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Одисаји родитељскога срца.
П ј е с м с Ј. С у н д е ч и ћ а .

Златоврха Москво.

Златоврха Москво :
Ти Славјаиства славо!
Ти Руснје силис 
Поносита главо !

Од срца те љуоим,
Из душе те штујем, 
Впловитост твоју 
У звијезде кујем:

Ти славјанске мисли 
Жарко си огњиште; 
Будућности славске 
Тн си свстилиттс :

Храм си велел’јепни 
Духа славјанскога; 
Жртвеник си свети 
Милог славског Г»ога ! .  . .

Иослах теГш сина 
За науком жедиа,
Као ружу красна,
1\а’ Согодар вр’једна:

Да ми њега, као 
Драга мајка гојиш,
И уз паук — сланским' 
Иричешћем га нојиш;

На да он мп буде 
Дика роду своме,
И утјеха слатка 
Срцу очевомо ;

Да му за род лјесма 
Из грла се ори,
Д .1 он за род жпви 
И за род се бори . . . .

А.Г ми га је, Москво, 
Оштро зимљо твоје,

Поврнуло мледна 
У наручје моје.

Овај јужни цв’јетак 
У сјеверној студи : 
Новр’једио смртно 
Своје младе груди ;

ГГа ми вене сада, 
Жалостиво вене :
Само што у глави 
Још му иламто зјене.

Тражим нуста л’јека; 
Ал’ га нигђо наћи;
На ће мојс сунце 
Зар па в’јек мн заћи ;

Заћи оцу тужну 
Грдно убијепу,
Грдно уцв’јељсну 
И осакаКену ? .  . .

О х! тебе ћу, Москво, 
Сјећати се с јадом, 
Дв’јелићу над овом 
Тужном жртвом младом : 

Плакаћу се на-те :
Ал’ те клети нећу ;
Ти нијеси крива;
Клсћу своју cpehy. — 

Худа моја судба,
Твог леда оштрину : 
Унотреби — да ми 
Главе дођс сину: 

Дохвати ми њега 
Тпјем српом кобно,
Па ће ми га, ао х!
И пожљети злобно ! . . .

У Котору, 8. Јануара 1884.

Годпна I.

А х а л-Т е к н н ц п
или

Туркоманм.
Пише Ј. ГГоповић-Липовац.

(Свршетак).
Тешко је рећп, какав положај заузимаже- 

па у другатвеном животу и ако има иодатака, 
п л којих сс може судити, да тај положај ппје

бага пасивне ирироде. У пош.ведњој алах-те- 
кинској експедицији, цијелим пугем сам слушао, 
како се Алах-Текинци утврдпше у Денгил-To
ne, узевпш собом и дјецу н жепе н премда је 
мјесто бпло опасно, и ако су се бојалп да 
,,Урус“ убија жене и дјсцу, опет се жене ни- 
јесу хтјеле одвојмти од мужева, ио су остале 
у поменутој тврђави, гдје су храбриле јунаке 
а укорнвале страшљпвце. 28. Августа бпо је
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крвави јуриш на Денгин-Теис, гдјс сам сам 
впдио како женс бацају камење с града, a 
многи војник знао би прнчати, како су сипале 
још врелу воду па љих. Други оиет нричају7 
како су Текинкс скидале с убнјеиих Текинаца 
нушке и саме с њпма гађале ненријатеља. Кад 
је  при јуришу догорјело до ногата и кад су 
жене хтјеле да изиду. и паша им кавал.ерија 
стала на нут. Јсдна Текинка нроговори нешто 
са Текинцем, на се обрну нашсм војннку Да- 
гестрапцу тс ирозборпвпш иеколико ријечн с 
њиме : изпенадно га ухвати за објс рукс, у то 
долети онај нсти Текипац и убије га. Друга, 
иоссћп на грудима одојче, дуго јс нешто гово- 
рила са Козаком, језпком кога ми не разумија- 
емо, no мимицп могли смо закључитн, да га не- 
што моли. Најиослије се разјарн, баци дијете 
иод коњска копита, на нотрчи Козаку, те га 
ухвати за сабљу,

За трећу ми причаше Др. Н. ово : јуриш 
главноп труном још ие бјеше изведсн кад се 
оретох с Текинкама, које излазаху из Денгил- 
Тепе. Једиа тек што се мицаше, крв, која те- 
дијаше низ ity бпла јс  свједоком да је рањс- 
на. II заиста, бедрсна кост, била јој је  слз- 
мјсна иа два мјеста. И иоред ужасиих болова 
од те жепе нико пе чу ни једног уздаха, до 
1HTO запита једног Дегестанца хоћу лп умри 
ieTii ? равнодупши Дагестаиад одговори : ,,да 
како, да Lem умрпјети. ,,На некаумрем, брепиу 
се она, алп оист ће нама Алах дати иобједу“.

Колико их је иогинуло од артиљеријскога 
пушчаног огња у Денгил-Теие, сам ће Алах 
зпати, па оиет one нпјесу молиле своје мужеве, 
да се предају „ђаурима“.

Занимвл>ив је један случај, што се догодпо 
иа иуту од Депгил-Тепе к аулу Дуруча. Тамо 
у неком к ал е, засјео бјеше старац који пеуморио 
пуцаше на name редове. Војска, видјевши да 
пма засједе узе проипсапо расиоређење, опколл 
К а л е  и заузме га. Кад тамо, а оио рањеи 
старац, а иоред љега женска ирилика, која му 
је пунила иушку. lie  знам илп та илп друга, 
хтједе да раип ножем једног од наших војнпка. 
Војишс дошао на ираг па јо ј шите дрва, ова у 
то тргие нож, да га удару, ио мсђутпм ови је 
био хитрији, истргао јој иож нз руку и тако 
еласао себи живот.

Доета еам распитива, каквих пма илп бар 
каквих је било јунакпља у том иароду —  али 
пијееам могао ишита дознаги. Једном сам ие- 
гдје слушао ову нјесмицу :

„Нијеси јунак добар само ти !
Сто пута је боља Текинка,
Доста је нута на бијеену коњу,
Била у л.утом боју,
Кукавице за преелицу везивала п т. д.и

На свршетку морам папомеиути, ;>а ее у 
ередп. ј̂ Азгји често мзже паћн жена које се

I одликује својпм впсоким полнтичппм иоложајем.
I гГако је, на ирнмјер, у Конану Худојар- 
I Хандао жени чин чимдатхи (генерал-мај op), a 
I оиа ее иазивала Курмоџан-датха.

311 М H E II Р II Ч Е,
фрапцуски натшсао Е. М. Вогие.

Превео С. М,
III,

ПЕТКО.
Кад Михаил IT. . . псприча то о стри Тодору, 

уђс слуга н унесо пушећи самовар ; то 'јеше, на 
на здравље, трећц те вечери. Ја, негато, ногледах 
слугу и нознах да је то главом онај гуслар ког сам 
снноћ глсдао у крчми ; вндјсх му иа гуњу солдатски 
крстић ев. Ђорђија.

— Гле ! рекох домаћину, ееоски је музикаит 
код вас у служби ?

