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Претплата из Црне Горв 
н сва ппсма шал.у се са- 
мом уреднику.

Претплата из Србије у 
nyliyje се Велширу Вало- 
жиКу у  Биоград, а из дру- 
гијох крајева под адресом 
1*. R а ш a d a n o y i 6 CaWaro 
(за „Црногорку“).

Претплату прииају сви 
наши књижари и новннар- 
ске експедиције. НвФран- 
кирана шхсла не примају 

се.

Број 1 1 . ЦЕТИЊЕ, 22. Марта 1884. Година I.

Одисаји родитељскога срца.
II ] е С М 0 Ј.

Ка’ јелеиче.
Ка’ јеленче жедно 

Кад на ноток трче,
Да се бистре струје 
Оицато насрче :

И мој син јо тако 
К врелу књиге трка’ 
Жедан — да би слатка 
Пића се насрка’.

И та жсђ ми њега 
Трошила веома : 
Довукла га сјетна 
До самога слома ;

Јадовпто љему 
Пуста прси чиле, 
Искосила, ао х !
Сломила му силе . . . .

Ал’ и свд и а одру 
Док једвицо дише;

Жедно кишу гута, 
Жарко нјесму пише. — 

0  жеђи, о жеђи,
Што га књиги, ками! 
Ваљда јаде грђе 
Да зададеш нами,

Који уза-љ стојећ 
Страхујемо врло,
Као да he нож ии 
Сад разбучит грло :

У бојазни вељој, 
Свакога тренута,
Да ће нам га коеа 
Понијети љута;

На да ћс ка’ тица 
У потајној муци, 
Н’јсхнути ни с књигом 
И с пером у руди ? —

К о т о р, 8. Јануара 1884.

А х а л-Т е к и н ц и
или

Туркомани.
Пшпе Ј. Ноповић-Липовац.

(II а с т а в а к).

Кад сам веК спомепуо о текинској женски- 
1мт, онда ми ie дул;ност, да саопштим још гдје- 
што о њнма како у погледу на моралне и фп- 
зичне особине твихове, тако и о главним усло- 
впма љезшшг живота. Почиимо с изгдеда јој. 
Прежнвјелим очима Јевроисјца, врло ће се тс- 
liiKo свидјетп. Циганска боја коже, црне мале- 
ие очи, велика уста, иа дуга црна коса —  све 
то меће некако текинку у монголеку расу ; за 
тим, текинка се врло брзо развпје н дозрс — 
веК у 12  годинп —  те и та околност чппи да 
Текппка носи на себи врло непријатне биљеге, 
ирежпвјелости и суморности, које не долпкују 
лијепом поносном стасу њсзппом. Одјећа је у 
свију једнака : развобојан зубун, сашивен врло 
укусно, а извезен свилом и сребром, за тпм

гаће (шарваре) па шпрок иојас урешен сребром 
и драгим каменом. Сребрних украса нмајуч)до 
божје, тн су украси свула; по врату, по глави, 
у ушима; није узалуд Текпнац шест стољећа 
плијенио Средњу-Алију.

Негледајући па ниски стспсн текннскс ци- 
вилизације, опет се жеиа у љих не находи у 
ооако жалосиом положају, као што смо то ири- 
внклн гледатн код народа на нстоку, а иаро- 
чито у Средљој-Азији. Она живи бар слободно 
као и љезин муж.

Текпика нема ни појма о копреин 
којом була крпје лице. Пи иред странцима 
не крије се. На општнм пировима и 
гозбама, сједи Текинка као н код куће за ето- 
лом. Ако јој је муж сувшпе окрутан, она нма 
ираво да иде на суд, па да тражп расиуст. 
Над имањем њеннм муж нема никаква права, 
а пмање јој је  кибитка, у којој она жпвн нс 
мијешајући се с другим жснама њеиог мужа. 
Ако је што доиијела из очипе куће, па се ра- 
ставн с мужем, има потнуно ираво, да онст 
све одпесе натраг. Текпнац пак можс оћерати
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своју жену слободно, само у неколнка случаја, 
што их одређује обичајно ираво. Тако н. нр. 
ако је безђетња, ако је  заражена каквом хро- 
иичном болепЛу и т. д.

Кад се Текинцу роди кћер, радује јој се 
готово као н сину. Отац од првог дана љези- 
ног живота, већ рачуна на богати „калими што 
he га добити за љенотицу, своју кћер. Прво 
васгштаље дјетета узима мајка на себе; врло 
ријетко се то повјерава робиљп.

Кад је дјевојка навршгла шесту годину, 
уче је  да везе н да тка текинске ћилими, са 
којима се ни перспјеки не могу сравпити. За- 
пста је  трудно изрећи, колико је  укуса и ље- 
иоте у тој изради, коју израђује Текинка го- 
тово без iik 'Kbiix ниструмената.

Текинка ће да изради ио три —  четири 
ћилпма но пст аршина у ширину и десет у 
дужину. Тим ћплпмима застиру се кибнтке.

Тако расте дјевојка помажући матери ра- 
ботом до 10 највише 12  година, у тој години 
је  већ способна да постане мајком, услијед 
климатс:шх нрилика. Очеви којн пмају синове 
за жеиидбу иду у просидбу —  да питају буду- 
her таста колико шпте калима. Овај у одушев- 
л.ењу да he му се испуиити вјечни снови о бо- 
гатом Ј атиму озбил,нпм говором изјављује отац 
дјевојке дај 100 овнова и неколико камиља 
иа узми дјевојку. Просноцу чшш се врло 
много, па даје половииу, ночиње се погодба. 
Кад је ствар Beh дошла до врхупца, појавл>ује 
се невјеста одјевена и лијепо очешљана, како 
би се што боље допала оцу младошењином.

„Погледај, бога ти на њу, прпјатељу, погле, 
каква је, могу ли ја  маље искати ? него дај 
н непогађај се, бол>е пе ћеш наћи од ње у 
свом вилајету !w Тако од прилике мудрује јој 
отац. Најиослије се и то свршује. Сад се гле- 
да дјевојкн мираз. „Има три кибитке, нет hii- 
лима, неколико зубуна, појасева и сијасет злат- 
иог II сребрног уреса ! Бидиш лн, прпјател>у, 
какву си красоту вашао !а —  „Алах је мило- 
стив“, одговара иови таст, те оба снједају на 
земљу иа голим рукама једу кашу п врућу 
јагњетину.

Али се догађа, да младожеља често и не 
види невјесте до свадбе. Бива и обратно. мла- 
деж се узима и без иосредовања старијих. У 
том е учају жепидба се урешује каквнм ро- 
мантичним појавама, које се добро свршују ако 
женик има чим да плати „калим“, а куку му 
ако не имадне. Ако је уграбио невјесту, осве- 
Tuhe ту срамоту родбина на љему. Често се и 
лијено свриш : младожељу ношљу у чету и он 
ее не смије врлтити све док не уил.ени бар толнко 
да плати ,,кш ш .и Тако догађаји обично сунајоб- 
л>убл>енија тема текинских иародних пјесама.

