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БРОЈ 31. Ц е т и њ е, 13. CenTeiv6pa 1884. ГОДИНА I.

Једно питање сина и очин одговор.

„Глсдао сам, тата мили, 
Твоју нску слику давну 5 
Тамо сликар наслика’ јо 
11 а главу Tii косу тавну.

За што тамо тавна стоји, 
А онаква сада иије ? 
Скоро, тата, имаш иолу 
Ти на глави бијелијех ?

IIа кажи мн, мили тата,
За што сликар тако слика ? 
11л’ то тако бити мора,
Ил’ је грдња ил’ навика ?и 

*
* *•

Ко год иита, онај нс зна, 
Д’јето иита као д’ јете,
А мсн’ тада сто мисала 
Као муља ум нролете.

Е, што ћу му сада реКи ? 
Сликар да со преварио 
Па у мјссто мијешаних 
(Јвс јо црпс оставио V 

Не 1>у, него пска знаде 
Што јо с косом мојом било 
Ц што јој је боју тавну 
С оиих слика зам’јенил<* :

*
* *

гКа’ год и ти, сине мили,
Ја сам некад мали био 
И no мојим раменима 
Црни ми се иерчип вио.

И тако је дуго стоја’,
Догод ночсх иутоваги 
По људскоме жића иуту 
Ка’ св’јст свијет сљедоватп.

Па у томе иутоваљу 
Коса ми се нзм’јенила, 
Нрашљиви су жића пути 
Пак со мало иатрупила.

Тако једном кад путовах 
Запраши со друм живота,
У »рах они, сто хиљада 
Срстох д»уди ђс сс мота.

Кроз ту грдиу мјсшавину 
ШкЗа’ и гори с муком ирођи,

Докле оиет још у гушћем 
ш Мало даљо ираху дођи.

А пухнуше вјетри страшни,
Оће очи да искочо,
А иотоцн људске крви 
Крајем тога пута точе.

Нухну један од Дунава,
Од Србнје и Бугарске —
Маглу нраха дигле бјеху 
Војске веље, двије царске.

Тога праха нсшто мало 
На цриу ми косу паде,
Па како је тад остао,
He маче се још до саде.

Људи собом говораху 
Да ми ружно не ириетаје,
11 нимало да мо стара 
Више него црна да јо.

Тако стаде, докле други 
Силовити вјетар дуну,
Те узбурка из ненада 
Саву, Дрипу, Лим и Уну.

А прашипом задимише 
Поља Тузле и Требиња,
Кроз њу ми се виђет’ даде 
Срнска нада ђе излиња.

Та нраншна на главу ми 
И на душу и још стоји —
Њмх не могах да отресем,
To су, сине, јади моји.

Од тих јада и жалостн,
Од тих мука, од тих страва 
Ја се чудим што ми коса 
Није, синко, и — крвава.“

н. ш.
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Mens sana in corpora sano.
(Из рукоииса : Мозак u срце y књижевности).

Б a j  p o h.
(Наставак.)

Такав човјек, као што је био Бајрон, имао 
је једиога дана луду мисао, да се ожени. Ма 
које женско створеље да је узео за жену, она 
се не би могла дуго код љега скраеити, јер 
нарав његова необичпа није подноспла сталне 
законите везе. Та веза морала бн сс раскинутп 
пријс или иослпје.

To се код њега догодило на неколико го- 
дина послије вјеичања, а морало се догодити у 
толико прије што му је жена била нрава ие- 
прилика за њсга као и он за љу. Шзале с*е 
двије противности, два антинода : опа права
ирозаичиа инглсска „мис“ , он човјек у свему 
пндивидуалан до крајњега степена. Што је је- 
дно од љих двоје чинило, то јс другом било мр- 
ско н противио. Он у свом заносу гради днвна 
ноетека дјела, а она. га иолпје својом студе- 
пом нрозом запиткујући га : „Кад ћеш, бога
ти, већ један пут оставити ту гадну навику, 
да ипшеш стпхове ?“ Опа као добра домаћица 
гледа да јој је у кући свс у реду, a он усред

пудо i.o ж<ало пушке и на Taj начин ffcen 
свијећу, или пе ће никад с љом да обједује 
јер пе може да гледа женско кад дје, илм се 
срди кад му роди кћер а ие сииа и т. д:

Тумачп Бајроновп чудс се, како је госпо- 
ђа Бајроиовица могла оставитп својега мужа, 
кад је то бно иајљеппш човјек својсга доба, a 
при том и најславнији пјеспик.

Јест иетина, да јс Бајрон био љепота од 
човјека, п ио томз да би свакој жени тсшко 
било растати се од његове љепоте, ма и пема- 
рила за славу љегову.

Али за луду му сва љепота, кад је бпо 
чудовиште од човјека, које не би могла нодио- 
сити им ваиредна каква жена, а не са свнјем 
обична инглеска „леди“ .

Овој дакле досади живот са тпм лпјеппм 
и славнпм човјеком, и днгне парпицу за развод 
брака.

Шта јс лмала дд паведе за тврђу свога 
тражеља ?

To је карактеристично.
Навела је, да за то не може више живје- 

та с Бајроном, што је овај — лолудио, помах- 
питао. поБЈеснио!

Љекари дођоше да подвргну псипту мозак 
Бајронов и — нађоше да је овај нравилно сло- 
жен и да радн правилно. Жепи Бајроновој у- 
чинио се Бајрон са свијем луд, и она се мора- 
ла чудитп, како су моглп љекарп иронаћи да I

он иије луд. ЈБекари опет имали су са свијсм 
друго мјерпло за оцјену лудости, те су иро- 
нагали да мождани састав Бајронов није цо- 
ремећен.

