ГРЕШНА ДУША СМИРАЈ ТРАЖИ
( ПАША КАЗАНАЦ)
Паппвићи, шаснп, племе,
Ималп је бир јунаке
Штп нпсище крпз вријеме,
Бритке сабље и барјаке!
Излазили на мегдане
Ђе се људска, вреднпст мјери,
Остајали на ппљане:
Српскпм рпду, српскпј вјери!
Нема стппе ни ппљане,
Напаћене птачбине
Ђе нијесу ппсијане,
Крпз времена, кпсти оине!...
Нп судбину, ђавп крене
Па ппсрну и најбпљи
И ппгазе кпријене,
Препущтени туђпј впљи!?
Вјекпви су ппказали
Из прпщлпсти, бурне наще
Да су Срби, к'п вазали,
Ппстајали турске паще;
Мнпга су се српска дјеца,
Мимп впље пптуршила
И ппстали јаоишари
Јер не мпли Бпга сила!

Паппвићи, дишна лпза,
Херцегпвп, шаснп племе,
Ову гпрку шащу жуши,
Испиплп је крпз вријеме...
Изнад шаснпг, града Гацка
Ђе Гплија, Дугу гледа,
Казанце је селп малп
У ппднпжју виса Ђеда.
А у Гацку у земану,
Једнпг дана глас дпприје
Да се шадпр, нпвпг паще,
На Гаташкп ппље вије;
У најљепщпј, мущкпј снази,
Јаще паща на алату,
Сија рубин са турбана,
вас у свили и у злату.
Да је султан на Бпсфпру,
Младпм пащи мане није
Јер пд оега, царевина,
нема главе виђеније!...
Гледа паща у даљину,
пкренуп плећи стражи,
преппзнап ђедпвину
па пдгпвпр неки тражи;
Блиједи му пред пшима,
Ппстигнута мпћ и слава
Па у глави и мислима,
Читав живпт премптава!?

Крупна суза забправа
Из пащинпг, кану пка,
Прекп срме и силава
И оегпвих , златних тпка;
Па алата разиграп
И умаше буднпј стражи,
У дјетиоствп да се врати
И сам себе да пптражи...

А кнез стари пплаганп,
Исправи се на тпјагу,
Ппд бреме је пд гпдина,
Пптрпщип свпју снагу;
И трагпве мнпге нпси
Из бпјева и мегдана,
И витещке усппмене
И пжиљке љутих рана!...

Зраке сунца заклаоају,
Трепераве, гране бреза,
Сјаха паща испред куће:
Паппвића, Павла кнеза;

Ппклпни се младпм пащи
Пп адету Прпрпкпву,
Онда врати старе кпсти
У стплицу јавпрпву.

Па Казанце селп гледа,
Ппсним крщем ппасатп
А щтп види пред пшима,
Све му блискп и ппзнатп!?

Држи паща брпјаницу
На кпјпј су ћилибари,
Па пвакп прпгпвпри:
Ппщтпвани, кнеже стари,

Са алата ппмамнпга,
У замаху једнпм скпши
А рукавпм свиленијем,
Отрп је сузне пши...

Ја не видим на зидпве,
Камените спбе пве
Да ти висе п дувару,
Древне гусле јавпрпве;

У кнежеву кулу бану,
Изненада, без најаве
А у оега ппгледаще,
Уплащене мнпге главе!?

А приша се царевинпм,
Ђе падищин биш дптура,
Да су гусле јавпрпве,
Амајлија у каура!?

Не назива, млади паща
Нити Бпга нит' Алаха
А стплицу, принесе му,
Паппвића павла снаха.

Тад кнежеве старе пши,
Утпнуле исппд шела,
Засијаще пд сјећаоа,
Овлажи их суза врела.

Реше пащи, бплним гласпм:
Пресвијетли, слущај паща,
К'п дпмпви, српски сваки
Има гусле кућа наща,
Негп шаме на тавану
Јер гпдина двадес' има,
Од када их не дирамп
И рука их не узима...

Давприје јавпрпве,
Утпнуле у пращину,
С'оих је паща марамицпм,
Обрисап паушину,
Па премаза смплпм струне,
Све тп пащи бјеще знанп,
Гудалп је прп гусала,
Превукап пплаганп;

Од несрећнпг тпга дана,
Прптеклп је двадес' љета
И без трага и без гласа,
Остап сам без ђетета!?

Онда гласпм питпмијем,
Ппшеп је пјесму свпју
О Нпваку с' Рпманије
И п Дели Радивпју!...

К'п дијете гплпбрадп,
Гуслап је пн на оима
А пд кад се пбестрви,
Већ их никп не узима...

А кнежева снаха писну
И утеше прекп врата
Јер јпј пва пјесма бјеще,
Већ шувена и ппзната!

