и сад садржај тога 
Ја знам, Данпце, п да је тако 
Сад ћу га теби чптат’ овако:

(Гласно на намег.)
Кад бих Султан турства био, 
Ја бих дао престол мој, 
Мухамеда похулио
И назва се сужањ твој!

Стамбол бпх тп даровао
II у њему царства трон,
У твом ланцу робовао,
Мпо би мп био оп!

Лале моје и везирп
Љубпли ти руке, скут, 
Храбре паше п мудпрп
Надалп ти свп па пут.

Рад жеља бпх продавао 
Провпнције царства мог,



И тијем бпх предвиђао 
Сваку миса срца твог!

За папуоу твоје ноге 
Анадољу да’ бих сву
И градове њене многе
11 Фукару њену злу...

(Отанко се устављл. Даница га 
гледа. Станио молећим гласом.)

И сад сам на ту као год прије, 
Та иста миса’ прса ми грије: 
Ево престола, а ево круна,
У мјесто крста — знамење луна, 
Узми! ах узмп! то ти дат’ могу, 
Иа тајно служи српскоме Богу, 
Боље ће Мурат вјероват’ мене...

Даницо
У Турској тамо, може бит’, жене, 
Сујете ради и величнпе, 
Иојлости такве творе и чине;
А ми овамо у натпу Зету 
Не дволичпмо у вјеру свету!



Но читај даље, а све једнако, 
Менејсдобро прошло већ свако...

Станко.
(Дал>е иа памет.)

А када бпх ја Бог бпо, 
Све бпх теби ми.та дао, 
Анђеле ти поклонио
И на земљу с њима пао;

Трон блажепства са вјечношћу 
Добптци би твоји бпли, 
Вјетар, кнша, мрак с свјетлошћу 
По вољн би с’ твојој вплп;

Све небесне СФере што су 
И мпрове с духовима 
И све што је у хаосу, 
Да’ ти муњу с громовпма;

И кључ да’ тп будућностп 
Да у љојзп сама гледаш, 
Поклоппо могућности 
Да се једпа с њима вјенчаш.
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Рајом, паклом да управљаш, 
Подчинио врага рој, 
Немогућства да сатвараш, 
Све за један цјелив твој!

(Смије се обраћајуКи се Даници.) 

Рај ни пако Бог дат’ не ће, 
Ал’ с три круне нас вјенчаје, 
Жезло Грчке и Бугарске 
И Србије нам пружаје!

Моћна рука Муратова 
Балкан ликом опасива, 
Воља царска и судбина 
На три тропа нас позива...

Даница.
Нек балканска земља наша 
Свом остане сретњем пуку; 
Јер ако би на њем икад 
Ко подига’ смјелу руку,

Ватра ће је изгорети 
Са огљишта од слободе,
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Народ наш се пуштит’ не ће 
Ка’ теоци да се воде,

Нит’ Млеткама нит’ Стамболу, 
Да се веже, да се пути, 
Балкански ће свп народи 
За свој Балкан изгинути!

А на њему државице: 
То нијесу ситне паре!
Као кусур да послуже
У рачуне међу царе!...
У туђп свпјет, под туђс крпло, 
Ах! ја знам јадиа, како би бпло!

Станко.
Тебп љепше бпће, впло, 
У кптноме мом сарају 
Но блаженпм хуријама
У свечеву наручају.

Све што исток издат’ мога’ 
Дпјамаита и бпссра,



И мириса, свпле, злата — 
Све је твоје, Божја вјера!

Рој дворкиња и робиља, 
Да те дворе на мпг свакп, 
Са мном тебе љубав чека: 
Круна, слава, жпвот лакп!

Сретнпја бих с тобом била 
У колиби, у кућари,
Ал’ под наше ведро небо, 
Па 1)е било, то не мари —

Но уз Турке, а под Турке, 
Свијет да ми дадеш цио,
Не бих пошла; а без круне 
Тп сп мени Станко мио!

Станко.
Чар какова ту те веже 
0, најљепши Божи створе?!
Ови крши, ови јади, 
Ова брда, ове горе?
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Даница.
Што ме веже? Све ме веже: 
Ваздух и крв, аманети, 
Муке, љубав, род и вјера 
И слободе иламен свети!

Што ме веже? Небо наше 
Подупрто планпнама!
Нас једине сунце грије, 
А око нас свуд је тама!

Што ме веже? Спомен дана 
Кад ми они цвијет даде, 
Кад зачеше у мом срцу 
Слатке неке рајске наде...

Стаико.
Испунићу твоје наде,
Тп ћеш сретна жена бити! 
Но се рјеши, мила, брзо 
Ове ст’јене оставити...

Ах! не могу, јер одзиве 
Ђе бих могла њине чути?
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Глас пушака и јунака 
Тае ће љенше одјекнути?

Станко.
(За себе.) 

За бадава, све је иста, 
Црногорство пред њом блиста! 
Крсти вука, вук у гору, 
Црногорки Црпу Гору! 
Али мени бират’ треба 
Међу крстом, међу луном; 
Што је боље: крст — Данпца, 
Илп луна с сјајном круном?

Даница.
Што мислиш,Станко,титако дуго?

Станко.
Ја бпрах ето, а шта ћу друго! 
Волиј’ сам круну но тебс младу, 
Волпј’ сам Балкан п волпј’ владу! 
С другом ћу јимо ја краљеватп, 
А ово можеш ти задржатп.

(Враћа јој писмо.)
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Ка’ спомен једап зетског Књажпћа, 
Сад намјесника Отмаповнћа...
Јер од Стамбола све амо што је, 
До мјесец дана то ће бпт’ моје!
А ако сам те ја цјелпвао,
Са уста цјелпв тај ми је иао...

Даница.
(Узимајући иисмо.)

Поглед и пажња, неброј цјелива 
То се зар тако сад оцјењива!?
Траг ће на душп твојпх цјелива 
Да црногорство моје умпва: 
Ту ме цјелива, и овђе и туда, 
На очи, чело, по лицу, свуда, 
Цјеливе ја ћу очистпт’ твоје, 
Па нек остане свакоме своје!...

(Отаре чело са оним писмом, 
па му га, пошто га избуца, ба- 

ца на прси, за тпм говори.) 
Ти изрод, Турчин и издајица, 
Ја Црногорка, мала царица!

Станко.
(Зачуђен гледа је.)

Дпвне срџбе, дивна гњева,



Црногорки баш приличп! 
Како јарост п уврједа 
Њен лпк дпвнп још подпчц!

Како ћу је оставитп?
Мени без ње пута нпје !
Ах, да Деан не погибе 
Руке да’ бпх обадвпје!

(Станко, Даница, Угљеша и Иво 
е коп.ем.)

Угљеша.
Е Господару! дпжи се, дпжп! 
Пјешак се мпогп п кољнк блпжп 
Крајем Бистрице! ту су! већ лете!

(Вееело пљеска рукама,)
Еј то су наше јуиачке чеге!... 
Пптаћемо се сада за здравље 
За твој Балкан и за Подунавље!?

Сгаико.
Још дгало ја ћу у луг умаћи, 
Сва ме ту војска пе ћс моћ’ иаћп, 



Но ходп са мном, прекраснп створе, 
Најљепши цв’јете од Црне Горе!

Даница.
Да! кад ме твојпм цјеливом корпш, 
И тако црном одлуком морпш! 
Кад младост моја и лице моје 
Утиска нема на срце твоје, — 
А Зетп тебе не веже ништа?

Станко.
Вежеш тп, мила!

Даница.
А друго пшта?

Ка’ отачаство ?...

Станко.
То баш ни мало!

Дангсца.
Менп је за њим највпше стало! 
Остан’!
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Станко.
Не могу!

Даница.
Л куд ћеш?

Станко.
Цару !

Угљеша.
Господару! Век војска па Тару! 
Јаши! Сад ће те ту опколити!...

Станко.
(К Даници.)