У пијему iionoh, код Тер-Слкаиа, при опмг 
сједио сам у друштву потпоручнка Самата, 
једног Татарина, што је  знао текински u још 
двојице ностарнх Текииаца; у руци сам држао 
оловку и био лист хартије. Благодаре1ш конаку 
у мојих се садругова одавно одријешио језнк. 
На једаи иут један од њнх заноче ијесму, ви- 
ше налик на речитатив него на ијевање, садр- 
жај њезип да саоиштимо :

Већ товари свезани су 
На камиље танкогрле.
Већ шаторе све скииуше 
Наше жеие мајкс врле.
Све ј’ готово сад наново 
Ја  оетављам мјесто ово :
Пуно сласти иуно чара 
Предамном се сад отвара 
Недогледна нустош једна,
Ал за мене сладка медна !
Јер са мноме сад полази 
Моја мила дивиа Рази.
Чијено су чарне очи 
Јасне звјезде чарне ноћи !
Свједок буди света ћаПа 
Стаса као коњ Араба !
А обрва вране крила!
Рјесницам’ би распорила!
Устама би наиојила 
Три стотине све камила !
Кад јој гледам бјело лице 
Копља оштра тренавице 
Рекао би груди иоре 
Срце младо да изгоре . . !
Власи кад јсј гладим црне 
Душа свами тад иротрне . . .
Јер је коса њена жпва 
Као хата густа грива !
А од свиле тврђа није 
А од коже мекша змије!
Али све то ништа није 
Док се она не насмије. . .
Њена у ст а ! пуна крви 
И лава he кад иољубе !
Као роба да га смрви!
Али какве има зубе ? !
Карадагски низ од гора 
И алах се дивит мора!

Ох пзпђи душо моја г
Дајмн једном уста твоја 
Да их грлпм да их љубим 
Иа да себе ja иогубим.
Ти се бојпш оца етара 
Отровног му можд ханџара 
Ти се бојиш рећп да he 
КНерко Теке тебн шта he 
Који нема ништ у нсвце.
Којв нема једне овце t . .
He слушај га већ ме љубп 
Илп мене цуро уби.
Живјети 1чи све је једно
Ил у mope тонут ледно
Када тебе самно.ч није ~ј
И око ме кад пе rpnje ! 1
У те рјечи его Рази
Гдје к драгану своме слззп '
Водп па г' у ијесак врућн *1
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Иа ra љуби све ндућп 
Па га ласка иа ra Tjeiml 
И ћера га да сагрјсши « ..

Цјеле ноћи љуби Теке 
Колко нјеска Атрск рјеке 
Неба колко звјезда всдри 
Толико је иута једра 
Нрса к себи првмакао,
Рујна уста цсливао . . .
У љубљењу крвник стари 
Оаиак сладкн н»их превари 
уГе заспаше обоица 
Док у зору — строга лица 
И погледа ка ноћ мрка 
А на хату лака трка 
Отац Рази ве долеће 
Убит ће их — хоће — исћс ! 
»Убнт ћу те воче псето 
Ко Нерснјанче ја проклето !« 
»Убн старп дедер рази,
Кад ме л.уби моја Рази 
Умрјета dhi нпје жао 
Кад ми не би кћерку дао!« 
»Вит те нећу — ништа немаш ! 
Xohy да се одма спремаш 
У персиЈапску земљу поћн 
Шићаром ћсш кући доћи . . .

Тад платпш ли пет камила 
И сувише пет кобила 
И сувише коња врана 
Таком ћабе и корана 
Бнт he твоја мила Разн 
Ипаче he сабља моја 
Као исето да те срази 
Кад је Теке рјечи чуо,
У Перспју освануо . . .
Доста блага шићарио.
Љепо Рази оженво!«

Из ове слике народне поезије (молнм чи- 
таоца, да ме извине за храђв, не ритничан нрс- 
вод) може се видјети, да Текинац умије и л>у- 
бити тако еилно и јако, што би тек иожелили 
Јевропејцу, поред свега тога, што је  главна 
брига, главно занпмаље његово бој и грабеж. 
Рећи ће ми се, може бити : каква је то љубав, 
кад се жена купује као брав на иазару. На 
то могу одговорити: да је стари сбичај ирода- 
вања и куповаља невјеста сс задржао код њих, 
као што се и ми у животу сретамо са тим појавама 
само у мање окрутом, него углађеном облику.

(Наставиће ее).

3 .1 а ћ е н о д о б а.
(По пемачком).

Злаћсно доба младости, 
Тако ме остављаш зар ?
{' твојијем болом, сладости, 
И твојијех машта жар !
Map ти бат нико но смије, 
Крнлатп уставнт крок ?
У море вјечности зар је 
Бистром ти талаеу скбк!

Жарко ми сунце помрча.. . 
Одлеће мисли рбј;
Један по један отрча 
Из мојизи груди пој !
И љубави служит’ преста’ 
Којој сам вјерова’ млад.
И маштиних твора неета’ 
Збиље их нрогута глад!

MII.I01II ОД НОЦША.
Приповијетка нз народног живота.

Пише Симо Матавуљ.
(Н а с т а в а к *).

VI.
Нечувепс натље устапнка изазвалс су са* 

жал.еље цијелог пптомог свијета и у сваком 
славенском срцу одјекиваху боловп њнхови. 
Које бн неро могло н издалека саликовати стра- 
ховиту збиљу шшјех дана? Милош је патио 
као п остали ; игачиљио и потавнио као самрт- 
иик, али духом не оону. Клисао је  по гуду- 
рама и с осталпјем прелијетао кршевнте и ие- 
ироходне даљине; бранио се из метериза, запа- 
дао у бусије, наиадао ноћу на неиријатељска 
ока, — све као и остали и још с већом издрж- 
љпвошћу, као човјек духом впши. Његови зе- 
мл>ацп хтјслп су да га у пеколико чувају, али

*) Види број 7.

он не нопусти; хтпо је да дијелп удес браће 
своје у једнакој мјери, и то га је допало. Хтио 
је  и вшие. Иза љутијех окршаја, кад је прежи- 
вјелим сав одмор да мртве сахрањују а рање- 
пнцима иомоћи траже, Милошу бн тада снага 
придошла. Он јс руковао са љекаријама и за- 
војима, он је  својпм рукама прао н видао pane. 
ЈеР другијех љекара не бјеше. Лијевао је он 
благотвори мелем и па изнуреие душе својнх 
земљака. Кад људп духом клони — а невоља 
им често бјеше да клону — Милош из танкијех 
гусала зрачио је  око себе ону тајну силу, што 
је крозтмипу и кроз вјекове снажила српскудушу.