— Да, одговори Михаил. По старом обичају — 
стар је тај обичај, као што су стари патријархи —, 
што мање нослуге требат, што мање иотреба имашт 
то више слугу држиш. У евакој правој русклј кући, 
десетина слугу раде једаи ноиао и сврше га. лоиго *, 
а јсдан би, тамо у вае, трсио тај иосао иредобро. 
Код нае јс начело „подјела радаа вс1ј иримјењеВо, 
спмо што рад не постоји. Овоме овдје, кога иабо 
Нетко, сав му jo иосао да настоји око саадовара 
и то је једппн рад за који је, у неколпко сиоСобар ; 
иак и то, да бог види, јер ми почесто донесе млану, 
воду ако не оде гдје да етруже уз ћемане. Двадсеет 
нута хтио сам ишЕерати тог старог лудака, који бл 
лиисао од глади у својој штепари, како јо лијен ; 
него . . .

— Иего, ви сгс предобар !
— Ни мало ! та он је добар, он је јунак. Кад 

би хтио да га искарам опда, mu mine на ум оиеада 
Бајазета и тад би га радије загрлио. Ви сте слуша- 
ли за оиеаду Бајазета ? Е, ако тај догађај дичи на- 
шу историју, то смо дужни Нетку.

Ја иогледах, зачуђен, некадашњег војника. По- 
зпато ми је било како јо шака руса јуначки одбра- 
нила Бајазет. У јунију 1877, руека војска с Кавказа, 
стаде узмицати те остави у тој твр^авици неколико 
чета редовне војене и неколико узвода Козака, у све 
1,500 људи, иод заповједништво једног мајора. Одво- 

јсни са евијем од руекс војеке, опкољени од 20,000 
Турака, без хљсба, готово и без воде, бранише се 
соболови, д п а д е с е т  и т р и д а н а. Кад је руска 
војска, под заиовједништвом генерала Тергукасова, 
ослободила Бајазет, 28. јунија, оно момака што вре- 
оста у тој тврђави, бјеху тано пзнурепи да једва 
могаху пушке држати.

— Да, п])одужи домаћин, и Нетко као тру*
бач у Ериванском полку, био је једап од тијех нео- 
глашених јунака, што помагаху да одбранимо ту ча- 
трљицу против читавој војсди ; не само што )е он 
ту рана допануо, те и сад поболијева — та тијсм 
се могу и други иохвалити — него у судбоносиом чл- 
су он је, можда и нехотице, ријеншо судбом тврђа- 
ве. Заллуа;ује да се то иснрича. — Ах, неразборити 
човјече, ви и незнадосте чему се излажетс, дошавши 
да раздражиге брбљава нустиљака у љеговој шуми. 
навраћајуЕ му прошлоет у памет! Та ви сте еад м<»ј 
оужањ, моја жртва, иошто пађох услужно ухо гдје 
hy ја истрести сву моју врећу успомена. Слушајп*. 
дакле! ■■■•'

Кад*но год. 1877 букну нсточпи рат, те с no*
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четка мишљасмо да ће то бпти еад;о триом«ална 
шетња нашој војсцн, а кашње видјесмо е ту има 
иагледа и добити и* губицима, онда клада позва и 
рсзерву и многе нскадшпље оФнцире. II ја бјех међу 
тијема. Допустшпс ми да стуним у кнвкаску армију, 
у  Еривански иолк у  коме еам сдужно, за моје мла- 
дости, неколико година. Кренух *еа мојим Петком, 
који јс такођер био резервиста.

Ред је да кажсм да Петрушка иије био много 
ванешен за ослобођењем славенске браће и да сам 
јЛ мало сумњао о љеговијем војничким врлинама; 
нвго, познавајући љегову музикалну енособност пз- 
радих да га поставе за трубача у  моме батаљоиу, a 
таман немаше трубача. Поштедићу вае, госиодине, 
да вам нс причам моје ратоваше до оисаде Бајаза* 
т а ; доста вам јо да знате да смо ја и Петко оста- 
ли у тој тврђави.

Бјеше то на иолак срушеии градић, на уску ви 
} енцу, е бока једној хридини, ирема брду Арарату; 
врхови надвисују граднћ са cnujcx страна. Шестог 
јунија, рано, турци нам назваше добро јутро с ти- 
јех виеова ; пајирије се номоли ијешадија, пак ко- 
1Бицо, нак тонови, и сво се то лијеио намјести, како 
ho озго синати огањ на нас. Бријегу на обронку, иод 
пама, бјешо повећо еело а сељани бијаху Курди и 
Јермени, иомијеШани; отолем смо ми добивали тајин. 
Како емркну, илану село. Страхота бјеше ногледати ! 
Курди, иосокоЈвени пгго су им браћа Турци близу, за* 
налише <*ве куће и стадоше каеаиити крштену че- 
л.ад. Видјесмо како кољу и харају, како дјецу у огањ 
бацају. Један дио турске коњицс одвоји <;е и долеће 
да приномигно браћи Курдима. И трсише у брзо. 
Нограбише што ваља и занлијенише стоку, колико 
би ударио длаиом о длан, не оста од есла до гомила 
ггеисла и рушсвипа.

Ми се утврдисмо хнтно, каваљујућ rcpiuo на ру- 
110 и врата тврђаво ; непгго јечма и неколико кути- 
ја коромаиа, то ти нам је бло сав тајин. Тај исти 
дап прсеуши наша чесма, јер јс неиријатељ сврнуо но- 
точиК што је кроз-а земљу тскао. На триста крока од 
нас, у додини, текла јс друга жива вода, али ће 
турци сметатп пристуи. С тога, наш командир нарс- 
ди да сс одмах намуне бачве, котлови и сви судови 
и то имадосмо ; то сс с мјеста изврши, али за 1,500 
грла to ho једва трајати четир, иет дана. Осмог ју- 
нија( одбисмо нрви турски напад, изгубивши нс мало 
л.уди. Сјутра дан ударишо онет; no nohn опст . . . 
те всћ п нс ирекидоЈие. Наша иосада смањивала се 
с дапа па дан. Више нам је људи гипуло излазећи 
nohy на воду и иребирајући по рушевинама е да 
што нађу за јсло, него што их је гииуло брансћи 
ојађели град. Вечером одвојила би се чета доброво- 
л.аца за тај ноеао, а Турци их дочекају то проспн 
илотуи нп љих ; гинуло је нашијех десет, иетнаест 
а поискад и двадесету тим ноћним излетима. 11о ту 
крваву цпјену могли смо добити нсколико кабл^а 
с м р д л> и в е водс, — јер су Турци навлаш побаца- 
ли у ноток љсшепе људско и кољске. Првијех дана 
допало нас је Фунат коромапа и чутурица воде, на 
главу. Како рекох, ио толкко нас јс допадало п р в и- 
ј е х д а н а, али до мало, као што he те чути, мо* 
рали смо умањити ту обилату мјеру. Након нрве не- 
дјел>е, нијесмо имали сушто да перемо pane нашијем 
рањеницима, нити смо им варили јечменицу, — злу 
храну! Та жсђ јс  велика мука свуд, али промислите 
господине, у врслој Азији, иошто јо човјек днјелу бо- 
товјетну ноћ ирестајао и био се . Е, како свани, очи 
I ам се отимљу иут неба, нећемо ли угледати да се 
гдје новије облачак, да се, блрем, надом питамо :

али, нсбо бјеш е јоднако ведро, иламенито, заж арсн ^  
свод. Ного, ш та д а  вам ја  то причам кад имам up 
руци сиомевицу, к о ја ћ о  вам љешно предочитм дога- 
i^aje тога  доба иего ли ш то би умио највјеш тијм го- 
ворник. To су писмене наредбе Koie ie паш вриједни 
комаидир издавао сваки даи. У змите, молим вас, то 
иролистајте то !