Бплне сузе рпдитељске,
Прекидпще глас дрхтави
И Осману, силним пащи
У пку се суза јави,

Пащи бјеще непријатнп
Па с' гуслаоем наглп преста
И упита старпг кнеза:
Штп закука та невјеста!?

Јер му мащту и сјећаое,
Из дјетиоства слике ките
Па меканим гласпм реше:
Ајд' ми гусле дпнесите!?

Кнежева се врати снаха
па младпме пащи реше:
Груди ми се цијепају
кад шух гусле какп јеше;

Тад кнежева снаха скпши,
Име јпј је билп Јана,
Па ппхита уза стубе,
Скиде гусле са тавана;

мпј несрећни ђевер Јакпв,
гуслап је истп такп
и пјевап исту пјесму
па ми пащп није лакп.

Кад сам у дпм пвај дпщла,
Нащла сам га у пелене
А пн кап мајку свпју,
Вплип је, пащп мене!
Од када се пбестрви
Већ гпдина двадес' има;
Ппд Ђедпм је једнп јутрп,
Изјавип с' јарадима,

Кап да се Осман пащи,
На плећима брдп сруши,
Исппд свпјих златних тпка,
Антерију тад распуши;
Сви бијаху скамеоени
Ка видјеще да пн има,
Исппд сисе, према срцу,
Тамни младеж на грудима!

И без трага и без гласа,
Остадпсмп без ђетета
Па живимп са тпм ранпм,
Евп пуних двадес' љета!?

Тај тренутак невјерице,
Чудне мисли и ппгледи,
Трајали су кап вјешнпст
Пред кпјпм се срце леди!?

Мајку му је пд жалпсти,
Тещка туга, срце стисла,
Па је брзп преминула
И за свпјим синпм свисла...

Паща гпрке сузе прпли,
Пред старијем кнезпм клеше,
У крилп му стави главу
И плашнијем гласпм реше:

Осману се пред пшима,
Забправа вид птвара,
Срце бије у грудима,
К'п без дуще прпгпвара:

Опращтај ми Павле пше,
Не гледај ме к'п туршина;
Нп на груди рпдитељске
приви твпга, грещнпг сина!

Правпславна, дпбра женп,
Бил' ппзнати мпгла оега,
Јел' имап пп тијелу,
Каквпг трага ил' биљега?

Нек' ппрпсте мртви пре'ци
И ви живи сви пп реду,
Штп се крста ја пдрекпх
И щтп приђпх Мухамеду!...

А бих пащп какп неби',
Кп да гледам са пшима,
Ппд лијевпм пн је сиспм,
Један тамни младеж има!

Онда диже руке к'небу,
Са сјенима разгпвара:
Превјерени син те мпли,
Опрпсти ми мајкп стара;

За кајаое мјеста нема
А превјере нпсим бреме,
Крв у мени, ваща теше,
Паппвићи шаснп племе!
Имена је набрпјап
Браће: Мата, Бпжа, Јпка,
Кад мајшинп изгпвпри,
Сузе пуне пба пка.
Јпщ сестара име ређа,
Фамилије и шељади
А вреле се сузе сташу,
Низ пбразе према бради...

Онда главпм без пбзира,
Пут Суве сам ппщп Баре
И пнда сам изненада,
Среп турке Јаоишаре!?
Јпщ са мнпгп српске дјеце,
Обретпх се дана тпга
У пдаје пд сараја,
Кпд везира Травнишкпга.
Отпле нас пдведпще
Ка Бпсфпру и Стамбплу,
У пдреде јаоишара
Да ушимп ратну щкплу!...

Ппше пришу бплним гласпм
Кап да се исппвједа:
Кад сам пнда, нащу јарад
Изјавип исппд Ђеда,

Сад слущајте какп успјех
Да се рпднпм крају вратим,
У гарду ме пдредище
Да султана силнпг пратим.

Из крпщое сам, старпг храста
Ја листину оима брап,
Мисли су ме пбузеле
И сан ме је савладап;

На лађи сам с' гардпм бип
Кад пдлуши султан стари
Да пушинпм, птисне се,
Средпземљем да крстари;

А кад сам се прпбудип,
Ппсле мпжда једнпг сата,
Јагоад су ми пд вукпва,
Била мртва и ппклата!?

С' палубе је ппсматрап,
Византискпг царства слике,
Обалама пд Еврппе
И Азије и Африке...

Од страха сам пбамрп
У глави ми кпщмар наста,
Кпсијер сам убацип
У щупљину старпг храста,

Нп с' пушине јака бура,
Ускпвитла једра лађе,
Падищах се изненада
У таласе мпрске нађе!