Ишчиље и љетња припека п ш њом многс 
патње али и многе њпхове наде. Хладовита је- 
сеи сретс их суморна, немилосрдна, бришући им 
једном руком врслп зној са врелијех глава, алн 
не с тога да пх благи повјетарац расхлади, него 
да оштрије осјетнт узмогну студепп задах сје- 
вера; да се на први љегов задах сваки стресв,
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помишљајући па љуте певоље што he им на 
бијелом, сњежаном застирачу, као иостављену 
соФру, љућа сестра јесенп, црна зима доиијети. 
Другу, сухољаву руку јесен им је  пружила, из- 
врнув широкн длан, а на длану —  ништп ! Кад 
ти човјек тури длан иод очи, иа га иримакне 
својвм устима н оиухнс на љ, тијем ти је де- 
што вјешто изразио, —  миого вјештије него што 
умије на up. неки бокељскп иосланик иа далматин- 
ском сабору својијем тешким ријечпма. Акад с}т- 
морна јесен такова што учини и то не једномс чов- 
јеку иего читавом народу ато нс пароду у обичним 
приликама нсго хиљадама мученика што се 
врзу мсђу гариштима и што својим грудима 
дочекују „вреле крушкеи, и што у срцима дви- 
јеле за својијем момцпма, које им дрна земља 
сваког часа гута, и што двијеле за својом де- 
јачи и својим стоианицама којд се до другијем 
земл.ама пребијају, — е кад тако што јесен 
учини љима, онда —  знаду они како им је  !

С тога се војска разби ; раздвојише се 
крајеви, док се земља де заодједе листом и зе- 
леном травом, —  као што од памтивпјека чи- 
њаху српски четниди. Нек се сваки за се хра- 
1Ш и од-а зла бради, како може, а уговорише, 
дагсако. како ће у свези бити.

Једне вечери усташи требињског краја 
ејеђаху крај огњева, лод сјеницама. Киша је 
да махове спнјела и лљуском падала, као-по 
ти јеседи. Стража једда довсде д прпказа вој- 
води једног коњаника који дође друмом из 
лриморја. Човјек одсједе с коља и уљезе дод 
сјениду, назвав јакијем, челичпим гласом,

Људд му Бога прихватише и стадоше 
се размпдати да му мјеста начине. Бјеше то 
људима висока и крулна етаса. Кад скдде ку- 
куљ од „дераде“ видјеше е јс  то момче, једва 
га се црда лаустида хватила; одијело бјеше на 
љему „уско“ (јевроиско) и чизме до кол>ена, 
— једар и окретан, као што се внђе кад одсје- 
де II уљезе. —  Бојвода га, по херцеговачком 
обнчају, пајприје уиита: „како си госиодине ?“

— ..Добро сам ја, а јестели ми ви добро, 
моји соколови !“ — одговори странад чистлм 
(‘рпскпјем иагласом, а говорећи то насмје- 
хлу се м љубазипјем погледом мјераше пх даокодо.

Све упрло очи у љ, с дочетка оштро га н 
леповјер.Ђлво гледајући, а иошто онако 
лроговори и лошто му видјешс лпде, сваки се 
ралведрп.

(Баставиће се).

3 II М II) Е П Р II >1 I,
ф ранцускл ипписао Е . М. В оги е.

Прсг.ео С. М.
У очн оожића! . .  то вам је ноћ кад се чују 

дугс прнче. Док бајасмо дјеца, старији нам их казн-

ваху, те лијепијех, које нас иотицаху иа размишља- 
ње. Сад није никоме до тога да нам их казује, а до 
дугае, то би и било сувишно, јер је протекао добар 
дио живота, оставивши велику залиху прииовиједа- 
ка. Слушајући како зимск« вјетар ху}и и сјсдећи 
поред маштајућо жеравице, наше памћење етане да 
брбља, као каква стара дојиља повиједајући нам те 
припонијстке из прошлос^и. Вечерас мојв се памтеље 
отело у предјел глје сиијег влада, гдје је децембар 
немилосрдан нрема зем.ввци, да само онај човјек који 
ту земљу жали и схвата је, онај само може и љуби- 
ти је. Сјсћам сс једаога сјела гдје сам слушао вишо 
иричања, тамо. Ела, памети моја, нађи их ако ли 
баш иијеси рђава чуварица.

0  божићу, једне од овијех потољијех годипа, 
иозваше и мене у хајку на вукове, у једноме окру • 
жију у унутрагањости ЈРусије. Јутро бјешс прелије- 
ио; десег степева студени, а жарко сунашце грија- 
ше са плава исба, — а ма ни ћуха вјетра. Иред 
очима пукла голема бијела равница, са ружичастим 
одсјевима ; мртав, блистајући предјео, као каква стара 
неска иорцелана. По тој плогдој просторији тло со 
негдје издизало а негдје улегнуло, тс нагађаш гдје 
љетос бјеху шуме, брдсљци, иотоцл, рибњаци. Сад, 
те неједнакоети замжитта ви лмају боје нити обли- 
ка ; вагађаш их, као што рекосмо, изгубљсне, нео* 
предјељенс гјод тијем једноличпим нокровом. Тај сле- 
Е,ени иредјео навомињач1в ми мисирску нустињу; 
једнака тишина, самоКа и непомичност као н тамо ; 
мјесто пржине сиијег, чо ти је сва разлика. Аори- 
канска иустиња, ка i остара, кад се олади и побије* 
ли, изглсдаће, ваљда, таман тако, на концу вјенова.

Уђоемо у шуму. Снијег }е i)po;ip’o и наиунио и 
»а)дубл.е крајеве шумс; долона бјеше блиједа и иус- 
та ; над нашијем главама свијетлост со титраше ио 
кристалном своду. Изгледаше као да су јсло и бре- 
зо изрезаен ва неком голе.мом дијамавту, — вр- 
хови им блистају ружичастим иламом. Рекао 
би да си у мраморној дворачи, гдје има иа хи- 
љаде стубова, а над стубовима блвстајући, огњеви, 
ти свјетилници. Сунчави зраци, као весељем опојепи 
летијаху кроз таване сгаклене ките што одспакаху 
no влавстви iy неба ; то бијашс као помамви смијех 
сунчев у том раскошном маштању старе зиме. Ми 
уживасмо, тијем већма што су такви учинци нња вео- 
ма ријеткм у Русији, гдје обично влада суха и једнака 
етуден.

