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LA PROJEKTO 
“MAĴURANIĈ”

 La eposo “La morto de Smail-
agao Ĉengiĉ”, aperinta en 1846 estas 
perlo de la kroata literaturo kaj deviga 
legaĵo en lernejoj. 
 Esplorante la historion de 
la esperanta movado en Kroatio, mi 
rimarkis, ke tiu ĉi libro havis en ĝi 
tre interesan sorton. Inter la jam riĉa 
kroata literaturo, esperantistoj por 
tradukado unue elektis tiun ĉi libron. 
Kaj ĝin tradukis al Esperanto pluraj 
personoj en diversaj jaroj! 
 Inter ili estis la plej gravaj 
kroataj esperantaj pioniroj Danica 
Bedeković (1909) kaj Mavro Špicer 
(1933) kaj iom malpli konataj 
esperantistoj Ivan Stalzer (1909 kune 
kun Bedeković) kaj Zlatko Hribar (ĉ. 
1925, sed la traduko nepublikigita 
kaj nesavita). Fine la plej bona kaj 
verŝajne definitiva traduko aperis en 
1972 el la plumo de la elstara kaj tre 
kvalita kroata tradukanto Josip Velebit. 
Recenzoj, reklamoj kaj eĉ disputoj 
pri tiuj tradukoj aperadis en pluraj 
esperantaj gazetoj. Sian opinion pri la 
tradukoj de Špicer kaj Velebit donis 
ankaŭ la famega hungara esperanta 
poeto Kalocsay!
 Venis al mi la ideo, savi por 
la kroata movada historio ĉion ĉi, kaj 
prefere en unusola libreto. Estis tio tre 
ambicia projekto, kiun mi emas nomi 

ENKONDUKO  

PROJEKT 
“MAŽURANIĆ”

 Ep "Smrt Smail-age 
Čengića", objavljen 1846., biser je 
hrvatske književnosti i dio školske 
lektire.
  Istražujući povijest esperant-
skog pokreta u Hrvatskoj, primijetio 
sam da je u njemu ovo djelo imalo 
veoma zanimljivu sudbinu. Iz 
bogate hrvatske literature upravo 
su njega esperantisti odabrali za 
svoj prvi prevodilački zadatak! A 
tim se zadatkom bavilo nekoliko 
naših esperantista, neovisno jedan o 
drugome i u različita vremena! 
 Među njima su najvažniji 
hrvatski esperantski pioniri Danica 
Bedeković (1909.) i Mavro Špicer 
(1933.) i nešto manje poznati 
esperantisti Ivan Stalzer (1909., 
zajedno s Bedekovićevom) i Zlatko 
Hribar (oko 1925., ali tekst nije 
objavljen, niti sačuvan). Na kraju je 
1972. objavljen najbolji i vjerojatno 
konačni prijevod istaknutog hrvatskog 
esperantskog prevodioca Josipa 
Velebita. 
 Recenzije, reklame i čak 
prepirke o ovim prijevodima pojavile 
su se u nekoliko esperantskih novina. 
Svoje mišljenje o Špicerovom i 
Velebitovom prijevodu dao je i 
veliki mađarski esperantski pjesnik 
Kalocsay!

U V O D
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“Projekto Maĵuraniĉ”. Cetere, post 
tri jaroj estos 200-jara jubileo de la 
naskiĝo de Ivan Maĵuraniĉ!
 Mi kolektis ĉiujn tekstojn, 
difinis la enhavon, verkis la 
enkondukon  kaj organizis la 
laboron. Grava helpo venis de Stanko 
Rukelj, kiu tre diligente kaj atente 
enkomputiligis la tradukojn de Špicer 
kaj Velebit. La enkondukon senpage 
kontrolis Zdravko Seleš kaj per 
senpaga grafika preparo de la teksto 
kontribuis Josip Pleadin.
  Mi intencis fari la tutan 
libreton libere prenebla el Interreto kaj 
presigi ĝin en nur ĉ. 50 ekzempleroj. 
Cetere, la celo de tiu ĉi laboro estas 
savi kroatan esperantan historion 
kaj eventuale montri al eksterlandaj 
esperantistoj parton de la kroata 
kulturo. 
 Neniu el la kunlaborantoj 
celas ian ajn profiton el sia laboro.

 Došao sam na zamisao da 
za povijest hrvatskog esperantskog 
pokreta spasim sve ovo, po 
mogućnosti skupljeno u jednu jedinu 
knjižicu. Bio je to veoma ambiciozan 
projekt kojeg sam nazvao "Projekt 
Mažuranić". Uostalom, za tri godine 
bit će 200-godišnjica rođenja Ivana 
Mažuranića!
 Skupio sam sve tekstove, 
isplanirao sadržaj, napisao uvod i 
organizirao poslove. Stanko Rukelj 
marljivim je i napornim radom utipkao 
u kompjuter Špicerov i Velebitov 
prijevod. Besplatnu grafičku pripremu 
napravio je Josip Pleadin.
 Cilj je učiniti ovu knjižicu 
svima dostupnu preko Interneta, ali 
i dati tiskati simbolično izdanje od 
pedesetak primjeraka. 
 Naime, ovaj posao radi se 
samo zato da bi se sačuvala naša 
esperantska povijest i da bi se pokazao 
u inozemnim esperantskim krugovima 
jedan dio hrvatske kulture. 
 Ni jedan od suradnika ne 
očekuje od ovoga nikakvu zaradu.

DJELO
 Radnja "Smail-age" ne odvija 
se u Hrvatskoj, nego u Hercegovini 
i Crnoj Gori, koje su bile pod 
vlašću Turaka i vrlo blizu Hrvatske. 
Muslimanski aga (lokalni vladar) 
Smail silno ugnjetava siromašne 
kršćanske seljake ("raju"), koje on 
smatra nevrijednim stvorovima, ali od 
kojih ipak želi iscijediti što više poreza. 
Osim toga okrutno postupa prema 
zarobljenim kršćanskim borcima.
 Na koncu ga stiže zaslužena 

LA VERKO
 La fabulo de “Smail-agao” ne 
okazas en Kroatio, sed en la otomane 
(turke) regataj landoj Hercegovina 
kaj Montenegro, tamen ne multe for 
de Kroatio. Turka mahometana agao 
(loka estro) Smail tre kruele traktas 
malriĉajn kristanajn vilaĝanojn 
(“rajahon”), kiuj por li estas malgravaj 
estaĵoj, el kiuj li nur volas elpremi 
tro altan imposton. Krom tio li kruele 
traktas kaptitajn kristanajn batalantojn.
 Fine la agaon atingas 
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justa puno: la subpremata popolo 
organiziĝas, atakas lian taĉmenton 
kaj la agao mortfalas en la batalo. 
Kvankam li per ĉiuj rimedoj volis 
atingi postmortan gloron pro sia ŝajna 
batala kuraĝo kaj ŝajna karaktera 
grandeco, la verkisto montris, ke la 
posteuloj konas la agaon laŭmerite nur 
kiel tiranon kaj fiulon.
 La fabulo baziĝas sur vere 
ekzistintaj homoj kaj lokoj. Sed la 
aŭtoro permesis al si pro ‘poezia 
libereco’ fari kelkajn ŝanĝojn. Jes, 
kristanoj estis duarangaj civitanoj en 
la otomana imperio kaj lokaj turkaj 
estroj ofte ilin traktis malbone, eĉ 
kruele. La vera agao Smail ne estis 
tia persono kaj krome li pereis en tute 
aliaj cirkonstancoj. Tamen, tio neniom 
malgrandigas la valoron de la verko.
 La aŭtoro volis montri, ke 
tiranoj ĉiam devas fali, sklavoj iam 
nepre liberiĝos kaj fine la historio la 
tiranojn malfavoros. 
 La stilo kaj la ritmo de la 
eposo intence estas tiuj de tradiciaj 
popolaj poemoj, kiuj kutime parolas 
pri historiaj okazaĵoj. La verko estas 
plena de turk-devenaj vortoj, kiuj 
tamen enhejmiĝis inter slavaj popoloj 
sur la balkana duoninsulo. Tiu stilo 
kaj tiu vorttrezoro donas al la verko 
certan koloron, kiun bedaŭrinde estas 
malfacile transporti al Esperanto. 
Krom tio, mallongaj versoj (ofte ok-
silabaj) plenaj de rimo, plenaj de akraj 
bildoj, fortaj sentoj kaj koncizaj saĝaj 
konkludoj - ĉio ĉi faras tradukadon de 
tiu ĉi verko al Esperanto malfacilega 
tasko, sed ankaŭ granda defio. Ne 
mirinde, ke tiomaj homoj entreprenis 
tiun taskon!

kazna: potlačeni narod se organizira, 
napada njegovu vojsku i aga pogiba 
u borbi. Iako je on na sve načine 
nastojao da ga buduća pokoljenja 
opjevaju uz gusle kao velikog čovjeka 
i junaka, pisac na kraju pokazuje da je 
po zasluzi zapamćen samo kao silnik i 
loš čovjek.
 Radnja se temelji na nekim 
stvarnim likovima i mjestima, ali si 
je autor dozvolio pjesničku slobodu 
i napravio i neke izmjene. Kršćani 
su uistinu bili drugorazredne osobe 
u turskom carstvu i često su lokalni 
turski velikaši prema njima postupali 
loše, pa i okrutno. Sam Smail-aga 
nije bio takva osoba, a i poginuo je 
u sasvim drugačijim okolnostima. 
To ipak ne umanjuje vrijednost ovog 
spjeva.
 Autor je zapravo htio pokazati 
da silnici uvijek moraju pasti, da će 
se robovi jednom ipak osloboditi, a 
povijest će tiranima na kraju sigurno 
dati  negativnu ocjenu.
  Stil i ritam epa namjerno 
su preuzeti iz tradicionalne narodne 
poezije, onako kako ona i inače 
govori o povijesnim zbivanjima. 
Djelo je puno turcizama, ali oni su 
se ipak donekle udomaćili među 
slavenskim narodima Balkanskog 
poluotoka. Takav stil i takav rječnik 
daju djelu odgovarajuću boju, ali to 
je teško prenijeti u esperanto. Osim 
toga, kratki stihovi (često od samo 
8 slogova) puni rime, snažnih slika i 
osjećaja te sažetih mudrih izreka - sve 
je to učinilo prevođenje ovog djela na 
esperanto iznimno teškom zadaćom, 
dapače velikim izazovom. Nije čudo 
da se na tom zadatku iskušalo toliko 
naših esperantskih imena!
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LA AŬTORO
 Ivan Maĵuraniĉ (1814-
1890) estis kroata poeto, lingvisto kaj 
politikisto. Lia sola grava originala 
poezia verko estas ĝuste ĉi tiu eposo. 
Krom tio li majstre kompletigis 
mankantajn partojn de la grava 
kroata mezepoka eposo “Osman” 
(de Ivan Gunduliĉ), uzinte lingvon 
kaj stilon el tiu epoko. Kiel lingvisto 
li enkondukis multajn modernajn 
vortojn en la kroatan lingvon. La pinto 
de lia politika kariero estas, ke li inter 
1873 kaj 1880 estis kroata banuso, t.e. 
subreĝo por Kroatio. Kroatio tiam estis 
parto de Aŭstrio-Hungario, sed havis 
aŭtonomion kaj sian propran estron 
elektatan el inter la kroatia nobelaro. 
Maĵuraniĉ escepte estis nenobelo. Lia 
ĉefa politika rezulto estis modernigo 
de Kroatio. 
   Davor Klobučar

AUTOR
 Ivan Mažuranić (1814-1890) 
bio je hrvatski pjesnik, jezikoslovac i 
političar. Njegovo jedino veliko izvorno 
pjesničko djelo upravo je ovaj ep. 
Osim toga, on je majstorski nadopunio 
nedostajuće dijelove velikog hrvatskog 
baroknog epa "Osman" Ivana 
Gundulića, oponašajući jezik i stil tog 
vremena i tog autora. Kao jezikoslovac 
uveo je u hrvatski jezik mnoge 
moderne riječi. Vrhunac njegove 
političke karijere bio je između 1873. i 
1880., kada je bio hrvatski ban. Tu sam 
titulu na esperantu objasnio kao neku 
vrsta potkralja za Hrvatsku, izabranog 
iz redova hrvatskog plemstva, koje je 
imalo izvjesnu autonomiju u sastavu 
tadašnje Austro-Ugarske. Iznimno, 
Mažuranić nije bio plemić, nego je 
znan kao "ban pučanin". Njegova 
velika zasluga je bila moderniziranje 
Hrvatske.

Davor Klobučar

Ivan Mažuranić 
(1814-1890)
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PARTO 1
Traduko fare de Bedeković kaj Stalzer

 Unuiĝo de Kroataj Esperantistoj fondiĝis fine de la jaro 1908. La 
fondinto estis Mavro Špicer kaj lia ĉefa kunlaborant(in)o estis Danica Bedeković. 
 “Kroata esperantisto”, la gazeto de tiu ĉi nacia esperanta asocio, aperadis 
regule monate inter 1909 kaj 1911. Danica Bedeković estis ĝia redaktoro. Ivan 
Stalzer estis juna zagreba studento el la urbo Rijeka. Bedeković kaj Stalzer 
komencis traduki la eposon de Mažuranić kaj aperigis la unuajn du partojn (el 
ekzistantaj kvin) en “Kroata esperantisto”.  
 Precize temas pri la numero 1 en la dua jaro (1910), paĝoj 7-8 kaj la 
numero 2 (paĝoj 18-19). La sekvaj partoj neniam aperis kaj ne estas klare, ĉu ili 
eĉ estis fintradukitaj aŭ ne. La titolo estis “La morto de Smail-aga Čengijić”. 
 La kvalito de la traduko estas vere tre malalta, kvankam s-rino Bedeković 
en siaj aliaj tekstoj montriĝis bonkvalita uzanto de la lingvo Esperanto. Evidente 
la verko de Mažuranić estis tro malfacila tasko por ankoraŭ freŝaj kaj nespertaj 
esperantistoj!

7

Danica Bedeković 
(1872-1955)

Ivan Stalzer
 (1889-1945)

 Interesitoj povas trovi kompletan eldonon de “Kroata esperantisto” en 
Kroata Esperanto-Ligo (KEL) en Zagreb aǔ en Dokumenta Esperanto-Centro 
(DEC) en Đurđevac.
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PARTO 2

Kritiko de Špicer 
pri la traduko Bedeković-Stalzer

 La 29-an de januaro 1910 Mavro Špicer sub la pseŭdonomo 
“Esperantista”  en la gazeto “Pokret” de la kroata politika partio Hrvatska pučka 
napredna stranka skribis kroatlingve fortan kritikon pri la kvalito de la tradukarto 
de Bedeković kaj Stalzer.
 Ne estas klare, kial tiu temo povis interesi neesperantan landan politikan 
gazeton, sed verŝajne Špicer havis certan influon en ties redaktejo. Kaj supozeble 
“Kroata esperantisto” redaktata de Danica Bedeković ne estus publikiginta tian 
artikolon!
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PARTO 3
Traduko de Mavro Špicer 

 En la jaro 1933 aperis trraduko fare de Mavro Špicer sub la titolo “La 
morto de Smail-aga Čengijić” en eldono de la jugoslavia esperanta gazeto “La 
Suda Stelo”. Tiu gazeto estis dum pluraj jardekoj la sola tutlanda esperanta gazeto 
en Jugoslavio, komence ĉefe primovada kaj poste ĉefe literatura. Ĝi aperadis 
inter 1932 kaj 1973 kun kelkaj interrompoj. Ĝia signifo estis granda!
 La libron presis la presejo de Vilim Buk en la urbo Slavonski Brod. 
Špicer dediĉis ĝin al d-ro Želimir Mažuranić, nepo de la fama poeto.
 La sekvan tekston enkomputiligis Stanko Rukelj.

Mavro Špicer 
(1862 - 1936)
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LA MORTO 
DE SMAIL-AGA ĈENGIJIĈ 
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HEROA EPOSO KROATA 
de 

I V A N M A Ž U R A N I Ć 

Rajtigita traduko kun antaŭparolo kaj klarigoj 
de 

MAVRO ŜPICER 

1933 
ELDONIS „LA SUDA STELO" - PRESEJO VILIM BUK 

SLAV. BROD-JUGOSLAVIO 
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La ilustraĵoj el la unua ilustrita eldono 
de la jaro 1870. 
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Al la nepo 
de la glora poeto-geniulo 

al Sinjoro 

Dro ŽELIMIR MAŽURANIĆ 
advokato, fama pacifisto, estinta ministro ktp. ktp. 

altestime dediĉata 
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Ivan Mažuranić (legu: Ivan Maĵuraniĉ), la 
plej granda epikisto jugoslava naskiĝis la 11-an de 
Aŭgusto 1814. en la apudmara kroata urbeto Novi . 
La lernejon normalan (elementan) li finis en sia nas-
kiĝloko, la gimnazion en Ri jeka (Fiume), la fa-
kultaton filozofian en S z o m b a t h e l y (Hungarujo). 
En Ia jaro 1839-40 li estis substitua instruisto de 
zagreba gimnazio. Poste li ĝis 1867. funkciadis kiel 
ŝtata oficisto. Sep jarojn (1873.—1880.) li estis kro-
ata banuso.1 Kiel pensiulo li okupiĝis krom verkado 
literatura pri matematiko kaj astronomio. Li mortis 
la 4-an de Aŭgusto 1890. 

Poezii li komencis jam kiel tria klasa gimna-
ziano. Lia poezio estas serioza kaj patriota. Am-
kantojn li verkis nur malmultnombre: ĉiujn sole al 
sia fianĉino. Lia unua grandfaro poeta estis kom-
pletigo de 1' grandioza eposo de la plej fama poeto 
dalmata Ivan Gunduliĉ (1588.—1638.), kies „Os-
man" en dudek kantoj post la morto de sia spi-
ritheroa aŭtoro restis fragmento. Kun samgenia 
majstreco la 28 jara poeto Mažuranić priverkis la 
14-an kaj 15-an kanton de 1' „ O s m a n " kaj ĝi 
aperis en la jaro 1844. kiel sensacia verko en mi-
riga beleco, kiu ĝis la hodiaŭa tago restis altgrada. 

1) landestro. 
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Sed ankaŭ aliflanke restas ĉi tiu majstraĵo 
por ni multvalorega, ĉar sub ĝia influo kreis Ma-
žuranić sian plej gravan verkon, kiu ĝis nun brilas 
kiel la plej glora ornamo ne nur de la kroata sed 
ankaŭ de la tuta jugoslava literaturo: la nun ankaŭ 
en nia kara Esperanto prezentata eposo „La morto 
de Smail-Aga Ĉengijiĉ". 

Antaŭ ol en kelkaj linioj karakterizi la poe-
megon, per tre mallonga priskribo mi donos ties 
enhavon. 

La eposo estas farita sur bazo historia el la 
jaro 1840. kiam la famgenta agao1 Smailo Ĉen-
gijiĉ,2 sangavida potenculo kaj malamiko de la kri-
stanaro, en hercegovinaj3 vilaĝoj kolektadis tributon. 

La verko konsistas el 5 partoj aŭ kantoj. Ĉiu 
kanto posedas apartan karakterizon, kiu brilege 
motivigas la sekvantan kanton. 

La tuta enhavo similas al agado de klasika 
tragedio. 

I. Agaado. La agao Smailo Ĉengijiĉ en sia 
restadejo Stolaco4 elvokigas la kaptitajn monta-
ranojn5 kaj aparte la turkan maljunulon Durakon,6 kiu 

1) turke „aga" = mastro, nobelulo, distriktestro, estro 
(ĝenerale). Pro nia esperanta vorto „ago" = faro, mi estis 
devigata fari la vorton „agao" por laŭ la originalo — ankaŭ 
aliloke — utiligi la turkajn vortojn. Laŭbezone pro konci-
zeco de la teksto kaj belsoneco de la verso, mi uzas ankaŭ 
„agon" anstataŭ agaon, eĉ Smail-agon, tute laŭ la originalo 
kaj pro mallongigo. — 2) Historio kaj tradicio mencias ankaŭ 
la nomon „Ĉengiĉ" , kiun la ŝatata legantaro en tiu ĉi verko 
trovos ĉie, kie tion postulas ritmo kaj harmonio, kiel tion 
faris ankaŭ la poeto mem. — 3) v. la rimarkojn en la teksto 
sub I/2, 3, 8. — 4) loko en Hercegovino. — 5) ankaŭ Monta-
noj, Montaj, Montenegranoj, loĝantoj el Montenegrujo (slave: 
Crna Gora — Nigra Montaro aŭ Montoj Nigraj). — 6) Patro 
de 1' turka heroo Novico, de l' posta renegato kaj venĝonto al 

8 
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estis konsilinta la agaon, ke li liberigu la kapti-
tojn. Ilin atendas martira morto; ĉiuj suferas ĝin 
sen timo, kuraĝe, konscie kaj sciante, ke ĝi ne 
restos senvenĝa. Tamen la riverece disverŝita sango 
ne trankviligis la animon de 1'agao. Kontraŭe! Li 
tiom pli furiozis. En sia kolerego li pendigis Du-
rakon, kies filo Novico vane petis indulgon. La 
belstila kanto kulminas en la sentenco „timu vi la 
heroulon sen veado morti pretan!" 

II. Nokta migranto. Lunluma nokto. Mi-
grulo paŝadas tra intermontaĵoj kaj fosaĵoj. Lia celo 
estas Montenegrujo, ĝia ĉefloko Cetinje, kie tro-
nas la suvereno (la „vladiko"). Dumnokte li marŝas. 
Dumtage li ripozas. Heroo iam. Nun rifuĝinto. 
Turka ĝis nun kuraĝulo; nun timemulo, tremanta 
pro persekutistoj aŭ — leporoj. Tio estas Novico 
Ceroviĉ, turka sovaĝulo, terura sangavidulo kon-
traŭ ĉiuj, ĉefe kontraŭ la montenegraj kristanoj. 
Gardisto de 1' agao Ĉengijiĉ, filo de la mortigita 
Durako. Alveninte Cetinjen, li al la gardanto de 
la regnestra kastelo klarigis sian celon. Tri lin alpelis 
doloroj: Ĉengijiĉ mortigis la Moraĉanojn,1 pendigis 
lian patron kaj li ankoraŭ estas — viva! La mi-
grulo petas enlason. Eble la regnestro volus sanigi 

Smailo Ĉengijiĉ. Lia mortigo kune kun tiu de 1' agao, eĉ 
lia turka deveno estas rezulto de poeta fantazio. Laŭhistorie 
li preskaŭ ĝisvivis la finon de la pasinta jarcento, venkinte 
la Turkojn en ĉiuj ne maloftaj militoj. Sub la regado de la 
unua kaj lasta reĝo de Montenegrujo, Nikolao (Nikita Pe-
troviĉ Njegoŝ, avo de la nuna jugoslava reĝo Aleksandro I.) 
Novico iĝis generalo kaj „vojevodo" (plej alta grado gene-
rala = marŝalo); preskaŭ 89 jara li mortis la 14-an de 
Januaro 1895. 

1) loĝantoj sur la rivero Moraĉo. 
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liajn dolorojn. Demetinte siajn armilojn, li eniras. 
Tiumomente sur la ĉielo malaperis la lasta stelo, 
— la stelo de 1' agao Ĉengijiĉ. Belege prikantita 
parto de la verko kun la gvidmotivo: „Jes, vidiĝas, 
morti li ne celas, nepre io lin antaŭen pelas". 

III. Taĉmento. Kiel en tragedio ĉi tiu kanto 
estas la kulmino de la verko. Moviĝas roto da cent 
herouloj sub la gvidado de Mirko Aleksiĉ-Domja-
noviĉ, montenegra nobelulo, de post sia knabeco 
malamike decidita kontraŭulo de la Turkoj kaj fame 
konata pafisto kaj ĉasisto.1 

Kien iras la trupo ? Vana demando, same 
kiel oni vane demandus la tondron, kien ĝi irigas 
sian bruegon? Ĝi do nur povus respondi, ke tion 
scias sole la Tondranto mem. 

La taĉmento marŝas mallaŭte, silente. Neniu 
parolas. Neniu ridetas. Ili paŝas „por la kruco ho-
nora, por libero la ora". — Kortuŝanta la sceno, 
kiam alproksimiĝas pastro kaj la heroojn per fla-
mantaj — preskaŭ netradukeblaj — vortoj admo-
nas, kuraĝigas, inspiras, instigas, entuziasmigas. 

Lastmomente aliĝas Novico, klarigas la celon 
de sia alveno kaj petas bapton. La pastro tion fa-
ras kaj kune kun li la tutan aron post komuna 
konfesigo komunias. 

1) Same kiel Novico Ceroviĉ, bataladis ankaŭ li en 
ĉiuj turko-montenegraj militoj, en kiuj li distingiĝis kiel plej 
aŭdaca heroo. En la batalo kontraŭ Smailo Ĉengijiĉ li la 4-an 
de Oktobro 1840. senkapigis la 60 jaran agaon per la sama 
grandvalora hanĝaro (turke: tranĉilego), kiun li de la agao 
donace ricevis en la jaro 1822. okaze de haraĉado (tribut-
kolekto). La jaroj de lia maljuneco estis malpli senzorgaj ol 
tiuj de Ceroviĉ. En plej granda malriĉeco kaj mizero li mor-
tis 102 jara la 22-an de Februaro 1890. 
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La pastron karakterizas la verso: „Bona pastro: 
kion li predikas, mem per propraj faroj li efikas". 

Post la konfespreno, absolvo kaj komunio la 
altaĝa pastro foriras. Samtempe la taĉmento, ri-
gardante la subiron de la suno, daŭrigas la vojon 
fatalan. 

IV. Haraĉo. La plej granda, tre impresa 
kanto montriĝas drama metamorfozo, subita ŝanĝo, 
preparo de ia katastrofo. Ni vidas kaj sentas la 
mizerojn de la rajo, de kiu la sangavidulo postu-
las tributon. Diversspece la agao turmentas la 
kompatindajn subulojn. Per batoj li elpresas la las-
tan larmon. La duonmortaj malfeliĉuloj vane pete-
gas kelktagan prokraston de pagdevo. Noktiĝas. 
Ĉengijiĉ en sia tendo gastigas la fidelulojn. La 
Turko Baŭko ĉegusle3 kantas pri ia agao, kiu sur 
Kosovo4 hontiĝis, vane postulinte tributon (haraĉon) 
kaj falinte de la ĉevalo. Ĉengijiĉ — kiu en la 
kanto ekkonis sin mem — pro heroeca hontemo 
ankoraŭ pli multe ekfuriozas kaj ordonas pli gran-
dajn turmentojn. En tiu momento la alveninta 
taĉmento da heroaj Montenegranoj sin ĵetegas al la 
tendaro. Ekflamas mallonga sed sangoplena batalo, 
en kiu pereis la agao Smailo Ĉengijiĉ kun plimulto 
de la Turkoj. Falis ankaŭ Novico (v. la rimarkon 
pri la I. kanto paĝo (8.—9.) sub 6). 

1) Tributo, imposto. — 2) Turkaj subuloj. — 3) (slave) 
gusle — violonsimila nacia instrumento (distingenda de la 
Zamenhofa „guzlo" [plena vortaro esperanta-rusa] = gitar-
forma u n u k o r d a instrumento.) — 4) iam turka distrikto kun 
historia kampo, kie la 28-an de Junio 1389. en terura ba-
talo la serba armeo estis venkita de la Turkoj. Ĉi tie pere-
is la serba despoto Lazaro kaj la turka sultano Murado. 
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V.Fato. Tre mallonga kanto entenanta la faton 
de la mortigita agao1 kaj rigardon en la estontecon de 
la turka potenco. Sur Lovĉeno2 troviĝas dometo 
de ermito, ene ĉambreto kun ia miraklo: kolerema, 
per orumita vestaĵo kaj armilo provizita Turko — 
kiam oni perpiede frapas la plankon — marionete 
kliniĝas antaŭ la kruco. La figuro reprezentas la 
agaon Ĉengijiĉ, sed mankas la iama potenco. . . . 