Михаил дохвати  из своје књижпице и додато 
мени неколико листова. Ж ао ми је  ш то но могу свл 
иреш там патн  о в д јо ; те  часне и чуднс дсказе . ЕвО нх 
неколико.

Н а р е д б а  н.ро G — 9. ]унија. — И скрено 
благодарим г. г. оФицирима и војницима ш то јуначкп 
одбише јучерањ и нси јж јатељ скн нанадај.

1Го liiTo опсада може дуго да тр а јо  а воде јо  
иочело н естајатн  оброк се смањ ује на иолак чутура, 
на свакога.

Нек се искоиа рака у тлу  казпм аге, и нек со 
сахрани ти јело иотнолковника К овал.евског, иогипу- 
лог у  битци 6. ов. м., збићо сс зем љ а на гробу.

В еч ерас  ће сс устројити  чота работника a пра- 
тиће је  неколико К озака да ископају ја з  како би со 
вода д о в е л а ; работнпци понијеће са собом, осим а- 
л ата, дрвено посуђс, а  не чугуре, да сс пе чујо 
звека.

Н а р е д б а  и.ро 12. — 10. јунија. — СиноК 
је  неиријател . оиазио работнике и пуцао, те  им јо 
сметао да пзврш е посао.

По ш то је потрош ена залика воде у  болницп, 
боници и рањ еници нримаће оброк ; иримаће и-» чу- 
ту р у  јутром  и вечером.

Од с ју тр а  смањ ује се оброк коромана на no 
фунте, на сваког војника.

Н а р е д б а  н.ро 10. — 14. јунија. — Од сју- 
т р а  см аљ ује се омаљ ује сс оброк коромаиа на 1 , 
Фунтс.

Но ш то се синоћ усн јсло да ее иеш то водс на- 
бави, д а  he сс раљенпм и болесним у болници и па- 
ређу је се да им се сиари супа.

II а р с д б а  н.ро 12. — 17. )унија. — Вече- 
рас  he изићи 50 војника м јесто 25 као до сад, да 
иду no воду ; једаи дио од ти јех  нека траж о ио из» 
горјелом сслу no he ли, ме1;у руш свииама, наћи што 
за  једо, да  се заш теди  коромаи.

II а р е д б а  н.ро 13. — 18. јуиија. — Д анае 
he ее сахранити  ти јело потиолковннка П ацевића, 
умрлог 10. ов. м., од рана : земља на гробу збиће ое.

Д анае се не ho дијелитп короман ; војиици he 
се ирехранити с онијсм што се синоћ нашли у селу.

В ечерас he се ионово излазити ради иете ио- 
требе.

Н а р е д б а  н.ро 10. — 21. јунија. — ТГошто 
је  cnHoh непријатељ  епријечио одлазак одмах с т>- 
четка, данас се умањ ује оброк коромана : оеми дш* 
Фупте, на војнака. Ш го  је храие иретекло свариће 
се болесницима.

II а р е д б а н.ро 18. — 23. јуннја. — П ош то 
се еиноћ није }тсијело да  се унесе ни мало в<>де, • 
да  he се болесним no чутурице па свакога, а в<»јпи- 
цима ио четвртин а чутуре.

II а р е д б а  н.ро 19. — 24. јун. — П ошто ее 
ни јуче нијз уепјело да  се воде набави, да he се, 
данас, ио чутура болесницима, a  по јсдна о ж и д a  
воде здравим  војницима.

IIoniTo иема воде да сс х .веба умијеси, с тога  
he се оставити болееницима оно мало коромапа и ди- 
јелиће им се по четвртииа Фунте иа главу, дневно. 
З а  лрсхранити  ноеаду, наређуј?м  нск се убију двл 
коња, мој и ађутавтов .
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Јунаци ! ви сте достојни тога имена јер ете 
мушки до сад ирстрпјелн сваку оскудпцу, затворени 
у овој тврђави. Држите се п посад, другови, јср нас 
очекују многе неирилике ; алп не клонитс, не губитс 
надање да he те бити ослобођени ; буднте увјерени 
да нам наши хитају у помоћ, и да их, можда, нс- 
предвиђене незгоде задржавају на муту. — Пак дс- 
сило се што му драго, ие емећте с ума да нае ве- 
же заклетва, закол, дужпост — иак п част наше 
отаџбиле од нас тражи да радије номрсмо на овомс 
мјесту, него ли да се предамо душмаппну који нас 
иозивље на предауји лукаво нам етавља, тобож, 
иовољне услово. Промишљајте, браћо, да нас Бог 
гледа и да пшемо ради оиијех којп у љега вјерују ; 
е тога, надајмо ес, да нас не he ии Гоенод папу- 
етити.

— Преставите себи, рсче ми Михаил, кад му 
ја врпух те дневие наредбе које летимице прочнтах, 
иротекла су join чстири даиа нсслије онога дана кад 
емо дијелили воду п а о жи ц е ,  док нас ослободише. 
— Hero те ме усиомеие заиијеше a nihax да вам 
причам о Петрушкн. Унитаће те што је ењим било. 
Иошто није некако згода била да ео уиотреби ње- 
1Ч)в музикама способноет — јер се у Бајазету елу- 
шала еамо рика топова — паправис.чо од Петка 
тобџију. Нити се одликовао, нити ирославио у иово- 
ме чппу, е фптшвсм у руци; — а.ш за вријеме те 
елавне оисадс у Петковој глави иллијегоше се.три 
мисли, три рођепс његово миели — једине, можда, 
што су ее у оиој тикви з«чело. Нрве двије у неко- 
лико — тактичне, не бјсху баш зрслс и ле остварп- 
шс се ; али трећа бн музикална номисро и би удоспа 
U дивна, као што he те чути.