Сељаци сјецијаху дрва ; веколвко вукова иомо- 
ли се на окрајцима, одижући бојажљиво њушке ; оин 
глизаху иза џбуиова, а ма да се једна грана пома- 
вне ја ли крцне, лагави и мучаљиви као дјетиње ди- 
сање ; они што умакоше наи»ијем иушкама стругну- 
ше виз равнчцу, те се за час изгубише у долини, 
као мплс, сиве тачке.

Око два сата освпјетљени врхови угасише се 
од једиом, небо се спушти. Ру с̂та чајипа напуни 
простор и покри и најближе иредмете. Ролеме нла- 
сице спијега, с иочетка ио гдјекојс, па свс гушће и 
шумније иадаху иам ио лицу. Задимило са свијех 
страна те се више леиурица са земље дизало, него 
што нх је с неба падало. Дуну вјетар нотехаио, као 
да Сјешс слабачак јер се пије чуло хујања, пли ди* 
заше големо масе снијега и носаше их па лалеко. С 
почетка ве опажасмо етуден. али до мало стале ипо 
уједати за усве и за очи. Нагло 1>пписмо у паше ее- 
ооке саонице ; мали коњи из села бојалм.иво љуша- 
уу изгубљени нут и чисто ло нлху увј)авл>'1ху со 
иут кућо. Неста евачему трага nci-та окрајка ка 
обзору ; густа иомрчииа као да је натрашке усгуиала
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нред нама, како he нас бољс намамити. У тој ненадној и 
невјсрној ноћи, гдје још тиња гдјекоји слабачки зрачак 
свјетдости, у тој вијемој олуји, гдје је ноК крила 
своју енагу, чи<то си осјећао да је око тебе уздр* 
жани гњев, да ту лебди и моћ и жеља иаиерена да 
човјеку науди ненадно, иза бусцје. CpehoM набасасмо 
на корито ријеке, а то нам је био сигурни иутовођа 
до вуће. Прије нег.о се са свим уноћило, ми бијасмо 
окупљени око порцелансие uehn и око самовала који 
пјевукаше једноличну пјеому руекијех сјела.

Дуго то бјете сијело и доеадно. Али провидноет 
)в удијелила дјеци Рурисевој два зуодна срества да 
еавлађују зимну ејету, даде им — картање и чај; 
руски чаеови мротичу безопаени и узалудни мсђу са- 
монарем и играчкијем столом, пролазе као егаре 
4иапкви (стармнеки иовац), којијек има толико да 
никоме ни па ум не пада да их штеди. Није треба- 
ло молити моје другове у даиашљем лову, — бијаху 
то чиновници у томе округу — ; пет минута в-нрто 
оставише пуппге, лоеједате сви око зелене трпезе 
која бјеше сва пјегава од мрљогина ; пред евакијем 
се иађе чаша врела чнја. комад креде за биљежење 
добити, ио једао огњило, по јсдна дувавека кутија 
од jkvtc мједи а на локлолиу јој икрезан манаетир 
светог СрКа. До три уре no iioboLh сваки је од »вих 
попио no осам чаша чаја и изиграо no петнаест иар- 
тија „виетаи ; требало је разлозима нагнати их да 
се рааи^у. Једва се наканишс, ношто је.тан другом 
учеетапо обећаше да he ејутрадан настанити забаву. 
Најззд o.tome, чеетитајући уаајмно и смијуКи се гро- 
хотом : чак и кревегима пгвакљаху: -Слпвви дењок!^

Kao npoi'Ty педаоцу, та ми забава не бјеше 
бог знн itat.o угоднв, то пошто меКава мало поиушти, 
ја иаађох д.ч оби^ем есло. Најирије се уставих пред 
замагленим прозором од нрчме. Оељаци што су тога 
дана с нама били у лову као хајвачи, бијаху еад 
сви у крчми, те трошаху надницу ко у ракији ко 
у чају. Биђох да је ту у исто вријеме игранка. Мом- 
ци и дјсвојке „танцаху ", т. ј. обртаху се у колу, рит- 
мичним коракои и држс!>и се за pyi.e. Свирач бија- 
ше »ио.есол чачурак, безнпчг.јна обличија, па као бо- 
лс;кл>ов, сатрт, задуреи еп.м у себе, — какви еу обич- 
но људи иаћеници, ппо гу у неврпјеме подносили 
ире«е.'ике терете ; no ријезу косе и браде кно и ио 
сивоме гуњу на њему — одртине ордонанеког капо* 
та — лако је било познати да је онирац некада био 
војник. Тај човуљак превлачаше гудалом преко три 
жице, емијешно отегнуте на ћемане, а ћемане бија- 
ше од бијела дрва и ио свој прилици он их је исти 
отееао. Бад се играчидама досади те notjeiaine, 
отимљућ се гвака своме швалеру да је не пољуби, 
евирач но прекиде гудање. Сједи у ћошку јјод ико- 
нама а обрнуо леђа публиии, пак вуче гудалом и 
чисто као ;«а за себе гннра. Ииак сви умукоше и с 
највећом лажњом с ivuras v га вад развезе лак логресу- 
јући грлом заијова јсдну иародну пјесму што сс лјсва 
око Вотге ; ја еам се, да речем јаеније, сјетио да је 
то та лјесма јер сам је чуја љетос од возара на рлјеци.

гО моја 6p3jo, мој-а мала брадо, — моја дабар- 
ска *) брадо! — ти еи иобијељела, моја брадиде, — 
прије р.и.а U времена.

цНеквда, кад ја  поносито заеучи — моје младе 
враие брке, — плануло би лијеле дјевојке. — и бо- 
japei.e ichepw гораху од жеље.

„Кад ја гризии мојо брне, — погани некрште- 
љак бнцаше ее еа свог коља, — лоплашен Шваба 
кријаше се у своју рулу. — Гдје су сада твоје ко- 
врчасте витиде?

*) Castor.

Л1ит је снијег, нит је иње, — тебе увехнуо, — 
тебе осједио, тебе ојадио, — нити вјетар ни злочес- 
ти душман.