Ледн Бајроновица била је у страху да из- 
губн нарницу. Оиа одговори : ако Бајрон м ни- 
је луд, ја не могу трпјети љсговс сировостн 
(atrocities). Ио због самнјех сировостп не мож« 
се браа разводити, те је тако опет остала нар- 
нлца при разлогу махнитости. Али кад је Бај- 
роновица видјела, да оц развода иема ништа, 
јср ,,сировостн“ не помажу, а „махнитост;‘ пи- 
је доказапа, она не будечлијепа но се уиути 
к своме адвокату дру. ЈХупшпктону н еаоншти 
му праву тајну због које сс жели раставити од 
Бајрона, али дода, како жели, да за ту тајну 
пико други не зна. Оро саошнтење порази ад- 
воката. Тајна је морала бпти ужасна, јср као 
што је приђе др. Лушинктон навал.ивао на леди 
Бајроновицу да се с мужем пзмири, иочем ш;- 
ма никаквога основаиог разлога разводу, тако 
је сад с мјеста изјавио, да веК више не може бптп 
ни говора о помирењу. Још јс  замолио Бајро- 
повицу, да му додусти, да може ту тајпу са- 
општнти адвокату Бајроновом Ромилију, разу- 
мије се под условом да и овај храни тајну као 
највишу светпњу. Бајроповпца пристане на то. 
Кад јс др. Луншнктон ту тајну саопштпо Ро- 
милију, овај се улрепасти, н одмах поручи Taj- 
pony, да га не можс више заступати, јер је 
леди Бајроновица потпуно у свом ираву. Су- 
внше врне му патраг и хонорар, који је добио 
од Бајрона.

Каква је то била страшна п ужасна тај/ш ?
II то је тајна.
Послије смртп Бајронове одмах се саста- 

вио одбор од шесторпце којн су уживали ио- 
вјерење његово, те но што су му нрегледалп 
заостале рукоштсе, наиђу и па сопственп љегов 
животопис (аутобиограФију) и прочитавпш га 
закључе да се спали. To и учине. За тијсм се 
нослпје много жалило, н не без разлога, јер да- 
нас нам много којешта из живота Бајронова 
не бп бпло тајна. Истина, тијем жнвотопнсом 
много сс доцпијс послужпо славни ирски пје- 
сник и нрнјатељ Бајропов, Тома Мор, при ни- 
сању „живота Бајронова“ , али у том дјелу Мо- 
ровом изостављено је, из пријатељства, баш оно 
што може служити за разјашњење велике и 
страшие тајне, с којом ]с Бајрон прерано у 
гроб легао. Да ли lie се та тајна открити у го- 
дшш 2000, кад се буду отнечатиле „Браутиово 
1гартец (Broughton Papers), ко би то могао но- 
годитп ? Као што је иознато, повјереник Бајро- 
нов, мистр Хобхауз, који је доцније иостао лорд 
Браутн, оставио је иза себе својс списе и под 
иазивом „Браутиове Карте“ повјерио пх је
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Бритаиском Музеју у Лопдоиу с тим завјешта- 
њем, да се те његове карте распечате тек го- 
дине 2000. Многн се надају да ће се из тијех 
карата докучити све што треба за разјашњеље ве- 
ликс тајпе, која је тако кобио везапа за живот 
Бајронов.

Но ко ће дочекатн годину 2000 ? Од да- 
пашњег нараштаја за цијело нико, а и нас копа 
да дознамо грозну тајпу тако великога пјесника.

Доиста кроз сва дјела Бајронова провлачи 
се пеки мистериозан бол, који је везан за не- 
ку грозну тајну, која је морала гристи срце и 
мозак тога великог пјесника. На самом самрт- 
ним часу свом у Мисолунги, кад се „борио с 
душ< м“ , отимала се нека тајна с његових са- 
мртнпх усана, али се није могла отети, јер док 
јо бно у сназн тјелесној да је може исказати, 
нпје имао снаге „душевнеи да јс  исновједи; a 
кад му је банг иа иотоњем часу дошла снага 
душевна, онда га јс издала спага тјелеена, те 
је са својом тајиом легао у гроб.

Тај ужасии тренутак онпсујс иам слуга 
Вајропов, Флечер, овим ријечма *):

„Позли му са свијем и ночне жеетоко бун- 
цатп. Грчевито стиште ми руку и рече : Сад је 
свему крај. ]\Горам свс казати, не смнјем нп 
часка пропустити*4.

*) D с r w a h г о В у r о n. Eine peycbologische 
Studie von Karl Bleibtreu.

„Хоћу лп донијсти карту и мастило ?“
„Не, не, доцкан је. Само пази ! Моје јад- 

но дијете, моја драга Аде ! Боже мој, да могу 
само још . . . однеси јој мој благослов . . . и 
Аугусти и љепој дјеци . . .  и отиди госпођи 
Бајроновици и . . . реци јој све што . . .“ Ту 
се Бајрон ужасно згрози, глас му се прекнне, 
те сам једва ионеку рпјеч могао разабратп. Алн 
on је непрестано нешто зборИв, још читаво no 
уре, са највишом збиљом. Усне су му радиле. 
Тек прм крају доби мало гласа, те разабрах 
ово : „Сад сам све исповједио. Све сам казао. 
Јесн ли ме разумио ? Ако ме пе послушаш, дух 
ће те мој мучити.“ Кад сам му рекао, да га 
нијесам ништа разумио, одврати ми : „Шта на- 
онако ? Опда је све нронало, јер је доцкан. Алп 
да још огледам.“ Тада промрмља неколико ри- 
јсчи, ^апрегне се да јас*но збори, алп већ пс 
worainl. Само сам ове испрекидане ријечи ра- 
забрао : „Мдп мистреси Лији . . . кажи јој . . . 
и све . . .  и љеној дјеци . . . и“ —  с тешким 
уздахом : .,Кажи госпођм Бајроновици . . . тп 
знаш све . . . мораш све казати . . . знаш моју 
заповијеет . . . сад сам све казао . . . иа самр- 
ти . . . додкан је.а

To пзрече и душу нснустн.
(Наставиће сс).

Крст

Од Ј.
У сјајноме Љубосића 
Невееињском 6’Јелом двору 
Седам брата соколића 
У страсномо тону мору.
Ал’ највшпе Алчл млади 
У страстима живот слади . ..

бега Љ убооића.
(Б а лад а).
НоновиВаЛиновца.