Да иричамо ио реду! —■ У тврђави бијаше јед- 
на залуштепа црквица *, задља ластавица те дркви- 
це присдољсна јс  била уз-а бсдем, са ејеверне стра- 
ие, п имађаше два нрозорчиКа те гледаху у иоље. 
Под њеиим патосом шћемерен је вслики иодрум — 
много одеежиији него што је захватала нрква: тује  
ваљда бпла тамлица турека, мли пм је ту било скла- 
диште. У иодрум ее снуштало, ко срединп иатоса 
кроз једпу широку ]>упу, која ее иоклаиала каменом 
плочом. Ту смо ми сахрањивали нопшуле војрикс, 
(на жалост, ие протсче дана кад нијесмо морали но- 
мидати илочу, да сиуштимо ио неколико љешина). 
Једном иред вече — тога дана од зоре ништа оку- 
сили пијесмо и ја бпјах јако сјетан — Нстко ми 
приђо и пришаггга да ће се ои иобринути за нашу 
вечеру. А кано то ! Да је олазио, како сиаке вечери 
два дивља голуба ночину у једној нукотнни иа др- 
цквпи а у јутро одлпјећу. По свој прилици тиде те 
иоћивају у црквиди пак пс he битп тешко уловити 
их. Пошто ми каза нгга мисли да ради, уђе криоми- 
до у цркву II иамјести се крај ирозора. Голубн уле- 
henie а Петко стаде млатитп за њима дугом мот- 
ком. Бјеше Beh мрак иао, али Нетко није хтло 
зажеЈп! свијећу од страха да се другови не би оиа- 
зилп, јср би олда морао е љима дијелити мршави 

.илијсп. Ho Kcepehn, тога дапа, сахрањујућ мртваце 
ие поклошпле рупу па натосу, те Петрушка ronajyhH 
голубовс пропаде ; еплете ее пајпрвје у конопе што ! 
впсијаху (с којнма еу спуштали љсшеве), иак затм- 
јем стрмоглавице иаде у дио гнуснс inyiie. Тск еју- 
тра дан, како еам га ја енуд тражио и кад му зачу- 
|||е вику нзвукоте га из гробпице, полу мртва од 
сграха и од смрада с којим је цијеле iiohn друтовао. 
Гај је догађај историчап, јср је забиљежен у додат 
i.y п.1вјештаја о оиеади — тс развееељујс у аеко- 
лико мрачме ounce немглах догађаја.

Друга н.егова нахшеао ис изврши сс сретније

и ако му је надахну нлеменити осјећај. Онај дан кад 
командир иареда да сеубије н нотоњи офидирски коњ, 
ја му зановиђех да ириведс и моје једио кљуее на 
жртву. Иегко виде!»и како ми јо тешко растати 
се е мојим „коњем од мегдана^ иропађо начии ка- 
ко да се набави тајина, а да се кљуеад не та* 
мани док ие догори. Речс мн, да мни е је оста- 
ла добра хрпа жпта у иекој јерменској кући ] 
само, то је 1>аво, што је Kvha удаљена од изгорелог 
еела и усамљсна на сред ноља, те нијо могућс при- 
маћи јој се од турскијех пушака. Трсбало ј<з доми* 
елити ее како he ее. 11 Нетрушка с неким сдојим 
друговима пронађе начин. вече нозно, уђоше у 
дрвљаник тврђаве, узеше свакл на иле1»и ио једну 
дубову даску — турдн их оставишо сила — те одоше 
јазом. Из јаже уђоше у ноље, идући иожапке нодти- 
јем дрвеним онклшшма. Нетко (но свој нрил-ици) 
иије зпао да су етарн Римљаии на тај иачин нана- 
далн на нсирпјател.ске метсрнзе. Оп нредвођаше, 
радуЈyh се свом згодном изуму и смијуК <*е турској 
танади игго му се у штиду закоиаваху.

Hero, таман кад he ее кући примаћи наде гра- 
ната на тб живо моетове, раеиршти се и раадроби 
пеколико штиде и иобрка ]>ед те чудне чсте ; њихо- 
ва граја и евјстлост одадс их непрпјатељу, тс турске 
нредњо страже стадоше обарати илотун иза идотуна 
на Петкову војску. Доброво.Ђцп иочеше узмицати. 
Нодражавајући и сад начин древиијех Римљаиа, ле* 
сретиици, иреобратише штитове у носила, да лонесу 
оио десетан мртвијех и рањенпЈех a Mehy овијсм 
иотоњим Ојеше и Петко. Два су га -зрна брциу- 
ла. Pane му бјеху лаке — сад их тек oejeLa — јср 
не одлежа до иедјељу дапа и иотоња два дана 
опсаде већ јо зв]»љао са осталпм оиорављетши.ма ио 
дворишту.

У те ношљсдље дане клонуше духом и најјачи 
између иас. Јунпја 2 1 .— као што можсте впдјети на 
дпсвној иаредби тога дана, комаидвр пал саопштп ра- 
доспу вијест. да he до сјутра дан сшћп војска у но- 
iviuh. Да лп је наш старјошпла одпста био примио 
каково извјешНс, нлп је casi то пзмпслио, да поткрп- 
јеив малаксалу ерчаиоет војнпка — не знам. Теке, 
СЈутрп дап од зоре до мрака свп иогледи бјехуупрти 
у дал.пну. He вндјесмо д<> сијсвање турсквјех тоиова. 
— 23-ћег, 24-тог ечекпиасшо е чш-а па часда ее оби- 
1*тшш обећање запивједнпкоио. Ништа. Тада са вр’ 
врха Bueuiib, гдје ее none, иаде од једнош у бездан 
надаље name; епонаде пас осјсћај ноништења, к<»|ц 
ипе је грђс looptio него лп све дојакошље name. Мр- 
ве хљеба B i i u i e ,  no no ожица емрдел>аве воде, врућп- 
па вајареие пећп, сшрад од трупући тЈелесппа окужио 
паздух — о :чоже ли се што грозппјс п за.мислитп ! 
Момцп који се још отпзтху, сломљепп од yaiopa no 
мигу подпшрввати шногобројне потребе.

Гледао сам гоашле људи no земљи, очп d m  с о  

угаспло, усне пм сс скупиле, ne ponhy иатудбпну, 
до душе, алп еваки жели — смрт. — Дана 27. пзје- 
досмо п ипшљедњег коља : еа.мртничка ропња сјутра 
пас очскује ако на.ч се бог или људп пе смилују.