La grandmajstreca prilaborado de tiu ĉi poe-
ziaĵo ege rememoras pri la belstilo de la altfamaj 
popolaj kantoj jugoslavaj. En sia grandioza eposo 
Mažuranić geniece unuigas popolan poezion kun 
arta versaĵo. Virtuozo de lingvo, delikate sentanta 
poeto kaj fantaziema pentristo donacis al ni maje-
stan verkon de neatingebla beleco kaj ravanta ĉar-
meco. Per nepriskribebla mirigo li prikantis la ti-
ranecon de la Turkoj kaj la suferojn de la Kris-
tanoj, antaŭsentigante la ideon de justeca venĝo 
post longdaŭra batalado por religio kaj kulturo. 

Eksterordinara genieco de la poeto speguli-
ĝas en la pitoreska prezentado de la turmentegoj 
kristanaj en la unua kaj precipe en la kvara kanto, 
kie nin surprizas tri majestaj komparoj: a) flugil-
piedaj ĉevaloj trenas la rajon tra la polvo, ŝlimo 
kaj marĉaĵo, kiel H e k t o r o n sub la murofortega 
u r b o Trojo,3 kiam ĝin — Trojon jam estis forla-
sintaj la dioj; b) ridego de la Turkoj, ekvidinte la 
rajon falegintan surteren, memorige pri ridado de 
la d i a b l o j en H a d e s o 4 rigardantaj la pekulojn, 

1) v. la rimarkon pri la III. kanto p. 10. sub.1. — 2) 1800 m. 
alta limmonto inter Montenegrujo kaj Dalmatujo. — 3) laŭ la 
XXII. kanto de la Homera „Iliado". — 4) anstataŭ „Infero", 
kanto en la „Dia Komedio" de Dante. 
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kiel ili bataladas kun teruraĵoj eternaj; c) t r io -
b la j v ipo j devas revivigi la jam d u o n m o r t a n 
rajon, kiel je la grandjuĝa tago de Dio trumpetego 
ekvekos la mortintojn kaj elirigos ilin el la tomboj. 

Kaj kiajn ĉarmoplenajn, kortuŝantajn, admi-
rindajn sentojn, frazojn, pentraĵojn, scenojn, trovas 
ni en la dua kaj tria kanto! Kaj ĉu estas eble, la 
grandiozan poemon pli poezie fini ol per la kvina 
kanto pri la figuro de la kruelulo Smailo Ĉengijiĉ, 
kies morto signifas venkon de la Kristaneco post 
jarcentaj suferoj por „honora la kruco". 

Vere, se Mažuranić ne estus verkinta alion, 
sed nur ĉi tiun majstraĵon, tiun ravigan floron de 
la kroata klasikismo, lia gloro de la plej granda 
epikisto jugoslava daŭrus eterne. En ĉi tiu verko 
preĝas krista pieco; ĝojigas abunda freŝeco; ploras 
nacia doloro; revas poeta natursento; ardas ho-
mama sindonemo; triumfas ardanta fantazio. 

Liaj versoj, elprenitaj el la koro de lia nacio 
estas kaj restas trezoro de la literaturo kroata. 
Pro tio ĝi ja trovis plejan disvastigon: la majestega 
eposo estas tradukita en multajn lingvojn kulturajn, 
nome aperis tradukoj: ĉ e ĥ a 1860. (Josef Kolar), 
p o l a 1862, 1931. (L. Kontratowicz-Antoni Bogu-
slavski), g e r m a n a 1864, 1874. (Karl Seeberger-
Wilh. Kienberger), rusa 1866, 1877. (M. N. Pe-
trovskij — N. Lukanovski), i t a l a 1869, 1877, 
1921. (G. Nikoliĉ — Dro P. E. Bolla — Vladi-
mir Bakotiĉ), s l o v a k a 1898. (I. B. Zoch), s v e d a 
1892. (Alfred Jensen), h u n g a r a 1896. (Ede Mar-
galics), ang l a 1918. (J. W. Wiles), f ranca 1926. 
(Petar Pekiĉ.) 
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Mažuranić grandon aspiris. Grandega estas 
lia faro . . . 

Per sia flamanta lingvo nacia la poeto superas 
ĉiujn vivintajn kaj vivantajn poetojn jugoslavajn. 
Preskaŭ la tuta frazeologio estas prenita el la buŝo 
de la popolo mem. Turkajn vortojn Mažuranić uzas 
nur en malgranda nombro kaj sole pro kolorado. 
Tiujn vortojn malmultajn ankaŭ mi transprenis en 
la tradukon opiniante, ke ili — klarigitaj — ne 
ĝenos la legantaron. Mi ilin transprenis, por ke 
mia laboro iĝu kiel eble plej fidela al la originalo. 
Tiel same mi transprenis ne nur la ok- kaj dek-, 
sporade nur eĉ dekunu kaj dekdu silaban pertro-
ĥean, malofte jamban strofmezuron, sed ankaŭ la 
senriman, ofte riman versaĵon. Mi rimarkas, ke la 
oksilaba metro estas uzata, kie la poeto sian pen-
son esprimas mallonge, fortike kaj koncize kaj kie 
li prikantas rapide sinsekvintajn okazintaĵojn. La 
deksilaba versaĵo rakontas larĝe kaj priskribas vaste 
(ekz. kiam la poeto paroligas la pastron en la tria 
kanto). 

La rimo troviĝas ĉefine de kelkaj alineoj kaj 
kantoj, plue en sentencoj. 

Ĉe mia verkado mi utiligis la jenajn verkojn 
kroatlingvajn: 

D-ro Ĝuro Ŝurmin : Historio de la literaturo 
kroata kaj serba (1898.) 

Ferdo Ŝiŝiĉ : La morto de Smail-Aga Ĉengiĉ 
(1908.) 

Nikola A n d r i ĉ : Ivan Mažuranić: La morto 
de Smail-Aga Ĉengiĉ (1922.) 

D-ro David B o g d a n o v i ć : La morto de Smail-
Aga Ĉengiĉ (1924.) 
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„ K r o a t a R e v u o " n-roj: 4, 6, 9, el la jaro 
1931. rilate al la tradukoj en fremdajn lingvojn. 

Dankegon mi ŝuldas por forta apogo de 1' 
eminenta trifolio esperantista, de junaj miaj amikoj, 
sinjoroj: Ilija F. Puha lo , Franjo Homar , kaj Vilim 
Buk. La unua, fervoja oficisto, vicprezidanto de 
la „Internacia Asocio de la Esperantistaj Fervoji-
stoj", meritplena propagandisto, bone konata or-
ganizatoro kaj edukisto de vilaĝanoj-esperantistoj 
(en la kroata vilaĝo Bregi), multloke direktis mian 
atenton al la stila plibonigo de la tradukaĵo, eĉ-
plibonigis mem kaj la tutan manuskripton trans-
skribis permaŝine. La dua, tre agema kaj distinga 
redaktoro de „La Suda Stelo", estas la iniciatinto 
de tiu ĉi verko, kaj per la senpera proksimeco 
de la presejo la „inspektoro" de la sen preseraro 
aperinta libro. La tria, unu el niaj plej lertaj pre-
sistoj, majstro en sia metio, sperta fakulo, la ver-
kon per ĝia eleganta konstruo kaj belega aspekto 
faris vera ornamo de ĉies biblioteko. 

Se mi nur iomete sukcesis, al la legantaro 
en Esperanto prezenti ĉi tiun nemorteman faritaĵon 
de senmorta geniulo, kiu post longa sekeco havigis 
al ni klaran, plenan, freŝan fonton de originala 
poezio en nekomparebla beleco: tiam mia ne fa-
cila laboro estos sufiĉe honoriita, riĉe donacita kaj 
mia tasko feliĉe solvita. 

Zagreb, en Decembro 1932. 
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A G A A D O 1 

En Stolac'2 kastelo sia 
Hercegana3 en la lando 
Vokas S m a i l ' la servulojn: 
„Venu do, servista bando, 
Alkonduku la Montanojn, 
La kaptitajn sklavojn miajn 
Sur freŝakva la Moraĉo!5 

Kaj altaĝan la D u r a k o n , 6 

Kiu min ja konsilaĉis, 
Hejmen sendu mi la pakon , 7 

Ĉar — li diris — vlaĥoj8 akraj 
Ili estas, kaj privenĝos 
Siajn kapojn per la mia: 
Kvazaŭ timus bruna lupo 
Malsatantan montan muson." 

Obeemaj la servistoj 
Elkondukis la kaptitojn. 
Sur piedoj katenaro 
Kaj ĉenaro sur la manoj. 

1) Funkciado de agao; ankaŭ „estrumado" same kiel 
„mastrumado". — 2) Hercegovina fortikaĵo inter Mostaro 
kaj Trebinjo. — 3) laŭoriginala mallongigo anstataŭ „Herce-
govina". — 4) loĝantoj el Montenegrujo, nomata ankaŭ „Mon-
toj Nigraj" (v. antaŭparolo p. 8. sub I-5). — 5) la plej granda ri-
vero de Montenegrujo. — 6) v. la antaŭparolon p. 8. sub I-6. — 
7) ironie = kanajlaron, — 8) la Muzulmanoj en Bosnujo-Her-
cegovino (hodiaŭ parto de Jugoslavujo kaj iam turka lando) 
la kristanojn mokis per „vlaĥoj". 
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Ilin l' ago ekvidinte, 
Grasajn incitigis bovojn 
Kaj ĝelatojn,1 linkobestojn 
Per donaco turka li donacis: 
Ĉiu v i r ' ricevas palisegon, 
Jen palisa, jen ŝnurega dono, 
Jen donaco: sabro akrigita. 
„Nu, kristanoj, disdividu donojn, 
Al vi kiujn Turko preparadis, 
Ne al vi nur, sed al ŝtonaj Montoj;2 

Kiel vi, finiĝos ankaŭ ili." 

Turko diris, sed formorti 
Por la sankta Krista religio 
Al heroo estas ja nenio. 

Palisaro krakis kelkajn fojojn, 
La sabraro fajfis kelkajn fojojn, 
Pendigilo ankaŭ ektremetis, 
Ne ekĝemis Monta junularo, 
Nek ekĝemis, dentojn nek grincigis. 
Tra kamparo ruĝa sango fluis: 
Ne ekĝemis, dentojn nek grincigis; 
La kamparon korpoj elplenigis: 
Nek ekĝemis, dentojn nek grincigis; 
Sed la unuj Dion grandan vokis, 
La aliaj belan Kristo-nomon, 
Kaj de l' sun ' facile sin disigis 
Defendantoj morti kutimitaj. 

1) (turke) ekzekutistojn. — 2) anstataŭ : al ĉiuj Monte-
negranoj". 

22 

31



Trakampare sango fluas 
Riverece; rigardaĉas 
La turkaro. La junuloj 
La turmentojn ĝuvidaĉas, 
Malpli junaj samsuferojn 
Sur si mem de manoj kristaj 
Jam antaŭe time sentas. 

Furiozas la agao, 
Sed perforte admiradas 
Fortleono l' montan muson. 
La heroo venĝi sin ne povas 
Al heroo, ĝis li ne timegas. 
Heroaron ja la Turk' mortigis, 
Sed satigi ne povis la koron: 
Bravtoleris ĉiuj la doloron. 

Timu vi la heroulon 
Sen veado morti pretan! 

Tian l' ago heroecon 
Rigardante korfrostiĝis, 
Kvazaŭ estus glacipinto 
La animon ektuŝinta. 

Eble pro funebro, vane 
Ĉar heroojn li mortigis? 
Turko ja Kristanojn ne kompatas. 
Eble ĉar li kapon sian timas? 
Tion mem l' agao al si kaŝas. 

23 

32



Vidu do: la malvarmegon 
ŝajne venkas kuraĝulo, 
Kies tra la korpo tuta 
Frostondaĵon volvas punkto muta. 1 

Vidu l' kapon li ĉielen 
Levas brava pro kuraĝo; 
Vidu l' frunton klaran; sube 
La okulon helbrilantan; 
Vidu la staturon fortan 
Memkonscie rektigitan: 
Nun vi diru, ĉu montriĝas 
De angoro eĉ plej eta ombro? 

Aŭdu, kiel la heroo mokas, 
Timemulojn kiel akre ŝokas: 
„Ve, Durako, altaĝulo, 
Kien nun vi, kien, kiam 
Musojn montajn mi mortigis? 
Monten? Jene Montanaro! 
En ebenon? Ankaŭ tien venos; 
Ĉu vivadi, por la kapon perdi? , 
Plej bonege flugi for sub nubojn. 
Musoj mordas, sed surtere rampas, 
Nur aglaro subĉiele kampas. 
Levu lin sur pendigilon belan, 
Li ekkonu, timo kie tronu. 
Vlahon Turko, — neniu friponu!— 
Nepre ne eĉ ie ajn ektimu, 

1) La agao volas vidigi sin kuraĝa , sed glacia p i n t o 
ektuŝis lian animon; pro tio li kvazaŭ el malgranda p u n k t o 
— eksentis malvarmon, kiu tra la tuta korpo volvas fros-
tajn ondojn, kiujn li ne povas venki. 
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Mi lin tuj pendigos sub la nubojn, 
Korva li kaptaĵo tie ŝimu." 

Silentegas grumoj sklavaj, 
Silentegas, kapton trenas, 
„Aman, 1 aman!" Durak' krias 
Kaj Novico l' filo vane 
„Aman, aman!" emocias. 

Staras l' ago, monta besto, 
Ferkolono, ŝtonhardaĵo. 
Durak' spiras, ĝemsopiras, 
Lastafoje li finspiras. 
„Medet, medet!. . ."2 la ĝelato 
L'3 gorĝon laĉis sen kompato. 
Estingiĝo. Ekmutiĝo. 

1) (turke) indulgon! — 2) turka ĉemorta ekkrio: „ve!" — 
3) Post la vokalo (en „ĝelato") la mallongiga artikolo estas 
laŭgramatika permesaĵo. 

25 

34



35



NOKTA MIGRANTO 

Suno malaperis, lun' aperis. 
Kiu do sin ŝovas tra kavaĵoj 
Kaj ŝteliras al la Monto Nigra? 
Nokte iras tage li ripozas, 
Ne plu — ve! — heroo la iama, 
Kano nur, ventet' ĝin igus lama. 
Se susuras ie ajn serpento, 
Aŭ sub arbetaĵo eĉ leporo, 
Pli ol besto iam li sovaĝa, 
Pli timema ol lepor' tremema. 
Opinias esti lup' arbara, 
Kruelega rabisto montara, 
Timeganta fruan mortkruelon, 
Antaŭ ol atingi sian celon. 
Alte taksas sian brunan 1 kapon; 
Nek eloran, eĉ ne orumitan. 
Jes, vidiĝas: morti li ne celas, 
Nepre io lin antaŭen pelas. 

Ĉu hajduko2, ĉu spiono turka 
Spionanta silkolanan paŝton, 
Aŭ brutaron kornoj kun kurbiĝaj? 
Nek hajduko, nek spiono turka, 
Sed Novico, de Ĉengiĉ kavazo 3 : 

1) En la jugoslavaj popolaj kantoj kutima atributo por 
kapo. — 2) (slave) rabisto. — 3) unu el la plej fidinda per-
sonaro de la agao. 
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37

Duaj kokoj 1 sur la Cetinjkampo, 
Kaj Novico en la Cetinjkampon; 
Triaj kokoj1 en Cetinjo urbo, 
Kaj Novico Cetinjon alvenis. 

La gardanton tie li salutas: 
„Dian helpon, cetinja gardisto!" 
Sed pli bele la gardist' rediras: 
„Bona fato nekonata frato! 
Kiaflanke, de kie vi venas? 
Kia do feliĉo vin alportis, 
Ke vi tiel frue ekfruiĝis2?" 

Saĝa l' Turko en sia mizero, 
Saĝa l' Turko saĝe tuj respondas: 
„Vi demandas, mi do pravparolos: 
Mi heroo estas de l' Moraĉo, 
El malgranda Tuŝino vilaĝo, 
Sub la fama monto Durmitoro3. 
Tri surkore portas mi dolorojn: 
Unuj estas miaj kordoloroj, 
Ke mortigis Ĉengiĉ Moraĉanojn; 
Duaj estas miaj kordoloroj, 
Ke pendigis Ĉengiĉ mian patron; 
Triaj estas miaj kordoloroj, 
Ke ankoraŭ vivas la tirano. 
Sed la granda estu kun vi Dio, 

1) La jugoslavaj popoloj kaj kantoj la noktan tempon 
signas per kokokrioj: la „unuaj kokoj" (kokokrioj) okazas 
ĉirkaŭ noktomeze; la „duaj" ĉ. je la tria horo kaj la „triaj" 
ĉe tagiĝo . — 2) el la originalo laŭvorta traduko. — 3) la plej 
alta monto en Montenegrujo (2500 m.) inter la riveroj 
Drino kaj Pivo. 
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Lasu min al via gospodaro1, 
Gospodaro via kaj la mia, 
Eble li sanigus la dolorojn." 
Jen pli saĝe diris la gardisto: 
„For l' armilojn, nekonata frato, 
Portu l' kapon2, gvidu vin la fato!" 

Ĵus la Turko ĉe l' kastelpordego, 
Kaj la lasta stelo sur ĉielo3 : 
Estis de Ĉengijiĉ-ago l' stelo . . . . , 

1) (slava) altrangulo, mastro, es t ro; ĉi tie „landestro". 
Io tute alia estas la vulgara vorto „gospodin" = sinjoro. — 
2) popola frazo = „iru laŭvole". — 3) laŭ popola tradicio ĉiu 
homo naskiĝas sub ia stelo, kiu lin gvidas de la lulilo ĝis 
la tombo. Kiam la stelo aperas sur la ĉielo, tiam la homo 
naskiĝas. En la momento de lia morto la stelo malaperas. 
Kiam Novico atingis la pordegon de la regnestra kastelo, 
estis malaperanta la stelo de Ĉengijiĉ kaj — lia pereo estis 
decidata. 
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TAĈMENTO 

Ekleviĝis taĉmenteto 
Cetinjo en Montenegra. 
Malmultnombra sed bravega, 
Preskaŭ cento da herooj: 
Ne herooj elektitaj 
Laŭ aspekto aŭ beleco, 
Sed laŭ kora heroeco; 
Kiu ne atakos dekon1, 
Mem por time forenkuri, 
Sed nur paron2, por torturi3; 
Volontege kiuj mortos 
Por la kruco — digna signo, — por la 
Kruc ' adora kaj libero ora. 

Trup' mirinda! sen aĉeto, 
Laŭ estinta jam kutimo; 
Ne aŭdiĝis kiel iam: 
„La hero' al montpasejo!" 
„„Al pasejo, herouloj!"" 
Roka sono tie ĉi ne ehis4. 

Kiel ia son ' mistera 
De superaj la spiritoj, 

1) dek malamikojn. — 2) du malamikojn. — 3) li ne 
atakos senpripense dek malamikojn, por timigite forkuri, 
sed nur duon, kiujn li certe pereigos (laŭoriginale: „disha-
kos"). — 4) la taĉmento ne estas laŭkutime aĉetita; ne aŭ-
diĝis alarmkriado kiel alitempe, kiam malamiko tra la pasejo 
alproksimiĝis: nun ili amasiĝis je voĉo de superaj spiritoj. 
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Tra l' Montaro1 murmurado 
Flugis tien kaj ĉi tien, 
Kaj mirego! ŝajnas nokte, 
Kvazaŭ l' ŝtonoj ekviviĝas, 
Tremas, rampas, kapon levas, 
Forta pugno el ŝtonego 
Kaj piedo firme penas, 
Jen tra frostaj nervoj sango, 
Rivereto varma, bolas. 

Jam vidiĝas pafilego, 
Al ĉielo ĝi paradas, 
Kaj la zona ŝalo kion 
Al l' okuloj fidkovradas, 
Ne vidiĝas.... ĉar mallumo 
Densa ĉiun viron kaŝas, 
Urĝe v i r ' laŭ nokta voko paŝas. 

Surda l' temp' de nokto nigra; 
Nubo helajn kovras stelojn, 
Nokt' kaj zon ' armilon brilan. 
Paŝas l' aro nokta, muta 
Kaj antaŭe la gvidanto, 
Kiun flustre frataj lipoj 
Nomus Mirko2, la bravulon. 

Paŝas l' aro, kien? Vane 
Vi la trupon mem demandus. 
Vane l' fulmon vi demandus, 
Vane tondron la bruegan, 

1) ankaŭ Montoj (Nigraj), Montenegrujo (v. antaŭp . p. 8. 
sub 5). — 2) v. Antaŭp . p. 10. sub 1). 
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Kien alte ĝi senhalte 
Tondras? Ĉ iam ĝi ekzalte 
Dirus: „ne nin, la Tondranton, 
Kiu mem nin ĉiujn estras!" 

Paŝas l' aro, kien? Tion 
Li nur scias, la Suprulo; 
Certe estas grandpekulo, 
Kiun tia per fortego 
Pereigi juĝo lia 
Volas el ĉiel' eterna. 

Marŝas surde, mute l' trupo 
En mallumo surda, muta. 
Nek parolas, flustras iu, 
Nek ridetas, nek kantetas: 
Cent da sonoj, kaj neniaj tonoj. 

Kiel nub' de hajlo peza 
Pezajn vipojn en si kaŝas, 
Surdŝvebante, minacante 
Regionan la pereon, 
Kie ĝi flugetas: ankaŭ l' aro 
Al supera dekstra m a n ' simila, 
Marŝas mute; lernu nun entute 
La krimuloj: tondro tuj ne punas, 
Tamen ili pluen nur timegu: 
Ĉar malfrue, batas pli detrue. 

Luma la armaĵ' ne tintas, 
Nek la mortpafiloj tondras, 
Nek facila piedpaŝo 
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Soni igas brilkirason: 
Kvazaŭ scie, kiun portas, 
Sub opankoj1 bravajn filojn, 
Ŝtonaltaĵo cedas muta, 
Malaltiĝas montar kruta . 2 

Harde, fidele kune ligataj, 
Brilsimile al ĝemeloj 
Post subir de l' sun la steloj3 

Komljano kaj Zagaraĉo, 
Bjelopavliĉ plue estas kruda 
Jam de longe postrestintaj, 
Nun en R o v c e n 4 ili paŝas rompan. 
De ĉi tie l' nokta trupo 
Ĉe tagiĝo frumatene 
Gloran la Moraĉon trafis. 
Pro freŝakvo la Moraĉa 
Nomiĝas la kampo plaĉa.5 

Brava l' trupo por ripozo 
Freŝa sur Moraĉ ' sidiĝis. 
Iu kuŝis rosa en herbaro 
Kaj la korpo post dormet' fortiĝis; 
Tiu la pafilan ĉanon studas 
Kaj la mortplumberojn nombras. 

1) v. rim. II. k. p. 30. sub 4). — 2) Kvazaŭ la taĉmen-
ton venĝeman la naturo mem volus helpi, ne aŭdiĝis la mar-
ŝado de la trupo, eĉ la krutaj montoj antaŭ ĝi malaltiĝis. — 
3) nomataj Kastoro kaj Polukso. — 4) estas kvar vilaĝoj 
Montenegraj. — 5) De la rivero Moraĉo la tuta regiono no-
miĝas tiel (v. rim. I. k. p. 21. sub 5). 
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Iu de l' fidela sabro 
La akraĵon zorge pliakriĝas; 
Tiu ŝtonfajreron eliginte 
Per hardega ŝtalo, elloginte 
Fajron, sub malpeza foliaro 
Baldaŭ per heroa spiro 
Flamon blovas; iu donon 
El la paŝto milda: kaproparton 
La kvaronan rostponarde turnas, 
Aŭ fromaĝtranĉeton blankan 
El interne de l' tornistro prenas. 
Ĉu soifas iu? Jen Moraĉo tiu; 
Trinkvazaro ? Jen da manoj paro. 

Dume l' tago ruĝiĝadis 
Kaj sur monto la najbara 
De l' paŝtisto-kondukant' brutara 
Jam aŭdiĝas sono; belresonas 
Sonorilo de l' gvidanta kapro. 

Jen paŝtisto subite alia 
Dolĉanime al la paŝto venas. 
Nek arĝent' nek oro lin ornamas, 
Sed nur virto kaj sutano nigra. 
Brilan havas nek akompanaron 
Brilaj kun kandeloj, kandelingoj, 
Nek fiera sonorad' eltura: 
Akompanas lin la sunsubiro 
Kaj elmonte kapra sonorilo. 

Spaco subĉiela pompa estas 
La preĝejo; monto, valo digna 

39 

44



La altaro; kaj incens' l' odoro 
Leviĝanta al ĉiel' el floro 
Kaj el sango por la kruc ' verŝita. 

Pli proksime al la trup' veninte 
Inda sklavo de l' pli inda estro,1 

Dian helpon li al ĉiuj vokis. 
Heroulojn bravajn kolektinte 
Ŝtonon li malvarman supreniris, 
ŝton' malvarma sed la koro varma. 
Bona pastro al la trup' parolis: 

„Filoj miaj, bravaj batalantoj, 
Vin ĉi tiu lando naskis roka 
Kaj ŝtonega, sed por vi elora. 
Avoj viaj tie ĉi naskiĝis, 
Patroj viaj tie ĉi naskiĝis 
Kaj vi mem ja tie ĉi naskiĝis: 
Monde pli por vi malestas belo.2 

„Avoj viaj por ĝi verŝis sangon, 
Patroj viaj por ĝi verŝis sangon 
Kaj vi mem por ĝi verŝadas sangon: 
Monde pli por vi malestas karo. 
Aglo super la rokaro nestas, 
L iberec ' ebene ja ne estas. 

„Vin , kutimajn malebrie 
Vivi, kiu vin prizorgas, 
Ĉu fruktigas ŝtonteraĵo vinon? 

1) Dio. — 2) pli bela lando por vi ne ekzistas sur la 
mondo. 
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Ĉu fruktigas ŝtonteraĵo grenon? 
Ĉu fruktigas ŝtonteraĵo silkon? 
Dum havigas fontoj akvon freŝan, 
Dum en valoj grasbrutaro muĝas, 
Dum sur montoj etaj blekas paŝtoj. 

„Vi pafpulvon abundas, plumberon; 
Deks t ra 1 via estas heroeca; 
Sube de palpebro falkokulo; 
En la brusto varma batas koro: 
Fidon firman neniam vi ŝanĝos; 
Kamaradon kamarado gardas; 
Fidelulo amas fidelinon; 
Donac ' estas nobla poemaro.2 

Mankas fero? Ĝin la Turko trenas;3 

Jene ĉio, kion kor ' pripenas! 

Super ĉio roka sed ornamo 
Digna kruco estas superanta, 
Ĝi vin estas en mizer' helpanta; 
Ĝi indulgas per ĉiela amo. 

„Ho, se eksterlandaj la popoloj 
Vidus el vidbaraj ebenaĵoj4 

Gloran tiun krucon nevenkitan, 
De l' Lovĉen'5 ĉielen leviĝantan; 
Scius, kiel ĝin la monstro turka 
Per gorĝego sia englutonte 

1) dekstra mano. — 2) t. e. vi estas glorigotaj per poe-
moj popolaj. — 3) se mankos armiloj, ilin ja portas la (ven-
kota) Turko. — 4) el siaj landoj, el kiuj la elrigardo ne eten-
diĝas malproksimen. — 5) v. antaŭparolon p. 12. sub 2). — 
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Tiuŝtone l' dentojn vane rompas: 
Ili ja ne krucus siajn brakojn, 
Dum suferas vi turmentatakojn, 
Nek vin ili nomus plu barbaroj: 
Dum vi mortis, gentaj dormis l' aroj.1 

Por la sankta kruco vi mortpretaj, 
Ankaŭ nun por morti vi leviĝis, 
Bravaj dia de koler venĝontoj. 
Dion sed servadi kiu marŝas, 
Devas, ke per pura koro servu; 
Devas agi per animo hela, 
Kiam juĝas Dio la ĉiela. 

„Ĉu ofendis iu fraton sian; 
Ĉu pekegis forrabinte l' vivon 
Karan al malforta kontraŭulo; 
Ĉu vagulon pordforpelis ian; 
Ĉu perfidis sian fidelecon; 
Ĉu rifuzis nutri malsatulon; 
Ĉu eĉ ne bandaĝi vunditulon: 
Peko estas ĉio, estas krimo ĉio, 
Kaj sen pento ne absolvas Dio. 