ј lPjecy Турци што су бпли,
Нестали су Турци стари, 
Који ’но су крвцу лили, 
Девот љста да немари 
Виђет’ ђсцу — булу младу, 
У харему милу каду . . .

Сваки од љпх сад па скуту 
Робињицу младу њише,
И незна сс која из њих 
Иољубаца иримп вшио . . . 
И пољунца густа кшиа,
11а чкја би уста виша 1

Већ су ирошла славна доба 
Када бези булам’ даро 
Доносишо влашке главо 
Набодено на ханцаре !
Сада беаи дома сјсду 
И с булама вуиу ирсду! . .

Млада лица страшћу rope, 
Груди брекну — огња иуне, 
По двору ее још нихоре 
Њежни гласи еад Хајкуне ; 
Часком вјетар иирну — дуну, 
Хајка пјева — а уз струну :

гОј Албанска зсм.ћо мила, 
Домовино моја краена*
Која си ме одгојила 
У криоца тонла, јасна. 
Јуначина младих иуна 
Којс пјсва гусла струна.

Љубовића седам брата, 
Узјашито седам хата,
Сваки нек’ се еабљо хвата, 
Па до двадест четир сата 
Црногорских содам лава 
Донес’то нам седам глава !“

Седам бега нанунише 
Ш.ђивовицо седам чаша,
Иа сви Хајци наздравише : 
лГ»ре аФерим, Хајко наша, 
Јако су нам 6’јеле куло 
СлушаЈте не младе буле !
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Други но ће дан да сване 
Остатиће Црпогорке 
Кукајући саморане.
Пушко ће нам нрекоморке 
Обалити содам лава 
Вама буле седам глава!ц

Ноћ дубока — сво со стнша 
До пољупца густа киша . . .
До уздаха прса гојних . . .
II хржања коља бојних,
Глас бегова кроз сан — јаву : 
„ДшГјоћу тн було главу !и

II.
У гиздавом невесињском 
Сервер*пашо б’јелом двору 
Скуиили со бјесни Турци 
У мудромс разговору.
Турци бл’једе — ка’ гроб муче, 
llama с’ мршти — брко суче.

Браду гризо п обрве 
К носу скупља па со мрди, 
И на arc ка’ на црве 
Мрко гледа, па их грди : 
„Кучке, жено, ие господа, 
Кониљани влашког рода,

Гђо су ваше оштрс пале ?
Иале су вам захрђале!
Гђе су ваше пушкс мало ?
Нит их има, вити иале !
Гђе џеФсрдар ханџар голи?
С булама сс играт’ воли !

Хрђс are, бсзи наиш,
Црни дани освануше,
Видите ли роби вашп 
Невесиње оиколише.
Плачу ђсца, плачу буле,
Свуда горс ваше куле!

Има л’ кога ком жа’ буле,
Жао ђецс, — куће своје,
Нека отме б’јело куле 
Те за градом ето стоје.
Двјеста ћеса њему злата 
Испод менс б’јесна хата ! ? . .

„Никог немаа — иаша крикну: 
„Хрђо жене Турци мојии,
Ка’ разјарен лав још рикну : 
„Турчин влаха већ се боји. 
Нропали cine !u кука, плаче . . . 
Док Љубовпћ Алил наче :

„Свјетли иашо, и ви бези, 
Љубовића седам брата, 
Ка’ јунаци, ка’ витези, 
Узјахаће седам хата,
Од ђаурског они јата 
Отети ће кули врата.

Јоште пашо, бези, are, 
Љубовића седам младих, 
Пуни воље, пунн снаге, 
Kpaj толино вас Туради,

I

Посјећи he седам глава 
Црногореких седам лава !

III.
Зора плави, сунио сјајно 
Указа се иза гора,
Сунцо сјајно, чедо бајно ;
Ирсд њим иде рујна зора,
Са руменим крита всдом,
На камену иада 6’јелом.

И прича му л’ јеио ба)ке,
Којс зора бајна чула,
А у ноћи старс мајне 
Јоштс пјесму буле Хајке ;
И разговор Сервер-паше, —
У то иољсм чета јаше!

т1ета мала, седам друга,
У свакога иушка дуга,
У свакога ћо}>ла слуга 
Вјерна слуга добра друга.
Чета мала кришом лети,
Али сриска љу иримјети !

Затворише кули врата — 
Пушкарице свак со хвата,
Није шала, седам брата 
Из орловског ето јата 
Ка’ змајеви јуриш вичу 
И нушкама кулу тичу.

„Предајте се бро крмадц!и 
Осман млади сто вичс.
Иза паса иушку вади 
Па за макаљ он ју миче.
Пушка плану, ал’ незгоди, 
Црногорска њег’ погоди!

Скочи Хасан, брата хвата, 
Донаша га исиод куле,
He донесе ни до врата,
Српеке нушке су илануле, 
Иушка плану — Хасан паиу 
„Освети мс“ , иа издану.

ЈусуФ напрјед јуриш кличо 
И разбија с пушком врата,
На из свега грла виче :
^Крв витеза, мога брата, 
Образа со мога тиче,
Познаћете ЉубовиЈЈС !и

У то пушка ка’ гром тросну, 
Јусуф мртав земљи паде. 
Оштар ханџпр бљеском бл»есиу 
И ио врату удар даде,
Дрну земљу крвца роси, 
Црногорац главу носи ! . . .

Јоште илану једна — двнје, 
ХерцегоВца с’ иушка пуиш, 
Добро гађа, добро бије,
На земљицу оба сруши,
Уз Ризвана Омср брата,
II Селиму бјссна хатаЈ
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Свлим с коња рањенога 
Као ора’ сури елази, 
Нризивајућ Кабу, бога, 
Дрногорца једмог разп. 
Селим идо — Алил лоти 
ЉубовиКа иет да свети !

Селим оком шпте брата, 
Алил трком брату лети ; 
Алил сјече — Солим хвата 
Леденицу — он с’ освети. 
Лушка ллану Србип пану 
А н Селим ту издану !

На повратку с Бранкове свечаиости.
VI.