Tor нстог дана у еутон стпже, под бедем тур- 
екп поклпсар. Комаидпр п ОФицири пођоше му у еу* 
срст; on нам предаде ппсмо којо шиље турскп гепс- 
рал. To је осдш пут што нас Турчин позпвље па 
предају, откад емо опкољенн, али евакош догада би<» 
је попоспго одбпјеп. Овај пут иаш зпповјсдник уао 
uucaio, одпже га пре.ма Фсљеру што впгаше < а грсдо, 
и ирочита гласпо. Шазшл-паша, у ппс.чу пам вели, 
како је геперал Лорпс-Меликов покушдвао да <•<; 
вдружи са лијевам крплом руске војеке, ш> да је б о 
разбијсн и да је папуетио Ka.pi-; Tepryicacou, -
једпик тога лпјсаог крила цсвје у то) ирилици гзгу-
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бпо седпм хиљада људп те је узмакао sa руску гра- 
ницу: остаемо, дакле, осатељени на турском земљиш- 
ту. Иаша, нобуђен чуством човјечноетн, савЈетује нас 
да ирекинемо узалудну п неједиаку борбу, те да ее 
предато, под часннм условита, као што заслужује 
наша храброст. — Док је заповједник чптао, roaiu.ia 
војвнка начета се пза лас; ја еам по.мњиво мотрио 
ituxoBa лица,да видим какав he траг на њнма оста- 
ввтн hi црни глаеови  ̂ вндјех е Bjepvjy што чуше$ 
по:ато шш браћа не долазе у помоћ знак је да еу 
свуда несретни — тако је свакп потиелио. Заиовједни- 
ку наде нието из руку и он умукну. Да жввим сто- 
-тииу година ии-кад заборавити iiehy тај етрашни ча- 
оак, При трепћућем пламичку Фељера, око турског 
поклисара, сто|е штаиеки ОФицерн, еваки оборио гла* 
ву а војници нзбуљти очи у овојо поглавице. Сваки 
цспитује t-Buje ерце, бојећи ее да he иогодити што he 
my оио одговорнти u сваки у себн нагађи шта дру- 
говн мпсле; сваки je слабашно одбвЈао соФнзте оча- 
јања што наврвјеше у памет и подлост што ее иро- 
краде до душе. Зар ее нијесмо притоклн ка гранпцп 
л>удске издржљпвоетп ? Зпр не бн била лудоет хтјетн 
н иреко те граннце? — Грозан би тај чае, кид еви 
тучаемо, очекујући да ирви проговори онај ко буде 
иајелабији изтеђу нас, алн би Taj мзрекао жсљу свн- 
јех, тај би изразио слабост свијех ! Ocjehac-Mo да ева- 
ки часак што пролазп односи нам no кшмад преоста- 
ле срчаноетн а изнетоглост се оенажује; нвје друге, 
отворпће ее уста која ће нзрећн подлу ријеч, Једна 
he уета изреБи алн из главе вз срдаца свпјех. He 
ешједоешо један другоме у очи иоглодати, од страха 
да се узајамно не одато. И ја нав.лаш рогледах на 
дтрану да избјегнем чнје-буд зјеннце. Лт тај max вндјех 
човјека иовезанот глаоот u руком у иревезу, гдјс ее 
е врата примиче лаганпјет кораком. Бјеше to moj 
елуга Нетко. Он нпјо знао рашта сто ее окуцили те 
забленуто гледаше дебелог турчина теђу нама. Type 
ее укрутило, а ма да трдне са собот.

Тада Нетку сипу она т р е ћ а славпа тисао : да 
речемо 6н шала,Ја лн весела доскочица руеког сел.а- 
ка — како my драго — еле би дивна miieao, а како 
то и.ету у томе часу паде на ум, ја пе знахг. Оп 
прнђе к турчпну, укочи ее пред њим, взвадв пз џе- 
па евоју пиштаљку — која је одавво шућела— при- 
несе је к усната п нод посои зачуђеног Турчнна, 
насвпра ; »>Б о ж е ца рл х р а ни !“ — Ва знате, ко- 
лико je m.ihn и краеоте у тит рпјечима народне хнт- 
не; бпћете слушали кад оиа загрти, као олуја, кроз 
нише батаљоне о свечаннм дапима ; кад заори она, 
срца нам живље куцаЈу, сабље позвекују, барјаци се 
иесело впју, — најмарннјет војинку крв лојури у 
«чи (I нешто га стиска за грло. —  Из Петкове ш т- 
таљке не иекочи оиа силовита као глас грома, него 
нзтиље као сужчвица, иротукла као да жалостпво 
молн. Лиак сваки је преиознаде и сваки од нас про- 
триу. Појавп нат се, у тоте часу, исшто што забо 
равнсмо. lie бн то тај иростак ип његов дудук — то 
би глас велике Русвје. Моћии глас њезан који нас 
сокољаше, глас цвнЈелеће отаџбпне који нас г.рекли- 
ibauie да јој част чувамо н да nonipemo ! ~ P] чудна 
ли је еправа човјек! To тало таласања ваздуха нз- 
пшјена нас у једап час. У трен, паде с пас терет ко 
JU нас у тало ие згњечи а диже с*е дух ионосито ; 
свакп-се трзну као из-а нетпла сна, отрвсајучп сду-  
ше сратие шшислн ; свакн диже главу u соетоше ее 
очп сијсвајућим иламенвти.м погледима. — Комавдир 
<‘С нагло сагну, дпже е иода пашин лист- и баци га 
ноклнсару, рекавша my :

— Ајде се објесп!
Да ла иаши војннци рђаво пазутјеше те рпјечп, 

иомкшљајући да јс то иаредба? 11ли — као што ши

се доцпије рекао — иоеланак је био наш бјегуиац о 
турека ухода? 1)аво би га знао, еле неће вам се до- 
насти, што се догоди. Али ко може тражати разлога 
у људи очајанп, који умиру од глади? У кратко да 
вам кажем, не знам како, не знат no чијем нагово- 
ру, док би се врекр.стио нееретни цосланнк висаше; 
а док оп копрцаше ногама, Петко стао испод њега, 
лакрдијаш, те дува у дудук.

Бјешс се добро упоћило те одосмо сваки иа сво- 
je тјеето. Не б» им се броЈало да ударише те ноћи. 
Слутиемо да ее првмнче крај нашот патњата. У зору, 
28. опазисмо необичан покрет турср;е војске ; тало за 
тијет стадоше сијевати топови, п.чи не пут нас. До 
тало, видиЈесто да ненријатељ уетупа ; потоли се нза 
врхова нека друга војска — наш караулни (тртва 
етража) викну радосно. Он иозиаде руске тундире u 
барјаке. Ког еу иоге служиле еваки потрча на бедет. 
Гледасмо како се бију, распознавасмо наше регитен- 
те. Око нодне Турци, у нереду, наиустише долину. 
Чета нашијсх коњаника заираши к нама.

Сгаде rpaja о веееље у нашој тврђави. Тога ча- 
еа прилијеипше дневну наредбу нашега заповједника. 
To бп пошљедња. Ево је :

Н.ро 23, јунија 28. — Длл встр!>чи нашвх̂ в осво- 
бодптелеи иоставнтв ирн знамени гначки ставрополв- 
<’каго баталБока н штандартБ! казачБпх сотенБ. Bctmi. 
воискатЂ вБ1СтроитБсл парадом-Б вдолб Kp’bnpcTHbix'L 
валовЂ, иБтв подђ зшшенем гимнђ : »Боже, Царл
храни !« U крпчат »ура !«

»Сва војска« т. ј . пеколико стотцна нас, што се 
једва тпцасмо, скуппето ее под барјаком. Слабачки 
гласово, од жеђи изнемоглн, запојаше тртво. Нетко 
се мало одвојио те дува у шиитаљку, као оно сипоћ. 
Мора да смо жалосио пзгледали ; наше се очи иави- 
кле те иијесто сиажали, али мп је, доцввје, једац од 
тијех што дођоше, гвБорно да он никад наје гледао 
етрашнији слика. »Ви бјесхе сви чисто зеленн«. Гене- 
рал Тергукасов долеће па хату пред својнм одјеље- 
n.em.Tome старом војшису грунуше сузо кад нас виђе. 
Скочи е Koiba те иршиште на своје груди нашег ко- 
тандира, лак погаиша по ратепу Иетка говорећи my: 
-још, још, соколе, дајем ти крст светоЈа 1)орђа!« 
Нетко лакрдијашки одговори : »благодарвм иокорно 
вашој преузвишеностн, алн нека твлоет виша напеди 
да mu плјчрије донесу чашу воде; ита двадесетпчетри 
еата да пио nuje.cn»I« !