лТо је био непозвани гост, — а тај нелозвани 
гост, то је ј а д, то је гуја љута! — 0 моја брадо,
— моја мала брадо, — дабарова брадо !а

Ја се повратих nyhii, гдје ме чекаху ла вечеру. 
По вечерн мој АмФитрион *) остави играче љихову ти- 
хом уживању те ја и он залодјемо разговор о које- 
че-м. Михаил Димитрић II .. .  6niaine човјек с којијем 
се милило поела имати, — човјек духом виши од 
срсдине у којој је, удсс хгио да Михаил зачама. Род 
му је живио у Петрограду и тамо је био угледан ; 
и Мг.хаил ie тамо одраетао, а науке је свршио на 
шемачким еве\чилиштима, гдје је стекао солидно 
илображсњс. Пошто је неколико година елужио у вој- 
••ци, лјшмише га у двор, те је за иеко вријеме сјај- 
по живио и слријатељио ее с великом господом. Али, 
nouiTO превали године лрве бујне младости, у часу 
влд је требало дауглавничи све згоде и изгледе што 
воде к уеијеху, онда га слолане опа скочањљивост, 
што че^то Руса еполане у срсдини живота. To вам 
је непа тромо.ет, а родитељи су јој лијеност и фило- 
зовеии нихилизам, тамап no полак. Баш интелиген- 
гнији Руеи лодложни су највише тој малаксалости 
хотјења, али. у оеталом, мисаопа снага остаје им 
пошуно чила : та мислена снага онда дјелује у праз- 
пинп, мозак им је да pe4CiV0 као машина iuto иро- 
извађа тшмину узалуд, пошто еу отклоњене дијеви 
епроводилице.

Михал Димитрић бјеше онда нашљедио то има- 
ње и ту се иовуиао. Ту се бављаше агрономијом, али 
mije имао Бог зна каквијех илузија о >спјеху. Ода- 
вао се и економеким питањима у опште, т. ј. он је 
тд питања рјешавао пушећи лулу и врелирући се ио 
цијеле вечери са маршалом днорјпнства или са ми- 
ровојим еудијом. ЗМаршал је био грозан рсакционср 
а суђа лозпати лрве1Бак ; Михамл се често слагао и 
е једнијсм и с другијем, — бива за свако литање 
он )е uMiio двојапо ријетење, једпо аукторитарно a 
^руго елободњачко; у љеговој иаметв лретегнуло 
би час једпо час лруго, како ол ее с Ј.ојвм од њлх 
двојиие саетао. Кад би му се одвећ досадило проти- 
в'ри|ечије другитевенијех литања, онда би прочитао 
једну главу из Кан г а, или би читао Увод у н е г а т и в -  
н у с и н т е з у лроФ. Фсрбљудовића. Из тога штива 
његив је д\ х проио, ако сс може рећи, као помагајући 
сок за варење ; учинак јс тога био да се малио ла- 
дражи а ма ј«о умирл, као што ц»гар дјелује на чо- 
вјека, по обједу. Његов јеумуживао у тој мисленој 
пари, таман као што му тијело уживаше у пари 
руспе бање, у томе топлом ларовругу што није нити
— вода, нити сами ваздух, пего угодна магла. Да би 
сачувао ваше слободе м више опсежности тијем ап- 
страктнши наукама, шој их је првјатељ мудро одва- 
јао од ситнијех реалноотп живота. II а т а ј је  на- 
чин Михапл особито радво о лреустројству лровннци- 
оналне управе, о побољшању сељачког сталелса о 
томе да пјанство нстрпјебп п да се Чивутп асвшвли- 
рају; ове то није шу лак пн шло сметало да зкиви 
у вајболлш односима са старпм свијетол*« u старил! 
злоувотребал>а, да друговољно угошћава окружне 
лолицајне часнике, — позпаги глобаџнје али у оста- 
лом добар народ —, и да за окупе новце да лод ћп- 
рнју општинску крчму некоме чивуту кога је он зло- 
сгављао. Ако би ко ло томе судио да је Мпхаил бпо

*) У јудној драмн Молц|еровој, АнФнтрион ie Тебански 
војвода те дава ведикп објед ; отуда јепотекло да се тиЈем име- 
ном кретч онај којн те чаети п угошћава, као на пр. наш при- 
јатељ Ј. II. Л. II р е в о д и д а д.



ЦРНОГОРКА Бр, 11,CO.

рђачовјек, онда се ја нвјесам добро објаснио; он ви- 
je био кадар да дјелује нвти да се по нешто иаканв, 
ето у чему је ствар; али је његов ум био овссжаи, 
иребогат, вмао је преввше назора н далеквјех цил,е- 
ва. Добар сусјед в добар старЈешпна, уввјек услужан, 
осјетљвв, голицав кад би га се такло о корвстп и 
велвчивв његове отаубпне, коју јс жарко љубио и о 
којој је говорво са заносом : Бог је дао ријеч руек<»- 
ме човјеку, да љом искали снлпе <н<»ве п основ<•; 
па врсла бв свакоме глава и ирсла би љихова зешл.а 
да су, ннјелш.

— Е ! рече мв мој угоотптељ, вшл« ете да глс- 
дате како ааиш сељацп пл«шу. Бјеху лп каг;о?

— Како да вам кажем \ Ваш је народ неразум- 
љпв. У сваком појаву његова генија је опажам широку 
основу небрнжностп и веселоотв а у пгто врвјеме в глас 
болнс туге; те двнје црте вашега характера мени јс 
твјем тсже здружати с тога што се one појављују баш 
протвв логнчном очекнвању ; ваш народ вегелијем срцем 
врши мучае, неугодне дужностп, а у забавамаје гјс- 
тан a u пјевпње my је СЈетпо.

— А, вп би хтјели да здружпте! . .  Ваша се ло 
ђвка чудп !. . Баш ете спн Докарт-ев н Русо-вљем, 
еав очелвчек неоогројешнм спстеми, пак се упропа- 
стите кад оојавн из живота сатру ваше системе, 
кад вам вх ваеиопа поилави! . . .  Ви ми долазите с 
вашпм учвтељем Лнлппутом, који хоће да све измјс- 
ри ; вп улазите у неиознати оцеаи,— по евнјем учин- 
цнма олује, побјешњелн таласи вал.пју се пут вас; a 
ви хоћете да аришном измјерите јурећв оцеан о за- 
чуђенн сте ако он понеее ваша правила в ваш разум, 
као што бн ионсо недоношчад! — Видвте, драга го- 
сподипе, разлвка између мепе в  в н с , у томе је, што 
се ви чудате кад ношто не разумвјете у васаопр, a 
ја се чудам — и часто сам неиовјерљив кад в;и се јчи- 
ни да нешто рааумвјем; ја се држим Шексиара који 
је рекао да међу небом и земљом вма иремиого црн- 
ннјех тачака, Koje ФилозоФвја ие може да aajaciiu.