3 акљ у ч п к.
Од Тријешћа до Боке нутовао сам „Смирноми, 

једнијем од најљешијех лојдовијех параброда. Обично 
су за Далмацију најлошије лађе о»ога друштва. Вас- 
сак\ per la Dalmazia ! Ииак нијесам ниђе на сухо 
излазио. Али ако јо рђава лађа била, вријеме је би- 
ло лпјепо без каии вјетра. штојо главно путнидима, 
којијема море уди. А ја сам вјеран друг њихов, као 
да иикад мора нијесам видио а ево сам остарао по 
њему путујући. И протнву ово болести иема лијека. 
Колнко сам дана препостио без коро хљеба, без K a 

mi воде! Колико ли дана нрележао у иостељп на 
узнак да со но макнем! Али сво узалуд. Опет сам 
со отимао шотајући ее на чистом ваздуху, иа кад 
ми сс ного иеиод кољена посијеку, а ја сам оиет нод 
ведријсм небом ђе нри крају лијегао и ту по цијелу 
ноћ проводио, па сво исто. Најпослијо сам кушао 
ову болеет лијечити биФтецима и црнијем вином, и 
морам признати да је ово једино сроетво противу 
ње, бар — трепутно.

Уз лијеио вријемо имао сам п лијеио друштво. 
Ту је био г. С. Павловић, трговац из Макарске, брат 
мог пријатеља н колеге дра. Ловра Павловнћа, ва- 
трени Србин, који се с услјехом појављуЈС на књи* 
жевно иол.е. Ту је био г. Вицковић од старе пле- 
м\\ћко и данас најзнатније кућо у Перасту, агент 
лојдов у Галацу. Ту је био г. Гузина свршсни прав- 
нкк који јо из Граца одио дома такођер у Нераст. 
Ето, мени лијспога разговора и разноврспога! Ипак 
м» јо г. Внцковић оетавио у души усномену која со 
не ће ласно изгладити. Били смо ио вечери изашлк 
на покрив. Ноћ је била тако тиха, да је блиједа 
свјетлост нунога мјесеца од иовршине морско као од 
зрцала одсијевгла. Оваква се ноћ нс да описати, 
нити сс да,ту иама смртиијема саопћити осјећаји, које 
она буди у душама пјееништвом задахнутијема. Ту 
ои се хтио тек којн пјеепик гЂачкога Раетанка“ 
или пТ>улићаи. Вили смо се удаљили од острва Ли- 
језине и приближивали се рукаву између Пељешца н 
Корчуло; на лађи је владала свечана типшна. Ко 
иијо еиавао, одиста је нијем и непомичан на тако 
угодном ноћном хладном даху стојао заппљен ил’ 
усхићен према величанетву ове ноћн. И ми смо на 
врх крме у наслоњачама пружени нијеми п неиомич- 
ни стали. Пикоме није иадало на ум да рпјечи про- 
говори. Од једном г. В. иоче лагано готово рад ссбе 
самога ПЈевати ону жалостиву:

Куд поглсдпм свЈ̂ д је тама 
За мс нема свјетлла.

Алил нађе с’, око с оком,
Прса к прсам’ с младим борцем, 
Мун»а с муњом, крст с мјесецом, 
Црногорац с Херцеговцем. 
Ввскетати еабље сташе 
Док најодном оба иаше !

Алил млади земљи надо,
Из груди му крвца лоии . . . 
Дрну земљу као киша 
Из небеса сто тоии ;
Па издишућ . . . чуда ! крста 
На се метну су три прста ! . . . .

аријом истина обичном у главноме али у иоједипо 
стима са свпјем новом за мене, од које, чињаше ми 
ее, пијо се шпедиа интимнмје около душе ми савија 
ла. II liXTao сам даље сав потрешен, само кад ј 
ијесму S^)imio нгго сам ироговорио : Дех, опет! — 
И опет сам у слађахној горчини пливао ; а да онет 
ђо чујем овј тако дирајућу мелодију, преиоручих му, 
да паучи кога у Псраету, да јо нјева, неби ли ме 
усам.ЂСна на мом сеоду још којом потресла, када со 
л>етп срећна младост у лагахнлјем чунцима но тихо- 
ме залнву ијевајући проважа уз јеку риђеиијех 
гора..........

* *
Шју гри дан смо били у Гружу рапо. Ту нас јо 

дочекала „Gustericau, *) која нам је калсевала како 
је Дубровиик ироелавио Браикон-даи. Дубровиик со 
од.шковао између свмјех градова. Ннјо га узалуд 
Бранко назвао

Наш п данас бслн даис !
У пстоме листу пађох и телсграм, којијсм мо 

дубровачка омладина иозива да јо заетунам у Кар- 
ловцимај Мени тај телеграм иије стигао, заигго није 
био мио! свакомс. Али као да смо се ми и без толс* 
гра*а били разумјоли; као дз је између нас текла 
етруја електрицитета друге врете, која непролази 
кроз шгкакве уреде : ја сам у истини заетупао омла- 
дииу дубровачку на оном евесриском састанку но 
звзиично него брацкл ј)азговарајући се о љој. Ја со 
нијесам уетезао тежње њене означити као нају- 
ћешнији нојав нашијех дана. И тијемсам хтио впшо 
да истакнем омладину дубровачку као узор остал<>ј 
сриској омдадини, него ли да се поФалим, да смо н 
ми Срби наПриморју њептто снособни на иољу ум- 
нога рада, тито пам се некако не признаје свуда. 
Да, мали смјерни дубровачки листић „ Gust ericaц ко- 
лико јо напреднији од најзнаменитијих листова у II. 
Саду иБиограду! n„Gustericau јавља да се е р и с к и 
поје по к а т о л и ч к и ј е м црквама у Дубровнику, 
а онамо се пише — није Фајде крити — „сриекаи 
црква, „српскпц владика мјссто и р а в о с л а в н и. 
Друкчије, онамо се срнство истовјегује правоелавл.у, 
дочвм овамо православље не условљава нити огра- 
ничава срнство.

