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ПОЧЕТАК БУНЕ ПРОТИВ ДАХИЈА

Боже мили! Чуда великога!

Кад се ћаше по земљи Србији,

по Србији земљи да преврне

и да друга постане судија;

ту кнезови нису ради кавзи,

нит’ су ради Турци изјелице,

ал’ је рада сиротиња раја,

која глоба давати не може,

ни трпити турскога зулума;

и ради су Божји угодници,

јер је крвца из земље проврела,

земан дош’о ваља војевати,

за крст часни крвцу прољевати,

сваки своје да покаје старе.

Небом свеци сташе војевати

и прилике различне метати

виш’ Србије по небу ведроме;

’Ваку прву прилику вргоше:

од Трипуна до светога Ђурђа

сваку ноћцу Месец се ваташе,

да се Србљи на оружје дижу,

ал’ се Србљи дигнут’ не смједоше.
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Другу свеци вргоше прилику:

од Ђурђева до Дмитрова дана

све барјаци крвави идоше

виш’ Србије на небу ведроме,

да се Србљи на оружје дижу,

ал’ се Србљи дигнут’ не смједоше.

Трећу свеци вргоше прилику: 

гром загрми на Светога Саву,

усред зиме, кад му време није,

сину муња на Часне вериге,

потресе се земља од истока,

да се Србљи на оружје дижу,

ал’ се Србљи дигнут’ не смједоше.

А четврту вргоше прилику:

виш’ Србије на небу ведроме

увати се сунце у прољеће,

у прољеће на светог Трипуна,

један данак три пута се вата, 

а три пута игра на истоку.

То гледају Турци Бијограци,

и из града сви седам дахија:

Аганлија и Кучук-Алија,

и два брата, два Фочића млада,

Мехмед-ага и шњиме Мус-ага,
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Мула Јусуф велики дахија,

Дервиш-ага грацки таинџија,

Старац Фочо од стотине љета.

Све седам се састало дахија,

Биограду на Стамбол-капији,

огрнули скерлетне бињише,

сузе роне, а прилике гледе:

„Ала кардаш! Чуднијех прилика!

Оно, јолдаш, по нас добро није.”

Па од јада сви седам дахија

начинише од стакла тепсију,

заграбише воде из Дунава,

на Небојшу кулу изнесоше,

наврх куле вргоше тепсију,

у тепсију зв’језде поваташе,

да гледају небеске прилике,

што ће њима бити до пошљетка.

Око ње се састаше дахије,

над тепсијом лице огледаше;

кад дахије лице огледаше,

све дахије очима виђеше

ни на једном главе не бијаше.

Кад то виђе све седам дахија,

потегоше наџак од челика,
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те разбише од стакла тепсију,

бацише је низ бијелу кулу,

низ бијелу кулу у Дунаво,

од тепсије нек потрошка нема.

Па од јада сви седам дахија

пошеташе брижни невесели

низ Небојшу кулу Јакшићеву,

одшеташе у каву велику,

пак сједоше по кави великој,

све сједоше по кави великој,

све сједоше један до другога.

Старца Фочу вргли у зачеље,

бијела му брада до појаса,

пак повика све седам дахија:

„К нама брже, хоџе и ваизи!

Понесите књиге инџијеле,

те гледајте што вам књиге кажу,

што ће нама бити до пошљетка.”

Потекоше хоџе и ваизи,

донесоше књиге инџијеле;

књиге гледе, грозне сузе роне, 

дахијама овако говоре:

„Турци, браћо, све седам дахија,

вако нама инџијели кажу:
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кад су ’наке бивале прилике

виш’ Србије по небу ведроме, 

ев’ од онда пет стотин’ година,

тад је српско погинуло царство,

ми смо онда царство задобили,

и два влашка цара погубили:

Константина насред Цариграда;

украј Шарца, украј воде ’ладне,

и Лазара на пољу Косову;

Милош уби за Лазу Мурата,

ал’ га добро Милош не потуче,

већ све Мурат у животу бјеше,

док ми српско царство освојисмо,

онда себи везире дозива:

„Турци браћо, лале и везири!

ја умријех, вама добих царство,

него ово мене послушајте, 

да вам царство дуговјечно буде:

ви немојте раји горки бити,

веће раји врло добри буд’те;

нек је харач петнаест динари,

нек је харач и тридесет динари;

не износ’те глоба ни пореза,

не износ’те на рају биједа,



•  14  •

не дирајте у њихове цркве,

ни у закон, нити у поштење;

не ћерајте освете на раји

што је мене Милош распорио,

то је срећа војничка дон’јела:

не може се царство задобити,

на душеку све дуван пушећи;

ви немојте рају разгонити

о шумама да од вас зазире,

него паз’те рају к’о синове,

ако ће вам дуго бити царство;

ако л’ мене то не послушате,

већ почнете зулум чинит’ раји, 

ви ћет’ онда изгубити царство.”