„Pentu do, ĝis vivas vi surtere, 
Ĝusta tempe, ho infanoj, pentu; 

1) Ĉi tiu tuta strofo rememorigas la epokon, kiam ĉiuj 
gentoj, el kiuj konsistas la nuna Jugoslavujo, jarcentojn ĝe -
madis sub la teroro de la duonluno, ĝis ili fine liberigis sin 
el la peza jugo de la barbareco kaj tiraneco, Pro tiuj bata-
loj, per kiuj ili defendis tutan Eŭropon kontraŭ la turka in-
vazio, la kroata popolo (parto de la nuna Jugosl.) ricevis 
de la Papo Leo X. (1519. j.) honorigan nomon „Antemurale 
Christianitatis" (antaŭmuraĵo kristana). 
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Pentu, ĝis animon vian vere 
Li ne vokos, kies vi eksentu 
Skuon de l' ĉielo. L' viv' severe 
Rapidegas fluge, tial pentu; 
Pentu, frumatene plenofere 
Multaj plu ne estos; jes, a t en tu ! 
P e n t u . . . " 

Sed en gorĝo lia 
La vorteto haltis de l' bonulo, 
Kaj sur lia griza barbo 
Klara guto sunradie 
Kvazaŭ perlo eta brilis. 
Eble lin el junaj jaroj 
Memorigo riproĉegas, 
Kaj la paŝton sanigante, 
Sian li doloron rememoras; 
Bona pastro: kion li predikas, 
Mem per propraj faroj li efikas. 

Staras l' aro kortuŝita 
Pro mildaĵoj de l' mildulo; 
Trankvilega ŝafidaro, 
Monta iam leonaro: 
Jen, de l' dia vort ' mirakla faro. 

Dume kiu do montriĝas 
Antaŭ la silenta roto, 
Ke cent manoj cent tranĉilojn 
Unu en momento tuŝas? 
Mir indulo ! Scipovante 
De l' ĉiel ' forturni centon 
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Kaj li sola disfrakasi, 
Kion volis cent da voloj!1 

La sangul ' Novico estas. 
Jes, Novico plenkuraĝe 
Iras al la pia rondo, 
Pastron tiam li salutis 
Fortavoĉe li diskutis: 

„Pro Di' fratoj, Montaj herouloj! 
Ho, ne tuŝu brilan la armilon. 
Mi Novico estas, ne l' iama, 
Ĉar ne kontraŭ, sed kun vi mi iras; 
Turka sang' koloru miajn manojn. 
Kio ĉe la Turkoj estis mia, 
Senindulge ĉion prenis Turko. 
Restis nura mano mia forta, 
Kaj de nun ĝi estu montenegra. 
Ĉar al kruco ne decas bravulo 
Ne baptita, mi avidas, baptu; 
Tempo flugas, urĝe ni ĝin kaptu!" 

Cent da manoj post la diro 
Tuj ellasis la armilon, 
Cent okuloj jen tra l' roso 
Ĉie larkon , ne la sunon, vidis. 

Okulsignis l' altaĝulo; 
Ĉapon3 ili donis el Moraĉo: 

1) estis mirige, ke u n u fremdulo momente centon da 
koroj povis deturni de ilia ĉiela edifo kaj centoblan volon 
disfrakasi. — 2) pro larmoj en la okuloj ili ne vidis la blan-
kan sunlumon, sed — laŭ la leĝo pri lumrompado— la ko-
lorojn de la ĉielarko. — 3) plenigitan per akvo. 
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„Kredu filo je supera Patro, 
Kaj je lia Filo eterneca, 
Kaj la tria, Spirito indulga: 
Kredu kredu, savos vin la kredo!" 
Eldirinte li lin superverŝis 
Antaŭ l' atestantoj: montgigantoj 
Kaj idaro: trupo en montaro. 

Poste l' pastro levis la okulojn, 
Mildan okulparon, manojn blankajn, 
Kaj al l' aro pardonis la pekojn. 
Per la Dio disdividas donojn: 
Ĉiu jen ricevas po peceton 
Da mistera pano elĉiela. 
Ĉiu pluen ankaŭ po guteton 
Da mistera vino elĉiela. 
Arda l' suno pompmiraklon vidas: 
Malfortulojn nutras kadukulo, 
Ke estiĝu ĉiu nun diulo. 

Post ilia kora refreŝigo 
Tuta l' trupo interkisiĝadis. 
Staras l' aro plena je diaĵo,2 

Ne tranĉilo sanga, kiu vundon 
Kaŭzas gravan kaj mortigan: 
Sed, ho, plumo sankta, ora, 
Ke por posteuloj la ĉielo 
Notu noblajn farojn de la patroj. 

Arda l' suno sub montar ' subiras; 
Pastro iris, l' aro for sin tiras. 

1) en la originalo laŭvorte „ke ilia forto iĝu al Dio 
simila." — 2) edifa stato de la animo post la komunio. 
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H A R A Ĉ O 1 

Gacko2 l' kampo bela estas, 
Se en ĝi malsat' ne nestas, 
Ne malsato nek mizero akra! 
Sed hodiaŭ ĝin mizeran premis 
Sangv i raro 3 kaj armilo brila, 
Blanktendaro kaj batalĉevaloj, 
Pezferaĵoj4 kaj torturfalakoj.5 

Kial viroj? Kial armi l ' brila? 
Kial tendoj? Kial la ĉevaloj? 
Pezferaĵoj kaj torturfalakoj? 
Sangharaĉon l' agao kolektas 
En kamp' Gacko kaj en ĉirkaŭaĵo. 
Kampomeze tendojn li starigis, 
Haraĉulojn6 dissendis kruelajn 
Kiuj — lupoj ilin tuj manĝegu!— 
Ve, pokape cek inon 7 postulas, 
Pofajruje grasan ŝafoviron, 
Kaj ponokte unu junulinon. 

Oriente haraĉuloj rajdas, 
Nudan rajon8 vostotrenegante;9 

1) v. antaŭp. p. 11. sub 1). — 2) Hercegovina ĉefvilaĝo 
de la samnoma distrikto kun la k a m p o historia. — 3) sang-
soifaj viroj. — 4) turmentiloj. — 5) falako (turke) estas apa-
rato, en kiun oni enpremegis ties piedojn, kies plandoj estos 
vipataj. — 6) krueluloj, kiuj kolektis tributon. — 7) oran du-
katon. — 8) v. antaŭp. p. 11. sub 2) . — 9) ili trenegis la rajon 
al vostoj de la ĉevaloj ligitan. 
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Okcidente haraĉuloj rajdas, 
Nudan rajon vostotrenegante; 
Rajdas drakoj norde jen, jen sude, 
Nudan rajon vostotrenegante. 
Mizeruloj kun surdorsaj1 manoj 
Surŝnurege sekvas ĉevalkuron. 
Kia kulpo ŝarĝas tiun rajon? 
Ĉu ĝi kulpas turkaj pro pedikoj? 
Ĉu ĝi kulpas Turkoj ke inertas? 
Ne, ĝi krimas, ĉar ĝi ankaŭ vivas, 
Kaj ne havas por la Turk' plej gravan: 
Panon blankan kaj cekinon flavan,2 

Dume l' ago la ĉevalon 
Antaŭ la tendaro ronddancigas 
Kaj per lanco la okulon 
Kaj la manon ekzercadas. 
Nun li Turkojn siajn saltsuperas, 
Jen ponardon ĵetas li pli bone. 
Se l' heroo tia estus homo! 3 

Do vidinte l' kaptitaĵon 
De l' trenantaj haraĉuloj, 
Sagrapide li ekflugas 
Sur ku laŝo 4 — bonĉevalo , 
Kaj flugante — kvazaŭ prove — 
Celis akra per lancfrapo 
Rekte al unua vlaĥa5 kapo. 

Sed al brava eĉ heroo 
Iufoje l' man ' ekdormas: 

1) kun inverse (surdorse) ligitaj manoj. — 2) la rajo 
ne havas, kion la Turko bezonas: panon kaj monon. — 3) se 
li estus tia bona homo, kia li estas brava heroo! — 4) (turke) 
muskolora ĉevalo. — 5) v. I. kant. p, 21. sub 8). 
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Tiel nu malica volis sorto. 
Rapidkulaŝo ekfaletis, 
Lanco zumis tra l' aero 
Kaj facila, per malrekta flugo 
Ne l' ŝafidon trafis sed la lupon, 
De l' Safero1 vlaĥon treneginta 
Unu batis el okulon. 
Ĝi2 elŝprucis herbon en verdetan, 
Kaj la sang' la Turkon superverŝis! 
Kiel la vipuro l' Turk' eksiblis, 
Kiel flamo nun ekflamis l' ago: 
Honto estas al heroo tia 
Ne sukcesi haraĉon kolekti, 
Lancon ĵeti kaj celon ne trafi,3 

Eĉ blindigi Turkon kaj ne rajon, 
Eĉ suferi ridon de l' kristanoj. 
Kiel flamo ekflamis la vulpo. 
Ho ve, Dio, de nun estos kio, 
Se ĝis nun la vlaĥojn ŝarĝis kulpo ! 

„Mujo, Haso, Omero, Jaŝaro, 
Nu antaŭen, hundoj, bonajn 
Rajddancigu la ĉeva lo jn ; 
Vidu ni, kristanoj kiel k u r a s ! " 
L' ago kvazaŭ bovovir' muĝegis. 

Rapidece obeis servistoj, 
Rajddancigis kampen la ĉevalojn. 
Sur ĉevaloj la servulkriado, 
Sub servuloj la ĉevalkurado, 

1) turka virnomo. — 2) la okulo. — 3) per la sago 
(lanco), kiun la agao de sur ĉevalo ĵetis kontraŭ la vlaĥo. 
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Sub ĉevalo j ĝemegad' de l' rajo,1 

Kvazaŭ ŝajnas, tuj ke superkuros, 
Feĉevalojn rajo la hirunda; 
Jen ne ebla klara la prijuĝo, 
Pli rapida l' rajo aŭ l' ĉevaloj;2 

Foriĝadas jen la ĉeva laro , 
Kaj mizera postrestas la rajo; 
Jen terura lasta la momento, 
Turmentita l' rajo teren falas,3 

Trenas ilin flugilpieduloj4 

En polvaro kaj marĉaĵo, 
Kiel sub la urbo de H e k t o r o 5 

Trojo forlasita jam de dioj. 

Staras l' ago kaj aliaj Turkoj, 
Kaj per sceno malĝojiga 
Vidon ĝuas koleregan 
Kaj teruran sangsoifon 
Malsoifas sango kaj torturo.6 

Kaj kun ravoplena korplezuro 
Ekskuiĝis ili per ridego 
Pri plej ĉarma, ho, aspekto, kiam 
Hundojn teren faligis fortego. 
La Hadeson rido sama skuas, 
Se pekulon turmen teg ' detruas.7 

Ne laciĝas bestaj Turkoj; 
Eklaciĝis la ĉevaloĵ, 

1) ankoraŭ ĉiam ligataj al la ĉevalvostoj— 2) ĉu la rajo 
estas pli rapida aŭ la ĉevaloj. — 3) rimarkinda la klara kaj 
vigla prezentado de la poeto , kiu la galopadon de la ĉevaloj 
— s o r ĉ e s t a ĵ o j komparas kun la alligata rajo, kies kurado 
similas al flugado de la hirundoj, — r a j o h i r u n d a . — 
4) kvazaŭ la mitaj ĉevaloj havintaj flugilojn anstataŭ piedojn. — 
5) v. antaŭp. paĝo 12. sub 3). — 6) de la Vlaĥoj. — 7) se pe-
kulo kun eterna sufero interbataladas; rememoro pri la in-
fero de Dante (v. antaŭp . paĝo 12. sub 4). 
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Prierpinte la kamparon 
Per — terure ! — viva karno,1 

Eklaciĝis ili, ekhaltiĝis. 

Kriis l' ago: „He, servuloj! 
Mortas rajo, mortas la haraĉo;2 

Iru do kaj revivigu l' rajon, 
Kaj al mi vi savu la haraĉon." 

Fiservistoj de l' pli fia es tro3 

Tuj trioblajn ekkaptis kanĝiojn,4 

De rapidaj desaltis ĉevaloj 
Por ataki l' duonmortan rajon, 
Esperante ĝin rekonsciigi. 

De l' kruela vipo l' ŝnuroj 
Per lertega mano fajfas 
Tra sensenta la aero. 
Kaj triobla pere dento 5 

La martiran karnon mordas 
Estigante sangajn fontojn; 
Se eraras mano kutimita, 
L' skurĝo de vipuroj bildojn 
Sur la korp ' blunigraj ŝmiras,6 

Ĝis mizera la viktim finspiras. 

1) la trenegita rajo, kiu per sia viva karno erpis la 
kampon. — 2) la agao timas, ke li perdos la haraĉon, se 
mortus la rajo. Pro tio li ordonas ties „revivigon" per no-
vaj turmentoj. — 3) en la originalo laŭvorte : „malbonaj servi-
stoj de malpli bona estro." — 4) kanĝio (turke,) — skurĝo , 
vipo. — 5) triobla ŝnuro de la vipo aŭ skurĝo . — 6) origi-
nale : „skribas". — 
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„Hola,1 rajo surpieden! 
Surpieden,2 vi kristhundoj!" 
Kampo sonas pro la krioj turkaj. 
La pli fortaj, lacigitaj 
Sub la batoj spirkolektas 
Kaj stariĝas kruroj per ŝancelaj; 
Malpli fortaj, kvazaŭ tra la 
S o n ĝ ' eterna malbenvortojn 
Sentas kaj kruelan vipon, 
La animon rekolektas, 
Moviĝante kvarpiede verda 
Sur la kampo, rampŝoviĝas: 
Plora pruvo, ke ne nur la lasta 
La mortintojn vekos trumpett ipo,3 

Faras samon eĉ triobla vipo. 

Ĝis la tendoj alrampaĉis 
Sanga l' rajo senespera; 
L' ago, tiu best' mizera: 
„Haraĉ', rajo, haraĉ'! krias, 
Haraĉ ' , aŭ mi pli teruron scias!" 

La Kreinto donis al la birdoj 
Trankvilkavojn, nestojn kaj ĉielon; 
Al la fiŝoj akvon, vastan maron, 
Vitrajn ejojn, konvenajn loĝejojn; 
Al la bestoj montojn kaj herbejojn, 
Verdajn valojn, malvarmajn 

kavernojn; 
1) Zamenhofa interjekcio („Georgo Dandin" 38, „La 

Rabistoj" 83.) - 2) = leviĝu! — 3) aludo al la Sankta Skribo 
Mat. 24. 31. (v. antaŭp . paĝo 13. unua alineo c). 
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Rajo al malgaja? nek peceton 
Da sekega pano, por per larmoj 
Ĝin moligi. Ho, l' ĉiel ja donis, 
Ĉion, sed malsata l' Turk' bezonis. 

„Tuj haraĉon!" De kie haraĉo? 
Oro, de tegmenton ne havanto, 
Kie l' kapon povus li kuŝigi? 
Oro, de nek kampon posedanto, 
Kiu turkan ŝvite prilaboras? 
Oro, de brutaron ne havanto, 
Sed post fremda sur montar vagadas? 
Oro, ĉu de lanon2 ne havanto? 
Oro, ĉu de panon ne havanto? 
— „Ve, malsat ' , nudeco, ago, 
Paciencu kvin ses tagojn, 
Ĝis ni elpetegos la haraĉon!"3 

„Tuj haraĉon.... orsatanon!" 

— „Panon, panon, gospodaro!4 

Longe ni ne vidis panon !" — 

„Nu kristanoj, vi, atendu 
Ĝis vespere eknoktiĝos, 
Panon ne, rostaĵon m e n d u ! 5 . . . . 
Dume viroj, ilin nudpiedajn 

l) ĉu oron de tiu, kiu ne havas tegmenton, kampon, 
brutaron k. t. p. ?. — 2) originale „vestaĵon" (pro la rimo 
mi uzis „parton por la tuto"). — 3) la rajo estis devigata de 
loko al loko petegi almozon kun pezaj ŝtonoj aŭ katenoj ĉir-
kaŭ la kolo, por ekveki kompaton ĉe la donacintoj. 4) v. II. 
k. paĝo 32. sub 1). — 6) pajlon oni bruligos sub la rajo pen-
digota transkapiĝe (supre la piedoj, malsupre la kapo). 
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Hufoferu,1 hund' patrinon2 f e n d u ! " 
L' ago diris, sub la tendon iris. 

Servistaro l' rajon kroĉas, 
Pleje la Safero solokula 
Laŭte kaj saltante voĉas 
Per ĝojego pliigita, 
Venĝi por kandelo estingita.3 

Jen krakado de falakoj,4 

Jen hurlado de Safero: 
„Tuj haraĉon, orsa tanon!" 
Jen vekrio de la rajo: 
„Panon, panon, gospodaro, 
Longe ni ne vidis panon!" 

— „Nu kristanoj, vi, atendu 
Ĝis vespere eknoktiĝos, 
Panon ne, rostaĵon mendu! . . . . 
Minacvortojn li rediras. — 

Kiu do fidele pentrus 
Doloregojn superhomajn ? 
Kiu pace ja aŭskultus 
Suferegojn, la tiomajn? . . . . 

Tago pasis, poste vesperiĝis 
Kaj pli poste milde eknoktiĝis. 

1) v.la rimarkon al la unua strofo de ĉi tiu kanto sub 4). 
— 2) el jugoslavaj popolkantoj prenita sed en multe pli 
deca formo tekstita proverba insulto. — 3) por la elbatita 
okulo (v. la 6-an strofon de ĉi tiu IV. kanto). — 4) v. la unuan 
strofon de ĉi tiu kanto sub 5). 
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La ĉielon plenplenigis steloj, 
l' okcidenton nur envolvis nubo; 
M a n k a 1 lun briletis sur ĉielo: 
De malĝoja sceno tristkandelo. 

Meze de la kamp' dezerta, 
Kreskas iu pratilio. 
Kaj apude kelkaj tendoj, 
Inter ili la plej bela, 
La plej bela, la plej granda 
De l' agao ĉiujn jen superas, 
Kiel cigno, blanka birdo 
Blankajn birdojn, la kolombojn. 

Blanka la tendaro brilas 
En mistera lunobrilo 
Kvazaŭ neĝo tomboj sub grandegaj, 
Kiujn en silenta temp ' ĉ i rkaŭas 
Teruregaj fantomoj malbonaj 
Timigantaj noktan la pasanton, 
Aŭ surdigas per imaga 
Hundbojado kaj leonmuĝego 
Kaj martirkriegoj la orelojn. 

Kvazaŭ tomboj de prapatroj 
Slavaj, kies fama gloro 
Malproksimen iam brilis, 
Kiujn Turkoj la ŝakalaj 
Tagomeze ankaŭ eĉ surdnokte 
Rapidcerbe kaj malĉaste 
Vagĉirkaŭas, pensante kiel 

1) neplena. 
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Larmaj timu la infanoj, 
Ke sur restoj de f e l i ĉ ' pli bona 
Ne dolorojn priploru amarajn. 
Ŝajnas esti leona muĝego, 
Ŝajnas esti hunda bojegado; 
Jen aŭdiĝas martira kriego, 
Jen siblado, pezega ĝemado; 
Aŭdu tinton fera de ĉenaro 
Kaj helpkriojn pro vampira faro. 
Aŭdu frat', ĉu krio estas ŝajno? 
Aŭdu tinton, ĉu ĝi estas ŝajno? 
Ho... aŭskultu... tio ŝajn' ne estas, 
Ĉar mi vidas, tio doloregas. . . . 
Ĉu ... vi ploras?.... tio ŝajn ' ne estas, 
Ĉar pro ŝajno oni ne p loregas ! 

Tendarfronte fajro brulas; 
Kaj ĉirkaŭe Turkoj moviĝadas. 
Iu novan metas brullogaĵon;2 

Iu buŝon igas fajrblovilo 
Kaj subblovas flamo pro pli bela; 
Iu kaŭras ent ir iĝe 3 

Apud li kaj sur ŝtipego 
Vigle kapron turnadas la grasan. 
Siblas la grasulo ĉe la ardo,4 

Viva ĝin lekĉirkaŭadas flamo 
1) tiuj subneĝaj tombegoj estas kvazaŭ tomboj de sla-

vaj prapatroj kaj tiuj imagaj fantomoj ĉirkaŭas ilin por timigi 
la posteulojn. Ili estas malamikoj penantaj, ke la ektimigi-
tuloj ne funebru pri la pereinta pasinteco kaj ke ili ne sopiru 
al pli bona sorto. — 2) la logaĵo estas ligno, kiun ekkaptos 
la fajro, kiel fiŝo la hokon. — 3) turka kutimo sidi kun pie-
doj entiritaj sub si. — 4) fandita graso gutetas en la ardan-
tajn karbojn siblante. 
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Kaj lumigas roson ŝ v i t an 
Defluantan turka sub turbano.1 

Satturninte l' Turko sian kapron, 
Ili ĝin deprenis de sur akso,2 

Surĵetinte tutan ĝin sur sofron,3 

Ili ĝin dishakis per tranĉilo. 
Turkoj sin malsataj altabligis 
Kvazaŭ lupoj malsategaj kaj per 
Ungoj la kaptaĵon dispecigis. 
La unua Smail-ago kaptis, 
Post li Baŭk kaj l' cetera hordo 
De la montaj lupoj laŭ belordo. 
Alportigis blankan la s im i ton 4 

Kaj al ĉiu botelon da brando: 
Manĝegadis viandon kaj panon, 
Brulfaritan drinkis la satanon. 5 

Fine la agao satiĝinte 
Per satano alia koleron 
Duobligis, li refuriozis: 
Honto estas al heroo tia 
Ne sukcesi haraĉon kolekti, 
Lancon ĵeti kaj celon ne trafi, 
Eĉ blindigi Turkon kaj ne rajon. 
Eĉ suferi ridon de l' kristanoj. 
Kiel flamo ekflamis la ago 
„Jen servuloj da viand' sufiĉe, 
ĵetu ostojn demorditajn riĉe 

1) v. II. k. paĝo 30. sub 5). — 2) anstataŭ „ŝtipo''. — 
3) sofro (turke) = malalta tablo. — 4) simito (turke) el tri-
tika faruno farita blanka pano. — 5) brandon. 
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Al la rajo, preparu rostaĵon, 
Se mi vokos, preta estu ĉio !" 
L' ago kriis kaj sub tendon iris. 

Vespermanĝi paŝis la servuloj, 
Vespermanĝi prepari l' amuzon: 
Pajlon sekan kaj ŝnuregojn hardajn, 
Por incensi malobean rajon, 
La piedojn supre, transkapiĝe 
Pendigotajn sur tilian branĉon. 
Ĉu incensi? Ĉu la oron ĉerpi 
El la rajo nuda kaj senpana? 
Kaj la rajo? Tiuj mizeruloj! 
Harda tero, alta la ĉ i e lo ; 
Ĝi observas plorkore l' ilaron, 
La senlarman lasas okulparon. 

La servistoj ĉion jam preparis, 
Ĝisatend i ne povas la koro, 
Plej Safer' sopiras solokula, 
Ke alvoku Ĉengijiĉ-agao: 
„Hazur,2 viroj, kun kristan' mizera, 
Lin pendigu sur tilian branĉon!" 

Dume l' ago sub la tendo sidas, 
Kun li Baŭko vojevodo ruza, 
Kaj Mustafo lia fidelĉato3 

Kaj aliaj Turkoj eminentaj. 

En la tendo ĉirkaŭe sur tero 
Etendiĝas beltapiŝoj, 

1) la turmentilojn. — 2) (t.) „antaŭen"! — 3) ĉato (t.) 
sekretario, skribisto. 
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Supre molaj duŝekoj1 petolaj 
Lukse brilas kaj la fortan 
Logas al voluptĝuad ' la korpon, 
Al volupto, dolĉa kaj dormeto. 
En angulo fajro sur malgranda 
Freŝhakita branĉaro kraketas, 
Susuretas karan kaj kanteton 
Plorprikantas kante kaj priploras. 
Meze ligna ia sur fostego, 
Ĉirkaŭ kiu enrondece 
Blanka tend' fiersterniĝas, 
Armilaro pendas akra, brila: 
Mortigtuboj fero kaj utila; 
El Damasko kurba la sabraro, 
Saturita vlaha per sangmaro. 
Jatagan'2 okope tie pendas, 
Tranĉiletoj apenaŭ nombreblaj; 
Orumitan belan la pafilon 
Oni tie multoble rimarkas 
Kaj sennombraj estas la pistoloj. 

Al topuz' 3 sed kia sin apogas 
Mirindaĵo ĝis nun ne vidata: 
Milda ŝafo lupo ĉe sovaĝa, 
Ĉarma f e in ' drako ĉe domaĝa? 
Guslo 4 estas, sed ne timu frato, 
Ĝin topuzo disrompi ne povas, 
Ne transformi kordojn je katenoj 
Kaj la arĉon je la ark ' , tendeno, 

1) (t.) matracoj. — 2) (t.) tranĉilego. — 5) (t.) feru-
mita bastono. — 4) v. antaŭp . sub p. 11). 
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La pon te ton 1 je ĉeval ' batala. 
La feinoj slavaj ja ne timas, 
Ke pereos ili ĉe topuzo; 
Bonsciante, kie ĝi malestas 
Maturiĝon slava kant' ne festas.2 

Kaj ekstere rava la ĉielo 
Per mallum' vizaĝon kaŝis; 
Se tra nuboj oni vidus, 
La Plejadoj,3 steloj etaj, 
Super la tendaro treme brilus; 
Kaj la l un ' rigardus kornotorda 
Okcidente antaŭ steloj brilaj, 
Kiel kapro antaŭanta l' paŝ ton. 4 

Nokt' ekstere blinda, surda. 
Son' nenie. Nur gutetas 
Roso eta, ploro de l' ĉielo. 
Densa jam estiĝis mallumego 
Sur montaro kaj en ebenaĵo, 
Ne vidiĝas fingro per okulo, 
Tiom malpli oni vidas vojon. 
Ve al tiu, kiun nune ie 
Nokto nigra survoje atingas, 
Kaj noktejon trovas li nenie! 

Jam ekblovis eĉ la ventoj; 
Kaj de tie opaj fulmoj 

1) sur violono tiu ligneto, al kiu estas akomodataj la 
kordoj. — 2) rilatas al jugoslavaj popolaj kantoj, kiuj pre-
fere temas pri batalado kaj heroa agado. — 3) grupo da sep 
steloj en la stelaro de bovoviro. — 4) La luno antaŭiras la 
stelojn kiel la kapro la paŝton. 
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Frapegantaj per ĉiela fajro, 
Ekblindigas la okulojn, 
Jen altiras eĉ pli densan 
Je la vido la mallumon. 
Kaj vi nun aŭskultu la tondrumon, 
Kiel ĝi de malproksime bruas, 
Poste pli proksime, pli terure 
Bruegado tra la montoj sonas. 
Bruas jen ĉielo, ebenaĵo, 
Eĥas jen montaro, profundaĵo: 
Ŝajnas: iĝos densa la hajlado. 
Ve al tiu, kiun nune ie 
Nokto nigra survoje atingas, 
Kaj noktejon trovas li nen ie ! 

Sed de l' vento sin deturne, 
Dum elnuba frapus fajro, 
Klara povus la okulo — 
Rigardante rekte en ebenon — 
Vidi homojn, kiuj kune paŝas, 
Kvankam nokto ilin dise kaŝas.1 

Nun al ili vojon montras flamo, 
Nun ĝin2 kaŝas nokto nigra; 
Tamen paŝojn, la facilajn, 
Ili en m a l l u m ' daŭrigas, 
Vigle sian interspacon 
Ĝis la tendoj malpliigas: 
En ma l lum ' noktejon sopirante, 
Kaj penetri tra m a l l u m ' provante. 
Ree frapis flam' ĉiela. 

1) pro mallumo ne povas vidi unu la alian. — 2) la vojon. 
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L' aro nokta plie proksimiĝas. 
Klare estas rimarkeble, 
Kiu gvidas, kiun ĝi konfidas. 
Unu ŝajnas ĉefo de la aro,1 

Kaj gvidant' fidela lia paro, 
Kutimita al montaro, kampo 
Gvidas noktajn la migrantojn. 
Vidu, frat', facilan lian paŝon, 
Kvazaŭ naĝus tra l' aero densa — 
Ĉiam io lin antaŭen tiras — 
Dum la trupo la postsignojn 
Liajn per du cent piedoj tretas. 
Eble lin la nokta kaptis timo 
Kaj sopiras al noktej' l' animo. 