Хоћеш лп, цуро, са мном ходптп? 
Ја поћох!

Даница.
Цуро! Ђе издајниче ?

Угл&ша.
(Немирно.)

Војска се.Књаже, сада примиче!...
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Станно.
Ђе мп је кољ?

Углегаа.

Коњ ево!

Станко.
Ђе елуге ?

Угљеша.
Бјеж’, Господару, сад није друге! 

(Станко се спреиа као да хоће 
да узјаше.)

Станко.
(С коња.)

Дођи амо! пружи руку! 
Ту на сапп скочи жпв,«, 
Црне Горе занесена 
И најљетппа тп одпво!

Даница.
Ох! не јашп, најугледнпј’ 
И најхрабриј’ од јунака, 
Ког пз мојих наручаја 
Сад одводп памет лака!...
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Станко.
Па зар не ћеш? баш не марп! 
Цура тамо бпћс доста...

Даница.
А момака и Србаља
Калпко их амо оста!...

Станко.
Ти си била, може бптп,
Већ са другпм заручена,
Па ми не ћеш сљедовати
Да постанеш моја жена!

Даница.
Ах! не грди, не срамотп!
То ти, Књаже, не пристоји! 
Кунем ти се овим часом,
То код мене не ностојп!...

Станко.
Збогом остај свакојако,
Ти се удај, не дангуби!
Твога сретњег вјеренпка 
Него мене боље љуби!



На му југром п вечером 
Крстом, Српством пунп ушп 
Док се овп соко врне 
II све то вам не поруши!

Даиица.
Куку мепп без оружја! 
Чуј! пздајппк како рече! 
Крста, рода, злотвор клети 
Овп сада'да утече!?

А да не ћеш, убпла те 
Крв и љубав зем.ве ове, 
Којој спремаш, потурпце, 
Стпдни јарам и окове !...

(Даиица отима од Угљеше мач, 
он јој га неда већ је отура од 

себе.)
А да пе ћеш! пусти, робе, 
Најгрђега одмстнпка!
Нусти скитњо, да убпјем 
Црпогорског пздајнпка!

(Обрће се за собом и виђа цр- 
ногорску војску.)

Ево војске, по чуј Књаже :
(К војеци:)
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Ко ухватп одметника, 
Кпез Перупа кћп, Даппца, 
Прима за свог заручпика!

Моју руку, десет села 
II два двора у Жабљаку 
На част да су Црногорцу 
Осветнпку п јунаку!...

Станко.
Та је рука менп била 
Намјељепа, певјернпце! 
Зар око ње да се грабе 
Те што иду убојпце?

Ма ничија бптп не ће, 
Кад не мога моја бптп! 
Невјернпце! црном земљом 
Сада ћу те заручптп!

(Раљива је, па даље наетавља.) 
Док је онпх стрмпх гора 
II обруча п лпгпца 
II чељади у њим’ чиле 
Као Дсан п Даница —

14



Мучпо ће се наопутпт’ 
Ивановој Кљажевппп,
Потегом ће страшном бптп 
Султаповој царсвпнп!

Збогом кршу мученички!
Са твојпјех са впсппа
Већ ме корпш, већ ме морпш
С мог пздајства п злочпна!...

(Осврне се јопг једном на Дани- 
цу, затисне очи п по1,е.

Један војник долази на раљену 
Даницу, подижуКи јој главу го- 

вори.)

7. војник.
Лпјепа младост!

II. војник.
Је лп још жпва

III. војник.
Чија ћс бптп ово одпва?

Један часник.
(С неколико војнпка.;

Напрпјед момцп, стпћ’ ће се лако
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За цздајнпком п у сам пако!
(Прва трп војника, часник п 
остали прелазе иреко позорнице 
ма страну куд је Станко утекао. 
Долази кн. Перун с нским дру- 

гим војницима.)

ЈГ«. Перун.
(Живо идући, ие видећи још 

Даиицу.)

Издајник црнп, кнежев убпца! 
А ЕО је ТО? (Позиаје Даницу) Ах!

моја Данпца! 
Сачувај Боже, то она није 
Нпти се овђе крв моја лпје!...

(Подижући Даницу упрепашћен.) 
Мпло дијете, јсдпнче моје! 
Данпцс! Дане! Зле судбе твоје! 
Што тп се дссп, дпјете драго? 
0 моје добро, о моје благо ! 
Одкуда овђе, о мезпмпце ? 
Од куда? кажп, тп иесретнице! 
Од куда? ох знам! отровни скот те 
Мојему дому п срцу оте!...

• Ах ироклет бпо, угасо људп!...



Ка’ Дсанове што моје груди 
Оштријем мачем тп не пробучи, 
Но кћер мп убп п дом обручи!...

(Хоће да продужи поћеру.)
Стић’ ћу тс, скоте п арамијо!

(Но од иједа и жалости оцет се 
уставља.)

Ах! но сам јадан већ остарпо! 
Мушка мс прва пздаје снага 
Да стпгнем куће п дома врага; 
У ноге мојс сасуше љета 
Олово тешко, те већ нолета 
И маха нема: момачког маха 
Да ме занесе у облак праха, 
Што сукоб врућп п разбој дпже 
Иа да самтамо од сваког блпжр!... 
Свс ме је прошло! Орлпна стара 
Уморна крнла нек сад одмара 
На своме дому п пепељаку!... 
А с кпм ћу дома? Аох, сираку! 
Строге ме судбе бпч строгп бпје, 
Спнова иемам а браће.није, 
На разпа по.ва падоше славпо, 



А моја Јела умрпје давно!... 
Ово ми бјеше утјеха, нада, 
0 Боже светп,ох што ћу сада?!

(Пада над Даиицом и љуби је.) 
Даппце, срце! Данпце, чедо! 
Твоје ме лице препада бл’једо!... 
Ђе му је румеп и свијеж мајска? 
Она мплипа и сладост рајска? 
Ђе му је жпвот, Ј>е осмјех мпо 
Ох куд одлеће, ох куд се дпо?... 
Даипце, спнко, отвори очп, 
На твоје лаке ноге тп скочи! 
Руке мп склопи около врата, 
Устанп, д’јете, зове те тата!... 
Бог нпје, ја мипм, рекао тако 
Да мене добро остави свако... 
И не ће, не ће, ето је... дпше... 
Господе! тебп не пштем впше, 
Нпкакву мплост до кћер мп врнп 
Јер без ље што ће жпвот мп 

црнп?!... 
Драго дпјете, псправи главу,



На влажну злоје лежатп траву... 
1Та зпвнп тату! Дс, срце моје, 
Јер тако крв се пз рапе твоје 
Излпва лагло ! Пружп мп руку, 
Рад мспе чедо— савладај муку! 
Овамо Петре! Впдаче! да-ну 
Дајте што да јој свежемо рапу, 
Па пустој мојој нос’те је кући, 
За вама тужап ја Ку се вућп!

(Војници узимају Даницу.)

Даница.
Ах. лакше,лакше! заБога,људи!... 
Вп ме давпте... Вогсвамабудп!...

(Опи је постављају.)
А... тата!... ту сп, мој мплп тата! 
Рана је моја ту пза врата, 
Ал’ смртна ппје, остаћу жпва, 
Но нсмој мпслпт’, да сам што

крпва 
Имену твоме п нашој частп ! 
Несретнпк једап у жпце страстп 
Мојега срца забаву тражп;



Невјешта свјегу, невјешта лажи, 
Попузнух оче, нпјесам пала, 
Поштепа кћер сам твоја остала! 
Крпва сам исто као тић мали, 
Који се с грапе пз гљезда свали 
Прпјед по лака оп стече крпла — 
Тако сам, оче, ја згрпјешпла! 
Како је њему доље под граном 
Тако је мени под овом раном! 
Озеба’ п наг он нестат’ може, 
Нестапем лп ја, о, тада Божс ! 
Тебс ћу, оче, поздравит' мпо, 
Овако тебе и свпјет цпо:

Прост бпјелп овп свпјст!...
Просто Књазу љубавпику!... 
Просто Стапку! ал’ пепросто 
Црне Горе пздајппку!...