Цар умрије, а ми остадосмо,

и ми нашег цара не слушасмо,

већ велики зулум подигосмо:

погазисмо њихово поштење, 

свакојаке б’једе износисмо,

и гријоту Богу учинисмо,

сад су ’наке постале прилике,

сад ће нетко изгубити царство; 

не бојте се краља ниједнога,

краљ на цара ударити неће,
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нити може краљевство на царство,

јер је тако од Бога постало;

чувајте се раје сиротиње; 

кад устане кука и мотика,

биће Турком по Медији мука,

у Шаму ће каде проплакати,

јера ће их раја уцв’јелити.

Турци браћо све седам дахија, 

тако наши инџијели кажу,

да ће ваше куће погорети,

ви дахије главе погубити;

из огњишта пронић’ ће вам трава,

а мунаре попаст’ паучина, 

неће имат’ ко језан учити;

куд су наши друми и калдрме,

и куда су Турци пролазили

и с коњскијем плочам’ задирали

из клина ће проникнути трава;

друмови ће пожељет’ Турака,

а Турака нигде бити неће,

тако књиге инџијели кажу.”

Кад то чуше сви седам дахија,

све дахије ником поникоше

и преда се у земљу поглаше,
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с књигом не зна нико бесједити,

ни како ће књизи одказати.

Старац Фочо подавио браду,

па је б’јелу са зубима гризе,

ни он не зна с књигом бесједити,

већ се и он томе послу чуди;

не пониче Фочић Мехмед-ага,

не пониче, већ јунак покличе:

„Дишер море, хоџе и ваизи!

Молт’те Бога и језан учите

сваки данак а све по пет пута.

Не брин’те се нама дахијама:

док је нама здравља и памети,

и док нам је биоградског града, 

ми смо кадри управити градом,

око града сиротињом рајом.

Кад краљеви на нас војштит’ неће,

како ће нам раја досадити,

кад нас има у седам дахија,

у свакога по магаза блага?

Каква блага? Све мека дуката,

а све пуста блага лежећега.

У нас, браћо, четири дахије,

Аганлије и Кучук-Алије,
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и у мене и Мула-Јусуфа.

У свакога има пуста блага

небројена по двије магазе;

нас четири када устанемо,

устанемо на ноге лагане,

а магазе с благом отворимо,

просућемо рушпе по калдрми,

на дукате покупити војску;

нас четири велике дахије

на четверо разд’јелити војску,

на четверо к’о четири брата,

поћи ћемо из нашега града

кроз нашије’ седамн’ест нахија,

исјећ’ ћемо све српске кнезове,

све кнезове, српске поглавице,

и кметове, што су за потребе,

и попове српске учитеље,

само луду ђецу оставити,

луду ђецу од седам година,

пак ће она права бити раја,

добро ће Турке послужити.

Док погубим кнеза Палалију

из лијепа села Бегаљице,

он је паша, а ја сам субаша.
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Док погубим и Јована кнеза

из Ландова села маленога,

он је паша, а ја сам субаша;

и Станоја кнеза из Зеока,

он је паша, а ја сам субаша.

Док погубим Стеву Јаковљева,

из Лијевча гн’језда хајдучкога,

он је паша, а ја сам субаша;

и Јована кнеза из Крснице.

Док погубим до два Чарапића

из потока Б’јелог од Авале,

кој’ су кадри на Врачар изићи,

у Биоград Турке затворити,

он је паша, а ја сам субаша.

Док погубим Црнога Ђорђија

из Тополе села поносита,

који с бечким тргује ћесаром,

он је кадар сву џебану купит’

од бијела града Варадина,

и оружје, што је за потребе,

он је кадар на нас завојштити,

он царује, а ја субашујем.

Док погубим протопоп’ Николу

из лијепа села Ритопека,
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он пашује, а ја субашујем.

Док погубим Ђорђија Гузоњу

и његова брата Арсенија

из лијепа села Жељезника,

кој’ је кадар Топчидер затворит’.

Док погубим протопопа Марка

из лијепа села Остружнице, 

он је паша, а ја сам субаша.

Док погубим до два игумана,

Аџи-Ђеру и Аџи-Рувима,

који знаду злато растапати

и са њиме ситне књиге писат’,

нас дахије цару опадати,

око себе рају сјетовати,

они паше, а ми смо субаше.

Док погубим Бирчанин-Илију,

обор-кнеза испод Међедника,

ево има три године дана,

од како се врло посилио:

куд гођ иде, све кр’ата јаше,

а другога у поводу води;

он буздован о ункашу носи,

а бркове под калпаком држи;

он Турчину не да у кнежину,
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кад Турчина у кнежини нађе,

топузом му ребра испребија,

а кад Турчин стане умирати, 

а он виче на своје хајдуке:

„Море, слуге! Тамо пашче бац’те,

ђе му гавран кости наћи неће.”

А кад нама порезу донесе,

под оружјем на диван изиђе, 

десну руку на јатаган метне,

а лијевом порезу додаје:

„Мемед-ага, ето ти порезе,

сиротиња те је поздравила,

више теби давати не може.”

Ја порезу започнем бројити,

а очима стријеља:

„Мемед-ага! Зар ћеш је бројити?

Та ја сам је једном избројио.”

А ја више бројити не смијем, 

већ порезу украј себе бацим,

једва чекам да се скине б’једа,

јер не могу да гледам у њега;

он је паша, а ја сам субаша.

Док погубим кнеза Грбовића

из лијепа села Мратишића,