Fulmo nun unua ekflamanta, 
Misterulojn vidis posttendare, 
En la vicoj orde ordigitaj 
Eĉ triflanke, por pli multaj ŝajni; 
Tie l' trupo staras nokta 
Kvazaŭ tondro surprizanta, 
Aŭ lavango ardeganta, 
Kiu fritsurŝutas valon 
El fajrega la montaro, 
Kiam ĵus ekdormis la homaro. 

Staras l' aro voĉojn aŭskultante 
Por ekscii, kie dormas l' ago, 
Sed alian ĝi ne aŭdas sonon, 
Ol Safer' ke kun la kunularo 

1) Mirko kaj Novico (v. antaŭp . p. 8.—9. sub 6) kaj 
p. 10. sub 1). 
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Ridas raja pri torturpreparo. 
Sub la tendo sidas l' ago 
Kaj tabakon ŝanĝas per la kafo, 
Nigran kafon per infera spiro. 
Subturbane sur la frunton 
Helan, ĉizis sulkojn li malhelajn, 
Kaj okulo la heroa 
Kiel griza la nubaro 
Eknubiĝis — kaj li silentegas. 
Pensas l' ago, ĉiel li cerbumas: 
Pri balĉakoj1 kaj knabinatakoj, 
Pri ĉasado kaj pri falkflegado, 
Pri la oro kaj militlaboro, 
Pri ĉenaro kaj la Montanaro,2 

Pri ponardoj kaj pri halebardoj; 
Kaj ekflamis kiel flamo viva: 
Honto estas al heroo tia 
Ne sukcesi haraĉon kolekti, 
Lancon ĵeti kaj celon ne trafi, 
Eĉ blindigi Turkon kaj ne rajon, 
Eĉ suferi ridon de Kristanoj. 
Kiel flamo ekflamis la ago; 
Sed vidinte sur fosteg' la guslon 
La heroo inter la armiloj, 
Li subigis sian sangkoleron, 
Ekdolĉiĝis sang' maldolĉa 
Per ĉiela harmoni ' de kordoj, 
Kaj pli frua l' sangsoifo 
Iĝis tuja kantsoifo; 
Tia fluas el la kan t ' edifo! 

l) teniloj de la sabroj. 
p. 8. sub 5). 

2) Montenegranaro (antaŭp . 
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Kaj al Baŭk' parolis la agao: 
„Baŭko, ho, vi inda vojevodo, 
Oni laŭdas vian heroecon; 
Sed se musoj el montar ' atakus, 
Diru, Baŭko, kiom vi da musoj 
Sola heroulo disfrakasus?" 

„Ses almenaŭ, bona gospodaro."— 

„Neniulo, hundo, vojevodo, 
Mi pli granda taksis vin heroo. 
Dudek da Montanoj se atakus, 
Helpu tiel min la turka kredo, 
Dekapigus mi ja ilin sola . . . . 
Sed fumante, ankaŭ enpensiĝe 
Preskaŭ mi forgesis la plezuron, 
Kiun nokto nigra malehligas: 
La incenson sub tiuj kristanoj.1 

Per Alah', vi estas kantartisto, 
Kaj mi guslon, kanton avidegas: 
Nu, vi kantu, ke mi ne sopiru." 

Baŭk leviĝis, guslon prenis 
Kaj modeste entiriĝe2 

Sur antaŭan sidiĝis la lokon. 
Kaj antaŭe apoginte 
Sur duŝekon li la guslon, 
Nur per arĉo iomete 
Vibrigetis la ĉevalan voston:3 

Kaj la kojnon grincturninte 

l) v. paĝ . 55. sub 5) kaj 60. sub 1). — 2) v. paĝ. 58. 
sub 3). — 3) la kordojn. 
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Kelkajn fojojn, altsonore 
Agordita ĉe l' kordaro 
Ruza la kantanto jene kantis: 

„Dio kara, granda mirindaĵo, 
Kia estis forta l' Rizvan-ago1 

Ĉu per glavo, ĉu per halebardo, 
Per pafilo akra kaj tranĉilo, 
Per la pugno kaj ĉevalo bona! 
Venis l' ago en Kosovo-kampon 2 

Kaj kolektis caran3 la haraĉon: 
Ĉie flavan pokape cekinon, 
Pofajruje grasan ŝafoviron 
Kaj ponokte unu junulinon. 

„Caran l' ago kolektas haraĉon, 
Donas rajo, obstina ne donas: 
Kie li postulas orcekinon, 
Tie ofte kupra nek troviĝas; 
Kie grasan ŝafviron fajruje, 
Ili donas, sed ĝi ripojn montras; 
Kie nokte unu junulinon, 
Avinaĉo tie eĉ malestas. 

„L' ago rajon arestis obstinan 
Kaj ĝin kampe disige vicigis, 
Per ĉevalo rajde transsaltadis. 

1) Ali-paŝo Rizvanbegoviĉ el Stolaco. La „ruzulo" 
Baŭko ironie aludas al tiu agao, kiu tiutempe vere estradis 
en Stolaco, dum la estrejo de Smail-ago estis la malgrava 
loko Lipnik. Smail-ago tuj ekkonis, ke la kanto koncernas 
l i n . — 2) vidu antaŭp . p. 11. sub 4). — 3) caro = imperiestro. 
Rilatas al la serba despoto Lazar, kiun oni en la sudslavaj 
popolkantoj titolas „caro". 
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La unuan dekon li transsaltis; 
Kaj la duan dekon li transsaltis; 
Sed rajdinte al la tria deko, 
Furioze b lankĉeval ' saltetis, 
La fatala zono diskreviĝis: 
Forta l' ago sin surherbe trovis. 

Ne longtempe post okazo tiu, 
Disvastiĝis flustro en Kosovo — 
Frukta kampo, de la buŝ' al buŝo. 
Ju pli pluen, des pli forte kreskis, 
Plua rido, plua moko raja, 
Eliĝinte l' kanto el la guslo, 
Ĝin kosova kantas nun blindulo: 
„Rizvan-ago estis fifortulo".1 

Dum ankoraŭ la fatala kanto 
Tondre sonis el la buŝ' de Baŭko, 
Kiu l' agon, kaj ne la kantanton, 
Rigardadis, tiu povis 
Survizaĝe vidi veon, 
Furiozon, doloregon 
Kaj aliajn cent monstregojn, kiuj 
Ĉiuspire en fiera koro 
Neston de hontaĵo kaj mokaĵo 
Pere d' ungoj fosas sangoplenaj.2 

1) Titolo kaj komenco de popola kanto. — 2) P r o z e 
ĉi tiu strofo en la originalo laŭvorte tekstas jene: Kiu — 
ankoraŭ dum la fatala kanto el la buŝo de Baŭko sonis ton-
dre — rigardadis la agaon kaj ne la kantanton, tiu laŭ la 
vizaĝo de l' ago povis ekkoni liajn veon, doloron, koleron, 
furiozon kaj centon da aliaj monstreg-oj, kiuj en fiera koro 
je ĉiu spiro per sangaj ungoj fosas la neston de hontaĵo kaj 
mokaĵo. 
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Sanga flamo ekbrulis unue 
Koro en lia kontraŭ la rajo, 
Kontraŭ vlahoj hund-kristanoj 
Tute ne indaj, ke sunmajesto 
Ilin varmigu en turkĉeesto. 

Feron, ŝnuron kaj venenon, 
Fajron, vergon la teruran, 
Bololeon, cent torturojn 
L' ago en moment' elpensis, 
Por ĉesigi montrojn de l' hontado 
Kaj konservi puran rememoron, 
Puran nomon ĉe mildkordsonado. 

Nigra sur la brovojn nub' sidiĝis; 
Fajrosimile flamas la okuloj; 
Ruĝa vizaĝon lekas la f lamo; 1 

Kolerege naztruoj vastiĝas; 
Sur la buŝo blanka sub la ŝaŭmo 
Fiinfera aperis esprimo, 
Kvazaŭ dirante: iĝu viktimo, 
Nur en kanto restu la estimo! 

Kiam Baŭko lastan sian vorton 
Elbuŝigis, tiu en momento 
Kvazaŭ fulmo frapis lian cerbon: 
Rajo ne atestas la hontaĵon, 
Ĝi ne havas buŝojn nek okulojn; 
Batu l' rajon, kune l' Turkojn batu, 
Nur valoran la memoron ŝatu ! 

1) La sango ruĝigis lian vizaĝon. 
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Sed subite terurpenson 
Korprofunde dronas l' ago; 
Trajtojn igas mildaj, molaj, piaj, 
Dum vizaĝe ĉ i a m pli montriĝas 
Flamo de kolero; li intencas 
Ŝajni al la mond' kvieta, sed li 
Tremtimegas. Kaj ĉefine kaŝi 
Nepovante ĉagrenegon k laran, 1 

Li leviĝas brue kriegante: 
„Hazur2 rajon, hazur tranĉilegojn, 
Fajron, vergon, bolan la oleon; 
Fortojn ĉiujn inferajn ellasu! 
Mi heroo estas, diros kantoj: 
Tial ĉiujn viktime kurĉasu!...." 

L' ago bone eĉ ne finis, 
Jen pafil' ekstere krakis 
Kaj Saferon, kiu tuje 
Obeema preta saltis, 
Por ĉiame tu tb l ind ig is ; 3 

Kion hodiaŭ ĝ i l i t o 4 

Ekkomencis, kuglo rekompencis. 

„Vlaĥoj, v laĥoj!" ĉie eĥas krio. 

Dume parto de la trupo 
La tendaron pafplenŝutis. 
„Vlaĥoj, vlaĥoj!" Turkoj krias, 
„La ĉevalon!" l' ago tondras. 

1) por ĉiuj videblan. — 2) v. paĝ . 60 sub 2). — 3) mor-
tigis. — 4) (turke) lanco (v. la 5. strofon de ĉi tiu kanto). 
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Dua parto nun pafegis. 
„Ĉie vlaĥoj! pafilojn, t ranĉi lo jn!" 
„Ĉevalon, ĉevalon, Haso, ĉevalon!" 

Mortpafegis parto l' tria; 
Kaj jam Haso rapidege 
Alkondukis la ĉevalon. 
Antaŭ ol sin l' ago sursidigis, 
Fulmo frapis el la nubo, 
Kuglo varma lin kun ter ' kunigis. 
Nokt' malluma; kiu lin morttrafis? 
Sed proksime ja nur Mirko pafis .... 
Tra la nokt' flugetis senkorpeca 
Bravanimo, nuda, malgajeca! .... 

Falis l' ago, tamen Turk' batalas, 
Sed mallumo miri ne permesas, 
Kiajn heroaĵojn ĝi vualas. 

Pro mallumo nenio vidiĝas: 
Sed se flam' ekbrulas el ĉielo, 
Aŭ fidela el pafilo, tiam 
Ofte Turko kun kr i s tan ' renkontas 
Antaŭ akra la tranĉilo 
Kaj ne malproksime de l' pafilo; 
Ĉirkaŭprenas sin per manoj feraj, 
Interkisas sin per bekoj feraj 
Kruc ' —profeto,1 unu ĝis pereas: 
Tian jen malamon koro kreas! 

En vestaĵ' de nokto nigra 
Kruelega Mort' tra l' kamp' sangvadas; 

1) anstataŭ kristano kaj Turko. 
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Fulmsimile brilas la okuloj, 
Akra blovas tra la ostoj vento; 
Tondraj sonas voĉoj de lamento, 
Jene „ho ve!", jene „medet, mede t ! " 1 

Jene „helpu, aĥ,2 Jesuo, sankta!" 
Ĝemas , siblas, kaj — la mort' singultas, 
Nun ĝi kaptas Turkojn, nun kristanojn, 
Sia per vestaĵ' l' okulojn ligas! 

Ĉi pereis l' agaj fideluloj 
Mujo, Haso, Omero, Jaŝaro 
Kaj tridekoj da aliaj Turkoj! 
Baŭkon savis nokto la malluma 
Kaj aliajn lerte forkurintajn. 

Kiu sin ĉe l' ago etendigas, 
Ambaŭ ke mortintoj dentgrincigas ? 
La Novico, Haso kiun murdis, 
Ĵus al morta la leon' 3 saltonte,4 

Inter Turkoj lin senkapigonte. 

Mortpafila hajlo ĉesis, 
Nun torentas hajl' ĉiela; 
Nokta trupo iris en tendaron. 
Nokt' terura sangverŝita, 
Post plenumo de l' herookupo, 
Laca trovis noktejon la grupo. 

1) v. paĝ . 25. sub 2). — 2) Zamenhofa interjekcio (Dua 
libro de l'„Lingvo Internacia"). — 3) al l' agao. — 4) Novico. 
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FATO 

Mont' Lovĉeno1 ĉielen altiĝas, 
Kaj proksime kampo etendiĝas. 
En la kamp loĝejo la ermita,2 

Kaj interne kamero malgranda. 
En ĝi ia miraklo montriĝas: 
Antaŭ l' kruc ' la Turko nun kliniĝas. 

Staras Turko vestita belege 
Sub turbano3 kaj kun tranĉa sabro, 
Kun pafilo kaj akra tranĉilo; 
Tremtimige, ke li tuj vin murdos. 

Sed ne timu, kara mia f rato ; 
Malsovaĝa l' Turko vin ne murdos; 
Modestul ' ektimas li facile. 
Frapu nur la plankon per piedo, 
Krucas tuj la brakojn li sen tedo, 
Brakojn krucas kaj la kapon klinas, 
Li unue l' dekstran al vizaĝo, 
Poste ĝis la frunto alten levas. 

1) v. antaŭp . p. 12. sub 2). — 2) La lasta montenegra 
vladiko (episkopo) kaj gospodaro (landestro) — laŭ iama 
moro: eklezia kaj civila estro de Montenegrujo en unu per-
sono — kaj grandfama poeto Petar II. P e t r o v i ĉ N j e g o ŝ 
(1813.—1850.) nomis sin mem „ermito" (piulo vivanta en 
soleco). Inter aliaj li eldonis ankaŭ poemaron „Cetinja Er-
mito". — 3) v. p. 30. sub 5). 
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PARTO 4
“La Suda Stelo” - recenzoj rilate al Špicer 

 Pluraj favoraj kaj laŭdantaj recenzoj aperis en la jugoslavia esperanta 
gazeto “La Suda Stelo” en 1933. Supozeble ilin skribis Leo Kun, la redaktoro.
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PARTO 5
Malfavora recenzo de Kálmán Kalocsay 

 Oni devas bone konsideri la opinion de Kalocsay, ne nur tial, ke li estis 
grandega esperanta poeto, sed ankaŭ tial, ke li estis esperantisto eksterlanda, do 
kapabla juĝi pli objektive ol esperantistoj el Kroatio.
 Ĉi tiu opinio estas iom malfavora. Kaj tute prave!
 Mi mem opinias, ke la traduko de Špicer havas pli da poezia spirito, ol 
la traduko de Bedeković kaj Stalzer. Kaj multe malpli da eraroj. Sed tamen sufiĉe 
multe da eraroj ankoraŭ restis, eĉ tro da ili. Do, la laboro de Špicer estis certa 
progreso rilate al Bedeković, sed ne sufiĉa!
 La sekva recenzo de Kalocsay aperis en “Bibliografia gazeto”, 1933, 
numero 2, paĝoj 25-26.

Kálmán Kalocsay 
(1891-1976)
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PARTO 6
Stalzer mencias la tradukon el 1910 

 
 La sekva letero de Ivan Stalzer (Štalcer) publikiĝis en “La Suda 
Stelo” n-ro 3/1933. Li reagis al iu artikolo de Mavro Špicer, kiu skribis pri la 
“antaŭmilita esp. movado ĉe ni”. (Temas pri la unua mondmilito.) Tie Stalzer 
mallonge menciis la polemikon inter Špicer kaj li.
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PARTO 7
Unu perdita traduko

 “Hrvatska revija” (Kroata Revuo) eldonita de Matica Hrvatska en 
1931 mencias, ke “finfine Zlatko Hribar tradukis ‘Smrt Smail-age Čengića’ al 
esperanto. Sed la manuskripto ankoraŭ ne estas presita...”
 La afero restas por esplori.

PARTO 8
Kalocsay - nova recenzo en 1973
(pri la traduko de Josip Velebit)

 Josip Velebit (1911-2000) estis elstara kroata esperanta poeto kaj 
tradukanto. Li en 1972 tradukis la eposon de Mažuranić. 
 La tradukon eldonis Kroatia Esperanto-Ligo (la hodiaŭa Kroata 
Esperanto-Ligo). La presejo estis “Plamen” en Slavonski Brod. La tradukon 
recenzis Ivo Rotkvić, unu el la plej gravaj kroataj esperantistoj kaj elstara 
tradukanto.
 Tiu traduko estas la plej bona kaj verŝajne la definitiva!

Josip Velebit 
(1911-2000)
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PARTO 9
La traduko de Josip Velebit 1972

 La tradukon enkomputiligis Stanko Rukelj.

Titolpaĝo de la eldono el 1973
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I V A N M A Ĵ U R A N I Ĉ 

LA MORT O 
DE 

SMAIL-AGAO ĈENGIĈ 
EL LA DOKUMENTITA KAJ KRITIKE 

ESPLORITA ELDONO TRADUKIS 

JOSIP VELEBIT 

ELDONIS: KROATIA ESPERANTO-LIGO 
Z A G R E B, 1972. 
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LA TITOLO DE LA ORIGINALO: 

IVAN MAŽURANIĆ, SMRT SMAIL-AGE ČENGIĆA 

RECENZIS: AKADEMIANO IVO ROTKVIĈ 

PRESEJO »PLAMEN«, SLAVONSKI BROD 
Skanis kaj elektronike aranĝis: Stanko Rukelj, 2010. j. 
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PRI LA AŬTORO KAJ LIA VERKO 

La kroata popolo, dum sia miljara ekzisto sur la balkana 
teritorio, daŭre devis kontraŭstari al multaj malamikoj kaj 
defendi sian vivon. Inter kelkaj, por la popola vivo gravaj 
eventoj, en longa tempoperiodo, decida estis tiu en la 11-a 
jarcento, kiam kroatoj ĉesis surtronigi siajn proprajn reĝojn, 
kaj multe pli poste, en la j. 1790/91, kiam la kroata parla-
mento, pro la streĉa situacio en la rilatoj inter Kroatio kaj 
Hungarlando, sub la habsburga dinastio, provizore permesis 
la limigon de iuj fundamentaj elementoj de 1'kroataj ŝtataj 
leĝrajtoj. 

Ilian revivigon, sub tute aliaj kondiĉoj, realigis la kroata 
nacia movado, konata sub la nomo »ilira movado«, aŭ »kroata 
popola renaskiĝo«. La movadon prezentis grupo de junaj in-
telektuloj, kiujn gvidis Ljudevit Gaj. Tiu lerta kaj kapabla 
juristo sukcesis realigi la eldonon de la kroatlingva ĵurnalo, 
kaj baldaŭ ricevis multajn kunlaborantojn kaj adeptojn, inter 
kiuj videble elstaras la poeta figuro de Petar Preradoviĉ 
(1818—1877) kaj Ivan Maĵuraniĉ (1814—1890), aŭtoro de la 
eposo »La morto de Smail-agao Ĉengiĉ«. 

La poeto devenas el Novi, en la kroata marborlando, kien 
translokiĝis liaj prauloj, en la 16-a jarcento, el la sudaj regio-
noj. La viroj de tiu ĉi familio akiris la famon kiel defendan-
toj kontraŭ la malamikaj atakoj de sur la maro kaj interne 
de la lando. Post la gimnaziaj studoj en Rijeka li studas la fi-
lozofion en Zagreb kaj Szombathely, kie li ekscias pri la ilira 
movado kaj baldaŭ iĝas konstanta kunlaboranto de ĝia ĵur-
nalo. En Zagreb li finas la juran studon kaj unue laboras 
kiel suplento en la zagreba gimnazio kaj poste kiel advokato 

5 



99

en la proksima urbo Karlovac. En la j. 1848, kiam oni ĉesigis 
la feŭdalismon, Maĵuraniĉ iĝis popola deputato, kaj en la j. 
1873, post brilaj sukcesoj en la kariero, li ekestas kroata ba-
nuso, kiel unua banuso popoldevena. Dum sia sepjara regado 
li multon faris por la progresigo de la klereco kaj por la orga-
nizo de la ŝtata administracio en Kroatio. 

Maĵuraniĉ estis konata kiel tre klera homo, kiu krom 
juro okupiĝis pri matematiko, filozofio kaj astronomio. 

Ankoraŭ kiel gimnaziano, li skribis versojn en la stilo de 
monaĥo Kaĉiĉ, kiu la plej gravajn eventojn prezentis en la 
popola deksilaba verso, kaj lia libro iĝis hejma popollegaĵo en 
la tuta marbordo kaj en la regionoj proksimaj al la maro. 

En la momento kiam Maĵuraniĉ aperigas sian eposon 
(1846), la turka potenco ankoraŭ daŭras en la orientaj regio-
noj de Balkano, en Bosnio kaj Hercegovino, Serbio kaj Mon-
tenegro. 

La lasta motivo, kiu instigis lin verki la eposon, estis la 
okazaĵo en la j. 1840, kiam en la apudlima batalo, inter la 
turka kaj montenegra rotoj, pereis Smail-agao Ĉengiĉ, konata 
malamiko de montenegranoj. Tiu ĉi batalo estis por la poeto 
grava evento, ĉar li kredis, ke per ĝi komenciĝas la agonio de 
la turka despotismo, kio al la sudslavaj popoloj ebligos, fine, 
akiri la deziratan liberecon. 

Tridek ok jarojn poste, Maĵuraniĉ fakte ĝisvivis la eva-
kuon de la turkaj militistaj fortoj el Bosnio kaj Hercegovino 
kaj la rekonon de la aŭtonomio al Montenegro. 

Sed estis ankoraŭ unu fakto, kiu inkube premis la men-
son kaj la koron de la poeto: la indiferenteco de la okcidenta 
Eŭropo por la nenormala situacio sur Balkano. Neniu zorgis 
pri la popoloj, kiuj per siaj sangaj oferoj, retenante la turkan 
soldataron dum kvar jarcentoj, savadis la sendependon de 
1'eŭropaj landoj, ebligante al ili relative trankvilan vivon. 
Jen, la versoj, kiuj malgraŭ sia forta sugestiveco ne sukcesis 
rompi la flegmon kaj malatenton de la Okcidento: 

»Ho se 1' popoloj de ĉi mondo vidus 
El ebenaĵoj, kie vid' perfidas, 
Ĉi krucon, kiu, sen malvenk', sur Lovĉen 
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En alton sin etendas, kaj se ili 
Imagi povus, kiel turka monstro, 
Penante ĝin per granda faŭk' engluti, 
La dentojn vane rompas sur ĉi rokoj, 
Ili ne starus manojn kruciginte, 
Dum vi pro kruc' suferas, nek malinde 
Barbar' vin nomus tiuj, kiuj dormis, 
Dum vi por kruc' la vivon oferdonis!« 

La verko, malgraŭ sia aktuala temo kaj aparta artisma 
kvalito, restas preskaŭ nerimarkita ekster la limoj de Balka-
no. La ironio de la sorto volis, kaj oni iun mezvaloran poemon 
pri la sama temo agnoskis kaj publikigis kiel valoran artaĵon. 

La eposo konsistas el kvin kantoj. La kvar unuaj per su-
gestaj bildoj pentras la persekuton de la kristanoj, la prepa-
rajn paŝojn por la finkalkulo kun la popolpremanto, kiu oka-
zis baldaŭ post la ekmarŝo de la malgranda roto, kaj la krue-
laĵojn de la turka estro kaj liaj helpantoj post la sensukcesa 
haraĉkolektado. La kvina kanto per la simbolaj bildoj mon-
tras la neeviteblan finon de ĉiu tiraneco. 

La plurjarcenta ĉeesto de la turka soldataro sur Balkano 
per si mem supozigas la fakton, ke la poeto Smail-agaon, 
sian protagoniston en la verko, konsideris nur simbola figuro, 
per kiu li sugestas al la leganto imagi al si sufiĉe grandan 
nombron de 1' turkaj soldatestroj, kiuj »pro la gloro de la 
turka imperio« dum longaj jarcentoj turmentis kaj ne ma-
lofte masakris la kristanan rajahon sur la sufiĉe vaste regata 
balkana teritorio. Finfine, laŭ la historiaj faktoj, Smail-agao 
mem ne estis tiel kruela al siaj kristanaj venkitoj. 

La eposo, laŭ la opinio de 1' plej fidindaj literaturaj kri-
tikistoj kaj fakuloj, prezentas unu el la plej gravaj beletraj 
realigoj de la kroata literaturo meze de la 19-a jarcento, kaj 
unu el la plej elstaraj eposoj en la hodiaŭaj jugoslaviaj lite-
raturoj. Kaj tiel altan prijuĝon la verko akiris pro la fakto, 
ke la poeto, dank' al siaj larĝaj artistaj konceptoj, feliĉe suk-
cesis kunligi kaj interpacigi kelkajn influojn: tiujn de la 
klasika kaj tiama itala literaturoj, de la dubrovnika poeto 
Ivan Gunduliĉ (1589—1638), kaj la influon ek de la infaneco 
konata inspirodona popola poezio. 
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Por la verkista kreoplano apartsignifa estis lia studo de 
ia poezio de Ivan Gunduliĉ. Oficiale invitita de »Matica ilira« 
kompletigi la eposon »Osmano« de Gunduliĉ, en kies verko 
mankis du kantoj, kio por ĉiam restis nesolvita enigmo, Ma-
ĵuraniĉ havis la okazon konvinkiĝi pri la riĉa lingvotrezoro, 
kiun prezentis la dubrovnika (dalmatia) varianto de la sama 
lingvo, kiun li parolis. Tiu konvinko estis decida: la eposo 
estas kreita en la sinteza lingvo, farita el la literaturlingvoj 
de la nordo kaj sudo, aŭ pli klare, el la tiam uzataj lingvoj en 
la literaturaj centroj de Dubrovnik kaj Zagreb, refreŝigita 
ankoraŭ per la ritmo kaj esprimĉarmoj de la popolkanto. Nu, 
kompreneble, ĉiuj ĉi spertoj kaj kulturaj atingoj de la poeto 
ne farus la verkon unuaranga artaĵo sen lia verkista kapablo 
kunfandi kaj akordigi tutan tiun riĉan heredaĵon, kiun li 
prezentis en la verko. Nur la miriga artista magio povis krei 
tiel sonoran kaj esprimriĉan versartaĵon, en kiu specifajn 
kolornuancojn faras la turkismoj, kiuj sentigas la lingvon de 
la vastaj regionoj regataj tiam de turkoj, kaj kie ili ankaŭ 
hodiaŭ ne perdiĝis. 

La homama, meditema kaj ne tre parolema naturo de la 
poeto, tiujn siajn ecojn montras ankaŭ en la verko. La pezan 
tragedion de la rajaho li detale pentras tie, kun sincera 
kunsento kiel artisto kaj homo, kiu samtempe treege suferas 
pro la fakto, ke la homon, tiun cerbe plej evoluintan estaĵon 
sur la Tero, tamen tiom karakterizas la praavideco, kun kiu 
li prirabas ĉiujn ĝiajn materiajn bonaĵojn, kaj fariĝas sanga-
vida sovaĝulo al sia kunfrato, nenian instruon profitante de la 
naturo, en kiu speguliĝas mirinda dia zorgo pri ĉio viva: 

De Dio al birdoj, jen, ĉiel donitas, 
Trunkkavoj pacaj, nestoj laŭ deziro; 
Al fiŝoj akvo kaj la vasta maro, 
La vitra domo por vastiĝi dise; 
Al sovaĝbestoj je dispono estas 
Herbejoj, montoj, grotoj kaj arbaroj; 
Kaj al rajaho eĉ pankrust' ne restas 
Sekega por moligi ĝin per larmoj. 
Sed ĉu mi pravas? La ĉiel' havigis, 
Nur turko ĉion al si alproprigis. 
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Smail-agaon Maĵuraniĉ karakterizas lakone, per kelkaj 
vortoj, kaj zorgas resti justa, kiam priskribas liajn militistajn 
ecojn: la agao estas kuraĝa, ne toleras timulojn en sia medio 
kaj pro tio mortpunas la maljunan turkon, kiu al li reko-
mendis liberigi la kaptitajn montenegranojn, kiuj, laŭ lia 
opinio, sendube klopodos venĝi la rajahon. Li priridas ankaŭ 
sian vojevodon Baŭkon, kiel malkuraĝan kaj mallertan mili-
tiston. Smail-agao revas eĉ pri la postmorta gloro kaj timas 
la guzlon kaj la popolkanton, ĉar ili povus difsamigi liajn 
malsukcesojn en la haraĉkolektado kaj perarmilaj ekzercoj. 
La fakto, ke li konas la magian povon de la menciitaj popo-
laj informiloj, malkaŝas lian devenon: Ĉengiĉ, kaj same tiel 
Baŭko, estas islamanigitaj slavoj. Tiu fakto permesas ankaŭ 
aliajn konkludojn ne nur pri Ĉengiĉ kiel militisto kaj homo, 
sed ankaŭ pri la stranga ludo de la sorto kun la homaj vivoj 
sur la malpaca balkana tero. 