(Спушта се завјеса.)





чин ш.





ПОЈАВА I.

ИВАН-БЕГ II КНЕЗ ПеРУН. 

Иван-бег.
Е Боже, Боже! Сзашта се збива!
Она ђевојка, је лп још жнва,
Кнеже ?

Кн. Перун.
Дуата, по слаба досга!

Иа да ппјене, смрт љена ироста,
Прп јаду којн земљп нрхЈст...

Иван-бег.
Е, људп могу све поднпјети!
Мој кнеже, што ћеш? зло је до-

маКе!
Мач црногорски јуначкп знаће
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Опет злу томе на путу стати, 
Но треба радит’, треба хрвати!...

Кн. Перун.
Готов сам, Књаже, на жртву сваку, 
И да’ бих живот за твоју длаку ! 
За службу Књаза, дом и државу 
Никад нијесам штедио главу!
Ни по сад не ку, па фала Богу, 
Хрваћу тако све док узмогу!...

Пван- бег.
Прекјуче у Љеш изрод је стига’ 
И барјак турски на њему дига’, 
Ту оно мало исјека’ страже, 
Па гласник јутрос и то ми каже, 
На Скадар удрит’ да намјерава...

Перун.
Градова наших, напшх тврђава 
Скадар је глава, бранит’ га треба! 
Снабдјевен водом, са доста хљеба, 
С оружја доста, с триста јунака 



Та тачка нама. Књаже, је јака! 
При том су на њем осам топова. 
Које нам лани дужде дарова... 
Ваљана, храбра има главара: 
Дебељу Вука из града Бара.

Иван-бег.
Јест Скадар тврђи од сваког

града, 
Но да ми, кнеже, видимо сада, 
Би ли га било напустит’ боље 
II сву му раван и зетско поље, 
Па крај држати, држат’ се гора 
II у крш чекат’ натпег злотвора. 
Напуштит’ пишта, знам, добро 

није, 
Ал’ ко би хтио бој да убије, 
Ма ђе од Скадра па до Ситиице, 
У она поља, оне равнице, 
Задружан тамо мора би стати 
И више но ми снаге имати. 
Жа’ је вароши, градова, села, 
Које би војска сјутра омела,



Жа’ }е Зећана, мука их чека, 
Ал’ другог сада иема лпјека 
Но у крш да се измакпу амо 
II Турке мушки да дочекамо, 
Па како будс п што Бог суди, 
А бпће добро, прсгпу лп људи !...

Перун.
Прегиуће људп, ту сумље није, 
II крг пролптц сад пајрадпје, 
Тим још радије што пздајници 
Војсцп су турској тој предвод- 

ници!...
Ово ће добро за земљу бпти, 
Сваптто се љепше сад рашчиститп: 
Од двора твога па до кућаре 
Како ко мпсли и како маре 
За образ, вјеру п отаџбпну! 
Знаће се, кад се облацп впну 
На поља паша турском кољпцом, 
Кога ћеш спном, ког издајпцом 
Зовпутп, Кљаже!



Иван- бег.
Љепше је тако! 

Па пек заратп п самп пако, 
Српствоват’ са мном бар ћу зпат’ 

ко ће, 
Л пек се турчи којп год хоће! 
Менп једнако — сам другп бпо, 
Најпос.ве сам бих за крст се бпо!... 
Обпчај ипјс мојега грага 
Да шгга за број дома мп врага! 
Но устај,кнеже, спремат’се треба! 
У над прегнућа п правде неба, 
Побједа, слава, наша ће бпти, 
Црпа се Гора сад просдавптп!...

Свп главарп па договор 
Требају мп овђе сада, 
И Ђорђпја нека доЈ^е, 
Та јсдпна моја нада!...

(Излази кн. Перун. Иван-бег на- 
ставља сам.)

Куку мени за увпјек! 
Што ћу јадан ? ох судбппе !



Црне муке! црпих јада!
Куку земљо! куку спне!

А што сам тп згрпјешпо, 
Небо свето, пебо право, 
Те ме тако јадна стара 
Уцвпјелп одвећ здраво?

А војник сам вјерни бпо 
Тебп вазда Боже свсти,
У твој дар сс уздах, а не
Да ћеш мепп све отетп!...

Но шго да твој мрав разбпра 
Непронпчне осуде ти?!...
Овога мп спасп спна
Н државу, Боже светп!

А Станка ћс постпгпутп
Моја љубав, моја храна:
ЈБега це ће сумппутп
Нптп пропаст нпт’ зла грапа!...

О султане! што мп дјецу 
У мој срећнп дом завадп,



Нек тп другп српски Милош 
Неспт на мач дроб пзвадп!

Што се машаш земље моје, 
0 лакомп лакомнпче?!
Што дпјете премамп мп, 
0 крвппче, прекрвнпче!

Станко спне! сунцс моје ! 
Станко! Стапко! жељо жпва !
Црну Гору зар оставп 
II несретњег оца Пва:!...

0 дпјете! немој тамо! 
Боже! мога спна вратп 
II бурног ми заход жића 
Том милошћу, ах позлати!...

(Иван-бег јако погружен, спушта 
се на једну столпцу. Долази Кљаз 
'Ворђе, Перун и главари. Послпје 
неколико тишине, Ђорђе при- 

ступа Иву лагано га зовући.) 

Ђорђе.
Очс! очс ! главарп су 
На твој позпв окупљени...



Иван-бег.
(Као иза сна.)

Већ залуду сад долазе 
Једном гробу, једној сјени !..

(На једном устаје.)

Браћо моја н јунаци !
Што се случи већ сви знате 
Да у моју крв душмаиа
Ви и земља сад имате !

Заједно смо прегорели 
С муком пропаст царевине
II при кршу милом овом 
Све ударце зле судбине.

Али ко је очекива’, 
Ко се чуду овом нада, 
Овом чуду под којијем 
Моћ мп духа снагом пада ?!

Ви свп знате срце моје 
II тежље му најсветије, 
Ох! да никад ту не куца 
А п сада да га није,
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Кад излеже змију љуту, 
Змпју љуту отровницу, 
Кад излеже отпадника, 
Кад излеже издајпцу!...

Издајицу!.., Мач је овн 
Балше старог и мој бпо:
Спне Т>ор1)е! ево тп га 
II срећно га ти носио!

Па ме свети! па се свети! 
С дома пашег скидај љагу! 
Јер ја јадан већ не могу 
Ни из куће на тољагу...

Главари.
(Сви.)

Сретно бпло, Господару! 
Књаз Ђорђија нека живи!

Иван-бег.
II да вам је на аманет, 
Соколови мојп сиви!
Једна рука са пет прста
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Па свп пет су неједнаки:
Ови ће ви добар бити! 
Станко узе пут опакп!...

Свгс
Живио нам Књаз Ђорђија!

Ђорђе.
Хвала, оче, на твом дару,
II свијема вама, хвала!

Сви.
Хвала Иву Господару!

Иван-бег.
Стојања ви овђе нпје, 
Душман вам се већ примиче, 
Устрашена Зета наша
Вас у помоћ ето кличе!

Него хајте, ђецо, хајте! 
Код Турака мах је зорип, 
Мисле: Станко кад се преда 
И ми да. смо сви покорни...



Похптајте и добиге, 
Још побједу ту да виђу 
Прнђе него јадне кости 
Ове старе у гроб сиђу !

Кн. Перун.
Господару! а тп сабље 
Благослови наше сада!

(Главари ваде сабље.) 

Иван-бег.
На нашу јс страну правда, 
Света правда све надвлада! 

(Узимајући све сабље у руке.) 
Сабље брптке осветнпце 
Наше вјере п језпка ! 
Бог нек светп благословп 
Ваш самоков од челпка!

И побједу уберпте 
Нашој земљи и државп, 
Да се светп крст хришћанскп 
Над мјесецом попсправп!