Отуда је нотекао онај мој чланак у биоградкој 
„0  т а џ б и н и££ (Новембар 1883) иод насловом С р п- 
с т в о и П р а в о с л а в љ е ,  у комо сам доказао. да 
се у сриској кљизп, да се у ериеком народу од До- 
ситеја до Бранка јединство срнско није комадало но 
вјери, да су се у једно коло хвагали Срби „грчке и

*) ..Gustcrica" је престала излатити с тзрока, који се лако 
могу савладати ; и с тога се иадамо, да Ке оиет наставити сво) 
тако спасоносни програм.
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латинске“ цркве — овако Доситеј згодио казивље 
двије цркве — као мухамедовци ; тер сам прииисао 
данашње схваћање Српства иесрсћном случају, што 
је митроподит Рајачић четрдесетиосмо изашао на 
иолитичко поље, тер од православнијех Срба и нс- 
хотице отуђио Србс католике и отиравио нх у Хр- 
вате.

Послије овога мога чланка на велико мојо чудо 
читао сам у гЈаворуи Т р и  З а в е т а  (у аманет 
српској омладини) баш ил Карловаца, ђе је тек Бран- 
ков ирах сахрањен! Ја не замијерам пјеснику, јер 
јо лјссник по свој нрилици какав калуђер, који со 
крије иза псеудонима С в е т о з а р Р а з у м е н и ћ ;  
али је уираво непоњатно, како је „Јавор“ могао ту 
пјссму донијети и још на првоме мјесту и бсз ика- 
кве примједбс,

К ономе што сам написао у „Отаџбинии и на 
устук Т р и З а в е т а  баш је добро дошла оиа зиа- 
чајна пјесма нагаега великога ијесника Његоша под 
иасловом „Србин Србимац у 2G. броју „Црногоркеи. 
У овој нјесми Србин владика Раде захваљује Срби- 
ма доброцкијем, који су га брацки дочекали п части- 
ли. Дакле владика Раде сматра Доброћане католике 
Србима исто као православне Црногорце, за то и 
ијсва :

Српетвуј ђелом, вјеруј што вјсрујсш:
Лактом вјере глуност чојка мјери !

Ову еу нам мисао у својијсм ђелима оставили 
три српсна великана: Доситеј, 1Бвгош и Бранко; 
ову је мисао дубровачка омладина стала остваривати ; 
жељетн би било да јој „Свот^зари Разумснићи" но 
смстају!

Омпрова Илнјада. * )
С r0hior од л

1.|пј е
Пјевај музо, гњев злосретни, Ахил-Пелевића,
111то зададе Ахајцима јадс небројеие ;
Многе душо Аду баци витешких јунака,
А тјелееа за јестиво нсима и птицама.
Иснуни се воља Дива — од како ночеше 
Међу собом евађати се, кавгу замећати,
Атревићу, краљ јунака и дивни Ахиле.
Али ко их од богова нагна да се сваде ?
Кроневића син и Лсте, разјарен на краља,
Грдну кугу војсци шаље. да мори народе,
.Јер Атревић обешчасти Хриза Свсштеника. I 
Ал’ он дође до брзијех лађа Ахајс.кијсх ;
Да откупи ммлу ћерцу носи силно благо.
У руцн му в’јенац Фојба на злаћеном штапу,
Па молити и преклињат’ стаде свс Ахајце,
Атревиће нонајвшие, војводе народие :
„Атревићи и ви други кићени Ахајци,
„Дали бози iiiTo у дворс станују Олимиа 
„Да срушито град Пријама, срећно се вратите, 
„Пуетите ми ћерку милу а примите благо,
„А иоштујтс Дивовића пишанџију Фојба.
Сви остали одобришо кићени Ахајци,
Да поштују свсштеника, сјајни откун ириме,
Ал’ не хтјсдо Атревићу, не будс му мило,
Бећ срдито старца тјсра, снлну ријсч дода : 
гДа те старчс код облијех не затечем лађа,
„Нити сада, нитп ношљс, кад со оиет вратиш ;
„Јер ти ништа иомоћ’ иеће штан ни божи в’јенац. 
„Tvcp ти нећу иовратити, доклсн не остара 
„У кући ми. баш у Аргу, далско ол рода,
„На стативу да ми ради, а ложницу д’јели,
„Веће хајде, не дражи ме, да сс здраво вратиш. 
Тако ])ечо, уилапш со старац и иоелуша,
Мучећ’ нође покрај жала мора валовита ;
Иа се етадс из далека много молит’ краљу 
Аиолону, што га роди љспокоеа Лета :

*) Обраћамо пажњу нашпјех јелињака на овај иријевод 
нашега младог пријатсл.а г. Лабуда М. Вр бице.  Колико ie 
нама познато, многн су сс у н1 с оглсдали с иријеводима из 
<>мнра, V возаном и невсваном слогу, алн без признатог уепјеха. 
Који су ирсв<д1пи с пријомода, код тнјех нгје ни тражити 
yciiiexa. Код <статијех пак изјаловло се иоело због стиха, јер 
хексаметра не трии наш јсзик, а народни дееетерац опет иребрз 
Је за тиху струју Омирове епске ијеоле. Да ли је г. Лабуд са 
овпм »атрнаестерцем логодио згодан стих, то остављамо нашим 
ладлсжннм јелињацима да лресуде. Ирнјсвод јс с оригннала.

„ У р е д н и ш т в о  Ц р но г о р к

. М . В р и и ц е .  