Ви хоћете да схватите генији нашега народа? 
упвтасте ли се од куд он нронзлазп ? Вашп учељаци 
обично тврде да карактер иекога народа опредјељује 
раса, пак нарав земљвгата, на коме тај народ жпви и 
повјесне промЈене које je прежпвио. Мени се чини 
да господа учењацн не вндз још иеколвко хпљада уз- 
рока тто опредјсљује карактер једнога народа. Ало 
пе мари; ја hy лећп мога дива па тај Прокустов кре- 
вет u хоћу да га обиђеш вомоћу те ваше лантерне. Р а- 
са? — Из тајанственијпх нзвора Индпје и горње АзиЈе, 
текући кроз вјекове и кроз мрак, сплпла се та мутна 
pnjeica; она тек јуче изађе на видјело. Нико незна од ку- 
да долазе те нијеме воде. Све што је Господ ветпрна 
покренуо од Вавнлонског времева, између леденога 
мора и тнхог оцемна, взмеђу Кавказа н Алтаја, све се 
то етекло да се у овијем нашпјем непознатам пустп- 
н»ама срете, да се ту разбпје п умукне. Погледајте 
та два играча што оједе једап према другом ! Један 
је управ норијеклом са Памирске висоравни а други 
вз Монголске. Раса! ко је икада говорио о нашој ? у 
бвблији стоји : Гог и Магог. Херодот познаје Сците: — 
»најмлађи од свпјех’ народа ; мало даље, хппобсрци : о 
нама нико пе умпје ништа извјеспо казати ; вшогу 
вшља па сјевер нма предјела наета!Бенпјех али су 
неирвступачни. . . <« Его вам све што стари свпјет о 
нама зпа. Новоме евнјету непозпати смо готово за хи- 
љаду годипа; опај дан кад се присјети да потражи 
те Гогс н Магоге, те Сците и Хвперборејце, онај дан 
оеамадесет мплвона незнаипка устадоше и одговорише :

ми је Иван Иваиовић, ja ти даље не знам«. — 
В идите дакле да сте нае добро упозналп, је ли ?

А предјел? — Отидите на мој прозор: погле- 
дајте те сјетое равнице; затијем оропутујте земљом,

преко тијех двадесет степени геог. швропе  ̂ што вји 
притпскујемо ва гемаљској кругли, — ■ обиђите куће 
a дворове, завирнте иа све прозоре : свуд ћете наићи 
па исте елнке, а не here наћи ни једне особене црте 
да што од шта раздваЈа. He нађосте до самоћу, тн- 
швну в преуморност. Нредјео ннзак, илоснат н бјео. 
Шеет мјесеци траје смрт. Студен, ко а̂, мислшл, унвшти- 
ће ти u клвцу жпвота. Кад тамо ггрво1' љетњег јутра
— јер у нас нема праљећа, живот букве без прелаз* 
ниЈех прпправа — ето тп жввот, и те какова живота I 
Јуче не 6jeuie још ни пупова а данас је већлистало; 
цвијет се хвтно развије, а плод едмах га њим, тро- 
пичко сунце жарв прлу земљу; воде поплаве в деру 
кроз дубраве; — то је дивно м величанствено, али у 
нсто доба неумјерено, сатирућс. He иокушајте, бога 
вам, да подвр! нете »ату ирпроду вашеи ситном цер- 
клу, — којн је згодан за ваше нокорие зе»ље на за- 
паду. Руеко тло шиа у себи нешто дјевоЈачког ј она 
се отнмл.е и чезне у исто вријеме и емвје ее вашем 
напрезању. Код вас човјек заповиједа природп а ов- 
д̂ е je слуик*. 11рош.ле године бјеше дошао амо један 
ваш инжишер да гради насопе протнв поплаве; радао 
je јаднпк, три мјесеца; љетос досадн се руској рије- 
цп, те иродрије ново корвто на километар даље и с 
леђа взненади свромаха човјека. Требало је да 
видите како се елЈеге паучеп»акг не поможе му ни 
барометар ии анемометарг јер те справе лажио га 
овдје служаху ; ја шислнл! да су те сиране еврнуле 
због нашвјех вјетрова који дувају од мора до мора a 
нигдје да с|»ету брда. Л1оже се рећи о сјеверној Ру* 
сији, о Toaie тлу којег вода слабо раздваја, да је о- 
статак хаоса, којега чисто Бого заборавн.— А сад за- 
мнслите учинак овакијех прилвка на човјека, —  та 
оне се с н»им титрају !

Хоћете ли да вал говорим о нсторпји ! lie иро- 
мпслите да ћу вам читати куре 5 ви лијеио знате као 
и ja да нпједан народ пије ирошао кроз толвко не- 
мплосрдппјех руку као наит, да ниједан иије поднио 
толвко ронства од доЈнаћвјех и од страшгјех, толпко 
ycpiaja етрапачквјех ; ви зиате да он одавна блуди од 
Јевропе до Лзпје, као каква голема морска изметв- 
на. — Чујте, мплије ши је очиго вам казатв моју на- 
учну теорнју о томе, она врпједи колвко н друга. 11о 
том шмвшљењу Рус је провзвод суке коју једе. Ви 
познајете ту нашу народну супу, вп се је ејеКате са 
неугодношћу; ту тп има рпбе, сочвва, аелени, иива, 
кисела кајмака, леда, п шта ти ја зпам шта још ?
— јела, дакле, взврснијех и гнусивјех : не можеш
погодпти чеса ћеш од свега тога нзниЈетп кад захва- 
тиш. Нешто палик је томе в душа руска ; то вам је 
казан гдјс врнју разне u иомпјешане прпмјесе : сјета, 
лудост, јунаштво, елабост, мвстицвзаш и ирактнчни 
сиисао; ви he те захватитв на срећу в увијек he те 
изнијети чему ете се најмањс надали. Да знате д<> 
до које пнзнне може та душа сннзити с е ! Да зпаге 
до које ввсвне умвје се оиа узввеити ! И то каквијем 
непротјеренвм скоковима!

Ви глсдасте еељаке вз мојега села,— један сто- 
тињак иородица обамрлијех иа овом сљежаном кре- 
вету, под овом квтом ввтвјех јела, и онв су ту од 
неколпко вјекова. БвКете рекли са сажаљењем да та 
шака људи ннје, иа нскв начин, до наетавак дубраво, 
као она тамни, непроницава глухи према великом шуму 
мишљења, што дапас радује « нрсображава свпјет. 
Биће вам изглсдали без икакве важносш ти еирови 
створови, скучевн у мисли, у иотребама, у д)елатности> 
колвко човјек скучен бити може. Д а! алп нродр- 
мајте вп те дријешовне душе; нека нх неки осјећај, 
срџба, пли нешто неиадно, нека их разбуди, да вкдите 
онда колвко ће вз тога ништавпла искочитн мучеипка, 
јуначка, луда — да попунвте епос. — Ви ми често
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прпмјеНавате да говорпм у опште; хоћетс лн прнмје- 
ра V Могао ои вам пспричати један догађај којн се збио 
овдје, првијсх годнна нослије оелобођсња мужвка. — 
Али је вама, можда повољније замијеннтп некога од 
ове 1осподе, на вист, илн, можда вам је угоднпје чи- 
тати »Московскп Дневник« ког ми баш сад допесоше?