(Главари прихватајуКи сабље од 
Иван-бега. л.убе га и одлазе. 
Остаје Ђорђе. — Иван-бег и 

Ђорђе.)
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Ђорђе.
Сада, оче, научи ме 
Опријет’ се душманпну, 
II како се побјеђује 
Ти вјерноме кажи спну!

Иван-бег.
Побједе су, о дијете,
Од свачеса усовнпје: 
Све с логора, на логору 
Њпхово сс јато вије...

Сад долете па одлетс,
Сад на једпу страну шену, 
Сад се вргну на крплима 
Па на другу опет крену.

Најрадије пагоне сс
Т>е се мушки творе дјела, 
А заволе страну боље 
Смјеле војске, вође смјела.

Правда, талих, дрзновење, 
Очајипчкп бој бпјућп,



ЧестО бројно надмоћијб 
Предобива у бој врућњ

То је случај баш данашњи: 
Небрат тебе битком нуди, 
У тој битци по нгго по то 
Добитником, Ђорђе, будп!

Мученпчка земља ова
То од дома нашег тражи, 
Да погпне, да се сатре 
Сад коначно душман вражи!.;.

Ђорђе.
Може бојна навит’ срећа 
Да се Станко жив ухватп,
У случају том како ћу 
Ја с њпм, оче, поступатп ?

Иван-бег.
Питаш како?... како хоћеш!... 
Као с братом, а да како ?
С Стапком... зар што?... с издај- 

ником 
Под мач, Ђорђе, већ нпкако!
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Алп немој!... стан’ да впђу! 
Убпт’ сипа!... пемој спне!...
Црна гласа и ужаса!
Аох небо! зле судбине!

(Излазп Иван-бег.)

Ђорђе.
Што ми рече: „Под мач Ђорђе!“
Иза тога: „Немој сине!“
Ухватим лп у бој Станка,
Да л’ да живи ил’ да гпне?

Дужност п глас од нрироде
У љегову груд се боре,
Сина жали, алп мрзи
Издајника Црне Горе!...

Па и мене чуства иста
Као тужног оца даве:
У крвника гледат’ брата,
А бит’ брата — нема славе!

Е сад што бпх према томе ?
Што бојева Бог наредп!
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А што год се дома гата,
Свс то мало на пут врједи!...

(Одлази Ђорђе.)



ПОЈАВА II

(Шатор Ђорђијин. Логор међу 
Горицом и Ситницом. — Ђорђе 

и кн. Перун.)

Кн. Перун.
Сад момче једно пз Балабана 
Дође и каже: „Из турског стана 
„У нас је спноћ, то из убаха, 
„Дошао човјек, блијед од страха, 
„Поче грпјепшт’, кумпт’ мс поче: 
„Код кнез-Перуна отидп, чоче, 
„Рецп му, рад га бпх впђет’ био, 
„Када бпх к њему прпступпт’ смпо, 
„Корист му може бит’ од састанка: 
„Пво сам, слуга војводе Стапка.“



Ђорђе.
Нек& момче то потрчи
И доведе одмах Ива, 
У наш логор појава му 
Сад је важна, занимљива.

(Одлаза кн, Иерун.)

Ах, д’ако се буде Станко 
Иокајао, благо мене!
Иа оружје на Турчпна
Да он са мном сад окрене?

Ела, брате, млијека тн, 
Што нам једна прса даше, 
И оне тп крвп којом 
Наша срца закуцаше!

Ела, брате, љубави тп 
Која брата с братом веже, 
II оног тп светог чуства 
Што нас у крш овп стеже!

Трон на чечко свакп стоји, 
Некп мање, нскп впше!
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Кад двојица на њ’ се пењу, 
Злу столицу прекривише!

Обори се п разбпје
И у мрве он се смрви,
А док другп псправи се, 
Много прође зпоја, крви!...

Па ако си жељан власти,
Ја ћу твоја слуга бпти, 
Наком оца, ја ћу тебе 
Владаоцем прогласитп.

Боже! који ратовпма 
Искушења земљи дајеш!
Боже срца који људска 
Створио си и познајеш !

Од заблуде врати брата ! 
Боже. милост ту укажи
И загаси властољубља
У срцу му пламеп вражи!...

(Кн. Перун се враЕа.)
Сједи кнеже! Што бп река’ 
За долазак слуге Ива?



Кн. Перун.
Не знам ни још, па ме ватра 
Љубопитства морп жпва !...

Ма пагађи, па што буде ! 
Једнако нам све сад ппшс 
Већ када се војске двије 
Наспрема се окуппше.

Кн. Перун.
Уходс се бојпм, Кшаже!...

Ђорђе.
Што! Зар п то бити може ?! 
Да л’ су тако ниски људи?! 
Ах суди пм, судп Боже!

(Кн. Перун гледа крајем крнла 
од шатора.)

Кн. Перун.
Опо момче пдс када!... 
За њпм Пво сјетно крачс...
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Ђорђе.
Да се мало потуђпо 
Корацп му сјетни зпаче.

Кн. Перун.
Што је, да је, сад ћеш чути 
Овђе слуга чпм уљеже.

Ђорђе.
Нек га пусте к менп прићи 
Мојој пратњи рсцп, кпеже.

(Кн. Перун се диже п иде да 
уведе Ива.)

На себп бих река’ ка’ да 
Добре да ћу чутп гласе, 
Срце мп је узпграло,
А крв, мпслпм, не вара се !...

(Долали Иво.)

Иво.
Милост, мплост, Господару, 
Несретноме отпаднпку! 
Мплост, Књаже милостпвп, 
Отачаства пздајнпку!



Милост даруј, иа удави !
Ево глава нек опапе !
Али име издајника
Да мп на род не остапе!

Божјег лнца гледат’ не ћу !
Зубпма сам мајку клао
Већ када сам Црну Гору
И мог Књаза издавао!

Ах грјешан сам, ал’ се кајем !
Но помплуј, мплостиви!
Јер још искра Црногорства
У куту ми срца живи !

Њу не мога угасити
Брата твога воља строга,
Не! вјеруј ми, сјајни Књаже !
Не! тако мп живог Бога!...

Ђорђе.
Милосрђе — веледушност 
Врлпне су хрншћанина,



А тим нријед у Књажева 
II по роду властелина.

Устај ! попут блудпог спна 
Црна Гора тебе прпма!

(Кн. Перуну.)
То ћеш, кнеже, у мом стану 
Објавитп данас свима!

Прпјекоран бптп не см’је 
Од нпкога кад се каје, 
Као прпјсд Црпогорац 
Оп па ново сад постаје.

(Иву.)
Прпчај пгго год за војводу 
Којему сп бпо слуга!
Да нпјссу опорпост му 
Замјенила чуства друга?

Иво.
Не! всћ...

Ђорђе.
1Ито пе?...



Иво.
Не! Војводу 

Иста жеђа за в.таст мучи, 
Жеђ која је још нарасла 
Од када сс он потурчп.

Век му ппшта ппје свето, 
Ма баш шппта што је наше, 
Од кад му је султан дао
Чпп најстариј’ свога паше !...

Ђорђе.
(За себе.)

Воже! такво чудовпштс
Зар за брата менп даде!
И осудп да се кољем 
Око вјере с њпме саде!

(К Изу.)
А да кажи, кад је тако,
Што сад мпслп паша младн ?

//во.
С ону страну хумског блата 
С велпком се војском кладп.

1(>
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На шприну сплан сјсдп
II прикупља пгго му трсба 
Брзо ће вам ударптп,
Он прилику само вреба.

Кн. Перун.
А колпко пма војеке
Којом Станко располаже?

Иво.
Пека мало поразмпслпм...

(Обраћајући се пуг Ђорђа.) 
Допустп мп, сјајни Књаже

С њим је чпста Ападолца, 
Мало впше, мање мало, 
Хиљада је двадест синоћ 
Иза мене с њпм остало.