La eposo estas publikita en cento da eldonoj kaj tradukita 
en 38 lingvojn; inter la du lastaj militoj aperis ankaŭ la Es-
peranta traduko de Mavro Ŝpicer (1933). La beletra kritikisto 
kaj verkisto prof. Ivo Frangeŝ akcentas la fakton, ke »La 
morto de Smail-agao Ĉengiĉ« estas unu el la plej ŝatataj te-
moj de la relative juna kroata kaj monda slavistikoj. »Oni 
povus verki — li diras — eĉ la historion de la kroata litera-
turscienco konsidere la prijuĝon de la kritiko kaj la esplora-
don de la verko de Maĵuraniĉ«. 

La poeto en sia eposo uzis la ok- kaj deksilabajn versojn, 
kiuj en la tradukaĵo estas plilarĝigitaj je unu silabo. Rilate 
la rimojn li malofte uzis ilin, ĉar la apliko de 1' asonancoj estas 
ĉe li pli ofta. La tradukaĵo spegulas la saman uzmanieron. 
La larĝa ebleco konsideri certan songrupon jen unu, jen dusi-
laba, kion permesas la specifa konsisto de la vortoj en tiu ĉi 
slava lingvo, same kiel la uzo de multaj sinicezoj, helpis al 
la verkisto eviti la monotonecon de la striktaj ok- kaj deksi-
labaj versoj de la popolkanto. 

J. V. 
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V O R T K L A R I G O J K A J N O T O J 

Ĉi-sube ni klarigas ĉefe la proprajn nomojn, la turkajn 
kaj la aliajn vortojn, kiuj ne troviĝas en la Plena Vortaro, 
nek en la Grand Dictionnaire Esperanto Francais de G. Wa-
ringhien. Pri la turkismoj atentigas la mallongigo (t). Ili 
estas notitaj laŭ la formo uzata en la verko. Same tiel ni kla-
rigas la unuopajn esprimojn kaj frazojn, kies klarigoj ŝajnas 
al ni necesaj. Aliaj mallongigoj: mit. (mitologio); reg. (religio). 

aman (t) 104 vekrio: helpon! 
antaŭ malsata mus ' 
elmonta 15 antaŭ la montenegranoj 
arslano (t) 56 leono 
babo (t) 181 patro 
balĉako (t) 901 tenilo de sabro aŭ glavo 

(spado) 
batalil' sespinta 811 batalbastono kun ses akraj 

najloj, pintoj 
Baŭko 737 vojevodo, alie nehistoria 

persono, kiu ne partoprenis 
ĉe la pereigo de Smail-agao 
Ĉengiĉ 

Cetinje 162 urbo en Montenegro 
Cuce, 152 Bjelice, Bjelopavliĉi, gentoj 

montenegraj 
ĉalmo (t) 728 tola volvaĵo ĉirkaŭ la fezo 
ĉato (t) 777 skribisto 
Ĉekliĉi 154 vilaĝo kaj gento samnoma 

en Montenegro 
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damaskaj sabroj 794 kurbaj sabroj el ŝtalo for-
ĝitaj en Damasko 

delio (t) 167 heroo, forta viro, aŭ armita 
militanto 

Durako 8 turka nomo, ĉi tie uzita laŭ 
la persono el la eposo »Os-
mano« de la poeto I. Gun-
duliĉ 

Durmitoro 175 monto en Montenegro 
duŝeko (t) 781 kuseno 
Erinioj (mit.) 990 diinoj de venĝo laŭ la greka 

mito; en la verko: kolerego, 
furiozo 

fajra diablaĵo 742 forta, arda brando 
falakoj (t) 484 ŝtipoj por fiksi la hompie-

dojn ĉe la vipado 
fiŝeko (t) 293 kartoĉo, ŝargaĵo, pafaĵo 
grasaj bovoj 21 bovoj, kiuj tiris la vikti-

mojn, sur la pintigitajn pa-
lisojn 

ĝelato (t) 22 ekzekutisto 
ĝilito (t) 512 lanco sen fera pinto 
ĝogato (t) 975 blankhara ĉevalo 
haraĉo (t) 488 hungare: haracs, bulgare: 

haraĉ; kapimposto 
harbo (t) 515 lanco 
hazur (t) 773 estu preta(j)! 
Hektoro 565 greka heroo, filo de Priamo 

kaj Hekuba; lin mortigis A-
kilo kaj lian kadavron, ligi-
tan al batalveturilo, trenis 
ĉirkaŭ Trojo, ĝis la patro 
ne ellaĉetis ĝin 

hercego 3 hungare: herczeg, germane; 
Herzog; vojevodo 

hundo gratu ĝian eŭfemismo por la maldeca 
panjon 651 blasfemo 
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ilira movado 

iu pri 1' pafilflamo zorgas 
292 
kampo de Gacko 478 

kanĝio (t) 588 

kavazo (t) 136 

Komljani 279 

Kosovo-kampo 956 

kruco(j) 27 

kruco kaj profeto 1073 
kruco tilia 50 

la nomon ilira ekuzis Romi-
anoj por la tuta balkana te-
ritorio, sur kiu vivis la ilira 
gento; poste oni tiun ĉi no-
mon uzas por la kroata lin-
gvo kaj ofte por la kroata 
popolo; Napoleono kreis Ili-
rajn provincojn, dume Au-
strio el la slovenaj landoj 
kaj Istrio faras Reĝlandon 
Iliran; Gaj, kredante tiam, 
ke la kroata popolo devenas 
de la iliraj gentoj, tiun ĉi 
nomon uzas ankaŭ por sia 
ĵurnalo, sed ĝin ricevas an-
kaŭ lia tuta movado 
iu zorgas pri fajroŝtono (si-
liko) de la pafilo 
pli ĝuste: Gataĉko kampo; 
la mortfalon de Ĉengiĉ Ma-
ĵuraniĉ lokigas sur tiun 
kampon, en kiu situas la 
urbo Gacko 
vipo, skurĝo; kanĝioj trio-
blaj: trioble plektitaj vipoj, 
skurĝoj 
la plej fidinda servisto, gar-
disto, aŭ policisto 
Komani, vilaĝo en Monte-
negro 
rondvalo en Kosovo kaj Me-
tohio 
moka nomo por la kristana 
rajaho; la vorto havas ne 
nur religian, sed same tiel 
socian, klasan kaj nacian 
signifojn 
kristano kaj mahometano 
moknomo por la kristana 
rajaho kun la senco: pli 
malforta ol tiliarbo 
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kulaŝo (t) 520 

ankaŭ la man' aŭdaca 
ekdormetas 525 

lando de hercego 3 

lastjuĝa korno 614 

Lovĉen 370 

lumeto 532 

medet (t) 111 

Mirko 237 

montarano 5 
montmusoj 89 

Moraĉa 7 
Mujo 545 

Novica 136 

ĉevalo cindrohara, flaveska. 
aŭ musokolora 
laŭ la popolkanto, kun la 
signifo: la mano aŭdaca per-
fidas 
nomata: Hercegovino; en la 
15-a jarcento turka terito-
rio, hodiaŭ ĝi kun Bosnio 
faras unu el la kvin jugo-
slaviaj respublikoj 
laŭ la kristana kredo okazos 
la fino de la mondo, kiam 
la kredantoj per korno estos 
alvokataj al la Lasta juĝo 
la plej alta monto montene-
gra 
aŭ lumilo en figura senco: 
okulo 
simpla vekrio de turko mor-
tanta: helpon! 
princo (en la senco de la 
germana titolo Furst) de la 
montenegra gento Drobnjak; 
lia plena nomo: Mirko Dam-
janoviĉ Aleksiĉ (1803-1890), 
partoprenis en la ekmarŝo 
kontraŭ Smail-agao Ĉengiĉ 
montenegrano 
moknomo por montenegra-
noj 
rivero en Montenegro 
Hasano, Omero kaj Jaŝaro, 
nomoj de servistoj, kiuj ser-
vis ĉe Smail-agao 
laŭ la historia fakto, Novica 
(Ceroviĉ) ne estis turko; la 
poeto prezentas lin filo de 
Durako por pliprofundigi la 
motivon de lia ago 
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punktado eta 75 piko kaŭzita de pinto, kiu al 
la turko glacie ektuŝis la 
animon; latine: punctura 

rajaho 497 turka-araba vorto, por nomi 
la nemahometanajn subulojn 

rakĉino (t) 147 ruĝa ĉapo 
Rizvan-agao 952 ne estas historia persono; 

ŝajnas, ke Maĵuraniĉ uzis la 
nomon de Ali-paŝao Rizvan-
begoviĉ-Stoĉeviĉ (1761-1851) 

Rovci 282 vilaĝo en Montenegro 
same rid' eĥas en aludo pri la suferoj de pe-
Hadeso 576 kuloj en la infero (Hadeso, 

mit.) 
saruko (t) 149 vidu: ĉalmo 
simito (t) 739 blanka pano 
sinio (t) 731 malalta manĝotablo 
sofro (t) 733 tablo, sinio 
spacon okupas 507 rajaho kulpas al la turka 

estro jam pro tio, ĉar ĝi vi-
vas, alivorte, ĉar ĝi spacon 
okupas 

Stolac 2 urbeto en. Hercegovino 
surdaj horoj 231 malfruaj noktohoroj, 
surda nokto 253 malfrua nokto 
ŝtonlando 29 Montenegro 
toko (t) 270 metalbutono sur ĉevalo aŭ 

disketo sur popolkostumo 
tondrulo 244 mit. kaj relig.: kiu regas la 

fulmojn, kiu frapas per ili 
kaj tondras 

topuzo (t) 801 batalbastono 
Tusina 175 vilaĝeto en Montenegro 
tutuno (t) 893 tabako 
vipernesto 145 talio, zono, kie oni portas 

armilojn 
vlaho 11 insulta kaj humiliga nomo 

por la kristana rajaho en 
Bosnio kaj Hercegovino 

Zagaraĉ 279 vilaĝo en Montenegro 
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REGADO DE AGAO 

Agao la servistojn vokas 
En Stolac, kaŝtelurbo sia, 
En bela lando de hercego: 
»Alpaŝu, ho servistoj miaj, 
La montaranojn elkonduku, 
Kaptitojn, kiujn kaptis mi batale 
Apud Moraĉa frida akvo. 
Same Durakon oldan viron, 
Ĉar li fripon' al mi konsilis 
Konsenti ilian hejmeniron. 10 
Malcedaj vlahoj estas ili, 
Li diris, kiuj certe venĝos 
Per mia kap' la vlahajn kapojn: 
Kvazaŭ moroza lupo timus 
Antaŭ malsata mus' elmonta.« 

Servistoj hastaj ekobeis, 
La arestitojn elkondukis. 
Katenoj pezaj surpiede, 
Kaj ferligiloj sur la manoj. 
Vidinte ilin, la agao 20 
Tuj grasajn bovojn akirigis 
Kun la ĝelatoj sangaj linkoj, 
Kaj turk-donacojn riĉe donis al ili: 
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Al ĉiu viro li palison donas, 
Al unu ĝin, la ŝnuron al alia, 
Por sekva tranĉan sabron kriordonas: 
»Ek! krucoj, distribuu nun donace, 
Kion mi turko ĵus por vi preparis, 
Por vi kaj same por ŝtonlando via: 
Ĉar via sorto estos ankaŭ ĝia.« 30 

Tiel li diris, sed oferi 
Vivon por sankta Krist-instruo 
Sen tim' konsentas, kiu ĝin defendas. 
Kaj nun palis' ekkrakis kelkan fojon, 
Eksiblis akra sabro kelkan fojon, 
Ektremis ankaŭ pendigilo svelta, 
Sed buŝ' ne movis sin de l' ar' montgenta, 
Nek buŝ' sin movis, nek dentgrinc' eksonis. 
Tra vasta kamp' malhela sang' ekfluis, 
Nek buŝ' sin movis, nek dentgrinc' eksonis. 40 
La vasta kamp' pleniĝis de homkorpoj, 
Nek buŝ' sin movis, nek dentgrinc' eksonis. 
Sed iu grandan Dion laŭte vokis, 
Alia belan nomon de Jezuo, 
Kaj facilkore sunon adiaŭis 
La batalantoj kutimintaj morti. 

Tra kampo sangrivero fluas; 
La turkoj gapas mankrucinte. 
Kun ĝoj' rigardas la pli junaj 
Turmentojn sur la kruc' tilia; 50 
Sed la pli oldaj ĉi turmentojn 
Sur sia haŭt' per vlaha mano 
Pro tim' jam anticipe sentas. 

Vidas l' agao kolerema, 
Ke kontraŭ vol' admiri devas 
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Forta arslan' la muson montan. 
Ne eblas venĝo kontraŭ kuraĝulo, 
Kiu ne timas antaŭ man' venĝema. 
La turko murdis tiom da herooj, 
Sed lia kor-kolero plu flamegis, 60 
Ĉar dum mort-hor' sin ĉiuj regis. 

Timu la viron kutimintan 
Mortfali sen dolor' grandega. 

La turk' vidante tian virton, 
Eksentis froston ĉe l' korfundo 
Kvazaŭ animon lian tuŝus 
Glacie frida ponardpinto. 

Ĉu li malĝojas pro herooj, 
Kiujn li vane murdi ordonis? 
La turk' ne sentas triston pro la krucoj. 70 
Ĉu li ektimis pri la propra kapo? 
Tion povulo al si ne rekonis. 
Vidu bravulon, kiel li provas 
Kontraŭstari al frid-sento, 
Kiu pro la puktado eta 
Tra tuta korpo ondas froste obseda. 

Rigardu kiel kap' kuraĝa 
Fiere al ĉiel' leviĝas; 
Rigardu la serenan frunton 
Kun fulma, sube, okulbrilo; 80 
Vidu staturon, kiu propran 
Forton konante rekte staras; 
Kaj diru: ĉu videblas tie 
Eĉ la plej eta ombro de la timo? 

Kaj aŭdu, kiel la bravul' parolas, 
Kaj la timemajn akre admonas: 
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»Ho ve, Durako, maljunulo, 
Nun kion fari, kien iri, 
Kiam montmusojn mi faligis? 
Ĉu monten? Tie la montan' atendas; 90 
Ĉu kampen? Ankaŭ tien li descendos; 
Aŭ vi plu vivos por sen kapo resti? 
Plej bone estos fuĝi sub nubaron. 
Muso mordetas, sed sur ter' vegetas; 
Nur aglo al ĉielo sin direktas. 
Grimpigu lin al pendigilo svelta, 
Instruu l' fino pri valor' de l' timo. 
Kaj se ankoraŭ iu turka kapo, 
Kiu timas vlahon, vivas ie, 
Mi al ĉiel', sub nubon lin grimpigos, 100 
Por predo al korvaro esti tie. 

Tombe silentas la servistoj, 
Tombe silentas, predon kaptas. 
L' oldulo »Aman!« plore petas, 
Kaj lia fil' la vorton saman, 
Plorvoĉe »Aman!« nun ripetas. 

Staras l' agao montobesto, 
Fera kolono, dura ŝtono. 
Nur momentet', mansvingo nura, 
Kaj ĉesis baldaŭ viv' oldula. 
»Medet!« ... »jam la ĝelat' lin prenis 
Kaj ŝnure lian gorĝon premis. 
Lasta ekspiro, plentrankvilo. 
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N O K T A V O J A Ĝ A N T O 

La sun' subiris kaj la lun' ekbrilis. 
Kiu ŝtelgrimpas laŭ montkol' jen supren, 
Jen suben, Montenegron alirante? 
Li nokte iras, tage ripozhaltas, 
Heroo foje, sed nun ne plu tio, 
Sed kan' al kiu nocas briz' kaj ĉio. 
Se eksusuras viperet' ĉe l' vojo, 120 
Aŭ nur leporo sub arbust' malalta, 
Li, foje pli danĝera ol vipero, 
Nun tremas kiel kamplepor' timsalta. 
Li kredas jen, montlupo venas vera, 
Aŭ montara hajduko pli danĝera. 
Li timas morte fali dum vojiro 
Sen cel-plenum', ĉi arda korsopiro. 
Li alte taksas sian junan kapon; 
Nek ora kap' ĝi estas nek orita: 
Videble, li la kapon savi celas, 130 
Kaj io grava lin pluiri pelas. 

Ĉu estas li hajduk', spiono turka, 
Kiu spionas silkolanajn ŝafojn, 
Aŭ gregon de la bovoj volvokornaj? 
Li nek hajduko estas, nek spiono, 
Sed Novica, kavazo de l' agao; 
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La morta malamik' de Montenegro, 
Kiun la junaj kaj la oldaj konas, 
Kaj montfeinoj vivan lin ne elportus 
Tra Montenegro dum plenhela tago, 140 
Des malpli liaj propraj bravaj piedoj. 

De l' ŝultro pendas longa pafiltubo, 
Ĉe l' zono akra jatagan' minacas 
Kaj tuj apude du pistoloj prete. 
La viperneston per mantel' li kovris, 
La rimenŝuojn al piedoj fiksis, 
Ruĝan rakĉinon al junkap' bravula, 
Kaj de saruk' nenia spuro estas. 
La turko sen saruko vojon iras; 
Videble, li la kapon savi celas, 150 
Kaj io grava lin pluiri pelas. 

Bravul ' atente preter Cuce pasis, 
Preter Bjelice, gento batalema, 
Kaj al Ĉekliĉi fortaj li jam venas. 
Li tien venas, kaj al Dio preĝas 
Pri helpo, ke li ilin preterpasu 
Kaŝita por okul' kaj por orelo. 
Videble, li la kapon savi celas, 
Kaj io grava lin pluiri pelas. 

Je l' duaj kokoj en Cetinje-kampo, 160 
Novica estis en Cetinje-kampo, 
Je l' triaj kokoj en Cetinje-loko 
Novica, fine, estis en Cetinje. 

Li dian helpon al gardist' alvokas: 
»Gardisto de Cetinje, dian helpon!« 
Pli bele la gardist' al li respondis: 
»Bonŝancon, ho delio nekonata! 
El kiu vi landpart', de kie venas? 
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Kaj kia sorto igis, ke vi tiel 
Frue leviĝu, kia urĝo arda?« 170 

La saĝa turko embarason sentas, 
La saĝa turk' respondon saĝan trovas: 
»Ĉar vi demandas, diros mi la veron: 
Bravul' mi estas de Moraĉa frida, 
El lok' Tusina, el sub Durmitoro, 
El vilaĝet' sub monto de la gloro. 
Min kore premas tri ĉagrenoj gravaj: 
Unua mia korĉagreno estas, 
Ke Ĉengiĉ pereigis Moraĉanojn; 
Kaj dua mia korĉagreno estas 
Ke Ĉengiĉ ekzekutis mian babon; 180 
Kaj tria mia korĉagreno estas 
Plej prema: ke plu vivas best' venena. 
Sed en la nom' de granda Dio ebligu, 
Ke mi sinjoron vian nun aliru, 
Sinjoron mian kaj samtempe vian, 
Li eble de l' ĉagrenoj min sanigos.« 

Pli saĝe la gardist' al li rediras: 
»Armilon for, delio nekonata, 
Kaj portu l' kapon, kien vi deziras.« 190 
Turko alvenis al kastelpordego 
Kaj lasta stelo ĵus malaperinta: 
Estis la stelo de agao Ĉengiĉ. 
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ROTO 

Leviĝis roto en Cetinje 
De Montenegro, la malgranda. 
Jes, ĝi malgrandas, sed kuraĝas, 
En ĝi nur cent bravuloj estas, 
Se ne bravuloj elektitaj 
Laŭ bel' kaj laŭ la form' ekstera, 
Sed laŭ la korkuraĝo vera, 200 
Ili alsturmos ne dek virojn 
Por tiel ilin fortimigi, 
Sed du por ilin bat-mortigi; 
Kiuj la vivon foroferos 
Por digna kruc' per kiu hom' krucsignas, 
Por digna kruco kaj por or-libero. 

Mirinda roto! ne dungita 
Laŭ la ekzemplo de aliaj. 
Ĉi tie ne aŭdeblis vortoj: 
»Ek! la kuraĝaj, al montkolo!« 210 
»Al montokol ' , ek! la kuraĝaj!« 
Ĉi tie eĥ' de rok' ne resoniĝis. 

Sed al mistera voĉ' simile, 
Al voĉo de ĉielspiritoj, 
Mistera vort' tra Montenegro 
De rok' al rok' ekflugis birde, 
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Kaj jen! En nokto al vi ŝajnas: 
En frida ŝton' la viv' vekiĝas, 
Sopiras, tremas, kapon levas, 
El ŝton' malmola jen la pugnon, 220 
Jen kruron fortajn el - elmontras, 
Kaj ŝajne tra la frostaj vejnoj 
La varma sangriver' ekbolas. 

Kaj poste, jen, pafilo longa 
Streĉiĝas al ĉiela alto, 
Sed kion la mantel' fidele 
Kaŝas ĉe l' zon', la homrigardo 
Ne vidas t ion . . . nu, mallumo 
Al vi la noktohomon kaŝis; 
Armit', sin turne, al voĉ-eĥ' ekmarŝis. 230 

La surdaj horoj de la nokt' malluma, 
Nubo la brilajn stelojn kaŝas, 
Mantel' kaj nokto la armilon. 
Malhela nokta roto paŝas 
Kun la junul' bravega fronte. 
Se vir' al viro pri li flustras, 
Lin ĉiuj sole Mirko nomas. 

La roto paŝas, sed nur kien? 
Vane demandas vi la roton. 
Vane la rapidegajn fulmojn 240 
Kaj laŭtajn tondrojn, kien ili 
Sonegas supre de montaro? 
Se ĉiam samas la deklaro: 
Ne ni, sed la tondrul', al kiu 
De ĉiuj pretu servo-faro.« 

La roto paŝas. Kial? Kien? 
Nur li en altoj scii povas. 
Tiu treege kulpas, certe, 
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Al kies kap' faligi volas 
Fortegon tian deĉiele 250 
Verdikt' de lia just' eterna. 

Senbrue l' rot', sen vorto marŝas 
Tra surda nokto kaj silent' senfina. 
Neniu flustras, aŭ parolas, 
Nek ridas, aŭ per kant' gajiĝas: 
El cent virvoĉoj unu ne aŭdiĝas. 

Sed same kiel hajlonubo 
Hajlvipojn pezajn sine gardas, 
Kaj flugas kun minac' obtuza 
Al lando super kiu haltas: 260 

Tiel ankaŭ l' roto noktvolvita, 
Konforme al la justa mano dia, 
Paŝas sen vort' kaj al kulpul' malkaŝas, 
Ke eĉ se fulm' pro kulp' ne tuj reagas, 
Sekuro mankas, ĉar ju pli la fulmo 
Per pun' malfruas, des pli ĝi bat-skuas. 

Ne tintas la armiloj brilaj. 
Nek tondras murdaj pafiltuboj, 
Nek al leĝera paŝ' ektintas 
La vestaj tokoj, sed kontraŭe, 270 
Kvazaŭ konante sian ŝarĝon, 
Al rimenŝuoj de l' bravuloj 
Krutaĵ' fordonas sin spontane 
Kun alta mont' cedema same. 

Kunulo kun fidelkunulo paŝas 
Nedisigeble, firme kaj sindone, 
Kiel Ĝemeloj, brilaj steloj 
Post malaper' de l' suna helo. 
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Komljani jam, Zagaraĉ same 
Kun Bjelopavliĉ batalema 280 
Delonge jen, post ili restis, 
Kaj feblaj Rovci jam aperas. 
Post tiu lok' la nokt-kunuloj, 
Je l' frua horo de l' aŭroro, 
Jen, al Moraĉa glora fluo, 
Jen, al Moraĉa frida venas, 
De kiu nom' de l' land' devenas. 

Dume la rot' pasigis tagon 
Haltinte ĉe l' river' malvarma. 
Iu ekkuŝis sur rosherbon 290 
Pro refreŝiĝ' per dormo milda; 
Iu pri l' pafilflamo zorgas 
Kaj nombras la fiŝekojn murdajn, 
Aŭ de l' tranĉil' fidela klingon 
Fidindan nun per akrigil' akrigas; 
Per ŝtal' , jen, iu el silik' fajreron 
Eligis kaj ĝin ŝovas en foliojn 
Kaj la branĉfaskon sekan surmetinte, 
Post momentet' jam per buŝblov' fortega 
Ekscitas fajron; la alia 300 
Junŝafon, kiun donis mildaj ŝafoj 
Sur avelarba rostpikilo turnas, 
Aŭ blankan pecon da fromaĝo 
El sia sak' fidela haste prenas. 
Soif se premas, la river' konvenas; 
Se glas' bezona, man', jen, serv-propona. 

Kaj dume jam aŭror' ekruĝis, 
Kaj tie, en najbara monto 
Paŝtist' aŭdiĝas, kiu gregon vokas, 
Al kiu sonoril' belsona 310 
Respondas de l' virŝaf' greg-fronte. 
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Sed, jen, aperis nova jam paŝtisto 
Modesta, li al sia grego iras. 
Lin nek arĝent', nek orornam' distingas, 
Sed sole virt' kaj nigra pastra robo. 
Eskorto pompa lin ne akompanas 
Kun luksaj lumigiloj kaj kandeloj, 
Nek sonoriloj de la preĝejturo: 
Lin akompanas sun' de l' okcidento 
Kaj sonoril' virŝafa el montgrego. 320 

Preĝejo lia: firmament' mirinda, 
Altaro digna: valo kaj montaro, 
Incens': parfum' ĉielen leviĝanta 
El flor' miela kaj el mondo hela, 
El varma sang' por kruco elverŝita. 

Kaj kiam al la roto proksimiĝis 
Servanto digna de l' pli digna estro, 
Li dian helpon al la viroj vokis. 
Kaj kuniginte bravajn kuraĝulojn, 
Li paŝojn al malvarma ŝton' irigis, 330 
La ŝton' malvarmas, sed la koro varmas, 
Kaj la bonul' al roto jenon diris: 

»Infanoj miaj, bravaj batalantoj, 
Ĉi tiu ter' al vi la vivon donis, 
Ŝtonoza tero, sed por vi orbrila. 
Ĉar avoj viaj sur ĉi ter' naskiĝis, 
Kaj patroj viaj sur ĉi ter' naskiĝis, 
Kaj vi mem ankaŭ sur ĉi ter' naskiĝis: 
La mond' por vi pli belan ne posedas. 

»Por ĝi la sangon avoj viaj verŝis, 340 
Por ĝi la sangon patroj viaj verŝis, 
Kaj ankaŭ vi por ĝi la sangon verŝas: 
La mond' por vi pli karan ne posedas. 
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Supre de alta rok' la aglo nestas, 
Ĉar la libero en eben' ne estas. 

»El vi, do, kiuj kutimiĝis 
Sobre pasigi viajn tagojn, 
Kiu atentas, ĉu rok' donas vinon? 
Kiu atentas, ĉu rok' donas grenon? 
Kiu atentas, ĉu rok' donas silkon? 350 
Dum fontoj je la freŝa akvo abundas, 
Kaj dum multnombraj brutoj vale blekas; 
Dum malgrandkreskaj ŝafoj monte heas? 