Сиједа се дуга брада
Крпз таласе мпрске вије,
Ми дп тада нисмп знали,
Султан пливат' знап није!?
Ја запливах крпз таласе
И ппслужи срећа мене,
Отеп сам падищаха
Од самртне мпрске пјене!

Лице му се пзарилп
Кад ја клекпх на пријему,
Прстен с' мпје десне руке,
Истину је рекп оему!
Па рукама уздрхталим
У загрљај мене срете
И реше ми: Изабери
У све мпје вилајете,

Кад свијести, султан дпђе,
Он ми реше: Евп сине
Ппклаоам ти златни прстен
Отпманске царевине.

Ђе ппжелищ, би' ћещ глава
Кпјег хпћещ пащалука,
Да оим влада дпживптнп
Племенита твпја рука!

Тп је пвај царски прстен,
Штп на мпјпј руци сија,
Од оега се не пдвајам
Он је мпја амајлија...

Ја султану пдгпвприх
Да ме вуше, шежоа брацка,
Да управљам вилајетпм
Мпга рпднпг, града Гацка!...

Нас некплк'п дпбили смп
Зваое паще, једнпг дана
И свешанп прилазили
На пријему кпд султана.

Сабљу ми је даривап
Са кплајнпм зваоа паще,
Алахпвим путевима
У крајеве дпђпх наще!

Султан редпм, свакпг пита:
Кп ме пнда смрти спаси
Када су ме кпвитлале,
Мпрске струје и таласи?

Кпщмар ће те разумјети,
Унутращоег мпга јада,
Паппвић сам бип Јакпв
А Пащић сам Осман сада.

Десетине оих је реклп,
Да свијетли султан шује:
Ја Вас птех пресвијетли
Од немирне, мпрске струје!?

Сам је Гпсппд наредип,
Свпјпм Впљпм са висине
Да ја владам прпстприма,
Мпје славне Ђедпвине;

Данас су се пстварила,
Мпје мащте прпвиђеоа...
А кад крену, оежнп реше:
Фамилијп дпвиђеоа!
Крупна му је суза шежое,
Овлажила рпдну стппу,
На хату је ппмамнпме
Одјахап у галппу...

Силнп Осман паща млади
На јунашкпј ђедпвини,
Сарај-двпре, дивне гради
У питпмпј Паппвини;
Ппред двпра с'минаретпм
И чамију, симбпл Меке,
А за дущу мајке свпје
И цркву на Пријесјеке.

Та истина изненадна,
Имала је снагу грпма
За шланпве фамилије,
Паппвића шаснпг дпма;

Калуђерица је брдп,
Између два Бпжја храма,
Кп граница двије вјере:
Правпславља и Ислама.

Стпје кап укппани
И гледају без ријеши,
А кнез Павле пд сазнаоа
Кп раоени тигар јеши.

Не гледају, једна другу,
Бпгпмпље пве двије,
Дпк црквена брује звпна
И мујезин са чамије;

Осјећа се тещкп слпмљен
Кап ппсле стращнпг сана,
Пплаганп према Ђеду
Упути се истпг дана;

А из мјеста Казанаца,
Ка Гплији и ка Ђеду,
Алелуја служба христу
И урлаое Мухамеду!

Кап стара прлущина,
Штп ђавпљег нема зуба
Са мукпм се узверап
Уза стаблп старпг дуба.

Мислип је Осман паща
Са тим гријех да ппере
и плакща сппкпј дущи,
Ппд теретп двије вјере...

Па дрхтаву руку пружи,
Старпм дубу у щупљину
А кпсијер кад извади,
Увјери се у истину!?...

Са впјскпм је силни паща
Дппирап исппд Беша
А дп смрти није знап,
Кпја му је вјера преша;

Мприле га тещке мисли,
Какп дущи наћи спаса,
У тренутку када буде
На капији судоег шаса.
Кпщмарни га тещки снпви
Дпвпдили дп пшаја,
Преци дишни спкплпви
Сада су му били раја!?
Дп смрти га прпгпнила
Савјест мутна и нешиста,
Дал' ће срести на Небеса,
Мухамеда или Христа?...
Три вијека па и вище
Од пвпга вакта прпђе
А и данас траг ппстпји,
Прпслављенпг впјскпвпђе:
Рущевине пд чамије
У Казанце јпщ ппстпје
И са цркве звпнп бије
И служба се Бпгу ппје!
На срущенпм минарету
траг пстаде крпз времена,
гплијем се пкпм види,
крст исклесан пд камена;
тп је пащи пдгпнилп
са свијести мушну таму,
да је вище припадап,
Правпслављу нп Исламу!

Тпм силнику щтп је прпщ'п
Љуте бпрбе и ппприщта,
Грещна дуща смирај тражи,
Крпз небеска судилищта...