А уз то су три хпљаде
Из Јаппне убојнпка, 
Додај томе друге десет
Из Једрене коњанпка.



II још нешто Арбаппје, 
Покупљене тамо амо,
Рад алака п рад броја, 
Теке да је више еамо.

Кн. Перун.
Та, у опште, војска је лп 
Усталаиша, храбра, жпва? 
Је лп жељна боја, крвп? 
Господару, пптај Ива !

Иво.
Војска му је храбра, жпва, 
Особито Јапппашп,
Сва заједно сплна, зорпа, 
А паш отпор њу не нлашп.

Ђорђе.
Кудпјеп 11С ударптп,
Бп лп мога’ казат’ пама?

Иво.
Изнад Груда положај ће 
Војска узет’ поврх страна, 



То ће бити Јанппашп, 
Прп том нешто Арбаппје, 
Свега тамо шест хиљада 
Убојгапса, впше ппје!

А па мосту од Цпјевпе 
Бпће иешго мање мало, 
У заставу кад бп војсцп 
Овој горњој требовало.

II код ове трп хпљаде 
Као ватре коњанпка 
Тисућа ће бптп десст 
У све тамо убојппка.

Пред војском је Осман-паша 
Вјешт, јуначан, змпја љута, 
Права сабља пророкова
Из корпца пстргнута!

Прппаће се уз тпјесни 
Кланац Тшфс од Гвозденца, 
Па Лпчппком, Спљевиком 
Домашит’ сс Хелма в’јенца.



За задаћу Медун пма 
Да освојп п опалп, 
Иа лагапо ппз Стубпцу 
Подгорпцп да увалп.

Ту да стане, док му војска 
Књаза Стапка руку пружп, 
Која ’но ће пстпм махом 
Све до Блата да закружп.

Иа мостовс прпправљене 
Морачу ће хладну прећи, 
Осман-паша на мост горљп 
У Враппће тад ћ’ уљећи.

Иа ћс грлом од Лужнпце 
Врх заузет Зелсппке,
И дугачкп турскп ланац 
Свијаће се, од нрплике,

Да се тако свс закучп 
Од Убала до Илавнпце
II цпјсло -Љешкопоље 
До пзвора од Сптнпце.



Па већ пољем п том гором 
Прпмпцат’ се пуг Жабљака, 
И не мпсле, ово рећ’ ћу, 
Наћ’ отпора у вас јака.

Ђорђе.
Ђе Морачу памјерава
Прпјећ’ пебрат, мож’ лп знатп

Иво.
С неком кптом пашајлпја 
Рекао је препливатп

Тамо, негђе доље, тамо...
Гле! Паметп моје слабс!
А! сад знадем, спомпњем се : 
Међу Српску п Дај-бабе.

Ђорђе.
Срешћемо се п пптатп
Што та мпсли потурпца ! 
Безбратнпк сам, ал’ нпјесам 
Ја бпједпа удовпца!



Та будала прскусана, 
Шго доброту држа моју 
Ка’ над иеку малодупшост, 
Узднза’је храброст своју!

Ах, брзо ће видпјетн 
II цијенпт’ боље брата, 
Ако пгђе ухватпм га 
Од Сптнпце па до Блата!...

(К Перуну.) 
Сад војводе зови, киеже, 
Да на савјег дођу амо, 
Да впдпмо, да снаћемо, 
Да ту војску дочекамо !

(Иву.)
Тп у броју мојпх слуга 
Ио данас ћеш останугп...

Иво.'
Док певјерство пс оперем 
Овако ћу застанутп !

(Иво излази. Војводе долазе,) 
Ђорђе.

(Војводама.) 
Друштво вјерпо по оружју



Оца мога остарала,
Да паредбе вама дајем
На мене је коцка пала!

У прплпку сваку другу
Ваш савјет ми скуп би бпо, 
Ал’ у ову братску свађу 
Мучно бих га примпт’ хтпо!

Брат је мене пагрдпо
II старе ми мученике!
Повој није нашсг дома
Још завпја’ пздајнпке!

У крв бптке што пас чека 
Црнојево пгра нлеме!
Да остане сјајно, часно,
Ил’ под клством страшно брсме

Црнојевић ја сам браћо !
Бој се сваки мепе тпче!
А највпше кад пздајство 
На сред дома мога ппче!
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Па је моје да пздајство
На пздају самог пане,
А па пме, част п кућу 
Слава давна да остане!

Одговорност ја сву прпмам 
Спрам прошлостп п пошљетка
У сјутрашљи бој Ђорђија 
Шго убере, љему пека!

Чујете лп како рскох ?
Сви.

Свп чујемо Господару! 
Ђорђе.

Не мислпте, соколовп!
Над у нашу срећу стару!

Побједа ћс бптп наша!
У храброст се уздам вашу! 
Впђећемо ко ће првп
Воде хумске поппт чашу!

Е, сад, Лале војеводо! 
Дпко моја, мој соколе !
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Нека тп се Кучи раио 
Сиљевиком сви помоле!

Вас је Куча јато нупо, 
Храброст вам је гласовпта, 
Ловорова моја грано
Око Кома обавпта!

У заставу врућу нск вп 
Са Ножпце стапе Васо !
А на дссну твоју биће 
Мој војвода, храбрп Красо

Хото, Пппо, па лпјево 
Деспће се твоје крило, 
На том крају по Турћије 
Не бојпм се да бп бпло!

То су браћа п јунаци, 
Издат’ један другог пе ће, 
А бројсм вас пма непгго 
Од тнсућа десет веће!

Нсмојте се пспрвице 
Оппратп пападачу,



Док средппа турске војске 
Не прсгазп на Морачу !

Но п Медуи папустпте 
Тск у дубље да уљсжс, 
Кидишите када барјак 
Мој впдпте иа Побр’јеже!

Војвода Лале.
Слушаћемо, Господару! 
Закон нам је твоја воља! 
А ие мпсли, војска иаша 
У бој сјутра бпће боља!

Задавам тп Божју вјеру! 
Мејдаи иаш ће овп битп!
Унуцп ће Дрекаловп 
Сјутра у бој одвојптп!

В. Пиио.
Стап' да впдпш. војеводо! 
Иппера јс нас помаље, 
Ал’ ловорп ђе се беру 
Досежемо дуже грање !...



В. Красо.
Оставпте, људи, хвале ! 
Виђећемо што ће бити!
Зар ћс мојп Крастенићи
Ког прсд собом пропустпти?!...

В. Хото.
А да впд’те, ја сам овђе 
Са пајблпжег боју краја, 
Добпју лп сјутра Турцп 
Постају мп Хотп раја!

В. Васо.
0, пемојте, браћо драга,
Да се овђе погоппмо,
Ко ћс впше учппптп 
Упапрпјед говорпмо !

Бој је мучан — умира се, 
Усовпа је бојпа слава :
Јак а невјсшт бптку губп, 
Мрежа ловп сплпа лава!

Мп главарп п до сад смо 
Војсцп нашој почпњалп,
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Спрам војнпчких јатагапа 
II пашп су мачп сјали!

То је мала, по гледајмо 
Да се душмап сад добпје, 
И вођ повп новом славом 
Себс п пас да покрије !...

Ђорђе.
Ако Бог да! Сада хајтс
Иа речсна мјеста вама ! 
Господња вс закрплила
На том путу рука сама!

(Излааи Лалс и остали главарп 
који су му придијељени приету- 

пајућп руцп Ђорђијп.)

Кн. Перун.
Господару! њпма рече !
Сад и пама кажп како?...

Ђорђе.
Опо добро ујачпсмо,
Па овамо сад је лако !



У Бијелог пма Павла
Лст стотина кољаника
И два иута јопг толнко
У опанке убојника.

А капстан Јован броји 
Пет хпљада иолетара, 
Катунскпјех орлушпна 
Којијема нема пара!

То ћу себп задржатп
II узећу Црмничапе,
Та уздапа да мп војска 
За плећима сјутра стане !