»Pulvo ne mankas, ankaŭ plumb' sufiĉas; 
La dekstra mano fortas de bravulo; 
Sub la palpebroj la okul' de falko; 
Kaj bruste la varmega koro batas; 
La kredo firmas, perfidaĵ' ne eblas; 
Kunfrat' kunfraton ŝatas, kaj fidela 
Edzino la fidelan edzon amas; 360 
La nobla kant' laboron akompanas; 
Armil ' se mankas, turko ĝin posedas: 
Jen ĉio, kion kor' dezire petas! 

»Sed kio plej distingas ĉi ŝtonmonton, 
Jen kruco digna super ĝi pompanta. 
Ĝi, vin en malfeliĉo fortiganta; 
Ĝi, per ĉiel' ŝirmanta vin patrono. 

»Ho, se l' popoloj de ĉi mondo vidus 
El ebenaĵoj, kie vid' perfidas, 
Ĉi krucon, kiu, sen malvenk', sur Lovĉen 370 
En alton sin etendas, kaj se ili 
Imagi povus, kiel turka monstro, 
Penante ĝin per granda faŭk' engluti, 
La dentojn vane rompas sur ĉi rokoj; 
Ili ne starus manojn kruciginte, 
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Dum vi pro kruc' suferas, nek malinde 
Barbar' vin nomus tiuj, kiuj dormis, 
Dum vi por kruc' la vivon oferdonis! 

»Por kruco digna vi mortfali pretas. 
Por sinofer' vi ankaŭ nun leviĝis, 380 
De l' Di-kolero vi venĝantoj bravaj; 
Sed kiu volas Dion prete servi, 
Per pura kor' li devas tion fari, 
Kaj puranime faru devon sian, 
Kiu plenumi volas volon dian. 

Se iu inter vi ofendis fraton; 
Se iu al rivalo febla vivon 
Forprenis, animpekon fare; 
Se iu pordon fermis al vojanto; 
Eĉ se ĵurinte, iu rompis ĵuron, 390 
Kaj al malsata ne havigis nutron; 
Se iu al vundit' ne vindis vundon; 
Ĉio ĉi estas peka far', malbono: 
Sen pent' sincera ne eblas la pardono. 

»Dum estas tagoj, ek! al pento pia, 
Dum estas temp', infanoj, ek! al pento; 
Ĉar baldaŭ, je alvok', animo via 
Foriros, fine, al ĉiela estro; 
Nur ek! al pent'; fluante vivo nia 
Rapide glitas for, do, ek! al pento: 400 
Jam dum tagiĝo frua, lumradia, 
Sin trovos multaj sur voj' sen reven, — do, 
Ek! ek! al pento...« 

Sed en gorĝo 
De l' bonoldul' la vorto haltis, 
Kaj sur la griza barbo klara 
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Larmguto en la sunradioj 
Kiel tre eta perl' aperis. 
Junaĝo ankaŭ lin, verŝajne, 
Riproĉas per memor' amara, 
Kaj sanigante fremdan vundon, 410 
Li sian propran rememoris: 
Ĉar bonpaŝtist' ne scias nur proponi, 
Sed eĉ per propra far' ekzemplon doni. 

L' amaso staras kortuŝita 
Per milda vorto de l' oldulo; 
Ŝafidoj iĝis, ŝajne, kiuj 
Leonoj estis de l' ŝtonmonto; 
Tian miraklon faras dia vorto. 

Sed kiu dume ekaperis 
Antaŭ l' okul' de l' rot' modesta, 420 
Ke tuj cent manoj cent tranĉilojn 
Per unu fojo haste kaptis? 
Miriga homo! kiu povas 
Cent korojn turni for de l' ĉielo, 
Cent volojn, kiuj nun decidis 
Detrui tiun solan koron! 
Novica estas, damnito sanga. 
Novica, kiu libervola, 
Al piasenta rondo iras, 
Kaj al oldul' proksime stare 430 
Parolas laŭte, vort-malŝpare: 

»Per Dio, bravaj fratoj montenegraj, 
Ne tuŝu mane la armilon brilan. 
Novica estas mi, sed ne la iama, 
Ne kontraŭ vin, mi kun vi iri volas 
En turkan sangon trempi miajn manojn. 
Ĝisnunan tutan havon ĉe la turkoj 
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Al mi l' agao rabis for malinda. 
Nenio krom la dekstra mano restis, 
Kaj ĝi de nun la montenegra estu. 440 
Sed ĉar al kruc' bravul' baptita decas, 
Mi tre deziras, baptu min, sed haste, 
Ĉar temp' devigas agi senprokraste.« 

Post tiuj vortoj la cent manoj 
Pri akra armilo tuj rezignis, 
Kaj cent okuloj tra larm-gutoj 
Anstataŭ sun' pluvarkon vidis. 

Al okulsigno de l' oldulo 
Bravuloj ĉapon al li donis: 
»Ho kredu, filo, la ĉielan patron, 450 
Kaj same lian porĉiaman filon, 
Kaj trie: la spiriton gracoplenan: 
»Al kredo fidu, kiu nepre savos!« 
Li diris kaj surverŝis herezulon, 
Kion atestis la montaro alta 
Kaj ĝiaj filoj roto en montaro. 

Tiam l' oldulo levis la okulojn, 
Mildajn okulojn kaj la blankajn manojn, 
Kaj tiel roton de l' pek' liberigis. 
Post tio Dion li al ĝi donacis: 460 
Al ĉiu viro li ereton donas 
De la mistera nutro, pan' ĉiela; 
Al ĉiu viro li guteton donas 
De la mistera trinko, vin' ĉiela. 
La arda suno miras: jen la feblajn 
Febla oldul' fortigas, por ke ili 
Laŭ forto povu Dion pli simili. 

Kaj kiam la oldul' finfaris tion, 
Ĉiuj kunuloj nun interkisiĝis. 
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Plenas la rot' de Dio, kaj ne estas 470 
Kiel tranĉil' en sang' trempita, 
Kiu mortige korpon pikas: 
Sed kiel sankta, ora plumo 
Per kiu la ĉiel' la posteularon 
Pri patraj heroaĵoj atentigas. 

La arda sun' postmonten jam eksidis; 
L' oldul' foriris, roto voj-daŭrigis. 
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HARAĈO 

Ho, kamp' de Gacko, vi tre belas, 
Kiam malsat' en vi ne estas, 
Malsato prema kaj mizer' terura! 480 
Sed vin hodiaŭ, povran, forte ekpremis 
Kruelaj viroj, brilaj bataliloj, 
Batal-ĉevaloj kun la blankaj tendoj, 
Katenoj pezaj kaj horor-falakoj. 

Pro kio viroj, brilaj bataliloj? 
Pro kio blankaj tendoj kaj ĉevaloj, 
Katenoj pezaj kaj horor-falakoj? 
L' agao sang-haraĉon nun kolektas 
En kamp' de Gacko kaj en la proksimo. 
Li kampomeze lokis la tendaron, 490 
Kaj dise sendis haraĉ-kolektantojn, 
La kolektantojn, lup' disŝiru ilin, 
De l' homa kap' dukaton li postulas, 
De la fajrujo dikan ŝafoviron 
Kaj por la nokt' knabinon laŭ la vico. 

De l' orient' la kolektantoj rajdas, 
Rajahon vost-ligitan alkondukas; 
De l' okcident' la kolektantoj rajdas, 
Rajahon vost-ligitan alkondukas; 
La drakoj rajdas el nord' kaj el sudo, 500 
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Rajahon vost-ligitan alkondukas. 
Rajaho malfeliĉa, braktordite , 
La ĉevalspurojn sekvas ŝnurligita. 
Ho Dio, kion la rajaho kulpas? 
Ĉu tion, ke malpuro turkojn premas? 
Aŭ tion, ke aĉulo ilin vipas? 
Kion ĝi kulpas? — Spacon ĝi okupas, 
Sen eblo kontentigi turkan volon: 
La blankan panon kaj la flavan oron. 

Bonan ĉevalon la agao 510 
Vigle ĉe l' tend' saltigas tien-reen, 
Kaj per ĝilit' la klar-okulon 
Kaj dekstran manon rajde ekzercas. 
Jen, li la turkojn venkas ĉevalsalte, 
Jen, harbo-ĵete en konkur' plej foren, 
Bona hero', se tia hom' li estus! 

Kaj rimarkinte kian predon 
Koleraj kolektantoj trenas, 
Li kiel sag' alsturmis haste 
Sur bonĉeval' kulaŝ' rajdante, 520 
Kaj dum flugrajdo, pro ekprovo, 
Ĝiliton kaptis mortpreparan 
Kaj ĵetis ĝin al vlaha kap' najbara. 

Ankaŭ al kuraĝulo foje 
La man' aŭdaca ekdormetas. 
Kaj nun la samon volis misevento. 
Ekstumblis la kulaŝo hasta, 
Svelta ĝilit' aere eksiblis, 
Kaj facilmova, en zigzaga flugo, 
Ĝi ne ŝafidon, sed la lupon trafis, 530 
Kaj al Safero vlahon kondukanta 
Lumeton el la kap' eligis. 
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L' okul' ŝprucfluis sur la verdan herbon, 
Kaj turkon la malhela sango kovris. 
Kiel serpent' vundita turk' eksiblis; 
Ekflamis la agao, arda flamo: 
Ho estas hont' por tia kuraĝulo 
Haraĉ-kolekti kaj ne f inkolekti , 
Ĝiliton elĵetinte, ne rajahon, 
Sed propran turkon de vidpov' senigi, 540 
Kaj tiel mokon al rajah' ebligi. 
Ekflamis la agao, arda flamo, 
Kio de nun okazos, ho ve, Dio, 
Se vlahoj kulpis jam ĝis nun pri ĉio! 
»Ek! Mujo, ek! Hasan', Omer'', Jaŝaro, 
Hundbestoj, iru, kursaltigu 
La bonĉevalojn ebenkampe, 
Por vidi la kurpovon de la krucoj! 
L' agao kiel bovo ekhurlis. 

Hastaj servistoj hastis kiom eblis, 550 
Saltigis kampe la ĉevalojn bonajn. 
Kri' eĥas de l' servistoj sur ĉevaloj, 
Kur' ekas de ĉevaloj sub servistoj, 
Ekveas la rajaho post ĉevaloj. 
Minut' unua: ŝajnas, ke kurvenkos 
Rajah-hirundo feajn flug-ĉevalojn, 
Minuto dua: ne eblas jam konstati, 
Ĉu la ĉevaloj, ĉu l' rajaho venkas; 
Tria minut': ĉevaloj forrapidi, 
Rajah' postresti, laca, jam komencas; 560 
Kaj dum la kvara eblis vidi povran 
Rajahon, kiel ĝi al tero falis, 
Dum flugil-kruraj bestoj ĝin laŭ vojo 
En kot' kaj polvo tere trenis; 
Kiel Hektoron antaŭ Trojo, kiam 
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La dioj, fine, jam forlasis Trojon. 
L' agao gapas, liaj turkoj gapas, 

Kaj per la trista scen' kolerajn 
Siajn okulojn tie paŝtas, 
Kaj la teruran sangsoifon 570 
Per vlaha sang' estingas, per sufero. 
Kaj ĉar nun ilin kaptis korĝojego, 
Ili ridegis, dum rimarkis, 
Ke la rajaho, ke la hundoj 
Sveninte al la nigra tero falis. 
Same rid' eĥas en Hadeso, 
Dum pekul-lukto kun sufer' sen ĉeso. 

Koleraj turkoj ne laciĝas; 
Laciĝis nur ĉevaloj bonaj 
Erpante per erpil' terura, 580 
Per viva karno la ebenan kampon, 
Laciĝis trene, haltis ripozeme. 

Tiam l' agao: »Nu, servistoj, 
Rajah' mortaĉis kun haraĉ', servistoj; 
Sed iru, ek! rajahon revivigu, 
Por savi iel al mi la haraĉon.« 

Servistoj misaj de pli misa estro 
Kanĝiojn, tuj, trioblajn enmanigis 
Kaj saltis de sur rapidegaj bestoj, 
Por sturmi sur rajahon duonmortan, 590 
Por provi iel ĝin rekonsciigi . . . 

Rimen' de l' senidulga vipo, 
Kiun direktas lerta mano, 
Tra la aer' sensenta siblas, 
Kaj per triobla dent' tramordas 
Senvivan haŭton de l' martiro, 
Farante ruĝajn sangofontojn; 
Aŭ se la lerta mano mise frapas, 
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La vip' sur korpo nigre-bluajn 
Figurojn de serpent' desegnas, 600 
Dume viktim' sub ĝi al morto cedas. 

»Rajaho, supren, ek! leviĝu, 
Leviĝu, krucoj, ek! hundbestoj!« 
El turka buŝ' diseĥas vort' tra l' kampo. 
Kiu pli fortas, li la svenan 
Korpforton dum vipad' kolektas 
Kaj penas iri per pied' falema; 
Sed la pli febla, kiel tra sonĝo, 
Aŭskultas la malbenajn vortojn 
Kaj ĉiam pli sentante l' pelpikilon, 610 
L' animon jam duonfuĝintan 
Retenas kaj nun kvarpiede 
Jen rampas kampe: pruvo trista, 
Ke ne nur la lastjuĝa korno 
Povas mortintojn al juĝhor' venigi, 
Ĉar vip-trioblo povas sam-efiki. 

Kiam alrampis la tendaron 
Rajah' sanganta, tristoplena, 
L' agao, monstro abomena, 
Ekhurlis: »Ek! rajah', haraĉon! 620 
Aŭ pli regalos skurĝoj la malsaĝon!« 

De Dio al birdoj, jen, ĉiel' donitas, 
Trunkkavoj pacaj, nestoj laŭ deziro; 
Al fiŝoj akvo kaj la vasta maro, 
La vitra domo por vastiĝi dise; 
Al sovaĝbestoj je dispono estas 
Herbejoj, montoj, grotoj kaj arbaroj; 
Kaj al rajaho eĉ pankrust' ne restas 
Sekega por moligi ĝin per larmoj. 
Sed ĉu mi pravas? La ĉiel' havigis, 630 
Nur turko ĉion al si alproprigis. 
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»Haraĉon!« Kie trovu ĝin rajaho? 
De kie or' al hom' sen domtegmento, 
Sen paca dom' por ŝirmi sian kapon? 
De kie or' al homo sen plugkampo, 
Se li per ŝvit' la turkan kampon akvas? 
De kie or', se hom', sen propra bruto, 
Trabatiĝante monte l' fremdan paŝtas? 
De kie or' al homo vest-malhava? 
De kie or' al homo pan-malhava? 640 

»Nudec', malsat' nin premas, estro! 
Atendu, ho, nur kvin, ses tagojn, 
Ĝis ni haraĉon per almoz' havigos!« 

»Rajah', mi pri haraĉ' insistas!« 

»Ni panon hezonegas, estro! 
Delonge panon ni ne vidas!« 

»Atendu, kruco, kiam nokto 
Silente de l' ĉiel' descendos, 
Rostaĵon donos mi, ne panon! 
Sed kruc' nudplandas, viroj, do, subforĝu 650 
Ĝin haste, hundo gratu ĝian panjon!« 
L' agao diris kaj al tend' ekiris. 

Servistoj la rajahon kaptas, 
Sed pleje, tamen, la unuokula 
Safero, kiu super ĉiuj saltas, 
Kaj je ilia ĝoj' senbrida, 
Li venĝ-soifas pro lumil' perdita. 

Aŭdiĝas knaro de falakoj 
Kaj kri' sovaĝa de Safero: 
»Ni pri haraĉ', rajah', insistas!« 660 
Vekri' respondas de rajaho: 
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»Ni panon bezonegas, estro, 
Delonge panon ni ne vidas!« 

»Atendu, kruco, kiam nokto 
Silenta de l' ĉiel' descendos, 
Rostaĵon donos mi, ne panon!« 
Damnit' per damna vort' respondas. 

Sed, kiu pentros nun fidele 
Suferojn, kiujn kruc' eltenis? 
Kiu mezuros korkviete, 670 
Kiom amara tristo premis? . . . 

Post tagopaso kaj post sunsubiro 
Ekregis nokt' sensona kaj trankvilo. 
Steloj surŝutis la ĉielon, 
Ueston jam la noktvual' envolvis; 
Kaj ĉielmeze brilas duonluno, 
Trista kandelo de l' scenejo trista. 

Meze de l' paca, vasta kampo 
Tilio maljunega kreskas. 
Apud tilio tendoj staras, 680 
Kaj inter ili la plej bela, 
Plej bela, vere, kaj plej granda 
Leviĝas tie l' tendo de l' agao, 
Samkiel cigno, blanka birdo 
Inter la birdoj, blank-kolomboj. 

Blankas la tendoj blankaj, brilaj 
En la lunbrilo sonĝtrankvila, 
Kiel grandegaj tomboj sub la neĝo, 
Ronde de kiuj tardahore svarmas 
Spiritoj malboncelaj kaj timigas 690 
Per terurbildoj noktan vojiranton, 
Aŭ per ŝajniga leonbleko 
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Kaj hundbojad' kaj kri' de l' suferantoj 
Streĉan orelon lian surda faras. 

Vi kredas; tomboj de la slavaj 
Prapatroj, kies glora nomo 
Tre malproksime disvastiĝis, 
Ĉe kiuj la sovaĝaj turkoj 
Tagmeze kaj nokthore, abomenaj, 
Svarmegas kaj medite streĉas 700 
La cerbon, kiel kaj per kio 
Timigi la posteularon 
Plorantan pri l' pasint' feliĉa, 
Por ke jam ĉesu plend' pro aĉa sorto. 
Al vi, jen, ŝajnas, nun leono blekas, 
Al vi, jen ŝajnas, ie hundo bojas; 
Aŭ jam veado de martiroj eĥas, 
Vekrioj, sibloj, sopirĝem' dolora; 
Vi aŭdas de l' katena fer' tintadon 
Kaj la helpkrion tranĉan; ho, kunfrato, 710 
Ĉu ankaŭ krio estas senteraro? 
Ĉu eĉ fer-tinto estas senteraro? 
Aŭskultu . . . ĝi ne estas senteraro, 
Mi vidas, ke korvundo via ŝvelas . . . 
Vi ploras? ... plor' ne estas senteraro, 
Pro senteraroj larmoj ne aperas! 

Antaŭ la tendoj fajro brulas 
Kaj ĉe la fajroflam' moviĝas turkoj. 
Iu surmetas novan lignopecon, 
Alia buŝokavon blov-pufigas, 720 
Per blov' provante fajron ekflamigi; 
Jen, iu kruroflekse kaŭras 
Ĉe l' fajro kaj sur forkoforma 
Tenil' virŝafon grasigitan turnas. 
Virŝafo ĉirpas super la ardaĵo, 
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Kaj ĝin deflanke lekas la flamlangoj 
ŝvitroson tiel lumigante, 
Kiu aperas sub la turka ĉalmo. 

Kiam la turk' satturnis la virŝafon, 
Li ĝin deprenis de la peza akso, 730 
Ŝovinte l' grandan sur sinion basan, 
Por ĝin per granda tranĉileg' distranĉi. 
Al preparita sofro tuj eksidis 
Malsataj turkoj kiel veraj lupoj 
Kaj sian predon unge dispecigis. 
L' agao prete ekmanĝis la unua 
Kaj poste Baŭko kun aliaj turkoj 
Laŭ bela ordo de la montaj lupoj. 
Ili simiton blankan surtabligis 
Kun botelet' da brando al ĉiu kapo, 740 
Ĝuante de l' viand' kaj pan' fortiga 
Kun fajra diablaĵ' soif-estinga. 

Kiam l' agao venkis la malsaton, 
Kaj koleregon per brand' duobligis, 
Li reekflamis kiel flamo arda: 
Ho estas hont' por tia kuraĝulo 
Haraĉ-kolekti kaj ne finkolekti, 
Ĝiliton elĵetinte, ne rajahon, 
Sed propran turkon de vidpov' senigi, 
Kaj tiel mokon al rajah' ebligi. 750 
Ekflamis la agao, flamo arda, 
Kaj diris: »Viroj, da viand' sufiĉe; 
Ek! ĵetu al rajaho ostojn riĉe. 
Nu, ĵetu, ek! preparu la rostaĵon, 
Kiam mi vokos, ĉio devas preti.« 
Li beste kriis kaj al tend' ekiris. 

Foriris la servistoj vespermanĝi 
Kaj post la manĝo ĝojon okazigi, 
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Per seka pajlo kaj malmola ŝnuro, 
Por prifumaĵi la rajahon spitan, 760 
Al branĉ' de tiliarbo pendigitan 
Kun kruroj supre kaj kun kap' altere; 
Por prifumaĵi, por eltiri oron 
El la rajaho nuda, pan-sopira. 
Kaj kion faru la rajaho trista? 
Ĉielo altas kaj la ter' malmolas; 
Kun trista kor' ĝi gapas turmentilojn, 
Kun trista koro, sed okul' ne ploras. 

Kaj kiam sin preparis la servistoj, 
Ilia kor' ne povis ĝisatendi, 770 
Malpleje la unuokul' Safero, 
Ke, fine, kriordonu la agao: 
»Nu, hazur, viroj, kun tilia kruco, 
Grimpigu ĝin al branĉo tiliarba!« 

L' agao dume sub la tendo sidas, 
Kun li la ruza vojevodo Baŭko, 
Kaj lia ĉat' Mustafo tre fidinda, 
Apud aliaj plej elstaraj turkoj. 

Kaj en la tendospaco rondlinie 
Tapiŝoj belaj kuŝas dise; 780 
De supre, jen, duŝekoj molaj 
Pompas en brila luks' kaj vigle 
La homan korpon al volupt' invitas, 
Al dolĉ' volupta kaj al sonĝ' trankvila. 
En flanka loko sur etflama fajro 
La ĵus hakitaj frondoj brue krakas, 
Aŭ brule pepas kaj kanteton karan 
Plorvoĉe kantas kaj kantvoĉe ploras. 
Sed meze sur dikega arbotrunko, 
Ronde de kiu en linio vasta 790 
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Fiera blanka tend' sterniĝas, 
Armiloj akraj pendas en plenbrilo: 
Mortsemaj tuboj, feraj bataliloj. 
Ĉi tie la damaskaj sabroj kurbas, 
En vlaha sang' centfoje jam trempitaj; 
Jen, jatagan' okoble pendigita; 
Kaj tranĉiletoj preskaŭ nenombreblaj; 
Longan pafilon bele origitan 
Plurloke povas tie vi rimarki, 
Kaj de pistoloj kvanto nedireblas. 800 

Sed kio, tie, kun topuz' kunestas, 
Belaĵ' mirinda ĝis nun nevidita, 
Ŝafido milda apud' lup' malhela, 
Feino svelta kaj drak' furioza? 
Vi guzlon vidas, sed ne timu, frato, 
Ke ĝin disrompos la topuz' batala, 
La kordojn transformante je katenoj, 
La arĉon je pafark' kaj kordseleton 
Je batalĉeval'. La slav-feinojn 
Ne kaptas tim', ke ili vivon perdos 810 
Restinte apud batalil' sespinta; 
Eĉ sciu: kie oni ĝin ne trovas, 
Maturi tie slava kant' ne povas. 

Kaj korte la ĉiel' per nigraj 
Tenebroj belvizaĝon kovris 
Kaj se tra nuboj eblus vidi, 
Super la blanka tend' trembrilus 
Plejadoj, la malgrandaj steloj; 
Kaj vin la volvokorna luno gapus 
De l' uesto, fronte al brilpuraj steloj, 820 
Kiel virŝaf gvidanta la ŝafaron. 
Ekstere blinda nokto surda. 
Nenie voĉ', nur ros' faletas, 
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Rosgutoj etaj, kiel larm' ĉiela. 
Mallum' densiĝas, noktobskuro densa 
Ekregis super ebenaj' kaj monto, 
Ke vi la fingron ĉe l' okul' ne vidas, 
Kaj kiel vidi antaŭ si la vojon? 
Ho ve, al homo, kiun trovas 
La nokto voje, kaj la povra 830 
Dormejon nur sopiri povas! 

Ventegoj pelas sin ĉiele, 
Kaj rapidfulmoj aliflanke, 
Per fajr' ĉielon enfendante; 
Jen, ili vin nun blinda faras, 
Jen, per pli densa nigro vian 
Okulon ili tutvualas. 
Post tio orelkaptu tondrobruon; 
Unue ĝi el foro sin anoncas, 
Kaj poste pli proksime, pli terure 840 
Brueg' fortega en montar' reeĥas. 
Eben' sonegas kaj ĉiel' lumdona, 
Kun valo kaj kun la montar' resona: 
Laŭ ĉio ŝajnas, peza hajlo falos. 
Ho, ve al homo, kiun trovas 
La nokto voje, kaj la povra 
Dormejon nur sopiri povas! 

Sed se al vent' vi dorson turnus, 
Kiam la fajro el nubar' ekfulmas, 
Kaj se vi per okul' klarvida 850 
Rigardus al ebeno ventdirekte, 
Vi vidus la homgrupon, kiu iras 
Kaj ĉiuj kunas, eĉ se nokt' disigas. 

Jen, fulmobril' al ili montras vojon, 
Jen, nokt' al ili vojon rabas. 
Sed ili per facilaj paŝoj 
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Laŭ kampobskur' antaŭen iras, 
Kaj spacon inter si kaj tendoj 
Per marŝ' rapida malgrandigas: 
Ili en nokto al dormej' sopire, 860 
Obskuron provas trapenetri ire. 

Kaj reekfulmas flam' ĉiela. 
La noktkunuloj pli kaj pli proksimas, 
Kaj vi kapablas jam distingi, 
Kiu, do, gvidas, kiu kune iras. 
Ŝajnas, ke unu estas la grupestro, 
L' alia vojgvidant' sindona, 
Kiu konante ĉi landparton 
Tra nokt' eskortas la irantojn. 
Ho, frato, kia paŝ' facila, ŝajne 870 
Li naĝas tra l' aer' malhela. 
Vi dirus, io lin antaŭen tiras. 
Kaj dume lia kunularo 
Ducentpiede lian spuron iras. 
Eble en nokto ili timas iri 
Kaj jam komencis je dormej' sopiri. 

Sed la fulmbrilo, kiu nun ekfulmis, 
Sekretan aron vidis post tendaro, 
Kie viciĝis, lerta, de l' tri flankoj, 
Por tiel al okul' multnombra ŝajni, 880 
Kaj tie l' nokto-roto staras 
Kiel subita tondrofrapo, 
Aŭ bruleganta varma lafo, 
Kiu de l' montoj fajroĵetaj 
La valon broge superfluas, 
Dum homoj jam senzorge dormon ĝuas. 

La roto staras, kaŝaŭskultas sonojn, 
Scivola pri l' dormejo de la estro; 
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Sed voĉ' nenie, sole kiu spitas 
Estas Safero, kiu kun kunuloj 890 
Jam nun suferojn de l' rajah' priridas. 