— Ево впдите, нротртља Михаил II. . .  устају- 
ћн, вндите рашта не тогу поћератн тога скота!

Митрополи г цриогорскп Василије 
Нетровић.

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

У овоме смислу нанисапо је иис.мо на пме ца- 
рице Јелисавете. У овоме писму налазимо мало ои- 
ширнијо извјошће о бојсвима који су сс догодили 
нри свршегку 1750 годвне. Тамо ее говорп да се јс 
прза бптка догодНла 15. Новембра, а друга 0. Де- 
цембра на дан светога чудотворца Ннколе. Говорн 
ее да еу у обје биткс Црногорцн побједили на сво 
стране турску војску и узелн им цио логор, а тако- 
ђе п много живијех Турака заробили, а нри томе 
евојијех л»уди изгубили врло мало. Дал.е м. Василпје 
шпне царицн како сс чује да оист креКе турска 
војска иротмв Црне Toj/e и да јс намјерена ударитн 
на Дрну Гору у нро.Ђсће 1507 1ч>д1шс. Жалн сс да 
Црногорци немају ираха ни олова и моли дарицу да 
да своју помоћ.

*) Види бр. 10.
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Осим оивјех писама м. Ваеилије предао је пнс 
мо дужду мљетачкаме. Ово је пасмо бнло саставље 
но на нпродноме збору на Цетињу и управљено на 
владу мљетачку од имена свега народа црногорскога, 
брдскога, зетскога u прнморскога. Ово пвсвјо заслу- 
жује да нека мјеста из њега овдје еаобћим.

»Не шожемо оставито да овпјем правијем путем 
не учинимо једну изјпву вама иреведри првицвие » 
преузвишеноме савјету. Још од давипјех нремена ва- 
ша реиублика учинвла је прпјатељске договоре са 
господарвма нашега славнога српскога царства да се 
боре заједно против обћега непрнјатеља вјере хрис- 
тијанске царем Отмановпћем, који неправедно с ilc 
говом силом уљезе у зсмље наше славпе државе н 
освоји многе земље, а такође и у зез!Л»е ваше држа- 
ве, те a данас јадни хрпшћански народ стењо под 
тирански јарам турски.

•«И ваша иреведра републпка впше пута видјела 
је нашу Вјврносг, храброст и »остојанство у ирошлн- 
јем ратовима од Цапра и Кандије, одМореје а Каш- 
ћел-Новога; од Царннах, Водпика, Шестанке rope, 

Сутормана, Вртијељке, Шенђера name кад удара па 
Котор, Цетвња, од Бара u Уциља. Пошто се свршп 
рат под Уцнњем ваша републнка учини ненадни мир 
е Турчином, а нама обећа, ако нам буде потрсба, 
дати noaiofe против нашега обћега аепрпјатеља, ако и 
no јавно оно бар иотајно. А сад о беемртни и правед- 
ни Боже! ши бисмо не caaio остављени без помоћи, 
но u преварени. Мјесто noeiohu од републике вш еада 
трпимо најгрче пакости од нсте. Ево већ трећа година 
како на иас нападају везир Босански, везпр Румелиј- 
ски н паша Албанскн желећн нас покорити п насатвтн 
се наше хришћанске крви. У ово тешко вријеме ваша 
реиублика не сазш не иомага нама, но јошг свакнјем 
измишљотиназт наговарали сте u учили турке како 
1»е внше зла нама учшшт. Из каквнјех разлога пре- 
ведри ирвнципе u господо савјетници толикс ззвиста 
в трзости 1шате нротнв овога хришћанскога народа 
који вам је тако пријатељски uomarao ? К чему лн 
елуже олакви жестоки »тниФеетн који су разасланп 
ио свој Боки КоторскоЈ од којијех је дошла копија 
и до нас, од које Konuje u вама шмљемо препис да 
вндпте да п вш анамо све што се радн за нашу по- 
гвбију у овакву нашу нужду ? На што вам служе то- 
лике шиијв н због каквога узрока затворвсте иред 
нама све путове како ио суху, тако н no Biopy, те 
ие можемо добавнтн потребпе нам стварн како бп 
Турцв вјогли што лакше метнути нас под своју сабљу ?  
Но сад се јавно види да крјсика и свлна десница 
Божпја стоји над нама која нас је сачувала ово- 
га пута, а чуваће нас и у будућа врешена. И ако 
сд10 остављони од нашмјех суеједа u старијех прпјате- 
ља опет зш нијесвш остали без добрнјех пријатеља мо- 
ђу којвјема је наЈвећи паша брацка Русвја. . . Сада 
зп1 гви, с обћега договора, једннјез! гласом као гро- 
M031 с највишега врха од Црне Горе зовевш, како се 
Јасно зтже чути и разумјетн посред ваше елавне ре 
публике у Мљетке, u iioaimasio сву пашу браћу, која 
се находе no вашоЈ службв, пли су офпцерв ило еу 
редовни солдатп да их изволите одиуштити пз ваше 
елужбо u иослати на њихове домове; будући није 
прилично да Црногорци, које ви називате невјерници* 
зт и безакоиицима, паоде се у служби ваше републи-

ке. Ако преведра републпка незадовољп пашу нравед- 
ну тражбину, Ми ћез10 учшшто нротпву вас uponeef 
пред сввјема хрпегијанскпјевта државама, п за ваше 
зле поступке иротпв црногорскога гл 1вено-сриск<?- 
га народа оодннјећемо праведие жалбе.

»Све поштене државе знаду да мв нпјесзго по- 
вјерницн, но да смо зш Славенн, јуиачки п вјерни 
парод, који не штеди н посљедњу кап крвн нролпти 
за христијансгво којезту вјерно служизш. Ако peiry- 
блвка не допушти вншереченијезт нашпјема људима 
повратити се у своју отаубину издаћемо вародбу ко- 
јозт ћевт забранитн у вјечна врезшна да шјко од 
нашијех л>удм ие ступа у служ&у one државе која 
за добро враћа зло. А што нас назввате пздајиицимл 

I порте отоманске елободно ваз! »а то одговарамо да је 
ј такво назваше, од ваше стране, нама пријатно, јерба 
| зш никада нпјесмо били вјернп onoaie невјернпку 

који је непријатељ свега хриетијавства, п којп је вар- 
вареком силом завладао свијем нашијез! царствозт, 
п оће још да нскорпјени и ови в>плн екуп хрцстнјан- 
ства, Kojera брани превишња дееница божија, в нада- 
310 се да и до свршетка свнјета Бог неће допуштнти 
да буеурзшнп нас потлачс.. . . «

Ово нисмо свједочп нам до каквога јв степена 
Црна Гора била огорчена против з»л>етачке републике. 
Оно наз1 свједочи и о тогае да је Црна Гора и у 
jesie најтежијех околноств зиала стати па виевни еио- 
га доетојанетва н бранити своју пародну част ријечју, 
као што је бранила своју слободу оружијезк Као и 
свагда и у овој нужди Црна Гора ее највише узда у 
једновЈерну Русвју, но каже још да ће ео апелоратп 
суду свијех п о ш т е н и ј с х христнјанскијех држави 
да онс впде зашто мљетачка република чинн Црној 
Гори толика зла.