Још хиљаду коњанпка
Од Зсте ћу пзабратп,
На с том војском мсђу Крусе 
II Ситницом ја ћу статп.

Тсби дајем ЈБешкопољце
II ЈБешњане п Зећане, 
До Балшпна тамо града 
Да та војска с тобом стапе.



А пахпја сва рпјечка, 
Та је војска муља сува, 
Њу ћу само оставптн 
Да ми Жабљак град очува.

Знак ударцу пашем биће: 
Кад пајпрво грун Турака 
Почпе да се горе хвата 
Испод села од Фармака.

Јесте лп ме разумјелп 
Витезовп мојп краспн?

Сви.
Јесмо добро, Господару!

Ђорђе.
Помога’ вп сад крст часип !

Кн. Перун.
Господару! Старац једап
У Вуковац мач зпа чптат’; 
Што ћс сјутра у бој бптп 
Можемо ли њега питат’?



Тај је старац из Кокота, 
Девсдесет има љета.

Ђорђе.
Сујевјерје п гатање 
Православна вјера смета;

Но пошто сам спгур да ће 
Дан сјутраппвп за нас бптп 
Смстатп вам ноћас не ћу 
Тога старца добавптп.

(Излази кн. Перун да доведе 
онога старца.)

(Долази старац, војводе се смију.)

Кн. Перун.
Ево мача скованијех
Од челпка жестокога!
Бпрај, старчс, који хоћеш!

(Старац пристуиа набадајући при 
мачу једнога од војвода.;



В. Оливер.
Ја Оливер не дам мога!

(Старац приступа другоме.)

Вјерног друга Дабижива!
(Старац приступа трећему вој- 

води.)

в. Дабижив.
Да се врача на мом мачу
Ка’ на зрна од сочпва!
Пустп старп мач пламенп

В. Калета.
На тај нпшта впђет’ не ћеш, 
Јср од крвп траг те смета! 
Мој старпно, песташнп га 
Запуштпо кнез Калета!

(Одбивен, прпступа четвртом 
војводи.)

јВ. Остоја.
Дуж трпдссст љета рата
И толико још двобоја 
Нсмилостап спрам оружју
Бпвао је кнсз Остоја!

17
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У њем ништа виђет’ не ћеш 
До дубокпх зарезина
II’међ’ зупце још кошчппа 
ПТто залаже палошина!

(Одбивен и ови пут старац стоји 
зачуђен међу њима. Јован кап. 
вади свој мач и даје га старцу.)

Каи. Јован.
А ’но у мој гледај, старче! 
Ие видпш лп у њем.славу, 
Озрове мп душе, вјеруј, 
Посјећ’ ћу ти ноћас главу !

(Старац узима мач из кап. Јо- 
вана п дуго га гледа.)

Стараг^.
Добар комат, страховити !... 
Оклен тп је гвожђе ово ?
Нека! Стаптс... впђу ка’ да, 
Тај је бпо на Косово.

Впдите лп те црвене
Крај ријеза што су жпце? 
То су капи крви царске 
С Муратове џпгерпце !

1



Милошев је ка’ да био! 
Ево впд’те! што се чинп, 
Пред шатором свиленијем 
У крвавој мјешавшш!

За тим, ево, находи га
Под плуг ратар усред поља 
Ђе се јадан одмарао 
Од крешсва п покоља!

У руке га мушке хвата 
С њим не смије замахнутп.. 
Ах, како ће, кад га дивљи 
Надварају Арнаутп?

Чпм се гвожђа чудотворна 
Мпрни ратар дохватпо, 
Волове је упрегнуте 
Насред иоља оставио.

Па из поља од милппе
Уз планпну с њим побјеже: 
У срце му плам освете 
Додир гвожђа тог ужеже!



ПТто ћу причат’ даљс што је 
С овим гвожђем до сад било? 
Но, најкраће: у Црну се 
Гору оно поопггрпло !

Ђорђе.
То је бпло, псго кажп 
Наком сада што ће бптп?

Старац.
Књаже младп! круно сјајна! 
Тп ћеш сјутра — побједптп !

Ђорђе.
А за даље мож’ лп старп
Што у мачу погодптп?

Старац.
(Иза дугог ћутан.а п гдедаља у 

мач.)
Могу! да ћеш посље рата
Преко мора одлазптп !...

Ђорђе.
Још да хоћеш што год казаг’, 
Бп иам свпма било мпло!



Стара.ц.
(Иза дугог гледања.)

Вријеме је и крешево
Неке знаке изгладило...

В. Оливер.
Кажп ишта ако знадеш,
Ми смо старче спремни свему!

К. Јован.
Кажи, стар си, што иас чека, 
Бојати се пемаш чему!...

Старац.
Чуј, Јовапе, Озров спне !
Истпну ћу вама рећи,
Па да ћеш ме, ка’ сп река’, 
Мачем поћас тим посјећп:

Сјутра сјајну побједу ће 
Књаз Ђорђпја одржати,
Али зетскп крш у круну
Дуго не ће њему сјатп!

Кад тад Турци освојпће, 
Ка’ Србпју сву осталу,
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Ову дпвну II јуначку 
Бановину вашу малу.

Па ћете се узмакпутп 
С те равнпце у клпсуре, 
Ђе валовп турског мора 
Не ће моћи да истуре.

Алп ће вас запљускиват’
У невоље п у јаде,
Сва вам добра ноплавитп
Без слободе и без падс...

Каи. Јован.
Добра куд ћеш старче бољег 
Од слободе и од наде"?
Ми нијесмо нпшта крпвп 
Царевппа што пропаде !...

СтараНј.
Не! Отолен с руке вам је
Да је опет уздпгпете,
А не ћете, докле брата
На сјеверу не стсчете.

К. Јован.
Далеко је сјевер хладнп!



Старац.
Ал’ Русија, млада мати, 
Узданога брата вама
ХоИс брзо одњихатп!

Брат ва чудо ц’јелом св’јету 
Узрастиће и ириспјетп, 
Од љега вп нпко ншита 
Учињетп не ће смјети!

К. Јован.
Како ћемо позиат’ брата?

Старац.
Војсводу и пастпра 
Бог ће вама дароватп
Из ћелпја маиастпра!

Ка’ обпчпп свештеници
Тај духовнпк не ће бптп: 
Осим крста црквенога
На се не ће оп носпти

Ннтп црпу камплавку, 
Нит’ мантију, ппти иггаку,



Већ доламу, сабљу, токе 
П челенку па калпаку!

Тај ће брату пружпт’ руку, 
Чак са југа па сјеверу, 
II за братску узданпцу 
Један другом даће вјеру.

И од када добијете 
Под крст тога војеводу, 
Почећете ппз клпсуре 
Разасппат’ вп слободу

И у Зету п у другс 
Душанове бановпне 
Ви спајања опет бптп 
Узрок... љепше царевине!

(Старац почшвуки се колебати.)
Напрега’ сам... много душу... 
У будућпост... са чптањем!... 
Придрж’те ме!... да са мачем 
Овпм чудппм... сад... пе панем.

(Приступа к. Јован и к. Перун, 
први узима мач из руку старче- 
вих а кн. Перун га изводи из 

шатора.)



ПОЈАЕА III.

Бојно по.ђе.

(Даница — Марта. Данпца обу- 
чена у веселе хаљине. заврнула 
рукаве носеКи кондијер с во- 
дом, а Марта други с вином. Да- 
ница дубоко замишљена и сјетна 

гледа бој.)

Даница.
(За себе,)

Тамо брата два се боре, 
Ох, случаја грозовпта! 
На чију Ке душу пастп 
Опа тамо крв лролита?

(Па на једном весело.)
Е баш тако! тако! тако !
Ево боја ! ево хора ! 
Прашппа се страшпа дпже 
Љешкопољских пспод гора!
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Бјеже Турцп! благо нама ! 
Виђи Марто, што се чпип!
Чујеш брда како јече? 
Равап впдп како дпмп!