L' agao sub la tendo sidas 
Alternigante kafon kun tutuno, 
La nigran kafon kun fumnub' infera. 
Kaj lia frunto sub la ĉalmo 
Pleniĝis de malhelaj sulkoj, 
Kaj pri l' okul' sub frunto ŝajnis, 
Ke ĝi de nubotuf ' ombriĝis, 
Kaj li medite dronas en silenton. 
L' agaon tre diversaj pensoj kaptas: 900 
Pri glav-balĉakoj kaj knabinaj brakoj, 
Pri ĉaso-predo kaj pri falk-posedo, 
Pri or-valoro kaj pri militgloro, 
Pri palis-duro kaj pri montbravuloj, 
Eĉ pri ĝilito kaj pri lanco-spito, 
Kaj li ekflamis kiel arda flamo: 
Ho estas hont' por tia kuraĝulo 
Haraĉ-kolekti kaj ne finkolekti, 
Ĝiliton elĵetinte, ne rajahon, 
Sed propran turkon de l' vidpov' senigi, 910 
Kaj tiel mokon al rajah' ebligi. 
Ekflamis la agao, arda fajro, 
Kaj kiam li sonoran guzlon vidis 
Inter armiloj pendi tie, 
La furioz' de l' sango cedis, 
Ĝia amar' je dolĉ' ŝanĝiĝis, 
Kvazaŭ ĉiel' agordus kordojn. 
Kaj granda sangsoifo, la pli frua, 
Soifo iĝis je la kanto: 
Jen, tiel dolĉas la kantsono flua! 920 
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Kaj la agao nun al Baŭk' parolis: 
»Ho, Baŭko, mia brava vojevodo, 
Pri viaj heroaĵoj iras famo; 
Sed se la montaj musoj kur-atakus, 
Kiom da musoj, diru, vojevodo, 
Vi povus tute sola batfaligi?« 

»Nu, ses el ili, mia bona estro.« 

»Aĉul', hundaĉ' vi estas, vojevodo, 
Mi kredis vin pli granda kuraĝulo; 
Se dudek montaranoj kuratakus, 930 
Ne helpu min la turka kred', se sola 
Mi ĉiujn dudek kapojn ne detranĉus. 
Sed tio al mi preskaŭ zorgojn faras, 
Dum mi pipfumas kaj la pensojn turnas, 
Ke nokt' obskura al mi ne permesas 
Per fumaĵad' de krucoj amuziĝi. 
Sed vi, per mia kred', bonege kantas, 
Kaj mi al guzlo kaj al kant' sopiras: 
Nu, kantu kaj estingu l' kantsoifon.« 

Leviĝis Baŭk', deprenis guzlon, 940 
Kaj la piedojn kun modest' fleksinte, 
Sur sia loko residiĝis; 
Ĉi tie guzlon li al mola 
Duŝek' apogis kaj per arĉo 
Sonora laŭ la ĉevalvosto 
Per mano tien-reen forte ektiris; 
La agordil' ekknaris du tri foje 
Turnata, kaj per voĉ' fortega, 
Ĉe l' son' de l' agorditaj kordoj, 
Ruza kantist' komencis jene kanti: 950 

»Ho Dio kara, vera mirindaĵo, 
Kia sin montris potencul' Rizvano 
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Kaj per la sabro kaj per lanc' fleksebla, 
Kaj per pafilo kaj tranĉil' danĝera, 
Per forta pugno kaj ĉeval' bonega! 
L' agao al Kosovo-kamp' descendis 
Kaj car-haraĉon tie lu-kontraktis, 
De l' homa kap' dukaton li postulas, 
De la fajrujo dikan ŝafoviron 
Kaj por la nokt' knabinon laŭ la vico. 960 

Kolektas la agao car-haraĉon, 
Rajah' rezista donas kaj ne donas. 
Kie laŭ kap' li flavan oron volas, 
Li ofte eĉ sen kupra mono restas; 
Kie virŝafon dikan de l' fajrujo, 
Tie la ripoj de l' donac' videblas; 
Kie por nokt' li junknabinon volas, 
Tie mizera oldulin' ne venas. 

Spitan rajahon kaptas la agao, 
Vicigas ĝin en kampo je distanco, 970 
Kaj ĝin transsalti sur ĉeval' komencas. 
L' unuajn dek transsaltis la agao; 
La sekvajn dek transsaltis la agao; 
Kaj ĉe la tria deko, kiu sekvis, 
Fajra ĝogato fajre kapriolis, 
Ĉe l' vigla salt' la damna brid' ŝiriĝis, 
Kaj la povulo sur herbej' sin trovis. 

Post tio nur mallonga tempo pasis, 
Ekiris flustra vorto buŝ-al-buŝe 
Tra bela kamp' Kosovo tre rapide. 980 
Kaj ju pli poste, des pli forte kreskas 
La rido kaj mokŝercoj de rajaho, 
Ĝis nova kant' el guzlo fine ekĝermis, 
Kaj nun blindulo en Kosovo kantas: 
— Estis fiul' Rizvano potenculo.« 
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Se iu, dum fatala kanto 
El buŝ' de Baŭko tondre diseĥiĝis, 
Ne la kantiston, sed l' agaon 
Okule fiksis, li tuj povis 
Ĉagrenon vidi sur vizaĝo, 990 
Doloron kun koler' kaj furiozon 
Kaj cent aliajn eriniojn, 
Kiuj nun en fiera koro, 
Ĉe ĉiu mokalud' hontiga, 
Per sangaj ungoj dolorneston boras. 

Unue sanga flam' en lia koro 
Ekbolis kontraŭ damna hord' rajaha, 
Kontraŭ la hunda gento vlaha, 
Fia, tilia kruc' neniel inda 
Pri l' varmoĝu' sub suno lumradia. 1000 

Pri ŝnur', katen', venen', tranĉilo, 
Pri sabro, fajr', palis' terura, 
Ole' bolvarma kaj pri cent turmentoj 
Heroo ĉimomente pensas, 
Por spurojn igi for de l' hont' amara 
Kaj la memoron puran kun la nomo 
Konservi per mildsona kordo klara. 

Sur liajn brovojn nigra nub' eksidas; 
L' okuloj flamas kiel arda flamo; 
La ruĝa flam' la vangojn salte lekas; 1010 
Pro furioz' naztruoj, jen, vastiĝas; 
Kaj lia buŝ' el sub la ŝaŭmo blanka 
Mienon elinferan faras, 
Kvazaŭ ĝi dirus: mortu rajah-bando, 
Oni sin gardu kontraŭ pov' de l' kanto! 

Ĉe lasta vorto, kiun Baŭko diris, 
Neatendite, kvazaŭ hasta 
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Fulmo penetrus lian cerbon: 
Rajah' ne povas honton sola atesti, 
Ĝi sola sen okul' , sen buŝo estas; 1020 
Ek! vipu turkojn kun rajah' perfida, 
Nur la memoro estu konservita. 

Sed dume li teruran penson 
Sur fundo de la koro kaŝe trempas; 
Li vizaĝtrajtojn bridas kaj mildigas, 
Sed la vizaĝon ĉiam pli videble 
Jam venkas kolerflam'; al mond' li volas 
Trankvila ŝajni, sed li tuta tremas. 
Kaj fine, kiam buŝ' la koleregon 
Al atestantoj ne plu povis kaŝi, 1030 
Li kriis flamiĝante: »Hazur, viroj, 
Ek! kontraŭ krucoj per tranĉiloj akraj, 
Per fajro, bol-oleo kaj per sabro; 
Disforĝu ĉiun povon de l' infero! 
Hero' mi estas, kant' pri mi fieros; 
Por tiu cel' mi ĉiujn foroferos!. . .« 

L' agao ĉion ne eldiris, 
Kaj korte la pafil' ektondris 
Kaj al Safero, kiu l' unua, 
Aŭdante l' estron, prete saltis, 1040 
Duan okulon ŝpruc-elverŝis; 
Kion ĝilito por komenco 
Nur akaparis, ĝin pafil' finfaris. 

Eksonis ĉie krioj: »Vlahoj, vlahoj!« 

Tiam l' unuaj el la roto 
Ŝargaĵon al tendar' pafŝutis. 
La turkoj krias: »Vlahoj, vlahoj!« 
»Ĉevalon!« — hurlas la agao. 
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Tiam la duaj paf-ektondris. 
»Vlahoj de ĉie! Pafu! Tranĉu!« 1050 
»Hasan', ĉevalon! Ek! ĉevalon!« 

Fine la triaj jam ekpafis; 
Kaj nun Hasan', ol hund' pli vigla, 
Al turk' ĉevalon ĵus proponis. 
L' agao jam ekrajdi pretis, 
Sed fulmobat' el nub' ektondris, 
Kaj lin pafaĵo fajra teren ĵetis: 
La nokt' forkaŝis, kiu lin mort-trafis, 
Sed Mirko el proksim' pafile pafis . . . 
Tra nigra nokt' sen korp' ekflugis sola 1060 
L' anim' kuraĝa, nuda, senkonsola!. . . 

L' agao falis, turkoj plu batalas, 
Nur nokt' forkaŝas, kiajn heroaĵojn 
Ĉi tie oni batalante faras. 

Nenion oni vidas pro mallumo; 
Kaj kiam fulm' ekbrilas deĉiele, 
Aŭ el pafilo de l' kunul' fidinda, 
La kruc' kaj turko ofte je distanco 
De l' akra tranĉileg' vundpikas, 
Dum ili kredis: pafdistanc' disigas. 1070 
Per feraj manoj ili ĉirkaŭprenas 
Kaj kisas sin per fera pint' mortsema 
La kruc' kaj la profet' ĝismorte. Tia 
Malam' senfina en anim' ilia! 

En vesto de la nokto nigra 
Senkora mort' en sango kampe dronas; 
Kaj ĝia okulkavo fulmobrilas, 
Dum tra la ostoj vent' malvarma siblas; 
Ĝi per terura tondrovoĉ' ĝojkrias 
Jen nun »ho ve!«, jen simple »medet, medet!« 1080 
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Jen »helpu, ho Jezuo mildakora!« 
Spirĝemas ĝi, kaj siblas, kaj stertoras, 
Aŭ jen, jam krucojn, jen, jam turkojn kaptas, 
Kaj la viktimokulojn veste kovras. 

Tie l' skribisto de l' agao falis, 
Hasan', Omero kaj Jaŝar' danĝera 
Kaj la trideko de aliaj turkoj. 
Dum Baŭkon savis la senluma nokto 
Kun kelk aliaj, kiuj ankaŭ fuĝis. 

Sed kiu trovis ĉe l' agao lokon, 1090 
Kaj al mortint' rikanas pro provoko? 
Novica; lin Hasan' kolera trafis, 
Kiam li provis al leon' salt-veni, 
Kaj ektranĉinte, kapon lian preni. 

Nun hajl' mortiga el paftuboj cedis 
Al ĉielhajlo, kiu ekimpetis: 
La noktorot' eniris sub tendaron. 
Hororas nokt' per sango saturita, 
Nigra, sen lum'; feliĉosent' nun ravas 
La roton, kiu jam dormejon havas. 1100 
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FATALO 

La monto Lovĉen al ĉiel' leviĝas, 
Al ĝi proksime vasta kamp' troviĝas. 
En kamp' loĝdomo estas de ermito, 
Kaj en la domo nura ĉambro eta. 
En ĉambro stranga mirindaĵ' videblas: 
Al kruc' kliniĝas turko kolerega. 

Bele vestita turko staras tie 
Kaj sub la ĉalmo kaj kun tranĉa sabro, 
Kaj kun pafil' kaj akra tranĉilego: 
Vin kaptas tim', morttranĉos li rabie. 1110 

Sed timon for, kunfrato mia kara, 
La milda turk' morttranĉi vin ne povas; 
Sen pen' timigas oni ĉi humilon. 
Alfrapu nur piede teran grundon. 
Ambaŭ manojn krucas li humile, 
La manojn krucas, klinas prete l' kapon, 
La dekstran manon al vizaĝ' direktas, 
Kaj fine l' mano super frunt' flug-pendas. 

Kaj nun alpaŝu kaj divenu, fraĉjo, 
Kies, do, estas, ĉi fiera ĉalmo? 1120 
»La ĉalmo estas de agao Ĉengiĉ, 
Sed nun ĝi triste kapon ĉirkaŭprenas.« 
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Kaj tiu kap' al kiu apartenas? 
»Ĝi estas kapo de agao Ĉengiĉ, 
Sed ĝi per sombraj du okuloj gapas.« 
Kaj kies estas borderita sabro? 
»La sabro estas de agao Ĉengiĉ, 
Sed ĝi nun triste koksoflanke pendas.« 
Kaj kies estas la armil' orita? 
»Armilo estas de agao Ĉengiĉ, 1130 
Sed nun ĉezone plenkviete rustas.« 
Kaj kies estas tiu ora vesto? 
»La vesto estas de agao Ĉengiĉ, 
Sed ĝi en sun', mizera, ne rebrilas.« 
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PARTO 10
La kroatlingva originalo de Mažuranić (1846)

Agovanje
     Sluge zove Smail-aga,
Usred Stolca kule svoje,
A u zemlji hercegovoj:
„Ajte amo, sluge moje,
Brđane mi izvedite,
Štono sam ih zarobio robljem
Na Morači vodi hladnoj.
Još Duraka starca k tome,
Što me hrđa svjetovaše
Da ih pustim domu svome,
Jer su, reče, vlašad ljuta;
Oni će mi odmazditi
Mojom glavom vlaške glave:
Ko da strepi mrki vuče
S planinskoga gladna miša.“

     Hitre sluge poslušaše,
Izvedoše tamničare.
Na noguh im teške negve,
A na rukuh lisičine.
Kad ih vidje silan aga,
On namaknu gojne vole
I dželate ljute rise,
Ter ih turskijem darivao darom:
Svakom momku ostar kolac daje,
Kome kolac, kome li konopac,
Kome britku palu namjenjuje.

     “Ajte, krsti, dijeliti dare,
Štono sam vî Turčin pripravio,
Vam i vašijem Brdam kamenijem;
Vi bo kako, sva će Brda tako.“

     Turčin reče, al mrijeti
Za Hristovu vjeru svetu
Teško nije, tko se za nju bije.

     Krcnu kolac nekoliko puta,
Zviznu pala nekoliko puta,
Zadrhtaše ta vješala tanka,
Al ne pisnu Crnogorčad mlada,
Niti pisnu, niti zubi škrinu.
Proz poljanu mrka krvca teknu,
Niti pisnu, niti zubi škrinu.
Poljana se napuni tjelesa,
Niti pisnu, niti zubi škrinu.
Već tko zovnu Boga velikoga,
Tko lijepo ime Isusovo,
Ter se lasno rastadoše s suncem
Zatočnici mrijet naviknuti.

     Rijekom krvca poljem teče;
Turad bulji skrstiv ruke.
Tko je mlađi, rado gleda
Na lipovu krstu muke;
A tko starij’, muke iste
Sam na sebi s vlaške ruke
Već unaprijed od strâ ćuti.

     Ljutit aga mrko gleda
Gdje se silom divit mora
Silan arslan gorskom mišu.

     Tko si junak, osvetit se ne mo’š
Na junaku dotle dok ne preda.
Smaknu Ture toliko junaka,
Posmica ih, srca ne iskali,
Što bez straha svi su pred njim pali.

     Boj se onoga tko je viko
Bez golema mrijet jada.

     Videć aga krepost taku
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Zazebe ga na dnu srca
Ko ledenijem rátom leden
Šiljak dušu da mu dirnu.

     Od tuge li za junaci,
Što ih silan zaman strati?
Turčin tuge za krstove neima.
Od straha li, jer se glavi boji?
Silan aga to sam sebi taji.
Zar ne vidiš kako radi
Hrabar junak uspreć zimu,
Što mu s one piknje male
Po svem tijelu mrazne valja vale?

     Gledaj glavu, put nebesa
Gdje se oholo hrabra diže;
Gledaj čelo jasno i oko
Kako bistro pod njim sijeva;
Gledaj krepki stas, gdje svoju
Znajuć snagu ravno stoji;
Pak mi kaži, ima l’ koja
Tudijer straha i najmanja sjena?

     A pak slušaj kako junak zbori
I strašljivce kako ostro kori:
„Vaj, Durače, starče stari,
Kuda ‘š sade, kamo li ćeš?
Sad gdje smakoh gorske miše?
Il u goru? Brđani su tamo;
Il u ravno? na ravno će sići;
Il ćeš živjet da izgubiš glavu?
Najbolje je bježat pod oblake.
Mišad grize, ali po tlih gmiže;
Sam sur oro pod nebo se diže.
Penjite ga na vješala tanka,
Neka znade što mu strah valjade.
A Turčina, ako još imade
Gdjegod koga ter se vlaha boji,
Popet ću ga nebu pod oblake,
Tu nek plijen vranom vranu stoji.“

     Mukom múče ropske sluge,
Mukom múče, plijen svoj grabe.
„Aman, aman!„ starac pišti,
I Novica sin mu zaman
„Aman, aman!“ suzan vrišti.

     Stoji aga gorsko zvijere,
Gvozden stupac, kamen tvrdi.
Dokle dahnu, rukom mahnu,
Starac Durak skoro izdahnu.
„Medet, medet!...“ Dželat ljuti
Već mu i grlo dotle sputi.
Durak huknu, sve zamuknu.

Noćnik
  
     Sunce zađe, a mjesec izađe.
Tko se vere uz klance niz klance
Ter se krade k onoj Gori Crnoj?
Obnoć grede, a obdan počiva,
Junak negda, sad ne junak više,
No trst, kojoj svaki hlad kidiše.
Šušne l’ gdjegod pokraj puta guja,
Il rujeva ispod grma zeče,
Tad on, negda ljući guje ljute,
Malne zeca plašljiviji kleca.
Misli jadan da je gorski vuče,
Il još gori brđanski hajduče,
Ter se boji gdje će poginuti,
A ne stiže što mu srce muti.
Skupo drži svoju rusu glavu;
Nit je zlatna, nit je pozlaćena:
Vidi mu se, mrijet mu se neće,
A jest nešto što ga naprijed kreće.

      Je li hajduk, il uhoda turska,
Što uhodi sviloruna krda,
Il volova stada vitoroga?
Nit je hajduk, nit uhoda turska,
Već Novica, Čengića kavazu;
Bijesan Turčin, krvnik Gore Crne,
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Koga znade i staro i mlado,
I ne bi ga pronijele vile,
A kamoli noge na junaku
Crnom Gorom na bijelu danu.

     Ob rame je diljku objesio,
Ljut jatagan o pojasu reži
I kraj njega do dva samokresa.
Gujsko gnijezdo strukom prikrilio,
Lak opanak na noge pritego,
A gô rakčin na junačku glavu,
Od saruka ni spomena neima.
Bez saruka eto Turčin iđe;
Vidi mu se, ginut mu se neće,
A jest nešto što ga naprijed kreće.

     Pomno junak Cuce prevalio,
Još Bjelice ratoborne k tome,
Ter se maša kršnijeh Ćeklića.
Njih se maša, a Bogu se moli
Da mu dade i njih prevaliti
Ni čuvenu, ni gdje ugledanu.
Vidi mu se, mrijet mu se neće,
A jest nešto što ga naprijed kreće.

     Drugi pijetli u polju cetinjskom,
A Novica u polje cetinjsko;
Treći pijetli u mjestu Cetinju,
A Novica pade na Cetinje.

     Tudijer straži božju pomoć zove:
„Božja pomoć, cetinjski stražaru!“
Ljepše njemu straža prihvatila:
„Dobra kob ti, neznana delijo!
Otkuda si, od koje li strane?
Koja li te sreća nanijela,
Ter si junak rano podranio?“

     Mudar Turčin, za nevolju mu je,
Mudar Turčin mudro odgovara:
„Kad me pitaš, kazat ću ti pravo:

Ja sam junak od Morače hladne,
Od Tušine sela malenoga,
Ispod gore glasna Durmitora.
Nosim troje na srdašcu jade:
Jedni su mi na srdašcu jadi,
Što nî Čengić smaknu Moračane;
Drugi su mi na srdašcu jadi,
Što mi Čengić pogubio baba;
A treći mi na srdašcu jadi,
Što ‘e još više, da još krvnik diše.
Već tako ti Boga velikoga,
Pusti mene tvome gospodaru,
Gospodaru i mome i tvome,
Ne bi li mi izliječio jade.“

     Mudrije mu odvratila straža:
„Skin’ oružje, neznana delijo,
Pa nos’ glavu kuda tebi drago.“

     Uprav Turčin dvoru na kapiju,
A posljednja iz vidika zvijezda:
Bješe zvijezda age Čengijića.

Četa
  
     Podiže se četa mala
Na Cetinju Gore Crne.
Malena je, ali hrabra,
U njoj jedva sto junaka,
Ne junaka biranijeh
Po obličju ni ljepoti,
Već po srcu junačkome;
Kojino će udariti
Ne na deset, da uteče,
Nego na dva, da ih siječe;
Kojino će umrijeti
Za krst časni, kijem se krsti,
Za krst časni i slobodu zlatnu.

     Čudna četa! ne kupljena,
Kô se ina kupi četa.
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Tu se ne ču kano drugda:
„Tko je junak, na ždrijelo!„
„Na ždrijelo, junak tko je!“
Tu ne jeknu jeka kršna.

     Već ko tajni glas duhova,
Kojijem zbore višnji dusi,
Šapat tamni Gorom Crnom
S jedne stijene k drugoj prhnu,
Ter gle čuda! proz mrak scijeniš:
Studen kamen prima život,
Drhće, gamzi, diže glavu,
Iz tvrdoga stanca snažnu
Pest pomalja, nogu krepku,
I proz mrazne živce vruća
Rek’ bi krvce vri mu rijeka.

     Vidiš zatijem pušku dugu,
Put nebesa gdje se koči,
A što struka o pojasu
Vjerna krije, tvoje oči
Tog ne vide; ... nu mrak gušći
Sve ti ote noćno biće;
Ode vojnik otkud glas doliće.

     Doba ‘e gluho tamne noći,
Oblak krije zvijezde jasne,
Noć i struka gvožđe sjajno.
Iđe četa noćna, tamna,
A pred njome vitez vrli,
Drug da drugu o njem šapne,
Šapćuć bi ga Mirkom zvao.

     Iđe četa, ali kamo?
Man ćeš pitat četu istu.
Man ćeš pitat brze munje
I gromove gromke mani,
Kud se ore iznad gore?
Kad ti vazda odgovore:
„Ne mi, ne mi, no gromovnik,
Kom valjade svi da dvore!“

     Iđe četa, kuda? kamo?
Sam on znade koj’ je gori.
Valja da je grešnik težak,
Na kog hoće da obori
Taku silu svrh nebesa
Sud njegove pravde vječne.

     Stupa četa tiho i gluho
Posred tisijeh, glusijeh tmina.
Ni tko šapće, ni tko zbori,
Ni tko pjeva, nit se smije:
Od sto glasa glasa čuti nije.

     Već ko oblak grada teška
Teške u krilu biče krije,
Pršeć muklo, prijeteć muklo
Poraz kraju gdje se vije:
Tako i četa tminom obavita,
Ko desnici podoba se višnjoj,
Stupa múče, nek se krivci uče
Da, jer grom se ne oziva smjesta
Na krivine, tijem sigurni nijesu:
Jer što kašnje, sve to jače tuče.

     Ne zvekeće gvožđe svijetlo,
Niti grme smrtne cijevi,
Ni na lagan stupaj nogu
Ozivlju se sjajne toke:
Već, ko znajuć koga nosi,
Pod opankom hrabre djece
Podaje se vrlet tvrda,
A vrletna nize brda.

     Vjerna uz druga drug koraca
Nerazlučno, vjerno i tvrdo,
Ko Blizanci zvijezde jasne,
Kad sunčani zrak ugasne.

     Komljani im i Zagarač,
Bjelopavlić ljuti k tome
Davno veće straga ostaše,



151

Ter već gaze lomne Rovce.
A za Rovci družba noćna,
U prozorje rane zore,
Na Moraču slavnu pade,
Od Morače hladne vode
Ime zemlji kôj izvode.

     Hrabra četa dan danovat
Na Morači hladnoj sjela.
Tko se snizi k rosnoj travi
Sankom krijepit snagu tijela;
Tko ljut oganj puški ogleda
I fišeke smrtne broji,
Il ostricu pouzdanu
Vjernu nožu gladilicom gladi;
Tko izvabiv iskru iz kremena
Tvrdijem nadom, ter u šušanj laki
Zapretav je, pak navaliv granja,
Začas malen dahom junačkijem
Plamen piri; a tko darak
Stada krotka, četvrticu ovna,
Na ljeskovu veseo vrti ražnju,
Il bijela krišku sira
Iz utrobe vjernoj torbi vadi.
Ožedni li? Morača je blizu;
Treba l’ kupe? ima dvije ruke.

     Uto i dan već rudjet poče,
I susjednoj u planini
Javit krdo čuješ glas pastijera,
Kojemu se zvonko oziva
Prevodnika ovna zvono.

     Kad al eto inoga pastijera
Gdjeno krotak k svome stadu grede.
Ne resi ga ni srebro ni zlato,
Nego krepost i mantija crna.
Ne prate ga sjajni pratioci
Uz fenjere i duplijere sjajne,
Ni ponosnijeh zvona sa zvonikâ:
Već ga prati sa zapada sunce

I zvon smjeran ovna iz planine.

     Crkva mu je divno podnebesje,
Oltar časni brdo i dolina,
Tamjan miris što se k nebu diže
Iz cvijeta i iz bijela svijeta
I iz krvi za krst prolivene.

     Kad se četi bliže prikučio
Vrijedan sluga vrednjeg gospodara,
Božju joj je pomoć nazivao.
Pak okupiv hrabre vitezove,
Na studen je kamen pokročio,
Studen kamen, al je srce vruće.
Dobar starac četi besjedio:

     “Djeco moja, hrabri zatočnici,
Vas je ova zemlja porodila,
Kršovita, ali vami zlatna.
Djedi vaši rodiše se tudijer,
Oci vaši rodiše se tudijer,
I vi isti rodiste se tudijer:
Za vas ljepše u svijetu neima.

     Djedi vaši za nj lijevahu krvcu,
Oci vaši za nj lijevahu krvcu,
Za nj vi isti krvcu prolijevate:
Za vas draže u svijetu neima.
Orô gnijezdo vrh timora vije,
Jer slobode u ravnici nije.

     Vas, koji ste vikli tome
Boraviti trijezne dane,
Tko vâs haje plode l’ krši vinom?
Tko vâs haje plode l’ krši žitom?
Tko vâs haje plode l’ krši svilom?
Dok po vrelijeh hladne vode ima;
Dok po dragah bujna stada muču;
Dok po brdijeh sitna krda bleje?

     Praha imaš, olova ti dosti;



152

Desnica je jaka u junaka;
Ispod vjeđa oko sokolovo;
U prsijeh vruće srce kuca;
Vjera ‘e tvrda, njom okrenut nećeš;
Pobratima pobratim te pazi;
Vjerna muža grli žena vjerna;
Dar ti djelom plemenita pjesma;
Gvožđa l’ trebaš? Ture ti ga nosi:
Eto svega što ti srce prosi!

     Al nadasve što krš ovu kiti,
Krst je časni što se nad njom vîsi.
On je što ve u nevolji jâči;
On milostiv što ve nebom štiti.

     Ah, da vide svijeta puci ostali
Iz nizina, otkud vida neima,
Krst ov’ slavni, nepobijeđen igda,
Vrh Lovćena što se k nebu diže;
Pak da znadu kako neman turska,
Grdnijem ždrijelom progutat ga radeć,
O te krši zub svoj zaman krši:
Ne bi trome prekrstili ruke,
Dok vi za krst podnosite muke,
Nit bi zato barbarim ve zvali,
Što vi mroste dok su oni spali!

     Za krst časni spravni ste mrijeti.
Za nj se i sad mrijet podigoste,
Srdžbe božje hrabri osvetnici;
Al tko Bogu vjerno služit grede,
Čistijem srcem služiti mu valja,
Čistom dušom vršit onom treba
Koji vrši Bog što sudi s neba.

     Il vâs tkogod uvrijedio brata;
Il nejaku dragi protivniku
Život dignuv ogriješio dušu;
Ili putnu zatvorio vrata;
Il dô vjeru, a krenuo njome;
Ili gladnu uskratio hranu;

Il ranjenu ne zavio ranu;
Sve je grijeh, sve su djela prika:
Bez kajanja neima oprosnika.

     Kajite se, dok imade dana,
Dok je doba, djeco, kajite se;
Kajite se, dok nije pozvana
Duša k onom koji nebom trese;
Kajite se, jer zemaljskog stana
Tijek izmiče bjeguć, kajite se;
Kajite se, jerbo zora rana
Nać će mnogog kud zavazda gre se.
Kajite se...“

     Ali u grlu
Dobru starcu riječca zape,
A na sijedoj bradi bistra
O sunčanu kaplja zraku
Ko biserak sitan sinu.
Valjda i njega mlada ljeta
Uspomenom gorkom kore,
Tere liječeć stadu rane,
Sam se svoje sjeti boli:
Dobar pastijer, jer što kaže inom
I sam svojijem potvrđuje činom.

     Stoji mnoštvo razboljeno
Blagom riječi starca blaga;
Jaganjci su rek’ bi tihi,
Što bijahu gorski lavi;
Taka čuda božja riječ pravi.