Одазиви Цриогорацл, који су билп у мл.етачкој 
војпичкој служби, како СФицера таао и редове.их вој- 
иика, свједочи нам да је у мљетачкој служби би:и> 
много Цриогораца одазивом којијех могла се је учи- 
нити велика шгета мљетачкој реиублици. Пријетља 
иак да се исће вишс допуштити Црмогорцима да 
стунају у мљетачку службу доказује нам да је мље- 

. тачка влада високо цијеиила сдужбу Црногораца у 
редовима шоне војске, јербо се је очекивало да ћо 
110д уиливом ове нријетње мљетачка влада попушти- 
ти у својим гоњењима иротив Црне Горе, као што 
јс доиста послије и иоиуштила и допуштила неколи- 
цини Дрногораца да слободно нријеђу нрско мл»с* 
тачке државе у Русију. Ја  ие могу сада реКп што 
опширније о служби Црногораца у мљетачкој рспу- 
блици, јербо немам за то доволно нодатака, а гово- 
рити нећу о ономе за потврду чега немам пиеапих 
докумената, али обзирући се на причања у Дрној 
Гори може се миелити да јс врло много Дрногора- 
да служило у мљетачку државу. Има у Дриој Гори 
Фамилија којо су још до дапас еачувале свједочач- 
ства о својој елужби мљстачкој републици и грама- 
те које су пм даване на мљетачко илемство *).

*') Кад се прсгледају дјела о сношајима Дрне Гор^ са 
мл.етачком републиком, која се лјела чувају у мл>етачким архн- 
внма моКи he се реКи опширнија рвјеч о елужби Дрногораца у 
мљетачку државу. М. Д.

(ИаставнКе се).

ПЈЕСМЕ НЗ ВАСОЈЕВИћА.
(Н а с т а в а к).

Из овога види се, да овај други екземилар у

Ј нечим је нунији и еастављен љешие; само што фзли 
готово цијела половина, скраћена у пекакве дееетак 

I стихова.
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VI.
Иогпбија MapKoiuih Милота.

(Од ђорђа ђукића).
Чссте књиге земл.у пропадошс 1
Од Србије и од Шумадије,
Од Станише обер-капетана 
И од Луке СтаронлашаниЈга.
Мду књиге земљом и снијетом, 5
Док дођоше у Куче каменв 
На рукама војводи Радољи.
Кад Радоња књиге доФатио 
II на кљиге иечат саломио,
И кад виђе, што му књига иише, 10 
Војаода јс на ного скочио 
И Куче је на збор окунио,
Иа је љима ријоч бесједио :

„Чујете ли моја браћо драга,
Како ме је књига допанула 15
Од Србије и од Шумадпје,
Од Сганише обер-каиетана 
И од Луко Старовлашашша.
Давијају Марковић Милоша,
Да он идо земљи Шумадији, 20
Тежак зулум у Србију ради.
Он нрепиро таре и оборе;
А и гони коње и волово 
И о н р у пг и г о с п о ц к е д в о р о в е, 
И то шћаху с јадои оиростити; 25
Но ни доша код бијеле цркве, 
Дмитровпцу цркву развалпо 
И црковно благо покунио ;
Иа га носи у Голеш иланину;
III њиме рани од rope ајдуке 30 
Који бију ио €рбији Турке.и 

11а војвода њима говорио :
„Јели мајка родила јуиака,
Да иогуби Марковић Милопга ?
Даром ћу га добро обдарити : 35
Даћу љсму двије пушке малс 
Од сувога сал^веие злата ;
И даћу му вранца крилатога,
Оседлаиа и осигураиа.а 

1Јад војводу Кучп разумјешс, 40
Многи Кучи ником поникпуше,
Л у црну земљу ногледаше \
И с војводом неки говорише :

„Ко Ке жива змаја уФатити 
Ил’ сокола иод облак убити ?“ 45

IIо ио ниче Станковић Науне,
Он не киче, на нз грла виче :

„Ја сам 1унак, и родно мо j e !
Ујак ми је Марковпћ Милошу.
Ја  ћу њега ласно иреварити 50
II живога к тебе доводитиД 

•Војвода му тако говорио :
гМој соколе, Станковић Пауне!
Aпо сгвориш, што си говорио,
Да доввдеш Марковић Милоша, 55
Ла ћу тебс бол»о даровати ;
Но ћу датл и још ћу прндати :
Даћу тебо Марицу ђевојку 
11 бијелу направити кулу.“

Иаун му се на то обећао : 60
Кад издигну Кучи на планину,
Да доведе Марковић Милоша.
II отлсн се Кучи рпстурише.
Доклен вакат од нланине дођо,
На илаиину Кучн издигоше 65
На сс диже Стапковић Пауне

И его га иа Ком на планину,
На студену воду Маргариту,
На торину Марковић Милоша 
И војводе Поиовић Радула. 70
Ту га ерете Марковић Милошу ,•
Руке шире, у лица се љубе,
Интају се за јуначко здравље ;
И тунак је конак учинио.
Па га пита Марковић Милошу : 75

„Мој сестрићу, Станковић Науне!
Што су Кучи тебе оиравили ?
А ти меии о невјери ра; иш,а 
Но му рече Станковић Пауне :
„Мој даиџа Марковић Милошу! 80
Мене јесу Кучи онравили ;
Божу су ми вјеру задавалв,
Да ти дођеш с војводом Радулом ;
Е ве зове војвода Радоња,
Да дођете на Дарине равне; 85
Војводе ве зову на сабору,
Да би сте се ш њиме помирили,
Да стојимо један код другога,
Да не џапа један од другога;
Да чобани зајдно иасу овце. 90
Прпјед здравља и живота мога,
Да ви ништа учиљети ие ће ;
Мирпо поћи, а весело доћи.и 

Бесједи му војвода Радуле:
лО Милошу, од крајине крило ! S5 
Богме ће не Кучи преварити ;
Оба ћемо тамо иогинути;
Е с у К у ч и п р и ј е в а р е с т а р е.а 

To рекоше, коље појахаше;
И ето ји Комом и Ћенаром, 100
И ето су на кучке Царине,
Ђе су Кучи збора окуполи;
Међу њима војвода Радоња.
У то стаса војвода Радуле 
Са соколом Марковић Милошем. 105
Па Кучпма „помоји патурише ;
„Добро и се !и Кучи прихватише.
Па о’ земље иа ноге скочише 
И с иогу иј „помаја ирихватише,
И пшроко мјесто учинише. 110.
Но не хоће војвода Радоња,
Но бесједи Марковић Милошу 

гДобро до1)и од Крајине кнеже !и 
Ал’ бесједи Марковић Милошу :