в а њ е.
„Услипш ме сребролуки, што’но Хризу брапиш, 
„Килу свету, и Тенедом силно господариш ;
„Чуј ме Сминте ! Ако сам ти икад на весељу 
„Олтар дига’ и бутове масне сажегао 
„Од бикова и јараца, услиши ми молбу,
^Нека илате с-узе моје твојијем С1р’јелама.
Тако речо молећи се, услиши га Фојбо ; 
Разјареног срца сађо с главице Олимиа.
На илећи му лук и стр’јела у тврдом тободу ; 
На лсђима разјареног зазвечашо стр’јоле,
Кад иђаше ; као иојца настуиашо црпа.
За тим сјоде подалско а одане стр’)елу : 
Страшиа јека од сребрног заори со лука.
Најпре мазге погађаше и псе брзоноге ;
За тим стр’јелу оиггру зано, iliix гађатн стаде : 
Ненрестано горијаху ломаче љешева.
Дсвет дана божо стр’јеле лећаху no војсци,
А десетог зовну Ахил народ на рочиште.
У срце му то улила бјелорука Ера,
Ражали сс када виђе ђе тако умиру.
А иошто со сакупишо и у ред ставише,
Брзоноги тада Ахил устаде и рсче :
„ Атревићу, доста смо се веће налутали ; 
„Вјежмо дома, ако нећеш да сви изгинемо,
„Јор заједно рат и куга тамани Ахајце.
„Всћ хајдемо, заиитајмо каквог свештеника 
„Ил’ нророка, да ни каже, ил’ сана тумача, 
„Због чега се наљутио Фојбо Аиолоне : 
рИд’ со љути рад завјета или екатомбе, 
г11сби л’ пропаст уклонио, када се насити 
„Масног дима од јагњића и једрих јараца.

Тако рече па и сједе, ме1>у њима уста 
Врачар славни, Тесторићу Калха, што ’во знадо 
Што сс збива, што ho бити, иа и што јо  било. 
Та Ахајске до Илија довео је лађе,
С иророчаиством, те му даде Фојбо Аполоне.
У срцу им добро желећ’ овако бесједи :
„0  Ахило богумили, реци ми да кажем 
„Прави ијед Аиолона, нишаиџије краља.
„То ти нажем : промисли се, па ми се закуни, 
„У невољи кад се нађем, да hem мо бранити 
„Са бесједом и са храбром дееницом ти руком, 
„Јер со бојим, да силнога не наљутим крал>а, 
Г;Што га народ вас Ахајеки и слуша и служи. 
„Силан краљу, кад се љути на простог човјека,
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ЛИ ако би оног дана ијед устегао,
ЛУ срцу је оиет киван док ее но освети. 
nBeli иромисли можеш ли ме од зла одбранити.

Иа то њему брзоноги бесједи Ахиле :
„Охрабри се н кажи ни твоје нророчанство, 
rА тако ми Аполоиа, Диву мила, Калха, 
лКом у славу Данајцима нророчанства јављаш, 
„Нико неће, доклен живим и на земл>у гледам,
„На те сгавит’ силне руке код облијех лађа ; 
лПа и еамог да поменеш Атревића силна 
ДИто сс хвали да :,е јунак најбољи Ахајски.
Тад с’ охрабри и ирозбори пророк непорочни : 
„Нит’ се љути због завјета, нити екатомбе,
„Beh због Хриза, Атревићу што га обешчаетн, 
„Те му ћерку не отпусти а откуп не ирими ;
ЛС тога јаде Фојбо даје и задаваће их,
- Нит’ he пријед уклопити грдну погибију, 
лНо што оцу новратимо црнооку дјеву,
„Забадава, без откуиа, а њему у Хризу 
„Екатомбу неиошљемо ; тад би се смирио.
Тако рече па и сједе, међу њима уста 
Атревићу, јунак силни, краљ Агамемноне ;
Вас у тузи. Ирса црва гњевом нануљена,
А очи му засуктале као ватра жива,
Мркн поглед Калхи баца н овако вели :
Л3ли пророче, никад ли ми добро пе ирорсче, 
Л3ла прорицат’ вазда ли јо теби мило било. 
„Добру ријеч, нити рече, нити кад изврши,
„Па и сада Данајцима иророчанство кажеш, 
лДа ни Јаде Аполоне због тога задајс, 
лШто пехтједох цуре Хризе сјајнн откуп примит’. 
„Драго ми је имати је, да ми кућу красп.
„На од еаме Клитемнеетре, јунакове л»убе,
„Милија је мени Хриза, јер јој не уступа 
лНи у лицу, ни у стасу, ии срцу ни дјелу. 
лАл’ и тако, кад је бол>е, вратићу јо иатраг,
„Јср сам радиј’ спасти народ, него да погине ; 
л11о ми други дар сиремите, јере право није,
„Бсз iiuihapa да останем, овакви Аргивац,
„Већ глсдајте свинолици, дар ми други дајте.

У одговор љему рече брзоног Ахиле :
„0  пајславпиј’ Атревићу, најлакомиј’ крал»у, 
„Какав he ти шићар дати срчаии Ахајци V 
„Нити зпамо, ђо ни благо лежи затрпаио, 
rBehc шићар, што отесмо, вас подијслиемо. 
лИије право, да ти народ онет дарак скуиља, 
г11о јс ти еад пошљи Вогу, иа he ти Ахајци 
лТо троструво намирити и четвороструко, 
гАко Вог да, кад град тврди Троју иохарамо.

У одговор њему рече Атревићу краљу :
„0  Ахило богулики, п ако си снажан,
„Немој тако лукавитв, јер ме непреварн ; 
лИд' еи вол»ан, да дар вмаш, а ја да без љега 
„’Вако сједим, а збориш ми, да цуру отпустим ? 
рДа, ако he веледуипш дати ми Ахајци 
.. Шпћар други. бирајућ’ га прс.ча момо ћсФу, 
гАно uehc, ја ћу nohn и сам га узсти, 
г11л’ твој шићар ил’ Ајантов или Одиеејев, 
лНа вел>е he муке бити, коме близу дођем; 
лАл’ о томе имаћемо доста кад промишљат’. 
гСад сиуетпмо црпу лађу у то море еињег 
„На весларе одабранс у њу сакупнмо,
„Екатомбу Аиолону с њоме отправимо,

На нривом п уту .
Ј/ричг Ханзепа.

(Наставак)
У всче тога дана он је поејетио свсштеппка 

Каткита, код ког је затскао љеговог срвјатеља докто- ј

ГА на лађу изведимо љеиолику Аризу,
„Лађом нека заповједа један од крал.ева,
„Ајас или Идоменеј или Одисејо
„Или сам ти. Пелевићу, страшило свијета,
лНеби л’ Bora ублажио, кад му жртву носкш.