Ја протестовах да нвједиа од тијех понуда не 
лрпвлачп ме н замолих мога пријатеља да задовољв 
»шју радозналост. Ои ми онда исирнча ово што слиједн.

_____ (Наставиће се).

Митронолит цриогорски Василије 
Нетровић.

Пише М а р к о  Д р а г о в и ћ .
(Наставак).

Друго је писмо м. Ваеилијв написао рускоме 
канцелару граФу Алексију Петрбвићу Бсстужеву- 
Рјумину. И ако је садржај овога нисма сличан гор- 
њему писму држим да не ћс сувишно бити и ово 
овдје иривести. *)

„Уже третиеј год как паш благочестивоЈ черно- 
горској народ бга престанија от порти отоманској, 
наносљедак и от републики венецијанској несносни- 
ја утјеснепија нретерпјевајст. Порта чрез Босан- 
-екаго везира и чрез пограничпих пашеј всјачески 
старалас денежним подкупленијсм и разним ласкани- 
јем, а при том и нретја силноју војноју, наших 
вјерних к својему поданству склонит, но никакого 
усијеху в том иолучит не могла. Наиосљедак озна- 
чепаја ресиублика, завидуја жребију нашему кото- 
роје ми у јеја Иинераторскаго Величанства за вјер- 
ност нашу имјејем, јсдиним ненриличним вимишлени- 
јем видумала буд to name черногорскоје обшчество 
порти отоманскоЈ в иоданствје состоит, доказиваја 
то некакевоју земскоју историјеју и трактатами в 
которих граници между републикоју и портоју усга^ 
новлени. Они тјсм возбудили норту что с одној сто- 
рони всзир Бошијацкој с армијеЈу в шести десјат 
тисачах ; с другој македоиској; с’ трстијеј албаи- 
«кој паши со вссју их силоју окружили Чернују Гору 
и все дороги it нроходи запсрли. А таковим же 
образом, или јенгче и болше, оипја република цјелим 
својим флотом от мора најсилњејше заперла, учшшв 
нри том својим иоданим таковојо запрешченије что 
<ш нод -смертним наказанијем никога из папшх Чер- 
иогорцов чрсз их города и мјоста ис нроиускат,что 
уже н в самом дјелје оказалое : когда ирисланоје од 
госиодина нолковника Стјепана Пучкова и мајора 
Петровича, дља нријему от нае в службу еја Всли- 
чества па один твсучној полк људеј, судно ири на- 
ших границах вђ Боку иод Котором тамошнеј прови- 
дур, со всеју заготовленоју от онпх господ дља људеј 
ировизијеју, заарестован гдје и ниње содержитсе.

„С обшчаго нашсго согласија учредивпш добрим 
иорсдком да би нри наиадеиији на пас вееми силами 
отиор оружијсм чиниг, «став]а при управленији бра- 
та нашего преосвјашчепаго Саву Петровича митрс- 
иолита, иам жс еамим јехатв вздјешнија имперскија 
мјеста н о всем елучившемсја еја Имиераторскому 
Велнчанству, чрез находјашчагосја ирн римско-импе- 
раторском дворјо еја Велачанства чрезвпчајнаго по- 
сла граФа *он Каизсрлинга иадлсжашчеје и нотреб- 
иоје извјестије донестн, и.< којего ваше сијитељство 
јасно усмотрјет изволите что република јавио из 
јединој токмо зависти говорит что ми в замисивости 
у  lio p n i отоманској.

*) Ово ппсмо нриводим у оригипалноме језику, и у срн- 
скоме превод}'. М. Д.

„Ваше сијатељство просим доложит еја Вели- 
чанству о сих неправилних, иротивозаконих и само- 
силњејших на наше отечество ааиадок, и високомо- 
наршаго зашчишченија просит и ходатајствоват за 
слободној пропуск нашим људем, и что би мајор 
Пстрович е нанјатнми суднамв к Черној Гори от- 
иравл>ен бил дља нринјатија људеј по нашему в том 
раснорјаженију; ми же до исполненија того ва здје- 
шних мјестах при Фјумјв находитсја будем . . . . 
Фјум 13. Декабрја 1756 годинс.и

Ево прсвод истога писма.
„Већ је трећа година како раш благочастиви 

црногорски народ трпи од порте отоманске и од 
републике мљстачке велике напасти. Порта отоман’ 
ска преко везира босанскога, и преко других иогра- 
ничних наша старала се је склшшти Црногорцо к 
турскоме поданству. Да би ово боље достигла уп о- 
требљавала је ласкаље, подмићивање, а кад овијем 
није могла уснјети онда је пријетила да he силном 
војеком наиаднути на Црногорие и силом их нрину- 
дити к гурскоме иоданству. Наиосљетку реиублика 
мљетачка, завидећи пријатељству Црне l^ope са Ру- 
сијом. и иомоћима које наш народ ирима од њенога 
Величанства за вјерност нашу к њој, изнијела је о 
Дрној Гори неке нвприличне измишљотине, које 
иотврђује некаквом земаљском историјом и некакви- 
јема трактатима, а те се измишљотине састоје у 
томе да се бајаги Црна Гора налази у иоданство 
отоманске порте. Тијем су они побудили порту ото- 
манску те је дигла нротив нас везира босанскога са 
60 иљада војске, а такоће везира македопскога, иашу 
арбанашкога те ови с великом силом окружише 
Црну Гору и еве путове и пролазке затворише. 
Тако исто, ако не join rope, реиублика мљетачка 
својом флотом са стране мора затворила нас је учи- 
нивши при тоис запријст, под смртном казном, да 
ни један Црногорац не буде проиуштеп кроз љихове 
градове и мјсста, што је и у самој етвари учи- 
њено онда кад је арестована у Котор лађа коју је 
овамо нослао нуковник СтеФан ТТучков и млјор Пе- 
тровић да ирими иљаду ЦрногораЦа Koin хоће да 
етуие у службу Њснога Вели-.аиетва.

„IIoiiito на отптему народиоме договору учи- 
нисмо ред и поредак у Црној Гори, и приправиомо 
све Н1то јо иотребно за одбрану, ако пепријатељ 
напане на нашу земљу, остависмо иа управу нпродом 
брата нашега преосвећенога митрополита Саву, a 
ми дођосмо у ова мјеста да преко посланика Њеио- 
га Величанства, који ее налази при римскоме цареко- 
ме двору, о свему што се је догодило извијестимо 
владу руску. Из ixira извјешћа видјеКе и ваше сија- 
тељство да је република мљетачка једино из зависти 
говорила да се мп налазимо у зависиости од норто 
отоманске.