     Al međuto, tko se ukaza
Pred očima čete krotke,
Ter sto ruku za sto noža
U jedan se časak maša?
Čudno biće! Sto srdaca
Od nebesa svratit vrijedno,
I sto voljâ što ushtije,
Sve razorit ono jedno!
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     Novica je, krvnik kleti.
Novica je, pun slobode,
Gdje k pobožnu stupa krugu,
Ter pristupiv k starcu bliže,
Krepki ovako glas svoj diže:

     “Bogom braćo, hrabri Crnogorci,
Ne mašajte za oružje svijetlo.
Novica sam, al ne koji prije,
Jer ne na vas, nego s vami gredem
Turskom krvi sad omastit ruke.
U Turaka dosle što imadoh,
Nemio mi sve ugrabi Turčin.
Ne osta mi neg’ desnica hrabra,
I ta odsle crnogorska budi.
A jer krstu ne podoba junak
Nego kršten, žudim, krstite me,
Jer ne radit hitro nuka vrijeme.“

     Sto desnica na te riječi
Oružja se manu ljuta,
A sto očiju ko proz rosu
Mješte sunca dúgu vidje.

     Mignu okom starac dobri;
Morače mu kapu daše:
„Vjeruj, sinko, u višnjega Oca,
I njegova odvijeka Sina,
I trećega milostiva Duha:
Vjeru vjeruj, spasit će te vjera!“
Reče, i ljuta poli nevjernika
Pred svjedocim planinam visocim
I njih sini četom u planini.

     Tader starac oči podigao,
Blage oči i bijele ruke,
Ter je četu oprostio grijeha.
Pak je Bogom darivati stade:
Svakom momku po česticu daje
Tajne piće hljeba nebeskoga;
Svakom momku po kapljicu daje

Tajna píća vina nebeskoga.
Žarko sunce divno čudo gleda,
Gdje slab starac slabe krijepi ljude,
Da im snaga Bogu slična bude.

     Kada li ih okrijepio starče,
Sva se družba izljubila redom.
Stoji četa višnjeg Boga puna,
Ne ko krvav nož, kijem rana
Zadaje se smrtna i teška:
Već ko pero sveto i zlatno,
Kojijem nebo za unučad poznu
Djela otaca bilježi viteška.

     Žarko sunce za planinu sjede;
Starac ode, četa dalje grede.

Harač
     Gacka polje, lijepo ti si,
Kad u tebi glada neima,
Ljuta glada i nevolje ljute!
Al te jadno danas pritisnuli
Krvni momci i oružje svijetlo,
Bojni konji, bijeli čadorovi,
Teška gvožđa i falake grozne.

     Što će momci? što oružje svijetlo?
Što li konji? što li čadorovi?
Teška gvožđa i falake grozne?
Smail-aga krvav harač kupi
Po Gackome i okolo njega.
Posred polja popeo čadorje,
Pak rasturi haračlije ljute,
Haračlije, izjeli ih vuci,
Ter od glave po žut cekin ište,
A od ognja po debela ovna
I za noćcu obredom djevojku.

     Od istoka haračlije jašu,
Vode golu na repovijeh raju;
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Od zapada haračlije jašu,
Vode golu na repovijeh raju;
Jašu zmaji s sjevera i s juga,
Golu raju na repovijeh vode.
Jadna raja, rukuh naopako,
Slijedi konjske na konopcu trage.
Mili Bože, što je raja kriva?
Il je kriva gad što Turke mori?
Il je kriva što ih hrđa bije?
Što je kriva? - Kriva ‘e što je živa,
A neima što Turčinu treba:
Žuta zlata i bijela hljeba.

     Uto aga konja dobra
Pred čadorjem amo-tamo igra,
Ter džilitom oko bistro
I desnicu vježba hrabru.
Sad nadlijeće ine Turke skokom
Brza konja, sad nadmeće harbom,
Dobar junak, da je čovjek taki!

     Pak gdje vidje, kakav plijen
Haračlije ljute vuku,
Zaletje se strelovito
Na kulašu dobru konju,
Ter u letu, kušnje radi,
Spodbi rukom džilit ljuti
I k prvoj ga vlaškoj glavi uputi.

     Al i dobra u junaka
Drijemne katkad ruka hrabra.
Tako i tada prijeka zgoda htjede:
Spotače se kulaš brzi,
Zviznu zrakom džilit viti,
Ter lakokril nejednacijem letom
Mješte janjca mrka kosnu vuka,
I Saferu, što vodijaše vlaha,
Luč iz glave jedan izbi.
Prsnu oko na zelenu travu,
A Turčina mrka krvca poli.
Pisnu Ture kano guja ljuta;

Planu aga kano plamen živi:
Sramota je takome junaku
Kupit harač, ne skupit harača,
Džilitnut se, ne pogodit cilja,
Kamo l’ slijepit mješte raje Turke,
Kamo l’ da mu zlorad krst se smije.
Planu aga kano plamen živi;
Avaj, Bože, što će odsad biti,
Kad već dosad vlasi bjehu krivi!

     “Mujo, Haso, Omere, Jašare,
Dede, kučke, konje dobre
Zaigrajte poljem ravnijem,
Da vidimo kako krsti trče!“
Ruknu aga ko bik ljuti.

     Brze sluge brže poslušaše.
Zaigraše dobre konje poljem.
Stoji klika slugâ na konjijeh,
Stoji trka konjâ pod slugami,
Stoji piska raje za konjima.
Prvi časak prestignut će, mniješ,
Konje vile raja lastavica;
Drugi časak razabrati ne mo’š,
Il su konji, il je raja brža;
Treći časak konji odmicati,
Jadna raja zaostajat stade;
A četvrti da pogledaš časak,
Jadna raja k zemlji popadala,
Ter je vuku konji krilonozi
I po prahu i po kalu:
Ektorove ispod grada Troje,
Kad već Troju ostaviše bozi.

     Aga stoji, ini Turci stoje,
Ter prizorom žalosnijem
Gnjevno svoje pasu oko,
I svu groznu krvi žeđu
Vlaškom krvi, vlaškom mukom gase.
Pak kako im srce razigra se,
Grohotom se zasmijaše
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Na lijep pogled, kada raja,
Kada pseta k crnoj zemlji paše.
Smijehom istijem kleti Ad se ori,
Kad se grešnik s vječnijem mukam’ 
bori.
  
   Ne malakšu Turci ljuti;
Malaksali konji dobri,
Groznom branom puti žive
Zavlačeći ravno polje,
Malaksali ter su postajali.

     Tader aga: „More, sluge,
Crče raja, crče harač, sluge;
Već vi hajte uskrisite raju,
Ne bi li mi izbavili harač.“

     Loše sluge goreg gospodara
Spopadoše trostruke kandžije
Pak od brzijeh odskočiše konja,
Na sumrtvu juriš činit raju,
Ne bi li se povratila raja.

     Nemiloga trak od biča,
U povodu vješte ruke,
Po bešćutnu zviždi zraku
I trostrucijem zubom gluhu
Mučeničku put progriza,
Ter krvava stvara vrela;
Il spotakne l’ desnica se vikla,
Po tijelu crnomodrijeh
Slike zmijâ grozan piše,
Dok pod njime jadna žrtva izdiše.

     “Ajde, rajo, na noge se,
Na noge se, krsti, pseta!“
S ustâ turskijeh polje razlijega se.
Tko je jači, iznemogle
Pod udarci skuplja duhe
I na lomne upire se noge;
A tko slabji, ko proz vječni

San i klete sliša riječi,
I nemili ostan ćuteć
Poluizbjeglu vraća dušu,
Ter se miče i četveronoške
Po zelenu gmiže polju,
Plačan dokaz, da ne samo stražnja
Trublja mrtve na sud budit more,
Kad trostruci isto biči tvore.

     Gdje domilje krvi oblita
Do čadorja raja tužna,
Bijesan aga, neman ružna,
„Harač, rajo, harač!“ riče,
„Harač, harač, il još gore biče!“

     Stvorac višnji pticam nebo dade,
Tiha duplja i žuđena gnijezda;
Ribam vode i pučine morske,
Stan od stakla, nek se po njem šire;
A zvjerinju livade i gore,
Hladne špilje i zelene luge;
Jadnoj raji? - ne dade ni kore
Suha hljeba, da je suzam kvasi.
Al što velju? dade nebo dobro,
No je nesit sve već Turčin pobro.

     “Harač, harač!“ Otkud raji harač?
Otkud zlato, koji krova neima,
Mirna krova da ukloni glavu?
Otkud zlato, koji njive neima,
Nego tursku svojijem znojem topi?
Otkud zlato, koji stoke neima,
No za tuđom po brdijeh se bije?
Otkud zlato, koji ruha neima?
Otkud zlato, koji kruha neima?

     - „Glad, golota, gospodaru!
Ah, pričekaj pet-šest dana,
Dok ti žuđen harač isprosimo!“ -

     “Harač, harač, rajo, treba!“
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     - „Hljeba, hljeba, gospodaru!
Ne vidjesmo davno hljeba!“ -

     “Čekaj, krstu, dokle s neba
Noć večeras pane tiha,
Pečenja ću mješte hljeba! -
Dotle, momci, jer su krsti bosi,
Potkujte ih, pas im nanu greba’!“
Aga doda ter pod čador hoda.

     Vične sluge raju kvače,
A najveće Safer jednooki
Iznad inijeh gotov skače,
Ter na radost svijeh još veću
Plamti osvetit ugašenu svijeću.

     Tu falakâ škripa stoji,
Tu Safera rika divja:
„Harač, harač, rajo, treba!“
Tu kukavne jauk raje:
„Hljeba, hljeba, gospodaru;
Ne vidjesmo davno hljeba!“

     - „Čekaj, krstu, dokle s neba
Noć večeras pane tiha,
Pečenja ću mješte hljeba!“
Klete riječi kletnik vraća. -

     Ali tko će vjerno opisat
Prepaćene teške vaje?
Tko li srcem mirnijem slušat
Gorku žalost kolika je?...

     Danak minu, za njim sumrak stade,
A za njime tiha noćca pade.
Nebesa se osuše zvijezdam,
Već što zapad mrki pramen ovi;
A krn mjesec o pô neba trepti,
Tužna svijeća pozorišta tužna.

     Usred polja mirna, pusta,

Starodavna raste lipa.
Pokraj nje su čadorovi,
A med njimi ponajljepši,
Ponajljepši, ponajveći
Agin čador ine natkrilio,
Kano labud ptica bijela
Bijele ptice golubove.

     Bijeli se čadorje bijelo
Na tihotnoj mjesečini
Ko golemi grobovi pod snijegom,
Oko kojijeh doba u gluho
Zli se dusi vrzu i strašnijem
Slikam plaše prolaznika noćna,
Il mu uho pričinjenom
Rikom lavâ i lavežom pasâ
I lelekom stradajućijeh gluše.

     Grobovi su, mniš, otaca
Slovinskijeh, na daleče
Kijeh slovijaše ime slavno,
Oko kojijeh Turad divja
U pô dana kano doba u gluho
Pogana se vrze i mozak
Hitri obrće, čijem, kako
Da rasplaši djecu plačnu,
Nad otražjem sreće bolje
Da ne cvile svoje jade prijeke.
Tlapi ti se, sad da lavom rika,
Tlapi ti se, sad da psetom laje;
A sad čuješ lelek mučenikâ,
Jauk, pisku, teške uzdisaje;
Čuješ zveku gvožđa okovnoga
I uza nju pomaganju gorku.
Slušaj, pobre, je l’ i jauk tlapnja?
Slušaj zveku, je l’ i zveka tlapnja?
Slušaj... slušaj ... ah, to tlapnja nije,
Jer te vidim gdje te boli jako...
Što?... ti plačeš?... ah, to tlapnja nije,
Ti bo s tlapnje, mnim, da ne bi plako!
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     Pred čadorjem oganj gori;
Oko njega promeću se Turci.
Tko nalaže novu vatri meku;
Tko napuhnuv mješinu od usta,
Potpuhuje, tijem da ljepše plamti;
Tko podvitijeh nogu čuči
Pokraj njega i golemu
Na prokolu tovna vrti ovna.
Cvrči pusti ovan pri žeravci,
A živ plamen oko njega liže,
Ter rasvijetlja rosu znojnu,
Ispod čalme što se Turkom roni.

     Kad se Ture navrtilo ovna,
Skinuše ga s osovine teške,
Navališe na siniju pusta
I veljijem sasjekoše nožem.
Za gotovu sofru posjedaše
Gladni Turci kano gladni vuci,
Ter plijen noktî razglabati staše.
Najprvi se Smail-aga maša,
Za njim Bauk, za njim Turci ini
Lijepijem redom vukâ u planini.
Namaknuše simita bijela
I svakome po rakije plosku,
Ter se krijepe simitom i mesom,
A žeženijem zalijevaju bijesom.

     Kadli aga odolio gladu
I bijes druzijem udvojio bijesom,
Planu opet kano plamen živi:
Sramota je takome junaku
Kupit harač, ne skupit harača,
Džilitnut se, ne pogodit cilja,
Kamo l’ slijepit mješte raje Turke,
Kamo l’ da mu zlorad krst se smije.
Planu aga kano plamen živi,
A pak slugam: „Eto mesa dosti;
Bac’te raji oglodane kosti.
Bac’te kosti, spremajte pečenje,
Dok ve viknem, da gotovo bude.“

Riknu aga, šetnu pod čadora.

     Po’še sluge večer’ večerati,
Večerati, pripremat veselje,
Suhe slame i konopca tvrda,
Čijem će kadit neposlušnu raju,
Nogam uvis, glavom strmoglavce,
Obješenu o lipovu granu;
Čijem će kadit, čijem li zlato vadit
Gole iz raje, u koje kruha neima.
A što raja? - Što će raja tužna?
Zemlja ‘e tvrda, nebo je visoko;
Plačnijem srcem grozne sprave gleda,
Plačnijem srcem, al je suho oko.

     Kada li se pripravile sluge,
Ne more im srce dočekati,
A najveće Ćor-Safere gamzi,
Da zavikne aga Čengijiću:
„Hazur, momci, s krstom lipovijem,
Penjite ga na lipovu granu!“

     Dotle aga pod čadorom sjedi,
I s njim šaren Bauk vojevoda,
I Mustapa, pouzdan mu ćato,
I ostalo glavnijeh Turaka.

     Po čadoru okol uokolo
Razastrti lijepi sazi
I dušeci vrh njih meci
Raskošno se šire i krepko
Pozivaju na razblude tijelo,
Na razblude i na sanak tihi.
U zakutku na malenu ognju
Praska skoro usječeno granje,
Il se cmari i pjesancu dragu
Plačuć pjeva, pjevajući plače.
A na srijedi o drvenu stabru,
Oko kog se uokolo
Bio čador ohol stere,
Visi oružje svijetlo i ljuto:
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Smrtne cijevi i željezo kruto.

     Demeskinje tu se sablje krive,
Stoput vlaškom napojene krvi;
Tu jatagan u osmero visi;
Male nože prebrojit je teško;
Diljku pušku pozlaćenu lijepo
Vele puta tu zamjerit moreš;
Samokresom ni broja se ne zna.

     Al što ono uz topuz se sloni,
Divno čudo dosle neviđeno,
Krotko jagnje pokraj mrka vuka.
Tanka vila pored zmaja ljuta?
Gusle vidiš, al se ne boj, pobre,
Ne bi li ih razlupao topuz,
Prometnuo žice verigami,
Nevin lučac tetivom i lukom,
A konjica konjem od mejdana.
Ne boje se Slovinkinje vile
Uz šestoper da će poginuti;
Pače znadi, da gdje njega nije,
Tu ni pjesan slovinska ne zrije.

     A na dvoru nebo divno
Crnijem tminam lice zakri,
I da ‘e vidjet proz oblake,
Vlašići bi, zvijezde sitne,
Nad čadorom treptili bijelijem,
A mjesec bi vitorog te gledo
Sa zapada ispred zvijezda sjajnijeh
Ko prevodnik ispred stada ovan.

     Noć je vani slijepa, gluha.
Nigdje glasa, već što sipi
Rosa sitna, ko da nebo plače.
Mrak se gusti, pomrčina gusta
Zapodjede ravnicom i gorom,
Da ne vidiš pred očima prsta,
A kamoli stazu pred sobome.
Teško onome koga sade

Stiže u putu noćca crna,
A noćišta jadan ne imade!

     Pognaše se nebom vjetri,
A odande plahe munje,
Nebeskijem ognjem sjecajući,
Sad ti smrtne bliješte oči,
Sad još gušću, neg’ bje prije,
Navlače ti na vid tminu.
Pak za njimi čuj sad grmljavinu,
Gdjeno najprije izdaleka tutnji,
Pak sve bliže, krupnje, strašnje
Urnebes se gromki goram ori.
Stoji tutanj neba i ravnine;
Stoji jeka drage i planine:
Sva je zgoda, bit će grada teška.
Teško onome koga sade
Stiže u putu noćca crna,
A noćišta jadan ne imade!

     Al da vjetru dadeš pleći,
Pak kad sjekne oganj iz oblaka,
Da zjenicu upreš bistru,
Ter da gledneš niz vjetar ravninom,
Vidio bi gdje skup ljudi stupa:
Noć ih luči, al su zato skupa.

     Sad im plamen ukazuje stazu;
Sad je otme noćca mrkla;
Ali oni stupaj laki
Mračnijem poljem naprijed steru
I daljinu izmed sebe
I čadorja hitro beru:
Noć je crna, radi bi noćištu,
Ter se jadni tminom provuć ištu.

     Opet sjeknu plamen višnji.
Družba noćna sve se bliže kuči,
Ter razabrat moreš veće
Tko je vodi i tko š njime hodi.
Valja da je jedno družbi glava,
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A provodič vjeran drugo,
Tere vičan polju i gori
Putnu mrakom družbu prati.
Zirni, pobre, kako lako ide,
Ko da zrakom mutnijem pliva.
Mniš da naprijed sve ga nešto vuče,
Dokle njegov družba ina
S dvjesti nogu stupaj gazi.
Valja da se boji crne noći,
Pak bi rad već na noćište doći.

     Al svjetlica što sad prva kresnu,
Družbu tajnu za čadorjem vidje,
Gdje se u red poredila redom
Sa tri strane, da je više bude,
Ter tu stoji četa noćna
Kano trijesak iznenada,
Il goruća kano lava,
S ognjenijeh što se gora
Na dolinu prleć saspe,
Baš bez brige kada smrtni zaspe.

     Stoji četa, osluškuje glase,
Za razaznat gdje gospodar spava;
Ali ina glasa čuti nije,
Već što Safer s družinom se vrijednom
Mukam raji već unaprijed smije.

     Pod čadorom aga sjedi,
Ter izmijenja tutum kafom,
Mrku kafu duhom paklenijem.
Ispod čalme čelo vedro
Namrštio mrskam tamnijem,
A junačko pod njim oko
Ko pramenom od oblaka
Namrčio, tere mukom múči.
Misli aga svakojake misli:
Od balčaka i od djevojaka,
I od lova i od sokolova,
I od zlata i od ljuta rata,
Od kolaca i Crnogoraca,

Od džilita i od kopja vita,
A pak planu kano plamen živi:
Sramota je takome junaku
Kupit harač, ne skupit harača,
Džilitnut se, ne pogodit cilja,
Kamo l’ slijepit mješte raje Turke,
Kamo l’ da mu zlorad krst se smije.
Planu aga kano oganj živi,
Al gdje glasne o stožeru gusle
Med oružjem junak spazi,
Stuknu malo bijes krvni,
A usladi krv se gorka
Ko nebeskijem skladom strunâ.
I što krvi žeđ bje prije,
Tad postade pjesme žeđa:
Tolika se slast iz pjesni lije!
  
     Pak Bauku govorio aga:
„Oj Bauče, vrijedna vojevodo,
Tebe hvale da si junak dobar;
Al da udre miši iz planina,
Kaž’, Bauče, koliko bi miša
Ti jedinac junak posjekao?“

     - „Daj šestinu, dobri gospodaru.“ -

     “Hrđo, kučko, vojvodo Bauče,
Mislio sam da si junak bolji;
Da udari dvadeset Brđana,
Vjera turska tako mi pomogla,
Jedin’ bih im poodsjecô glave. -
Ali sam se malne zabrinuo,
Lulu pijuć i prevrćuć misli,
Gdje nam noćca ne dopušta mrka
Da se s krstom kadeć zabavimo.
Vjera moja, ti si pjevač dobar,
A ja željan gusal’ i pjevača:
De zapjevaj, da me želja mine.“

     Usta Bauk, gusle skide,
A pak smjeran, podvitijeh nogu
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Na prijašnje sjede mjesto;
Ter nasloniv pred sobome
Na mek dušek žice glasne,
Gudnu lučcem zveketnijem
Amo-tamo po konjskome repu;
Pak gdje klinac nekoliko puta
Krenut škrinu, u gromovit
Uz udesne strune veće
Glas ovako, lukav pjevac, zače:

     “Mili Bože, čuda velikoga,
Kakav bješe Rizvan-aga silni
I na sablji i na kopju vitu,
I na puški i na nožu ljutu,
I na šaci i na dobru konju!
Siđe aga u polje Kosovo
Pak zakupi careva harača,
Sve od glave po žut cekin ište,
A od ognja po debela ovna
I za noćcu na obred djevojku.

     Kupi aga careva harača,
Tvrda raja daje i ne daje.
Gdje od glave po žut cekin ište,
Otud često ni bakrena neima;
Gdje od ognja po debela ovna,
Daju mu ga, rebra mu se vide;
A gdje za noć mlađanu djevojku,
Otuda mu kužne babe neima.

     Apsi aga tvrdoglavu raju,
Ter je poljem narazance redi,
Pak je konjem preskakivat stade.
Prvijeh deset preskočio aga;
Druzijeh deset preskočio aga;
A kad nasta treće desetero,
Bijesan đogo bijesno podigrava,
Pak gdje skoknu, pusti kolan puče,
Silan aga na travi se nađe.

     Malo tome vrijeme postajalo,

Ode šapat od usta do usta
Po ubavu polju Kosovome.
Što je dalje, sve to jače raste,
Dalje smijeh, dalje sprdnja raji,
Dok proniknu pjesma iz gusala,
Ter sad pjeva po Kosovu slijepac:
‘Hrđa bješe Rizvan-aga silni.’„

     Još dok kobna pjesma iz usta
Bauku se grmeć razlijegaše,
Tko ‘e u agu, a ne u pjevača
Pogled upro, taj mogaše
Po licu mu poznat jade,
Boli, srdžbe, gnjeve, bijese,
I stotinu inijeh srda,
Ponositu štono u srcu
Na ćuh svaki bruke i ruga
Krvavijem nokti gnijezdo riju.

     Krvav plamen najprije mu buknu
Gnjevnu u srcu suproć raji crnoj,
Suproć vlahom, psetom, krstu
Lipovome, štono vrijedan nije
Uz Turčina da ga sunce grije.

     Gvožđa, otrov, konop, nože,
Palu, oganj, kolac grozni,
Ulje vrelo i sto muka
U čas jedan junak smišlja,
Za izgladit gorkoj bruci trage
I sačuvat uspomenu čistu,
Čisto ime uz glas strune blage.

     Na obrve crn mu oblak sjeda;
Plamte oči poput ognja živa;
Crljen plamen uz obraz mu liže;
Strašnijem bijesom nozdrve se šire;
A na usti, ispod pjene bijele,
Grozan, paklen izraz stade,
Ko da veli: raja nek propade,
Samo pjesni čuvat se valjade!
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     Al gdje Bauk zadnju riječcu izusti,
Jednijem mahom ko da munja
Proz mozak mu sjeknu plaha:
Raja sama bruci svjedok nije,
Raja sama neima oči i usta;
Tuci raju, tuci Turke k jednu,
Samo čuvaj uspomenu vrijednu!

     Ali uto miso strašnu
U dubine srcu aga topi;
Crte licu kroti, tješi, blaži,
A po licu sve to jače maša
Srdžbe plamen; hoće da se miran
Svijetu ukaže, a vas dršće i trepti.
Pak najposlije, gdje golema ijeda
Pred svjedoci sakrit ne uzmognu,
Usta i viknu bukteć: „Hazur, momci,
Hazur s krstom, hazur s ljutijem noži,
S palom, s ognjem, s kolcem, s uljem 
vrelijem;
Raskivajte sve paklene vlasti!
Ja sam junak, to će pjesma rijeti;
K tom će cilju svi ko žrtva pasti!...“

     Aga dobro ne doreče,
A na dvoru puška grmnu
I Saferu, koji prvi
Na glas agin gotov skoči,
U noć drugo prosu oko;
Ter što danas činit ljuti
Džilit poče, smrtno zrno doče.

     “Vlasi, vlasi!“ svudar vika jeknu.

     Uto jedan čete dio
U čadorje naboj sasu.
„Vlasi, vlasi!“ Turci viču,
„Konja, konja!“ grmi aga.

     Dio drugi tada grunu.
„Vlasi odasvud, puške, nože!“

„Konja, konja, Haso, konja!“

     Diljke isprazni dio treći;
I već Hasan, vižla brži,
Izvede mu dobra konja.
Posjest aga gdje ga htjede,
Iz oblaka munja kresnu,
I vruć púrak sa zemljom ga svede:
Noć je mračna; ne znaš tko ga svali,
Al tu blizu Mirko puške pali...
Proz noć crnu prhnu bez tijela
Hrabra duša, gola, nevesela!...

     Pade aga, al se Turci bore,
Već što tmina čudit ti se ne da
Kolika se tu junaštva tvore.

     Od mraka se ne razbire ništa;
Pak kad sijevne oganj sa nebesa,
Il iz puške pouzdanu drugu,
Često put se krst i Turčin nađu
Na dohvatu noža ljuta,
Gdje mnijahu puškomet je puta,
Ter se grle rukam gvozdenijem,
Ter se ljube kljunom gvozdenijem
Krst i prorok, dok jednoga teče:
Tolika im mržnja srca peče!

     U odjeći noći crne
Prijeka u krvcu smrt po polju grezne;
Plahom munjom oči joj se svijetle,
A proz kosti hladan vjetar duje;
Glasom groma grozna podvikuje
Sada „kuku!“, sada „medet, medet!„,
Sad „pomozi, o Isuse blagi!“
I uzdiše, pišti, ciči, hripi,
A pak grabi sad krste, sad Turke,
Ter im svojijem ruhom oči veže.

     Tu pogibe uzdan agin ćato,
Mujo, Haso, Omer, Jašar ljuti
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I trideset inijeh Turaka.
A Bauka spasi noćca mrkla,
I ostalo što se još izmaknu.

     Al tko ono pokraj age leži?
Ter na mrtva mrtav gnjevno reži?
Novica je; ljut ga Hasan smaknu,
Baš gdje junak k mrtvu skoči lavu,
Izmed Turâk’ da mu skine glavu.

     Grad iz cijevî smrtni presta,
A navali grad s nebesa:
Četa noćna pod čadorje uđe.
Noć je strašna, krvi oblita,
Tamna, crna; blago četi sade,
Gdje već trudna na noćište pade.

Kob
     Lovćen gora pod nebo se diže,
Nadomak mu jedno polje širi.
U polju je stanak pustinjakov,
A u stanku jedna izba mala.
U toj izbi čudno čudo kažu:
Bijesno Ture gdje se krstu klanja.

     Stoji Ture odjeveno lijepo
I pod čalmom i pod britkom sabljom,

I pod puškom i pod ljutijem nožem:
Strah te hvata, posjeć će te bijesno.

     Al se ne boj, pobratime dragi:
Krotko Ture, posjeći te neće;
Smjerno Ture, uplašit ga lasno.
Udri samo o zemljicu nogom,
Ter ti smjerno obje skršta ruke,
Ruke skršta a prigiba glavu,
A pak desnu pred obraze diže,
I najposlije vrhu čela vîsî.

     Pak pristupi, ter mi gataj, pobre,
Čija ‘e ovo ponosita čalma? -
„To je čalma age Čengijića,
Al se tužno oko glave vije.“
Čija ‘e ovo, pobratime, glava? -
„To je glava age Čengijića,
Ali iz nje tamne oči vire.“
Čija ‘e ovo okovana sablja? -
„To je sablja age Čengijića,
Al žalosno uz bedricu visi.“
Čije ‘e ovo zlaćeno oružje? -
„To ‘e oružje age Čengijića,
Ali mirno o pojasu hrđa.“
Čije ‘e ovo zlatno odijelo? -
„To ‘e odijelo age Čengijića,
Al od sunca ne odsijeva, jadno!“
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PARTO 11
La ĉefaj kunlaborantoj en la Projekto Mažuranić

  

                 Stanko Rukelj                           Davor Klobučar
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