Мрко гледећ’ љему збори брзоног Ахиле : 
л0 тврдидо безобразна, најлакомиј’ створе !
„Како he те ико више с драге воље слушат’ 
гИли пohи у засједу ил’ борит’ се мушки ?
ЛС Тројанцима копљаницим’ нисам ов!>ен доша 
гДа со борим, јер ми ништа сакривили пнеу, 
гЈер ми никад не замише коље ни волове, 
л11и у Фтији бусовитој што јунаке храни,
„Плод нкада онустише, јере међу нама 
„Сјеновита леже брда, море валовито ;
..Већ за тобом, да с веселиш, о безображњаче,
„А да образ Менелају и теби, пасјаче,
„Нред Тројцима освјстламо, овђена дођосмо. 
лАл’ на то се ие обрћеш, нпти ти је ста.о, 
л11а u мени сада ир’јетиш, да ћеш дар узетн, 
„Ш т^но сам га измучио, а Ахајци даше.
..Та ^икада дар једнаки с тобом не имадох, 
лКад гођ бисмо нохарали тврди град Тројански ; 
„Све тешкоће бурног рата мојо мишке врше,
..Но кад шиКар дијелимо, теби пећи дамо,
„А ia с маљим, ал’ ми драгим, па лађу со враћам, 
..Да с’ одморим иза трудног јуначкога боја.
„Оада идем право Фтнји, јере ми је оо.ђс 
„Са лађама кљуиастима дома иутовати,
..Hero теби обешчашћен ов!,ен благо скуиљат’.

У одговор њему рече ATpennhy праљу :
,,Вјежи само, иошто срце на то те нагони,
..He молим те, да рад мене овЗђен више с.тојиш ; 
..Та уз мене доста имам јуначких еинова, 
лШто ме штују; а кајвишо Kponeiuihy мудри. 
л0д краљева богораиих нгјвише тс мрзим,
„Вазда ти јо мило било кавгу замећати ; 
лАко спагу впшу имаш, то ти је од бога. 
лКад е лађама дома пођеш и е твојом дружином, 
лМирмидонци нек то служе, ја бога ми нећу. 
л3а тебе ми нвјс етало, ни када се једиш 
лНс бојмм се твога гњева, Beh ти ево нр’јетим. 
пКад ми Фојбо Анолоне ве1» Хризу отима, 
„Иослаћу јс с мојом лађом п мојим људима ;
ЛА.Г hy узет’ из чадора л>емолику Бризу, 
л€ам Ly иоћи и узет’ јс, да ти добро видши, 
лДа ј’ у меме сила вшиа ; друш е’ неуеуди,
„Да се еа мном барабари, и да сс противи.
Тако рече. Иелевићу сјјцс ее узмути,
У лрсима руљатијем прсмншл»ати сгаде 
Да л’ he оштрог од бедрицо мача повадити 
Па оћеј)ат’ цко народ а краља убити,
Или да ее кани гњева а срцв уетегпс.
Доклек тако нремитл>аше у срцу и души,
Већ повуче тсшког мача, — ал’ до^е Атена 
Из небеса; иослала ]е бјелорука Ера,
Једнако је љих љубила и за њих брижила.
Остраг стаде н за илаву косу га новуче, 
Преетраши се Иелевићу ; иатраг се обрну,
Уиозна је, та стра пно joj очп свијетљаху, 
Рроговори и крилато рече јој ријечи :

(Наставићс сеЛ

ра Барета. Послпје подужег разгсвора оа младпће.ч 
учевни ирпјатељп впђели су да то инје обични »падпћ, 
иа су се дпвила љсговом знан.у, којс је on стекан 
као самоук ; ј^р у еироманшој школи, у којој је он 
учио, једва се могло паучити читагн, шкати н нгшто 
шало рачунати. Чатертон uai је проповједао исторпју
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о Ровлеју и кевчегу са рукописнма, који су кроз 
Јнного година забаченп бнла у цркви.

— Ирниорјетка о освештању тоста 1468 године 
ирипада калуђеру Ровлеју? ушиаће евенпеник.

— Без сумн.е, одговорн младић. Њу је иста ру- 
ка ипсала, која п остале ])укописе на пергатенту. 
Hero штета еамо, што је ориђинал изгорно.

— Како то ?
— Иишућп повнпарске чланке, приторан cam 

цијеле нићи спђети. Тако једнот засиим, п кад се 
иробуднт, престравнм се видећи, да јс свнјећа догор- 
јела * бпла већ до рук< ииса, који je плануо. Ово је 
комадић, што cam га једва сппсао од ножара.

Говорећи то, Чатсртон извади котадвћ пергамеп- 
та са обгорјелијст крајевпма, на коте се могло с 
туком ирочшати неколико редака, којн еу билп на- 
ппсапи старннским, манастирским словота.

— Штета, рече доктор. Срећа, те сте барем 
гачували коппју са тог рукопвса,. . .

* — Што cam, у осталом, нриморан био знатно 
прерадптп, како би што прлступачније билоза чптао- 
ц с ; но уз to ја cam гледао да се не би савршеио 
пзгубио старпнскн особити стил. $

— Врло је чудновато, да ириновпјетка о таком исто- 
рнјском Факту до данас ннком нијс бнла познлта.

— Узрок јс томе тај, што јс рукопнс бпо забачен 
п ја cam га откопао у прашнпп п стетљу. Погледајте, 
сво II итс автора у латипскот рукоиису.

Рекавши то, Чатсртон иоказа пт старински 
докутснат XV. етољећа, у кот се, теђу осталим, 
говорпло п калуђеру Ровлеју.

— Дакле, вп знате латински ?
— Да, to je таксзвана танастирска латинштина 

средљсг вијска, коју cam ја, теђу осталит, нзучавао.
— По свој ирилици то за вас иијо било баш тако 

лако ?
— Истпна, билс је врло тешко; али cam ту теш- 

коћу сапллдао, као год и у изучаваљу инглеско сак- 
сонског п нормандског »арјечиЈа.