Марта.
Дпм је поље притиснуо, 
Коњанпцп бој ту бпју!

Дамица.
А барјацп ето напш 
Весђло се кроза њ впју!

Марта. 
Вјереник је мснп тамо 
II отац мп остарали, 
II за њпм су помиљели 
Оба моја брата, мали!...

(Плаче.)

Даница.
Па што нлачеш? весели се! 
Дан је овн знаменити!
Тн сн сретпа кад сп могла 
На бој све то пспратптп!



Марта.
Па п сама ја се бојим! 
Чујсш људи како впчу? 
Видиш како погоне сс 
И иут нас се већ примпчу!

Још сТрах ме јс да сс рапа 
Твоја, друго, пе отворп! 
Зиаш, теби су забрањена 
Помпцања и напорп !

Даница.
Данас свс је допупггепо, 
Само једно не, плакање! 
А с ума ми бјеше пало 
Рањеничко мојс стањс!

СРазмичућп завој е ране.) 
Сад ка’ срце пек мп рапа 
Отвореиа к пебу стоји! 
С боловпма браће Срба 
См’јешају се болп мојп!

(ПоказујуКи јој нека слом.ћсил 
коиља, сабље п мачеве.)
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Его видиш 'по ливади 
Изломљена копља ова!
Док се тако скрше, сломе, 
Бол замисли вптезова!

И те сабље пскрпвљене,
И пребјени мачи овп, 
Што у борбу опггетпше 
Онп дивпп соколови !...

I. Рањеник.
Воде! воде!

Даница.
Чујеш Марто?

Марта.
Неко ка’ да пште воде?!

I. Рањеник.
Воде!

Даница.
(Трчп к раљенику и напаја га 

водом.)



Ево мој јуначе
II бранпчу од с.тободе! —
II сретна ти рана била!
Од ље брзо преболио
II наскоро опет другу 
На Једрену задобпо!

I. Рањеник.
Прпвсжп мп малко ову,
Јер мп махом крв источи!...

Даница.
Хоћу брате! како пе ћу ?
Ах, 1>е су мп, Марто, очп!

Впдпш, овп војппк пема
Деспе руке ппти ока,
А на прсп рапа му је 
Једна грдпа предубока !...

I. Рањеник.
Десна рука остаде мп
V балчаку мача мога
Спрам састанка Вељег брда,
Вељег брда п Малога!...

(Даница по што га превеже од- 
лази с Млртом.)
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Даница.
Оздравићеш, оздравпћеш!
А мп даљс ић’ морамо 
Да још којем мученику 
Нашу малу помоћ дамо !

Марта.
Ја се јежпм када рапе 
И још мртве гледам људе!
И бојим се да и нама 
Двјема данас што пс буде!

Да«г«$а.
Ја с’ не бојпм Марто драга! 
А што пама бптп може ?

Марта.
(Опазившп још једног рашеника, 

рукама на лице.) 
0, раљеник сто другп !... 
Сав у крвп, светп Боже !

Даница.
(Приступајући п томе рап.епику.) 

Еј, јуначе! олп водс? 
Илп вппа бн лп мало ?



II. Рањеник.
0, да мп се паппт’ вппа
Па ме тада п пестало!

(Даница му дајс вина, а он гле- 
дајући га.|

Познајем га! То је вппо 
Из берскијех випограда !...
Еј дала ти рука Божја
И да сп мп здраво млада!

ГРашеник пијс.)
Ну. погледај, па мп кажп,
Што сад чпнс војске двије?

Даница.
Доста слабо виђет’ могу,
Прашпна сс страшпа впје!

]]. Рањеник.
0 странама медунскпјем 
Бпје лп сс бој још тамо?

Даница.
Ка’ вут Хота тутањ пекп 
С тс сс стране чује само!



II. Рањеник.
Л впдиш лп што од Блата?

Даница.
Пут Зетпце Турцп бјеже! 
Наша војска за Турцпма 
У Говеђп Брод уљеже!

II. Рањеник.
Непријатељ држп ли се 
До Цпјевне пгђе впше?

Даница.
Барјацп се ето нашп
На бр’јег р’јеке помолише!

II. Рањеник.
Доста, доста! будп жпва! 
И мепп је лакшс сада !
Наша војска добплаје, 
Она турска већ проиада !

Него, цуре, хајтс даљс 
Да још кога утјешпте,
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Илп вином као мепе 
Рањеника напојпте!

Марта.
(Напрасно устављајући се.) 

Ја.се бојпм даље пћп! 
Овп прпзор мепе страшп! 
Рањеницп ту што леже 
Свп нпјесу опп пашп !

Овђеж1 јс попадао, 
Попадао фсс п капа, 
Међу мртве п рањене 
Внђела сам п Арапа!

Даница.
Твој копдпјер мепп пружп! 
Ја ћу и11П док узмогу, 
То сам дужна светој вјери, 
А за Срнство све ја могу!

(Марта се враКа, а Даиица сама 
продужује.) 

Станко.
(Иза једнога трна гледа но пољу.) 

Ох, ту жртва чудо што је!... 
Зубп шкрппе на свс стране!

18

I
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Како јадни Црногорци 
Свој завичај мили бране!

А на моје Ападолце
Смрт копрену црну свпја!... 
Аох роде ! ух злочпна !
Пака’ на ме грјешна зија!

Је ли она? пл’ сјен њена 
Што се впје по разбоју?
Или генп Црногорства 
Иавјештава пропаст моју?...

Ко је, да је, јавићу се! 
Јер ме жпва жеђа морп, 
И дави ме, ка’ пздајство, 
Што учпнпх Црној Гори!...

(За тим Даници.)
Мало воде, Црпогорко!

Даница.
Мало воде?... оно ко је?
Је ли машга? Боже свети! 
Да л’ ме око вара моје?

(Премишл.а.)
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Водс даИу п Турчпну, 
Кад је рањен нека пије, 
Турчип рањен већ опасан 
Оп за нашу страну није.

(Пружа му кондијер с водом. 
Станко пригнуо с кондијером. 
пије, окрснут лицем к Даници.)

Ко је ово?... суд овамо! 
Ис труј воде, отровпиче!

Станко.
(Држећи јаче кондијер.)

II још мало!...

Даница.
(ОимајуЈ.и му га са свијем.)

Нп кап впше!
Крста, Српства издајниче!

Станко.
Вода ова жпвот враћа
Твоје кад је дају руке!
Сви боловн одумину
И најжешКс про1>у муке!...



Данггца.
Тебе ? ту сп, сада, Књаже, 
II владару од Балкапа ?!

Станко.
Да! ево ме, ту сам, што ћеш ? 
Допао сам тешкпх рапа!

Ја се хтједох горе прппат’, 
Па гром сретох у впспне!
Еј, радиј' сам п овако
Иего нузпт’ у нпзпне!...

Даниг^а.
(Виче.)

Ко је вптез ! ко јс јунак!
Посјецпте пздајника!...

Станко.
Хрпшћанскијех чујепг р’јечп 
Тјешптел»ке рањеппка!...

Данггца.
Рањспа сам у сред срца!
Рањепа сам у сред душе!



А рукама све твојпма, 
Шго мп срећу пстргнуше!.

Раљена сам у љубавп! 
Раљсна сам у младостп! 
Отрова мп жпвот слаткп 
Пуп вссеља п радостп!...

Раљспа сам у попосу!
Рањсна сам као жена
Којс чуства вазда бпше 
Узвпшена п пскрена !...

Станко.
Па се светп, женска главо! 
Дпвно тп је сад запало! 
Ову бптку кад изгубпх, 
За жпвот мп нпје стало !...

Даница.
Да се светпм! ? то нс могу 
Мој несретнп вјереппче! 
Љубав права, љубав чпста, 
Нп у гроб се не одрпче!...

Тп ме ранп по тнјелу, 
II по срцу п по душп!
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А твој злочпн спрама дома 
Љубав моју пе угуши!