пЈа нпјееам од Крајине киеже, 115. 
11о сам јунак Марковић Милошу.“ 

Оиет рече војвода Радоља :
„А Бога ти, Марковић Милошу !
На тебе су додијале даве 
Од Србије и од Шумадије : 120.
Од Станише обер-капетана 
И од Луке Старовлашанина.
Тешки зулум у Србији радиш :
Ти преииреш таре и оборе,
На изводига коње п волове ; 125.
Разваљујеш гоепоцке дворове ; 
Диитровицу цркву порушио 
11 њезино благо покупио.и 

На то љему Милош одговара :
^Кољен да си војводо Радоња ! 130.
Чсето ја сам у Србију био 
II тамо сам чете .преводио,
Од турака рају сам брапио ;
Клао сам се тамо са Турцима ;
А Србе сам о’ свашта чувао. 135. 
Што ми кажу Дмитровицу upkbv
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Да сам црнви штету учпвио ;
Кад сам гође код ње долазио,
Ја сам цркви прилог оставиоЛ 

Војвода му тај ма бесједно : 140.
ГА Бога ти, Марковић Милошу ! 
Одкуд тебо двије пушкс мале 
Сво од срме и сувога злата ?
Од куд ти је бистра џе.Фердара,
Што таквога ни у Мљетке нема? 145. 
Од куд ти јо дебели дорине.
Што таквога у сва брда иема ?

На то Милош њему одговара :
„Иродао сам овцс и овиовс,
Те узео двије пушке мале ; 150.
Иа сам ирода’ краве и волове,
Те купио бистра џеФсрдара 
У латина за оку цекина.
Дората ми кобила родила,
Ранио га верушкијем сјеном.и 155.

Но војвода Кучо уредио,
Па Кучима тако наредие :
Да чувају војводу Радула,
А изгубе МарксвиК Милошп.
Па нареди Мрчаричић Псра : 1G0.
Милошу се с плећа учинио

КЊИЖЕВНИ П РЕГЛ ЕД .

I*ocei;i п Черногорш ео времеиЋ шшерато- 
рп Нетра I. С. ИетерсбургЋ 1883. Прн крају иро-
шло године под овнјем насловом изашла је на рус- 
комо језику, иенод нера Јована Ноиовића-Лниовца, 
иовиша књига, која се дпјели натри дијела.

У ирвом днјелу писац, у главнијем цргама, из- 
лаже историју црногорску од 1711 до данашњег 
врсмена. При том историјском прегледу он највећу 
иажњу поклаља одношајнма, који су постојали изме- 
ђу Црне Горе и Русијо од оног дана, од како јо 
Петар Велики стунио у сношаје с владиком Данилом, 
па свс до пошљедњег доба. Такођср поетарао се, 
да јасно истакне и иа впдјсло изнссе узајамну ко- 
рист, коју су обадвије словенскс државе од тога са- 
веза ималс.

Свршавајућп иреглед руско-дрногорских одно- 
шаја пнсац, при крају, с разлогом примјећава, да је 
тај савез толико био нотребит за велику Русију и 
њену владу, колико и за микроскопску Црну Гору. 
Услијед тога он држи, да сс иовчана иомоћ и ди- 
нломатско иодупирање, којо су Руеија и пстроград- 
ски кабинет указивали Црпој Гори у различнијем 
временима и при разнијсм приликама, никако не мо- 
гу сматрати ни за какву милост, исго иа иротив за 
дуг, којег је Русија дуговала Црној Гори за ту по- 
моћ, коју су Црногорци храброшћу н оружјем одава- 
вали Русији у рлтовима иротав Турака и Фраицуза.

Да би читаоцима јаснпје нреставио од каквог 
је значаја био савез Дрпс Горе за Русију иисац сс 
иотрудио, да у онштпм потезнма означи геограФско- 
иолитични положај, који је Црна Гора вазда заузи- 
мала па балканском иолуострву. На основу тога и 
таквијем начином оп је усиио изнијети на видјело, 
да је Црпа Гора од неопходиме потребе била Руси- 
ји, којој јс служила непоколебимим базисом, те је 
руска политика лакше могла, да по.моћу њега усијеш- 
ио води борбу како противу Турске, тако н противу 
Западних држава, којс су се неирскидно старале, да

И на њега нушку окрснуо.
И с љутом га раном саставио.
У то писну Марковић Мплошу :

j,Moj еестрићу, Ставвовић Науну! 1G5. 
Ајде ириђи, да ми pane видиш,
И узми ми свијетло оружјв,
Да ми Кучи не носе оружјеЛ 

Отуд идо Станковић Иауие ;
Он не идс, да му ране вида, 170.
Но ен иде да м у  токе скида.
Док га Милош близу напуштио,
Па од ока иали џеФердара ;

Те погоди Отанковић Науна,
Мртвога га зсмљи поклонио ; 175.
1Ја запјева из грла бијсла :

„Благо теби, СтанковиБ Паупет 
Кад погибе јунак од јунака ;
Менс ками доброму јунаку,
Кад погибох јунак од иогана, 180. 
Од мрчара и Мрчаричића.и 

To изусти, а лушу исиусти.
У то су га Кучи нритиснули,
Узеше му главу и оружјо ;
А Радула отирави Радоља.

(IIacTaB«3iC се),

јој преотму предомипираље и уплив, што га је она и- 
мала над народима номенутог нодуострва.

Ири излагању руско-црногорских гднотаја пи- 
сац ннјс заборавио изнијети на сриједу сво погрјеш- 
кс и неправде, које је руска дииломација учињелн 
Дрној Гори. У исто вријемо он, с једне стране, из- 
јавл,ује жељу, да се у будуке нодвбне иогрјешко 
не новторе, и с другс — да се иолитика руекс вла- 
де тако удеси, како би нотпуно хармонировала н 
одговарала узајамиој љубави и братскнјем осјећајпма 
обају словенскијех народа.

У другом дијелу, који носи паслов „Черногорецт^ 
писац се иостарао, да свсстрано нацрта жпвот Др- 
ногорца, ночињући од оног момента, када се на овај 
свијет јавља, па све до оног другог момеита, када 
са овог свијета одлази за онај лруги, који се зове 
вјечност. И доиета он је у овоме потпуно усиио, 
тако да овај дио књигс њсгово ирсставља највећи 
интерес за свакојег иностранца, ноји се иоле инте- 
ресира жнвотом и бићем Црногораца. Лер, на осио- 
ву народних нјесама и традиција иисцу је изашло 
за руком, да лакијсм језиком н у белсгристичној 
Форми вацрта слику, из које може свако видјети како 
Дрногорац проводи својо прво дјетињство крај о- 
гљшптва код својих родитеља, какво влсиитавањо 
почиље да добпва под звуком јаворових гусада, нјс* 
вањем јуначких пјссама п ириновиједањем ирипови- 
једпка, у којима се излаже овај или onaj јуначки 
„нодвиг“, што га јс ово или оно илеме учнљело.

Даље, када Црногорац мало одраето, за тмјсм 
постане чобанином и почнс оружјс да посп, писац 
га у свјема тијем нериодима љеговог живота свуда 
ирати, в, све на осиову иародње иојезије, излажо 
како јсднако иродужава, да добива војпичко васип- 
тавање, када се и изван својег огљишта у друиггву 
са својим врсницима налази.

(Наставиће се).

Ц е т и ш е, у државиој штампапији.