— Вратпто се оиет нашет предмсту, рече Барет. 
Итателнви још уза се рукописе тог калуђера ?

— Ево, речс младпћ, вадсћп повећн стотак пер- 
гатената са старинскпјем, заирашеннјет vi отрцанпјет 
рукоипсита, за којс одтах прнјонуше, да их чптају, 
оба паучењака.

Ту ти је било ппоизвода у прози и стпховима, 
балада, прорпцаља, оппса разнијех светковнна, крва* 
кпјех бнтака »црвепе и бијеле руже« ; све је то било 
наипсано у духу и облику средње-вјсковном доба 
рнтерског и калуђерскијех редопа и то све лако, 
занптљиво, ватрсно и пуно носзије.

Научењацп су се цио сат днвили тијем пронзводи- 
змп II чисто су се били занпјелм од тилине читаЈући то.

— У ватијет је руката велико благо, тлади 
ирпЈагол.у ! рече свештеник.

— To је пајљешис, што имато од иоезије средњег 
впјека, рсче Барет; Ровлеј заслужује. да се уврсти 
међу иајбоље списатеље у iiaiuoj књижевнооти.

Такови одзиви врло су се допали Чатертону, али 
ничим он тога не иоказа пред научсљацита. Он је 
већ иочео увпђати, како се љеговн сни почпњу зби- 
латп. On јс впдно, како љегов рад оће да донссе 
обилна ])ода.

— Ја иатјерават под сваки начин пздип ијес- 
ме Ровлејеве, алн ја за то нетам средаава, рече 
Чатертон. Најирпје, радн огледа сато, ја тислмт, да 
би добро било штатнлти кеколпко одлотака у коте 
књижевнот листу, а послпје тск нздатн сг.а дјсла.

— Mu homo вам nomofm у вашет плетенптот по- 
дузсћу, притјетп свсштсник Каткот. По себи се разу*

тнје, да такови ироизводи не смију и даље остати 
необјелодаљени. А ви, зато, што сте пронашли п 
што ћете издати Ровлејево дјело, задобићете лвјеио 
nme, драгп иријатељу. Ви сте човјск снроташан, иа 
ват треба иомоћи. Да ])ечето сад коју и о тото. И 
оба прпјатеља ионудише my ноиаца, што Чатертои iwje 
одбио.

Доцкан увече вратно се Чатергон кућиу мансар* ' 
ду. Он је занесен био својпт сањаријата п планови* Ш 
та. On je увјерен бно, да he постатп велик и славан.

Он запалн радничку своју латинцу.
II тако, »Ровлеј«, иронзвод моје Фантазије, бпће 

псто тако чувен п велвк, као п »Осијан« — Д1ело 
МакФерсона* зборио јс он у себп врло задовољан. Сад 
је 11 earn, могу порадити још сат, до поноћн. Ја то- 
jiam још доста паписатп, да пјесте Ровлејове буду 
исто тако дебела књпга, као год »Оснјан«.

У соби његовој тогао си в|фстн тножину старијех 
књижурнна у најжалоеннјет стању. Теје кљигедобио 
Чагертон дјеломпце од ФарлеЈа, дјелотице је куппо за 
уштсђене своје парице у варошког старкнара и на 
лицитациЈата. Осит тога он је располагао са пуннм 
једнпт ковчегот ста}шјех рукописа иа пергатенту, 
што my јс оетало од покојног оца. Али у тијем пер- 
rameimima iieheui nahu ништа друго до старе тааас- 
тирскс рачуне, отање биљешке, алн ии трага од вн« 
соке иоезије, коју је тладић тобоже у њита нронашао.

Пишућн ијесте он јо натјеравао преварптп све 
иаучењаке и отуд нзвући за се татеријалпу корист.
Он је стругао и брисао старе паргатепте, иа je на 
њита опет пнсао старинскит словима п нарочито за 
то справљешш тасгилот. One јс то он чпш10 врло 
вјсшто. ЈБсгова ноетска снособноет, које my пико ннје 
тогао ааиста одрећи, тогла је ирослаппти н>егоно ите.

Али иотавшн кривпт иутст п трошећи пеп|)оиз- | 
чодно своју снагу, он је умалио својс високо автор- 
ско достојанство. 0  историји освештаља тоста 1468Д  
године, коју je он пстн изтпслпо, иашао је сато  ̂
нсколпко бнљежака старинскит слогом на комадићу 
исргатента, којп је он нарочто нзгојнјо по крајеввта, 
да ту боље вјерују,да је заиста остало еве изгорјело. I 

Цио сат он се бавио тешким п петилит радом п 
написао је сато трп реда. Он је то прочптао, учинио 
је неке ноправке и врло задовол»ан легао је спавати, 
саљајући о своЈпт илановшна.

Уз потоћ Каткота и Барета тпоге од побожних 
пјесата u прича Ровлејевих штатиане су у разнит 
књпжевнпт листовита п слава пт се све више и 
вшпе ширила. Свпјет је обратио на њих пажњу. 
Свијет се дпвио њита.

Али брзо многи, бсгме, почешс сумњати, да ли 
је Ровлеј доиста автор тијех пј)оизвода. To сумни- 
чење, као од шале, продре у књижевност. Пајзад 
неколико научењака доказаше, да су Ровлејеве ијесме 
иодметнуте, али евакако критика изрекла је суд, да 
автор тијех пјесама има велики књижовнички тале* 
паг. Његови нређашњи иокровитељи Каткот и Барет, 
који су ее увјерили пајнослије, да је Чатсртон н.их 
иарао, одстунише од њега, иремда нијееу престајали 
дмјепити и дивити се таленту тог младића. У такам 
околностима њему је додијало било стојатп и дал>о 
у Бристолу. Радња за неђелни лист Фарлејев ннје 
задовољавала љегову сујету за славом. Он је поми- 
шљао н саљао о радиности на кљижевном иољу у 
мпого већем размјеру и ширем кругу, ништа мање 
него у Лоидону, ђе је његово име познато било веК 
са доста добре CTjiane.

(СлршиКе сс)

Ц е т и п. е, у штампарнји Читаониде Ц тињске.