Да се светим?! Глас љубави 
Првобитне то ми бранп! 
Твоја су мп мрзна дјела, 
А милп твојп данп!...

(Нодиже му главу и даје му воде 
да пије.)

Станко.
А, овакве у рај пема! 
Опрости мп, жепо света!

Дамица.
Кајеш лп се, што се роду 
II хришћанству ти одмета ?

(Станко затеза одговорити, а ме- 
Јјутим прилети Угљеша са два 
Турчина и однесу Стаика ра- 

њена.)

Угљеша.
Ето паше Господара! 
Унеспмо љега живо!
Цару, вјери и Турћпјн 
Без њега бп бпло криво!
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Станко.
(С рамена Турака, који га ноее, 

отискујући Даницу.) 
Не кајем се! али жалим 
Што не шксде моја бпти! 
Но се и још надам да ћеш 
У Скадар ме иоходити!...

Даница.
(Сама.)

Он је спасен! а побјсда 
Савршено иаша оста!
Па сад зем.ва бићс мпрпа, 
А ево јој славе доста!...

Све је ва свом добро мјесту! 
Само биће ово моје
Што је данас празно, пусто, 
Без ппкаквс цјсли своје!...

Још како бпх прсжпвјела 
Покор Стапков страховитп!
С побјеђеним вјереником 
Свак ме може прекорптп!
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Рсче: да се п још пада 
Да 11 у љсга походнтп...
Као добра вјерсппца
Ја то морам учипптп!

Алп како? Морача се
У језеро бпстро слпва, 
А опо се у Бојапу
Прсд Скадарски град излпва...

0 Морачо, вјечпи доме! 
Прпчувај ме од пећина, 
Док*у крпло Језера мс 
Твог не предаш плавог сина!...

Пак ће оно, као ђевер, 
Довести ме испред града — 
Ето тако походпћу 
Вјереника мога млада!...

(Скаче у Морачу.;



ПОЈАВА IV.

Иво.
(ВодеКи Осман-пашу.) 

Осман-пашо! тп сп јунак 
Иа спокојап сада будп! 
Милостивиј’ Господар је 
Наш Ђорђпја од свпх људп 

Осман иаша.
Валан слушај, Црногорче! 
Свс једнако за ме бива, 
Кад сс пустпх да ме влашс 
Под оружјем хваташ жпва!

А по вјери нс може мс 
Мач каурски препанутп! 
Оба ће ми накоп смртп, 
Ока моја останутп

Отворена ка’ кутпјс
Кад мп станеш сјећп главу, 
Турцп небо насљеђују 
Кад на земљи тражс славу!



В. Оливер.
(Воде11Игјсдног бега.) 

Беже, у бој ко јс јунак 
Што добпје то понесе! 
Али адет у наслшје 
Да се робу квар нанесе!

Вег.
Кад сс спремах походити 
Ове ваше ломпе краје, 
Пптах каду, која сама 
11а кулп мп сад остаје:

Кажи, кадо, добро моје, 
Је л' од смртп пшта теже? 
„Робова1ве од смрти јс 
„Још мучнпје впду, беже!“

В. Дабижив. 
(Водећи Седим-пашу.) 

Моја војска, Селпм-пашо, 
Седам пута јурпшпва! 
А твоја је другпх седам 
До Мораче чак одбпва!

Селим-иаша.'
Што је Фајде, седам пута 
Хрцатп сс по мејдану,
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Када храброст чпадолска 
На Ћемовском дапас пану!

В. Остоја.
(Цјелива к. Јована.) 

Нема грома без пз неба! 
Ни јунака без горштака! 
Свијема пам данас поче 
Твоја славна мпшца јака!...

В. Калета.
(Грлећи в. Остоју.) 

Мој Осгоја, дпвна дана! 
И побједе виђи наше! 
Погибоше дапас Турцп! 
А ево пм овђе паше!

(11очин,у долазитл друти војнипи. 
За тим Т>ор1,е с многим барјаци- 
ма турским окружен, војници су 
весели и грле се мсђу собом.)

К. Јооан.
Унуцп ће пјсват’ нашп 
Славу овог срећпог дана, 
Ал’ под поге још нек наше 
Тресне поље од мејдапа!

Коло, момцп п јунацп ! 
Куд ће љсшпе попгрпште,



— 284

Него ово љешевпма 
Нокрнвено разбојпште?!

Коло! пјесму запјевајмо! 
И вијепац колом свијмо! 
Иа впјенцем од јунака 
Вођу нашсг опколпмо!

Сви ијевају. 
Жпвпо пам крупо сјајна! 
Жпвио нам, Нашљедппче! 
Храбра војска Ивапова 
С војводама тебп клпче: 

Хура! хура! добптппку! 
Хура ! Књазу п јупаку! 
Од којега Црна Гора 
Очскпва срећу сваку!...

Ђорђе.
(Скида капу.; 

Слава Богу ратовања! 
Слава вама, браћо драга! 
Слава милој Црној Горп, 
Која дапас скршп врага!



285 —

Сви.
Слава тсбп, Господару!

Ђорђе.
Колпко је, војеводе,
Дап дапаппвп покоспо 
Бранплаца од слободе?

Свг/.
Још пс зпамо, Господару!

Ђорђе.
Ивапу су вазда бплп
Прва брпга рањепици.
Јссу лп се још превплп?

Сви.
Сад 11С! сад Бе, Господару!

Ђорђе.
А јестс лп вп, главарп,
Свп од боја осгапулп?
Глс! Т>с мп јс Перуп старп? 

В. Калета.
Кнез је Псрун погппуо
Тамап па крај хумског блата!
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Впдпо сам кад је пао 
С бијелога свога хата!

Ђорђе.
Жао ми је старог кпсза, 
Вјерног слуге оца мога! 
Душа му се веселила 
Уз пријестол вишњег Бога!

Р>. Остоја.
Он је срећан, Господару, 
Што је данас славно нао!
За њега бп грђе бпло, 
Да је старац жив остао!...

Мало прије кћи његова 
Данпца се утопила!
Видио сам, кад јс млада 
У Морачу ускочила!

Ђорђе.
Еј, Даппце, несрећнпце! 
Несуђена снахо моја!
Страст љубави спрама Станка 
ЈБубав дома, свлада твоја.

(Калетп.)
Те два паше, тога бега, 
Вод’ Калета оцу Иву,



И од страпе ц’јеле војске, 
Изручп му харност жпву.

За благослов п поуку 
Коју нама дајс свпма, 
Вјерна војска и син вјсрнп 
Сљедују му савјетпма!

(Нашама.)
Папте! чујте! па нашу је 
Срећа бојпа била страпу! 
Спрама иаше, вашу храброст 
Прпзнали смо на мејдану !

С тога не ћу ропства знацп 
Да на паше буду ове! 
Вратите им брптке сабље 
Које ките витезове!

(Враћају сабље пашама, које в. 
Калста одводи. Војводама и 

војсци.)
А сад, браћо, на кољена!
Славу небу да одамо
И данашњп дар побјсде 
Вољп виитљој да прпзнамо!

Воже! којп П1ТИТПШ правду, 
И у ког је свака спла,



А без твојс моћне спле 
Шго бп паша спла бпла?!

Мплостпво тп сп дапас 
Заштптпо Гору Црну !
Чпја рука псго твоја
Војску турску разбп, врну?!

Боже! док је Црне Горс 
II душпца у љој правпх, 
Свакп дома да издајник 
Као Станко пск оправп!

II у горе пашс мпле 
Родољубља дух уздржи!
А ппштавце п сплеткаре:
Божс светп! спржп! спржп!

Без Дсана п Псрупа 
Нс остављај паше горс!
Да за пмс, правду твоју
II мпло сс Српство боре!

А у младс Црногоркс
II њихове љежнс грудп 
Љубав к роду кроз вјековс 
Иек Даппчпн прпмјер будп!

(Запјсса сс спушта.)