„Молим ваше сијател>ство да изпнјестите Њепо 
Величанство о овијема наеилничкијема, пеправедпи- 
јема и иротиву законијема нападањима која ее чине 
нротиву нашега отачаства; и да молите да се изра- 
ди елободан проиуск пагаијема људима, и да буде 
послан мајор Петровић са лађама, колико je нотрсбно, 
да прими људе за нрелазак у Русију. Док се евс ово 
не сврши ми ћемо остати овдје у Рнјсци (Фјуме)..

(Наста Billie се).

ПЈЕСМЕ 113 ВШЈЕВИћА.
(Н а с т а в а к).

Слиједећу пјссму имам ја у два егземплара : 
један од Ђорђа Ђукића иод наеловом : IT о г и б it ј a 
Л а к у ш и ћ И в а н а, који је тада заиета погинуо ;
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а друга од Богдана, сииа попа Милића Лалевића из 
Аидријевице лод насловом : „М и л о ш Ђ и н о в и  1»
и п а ш а о д 3 в о р н и к а “. Овај пошљедњи наслов 
је бољи за то што смрт Ивана Лакушића у том јс 
сноредна ствар, а главна смрт онога српскога зу- 
лумћара, и душом дијелога овога иредузећа био јс 
Милош Ђиновић, а не Иван Лакушић, и ако је овлј 
иосјекао Турчина и сам ту ногинуо. Прва нјесма пу- 
нија и свршена; а друга ирекида се на иоловини. 
На с тога ја узећу за ослов прву, а од друге дода- 
ћемо само варијанте. Осим тога у првој зулумКар 
Турчин зове се бег Љубовић, који је стајао у Ва- 
љеву и тамо је чинио зулум ; а у другој иаша од 
Зворника, који је дошао у долину р. Мораис.

И још иримјсдба : у оба екземилара главни че- 
товођа Ђ и н о в и ћ М и л о ш, тај исти, који у ире- 
ђашњој нјесми именује се М а р к о в и ћ, а послије 
и онет сиомиње се Марковић и join у једној пјесми. 
коју ћемо навести одмах нослије ово. Нема никаквс 
сумње, да то једно исто није, само или je оно из- 
вјесно било иод ова два презимена, или ногрјешка 
је била ијевача у пјесмама бр. 4. и 6.

V.
Погибпја Лакуши1| Ипана.

(Од ђорђа ђукића.)
Двије су се чете подигнулв,
Обадвије од Васојевнћа.
Ирсд четом су двије четовође :
Једно тн је Лакушић Иваие,
А друго је Ђиновић Милошу.
На њи ето турском земљом равном,
Док дођоше у Србију равпу.
Кад су близу до Ваљева биди,
Иочинуше у ropy ајдуци.
Па гледају друмом широкијем,
Кад ето ти моравска ђевојка.
Онд иде друмом широкијем;
На пут јој сс Иван учинио.
Носи млада једно мјеше вина;
А Иван јој та ма бесједио :

ЛА Бога ти, бвјела влаињо!
Ал’ је вода, ал’ црвено вино ?
Извежи ми ту мјешину вина,
Да ти даднем три дуката жута,
Да напојим тридесст ајдука.“

А ђевојка њему одговара :
„А, Бога ми, од rope ајдуче!
Би ти дала црвенога вива;
Ho га ohy бегу Љубовићу.
Ево пма двЈе године дана,
Од како је доша’ у Ваљево 
Оу његове тридест арачлија,
РудничкиЈе п биоградскијех.
11о Ваљеву тежак зулум раде:
Прже коке, а љубе ђевоЈке.
И шога су брата уФатили,
Доклен пођем н донесем вина.«

А Иван јој тај ма говорио :
»А ђе сједе Турци арачлвје?«

А ђевојка њему проговара:
»Турци сједе у шаторе своје.«

To Ивану врло шило бп ло :
На ђевојцн тако бесједпо:

»Дај ти мени овај ашјех впна,
Да напојшч од rope ајдуке;
Па када ће нојца омркнутв,
Дајем тебе вјеру неварану!
Ја ћу поћи бегу сод чадору,

Д е т и љ е,

Жнвот hy my на габљу у з ^ Ј ,
Па да знадем, е hy ногинути.« 45 

II с ђевојком ојде код ајдука ;
Те се жедни напоише вина ;
Он јој даде три дуката жута.
У то пх је данак оставио,
А тамна их;нојца приФатила. 50
Тад ајдуци на ноге усташе; 
притегоше на себе оруже 
И дођоше до шатора близу.
А Турцв се не боје ннкога;
Код чадора трпдесет парипа о5
Тај 1ча рече Лакушић Иване:

»Ја отидо уводвт шаторе.«
И уљеже одма у шаторе,
Глуо доба, поспали су Турци.
Нредаде ши коње ајдуцпма; 60
Сваки свога коља приФатише ;
Па ое Иван oner повратио 
И уљеже бсгу по шатором,
Type enanie, за зло не знаваше;
А код њега српкиња ђевојка, 65.
Ни сиапаше, нн сан сннјеваше;
А хајдук ју руком уФатио.
А ђевојка тај ма говорила :

»Дик се, бего, не дигнуо главе!
Оледн ме рука од хајдука.« 70.

Викиу Турчин вз грла бијела;
А на ноге Турци устадоше.
А Иван му реда не чиљаше,
Ho Diy узе сабљу н оружје 
И о грлу златнога сахата ; 75.
И стаде иу ногом под вилице !
У токе га притискоше Турци.
Скочи Иван нзмеђу Турака ;
Дотурн се Иван до хајдука.
Одзтах коље турске појахаше, 80.
И у то н х зора застанула.
Геаци су невјернп јунаци :
Дадоше им коње н оружје,
Те хајдуке брзо иристигоше.
Впче Турчин бего Љубовићу : 85.

»Ко ео, добар сриски арашбашо,
Што нп узе коље н оружје ?
Ти не бјежн јутрос у планину ;
Но, ако те српкпња родила,
Врати нога претнла ђогата, " 90.
Да јупачки нејдан дијелимо.«

Кад то зачу Лакушић Иване —
Јунака је ласно преваритн —
Он повратн коња од иејдапа.
Остадоше Турцн и хајдуци ; 95.
Сретоше се два добра јуиака 
На деснпце и еабље општрице.
Many сабљом Лакушић Иване,
Те my русу посијече главу 
И узо му коља н оружје. 100.
На хајдуке навалила војска ;
Убоше се бојем уз планину ;
Па хајдуцн Турке саломнше 
И седам шн глава уграбише. у TO иуче пушка о’ Турака, 105.
Те погода Лакушпћ Ивана ;
Живо my je срце прекинула.
Хајдуци га мртва ирихватише 
И на томе боја раздвојише.
ХаЈдуцп се мало взмакоше; 110.
Арамбашу мртва укоиаше.
А Иван се добро осветно :
Ногубво бега Љубовнћа.

(Наетавпћс ct-
у државној штампарији.
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