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Дре^плата из Црие To
pe и сва писма шал.у ее 
самом уреднику.

Претнлата ив Србпје у- 
пућује се Велимиру Вало- 
жићу у Биоград, а из дру- 
гијех крајева под адресом 
Р. R a in ad a n о v i с Cattaro 
(за „Црн.огоркуи).‘

Иретплату 'примају сви 
наши кп.пжарн п нови- 
нарске експедидије. Не- 
франкирана писма не нри- 
мају се.

БРОЈ 33. Ц е т и њ е, 27. Септен»бра 1884. ГОДИНА I.

.......;

С гешких брига све о Српству 
И народу своме 
Коса Му је процвјетала, —
Ма што квара томе ?
Стара коса, младо срце, —
Добро одговара :
Свак се диви . . .  —
Боже, живи 
Књаза Господара !

Весел’мо се, браћо моја, 
Пуне су нам груди ! — 
Славу Богу диж’мо многу, 
Кад смо сретни туди ! — 
Кад Му чело мјесечево, 
Лице пуно жара 
Блиста, сјаје,
К’о илам да је 
Из божих љедара. —

На понришту ерпске мисли 
И српскога права,
Он но штеди Своју крвцу, — 
Ни Својијех глава ;
Нашу Гору мушки чува, 
Срнству над улива :
Иравдо света,
Много љета 
Држи нам Га жива !

Па ни соко нема око, 
Ка’ што Њему сине :
Све што иије за ногледа, 
To пред Њиме гине : — 
Брука дрхти, губа пада, 
Кукавица трне . . .  —
Богу слава, —
To јс глава 
Наше Горс Дрне !

Као владар, као човјек, 
Као Срб и пјесник,
Ои је свему роду дика,
А нама небеснпк. —
Дај Му, Боже, што Му жели 
Орце домородно \
Горске ст’јене 
Проширено 
А Срнетво слободно !

Цетиње, 25. Сеитембра 1884.
Филшл Ј. Ковачевић.
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less sana in согроге sano.
(Hi рукоииса: Можк u срце y књижевностЏ).

Б а ј  р о н.
(Наставак.)

Чпнп пам се, по свему, да ће госпођа 
Бајроновица имати ираво. На души великога 
нјесника леже мвоги тешки грјеховн, а најви- 
ше неприродни одношај к ро])еној сестрп и — 
убиства исколикпх дјевојака, Фнзична илп м«>- 
рална, свеједпо.

Он сам каже, у ,,Дои Хуану“, да „мрзн 
свако ијесништво које није ништа друго него 
нзумијевање“ и да је „онај нјесник иајистини- 
тији, кога најјаче савлађује непосредност.“

Ако нпје сам о себи лагао, кад је то ре- 
као, онда се из пјесама љегових на чисто до- 
казати могу свп тешки гријеси његовн. Јер у 
нјссмама тим вазда се ијева о некој баш ф и з и ч - 

иој љубави између брата и сестре, и о voiictbv 
(„МанФред", „Капн“ , „Ј1ара“ , „Невјеста из А- 
блда“).

Али има и других доказа за то.
„Невјесту из Абида“ написао је у три ноћи. 

вад га је грозница тресла и огањ палио,шда 
би своје мисли отргао од . . али ту прекнда: 
ие смије ни да изрече пме, које му душу тн- 
штн ; само додаје : ,,0 свето име, нек се никад 
ис зиа за тебе !“ Кажс за тијем још н оВо : 
„тргох се иза сна . .. ух, какав страшан сап ! 
Крв се следила у мени ! Па зар нијесу и дру- 
1 ц снијевали ? Јесу, дакако, маја вих желио, да 
мртви спавају.ч

Мртвп га дакле муче, сигурно они мртви, 
које на душп носи, који су му се у душу за- 
копали, па ријући по њој не даду му мира.

На самрти својој у истом се смислу, само 
прозаично, исповиједа : „Шта може она знати
(вели за своју жену) ? Та ваљда пе зпа . . . 
Дакле ја имам разлог, што осу]>ујем њено ло- 
пашање . . . Шта је то ? Оиа има тајиих }>аз- 
лога ? Ако можда . . . Зпа ли — ис зна лп ? 
— —  He, она ие зна. Ншита друго него је 
без срца. — — Ах, она зна свс. Ја чпсто 
слутим, да све зпа. Јсет, она има много да мп 
оирости. .

Ове ријечи на самртном часу. гдје бијес 
здравога тијела не може да загуши глас савје- 
та, јасно свједоче о велнкоч гријеху или вели- 
кпм гријесима, који су лежали на души Бајро- 
иовој.

Али пма још нешто.
У његовим пјесмама тајанствена је оеоба 

пека „Тирза.“ Држи се, да је то оно етворе- 
1ве, које је Бајрон упропаетио (убио фпзпчно 
ii.ui моралво). Најдивније пјесме, облпвсчхе пај-

дубљим болом, кроз који онет вире оштрн зуц- 
ци печисте савјести те сама себе гризе и уједа, 
сијевао је Бајрон тој Тирзи. Нмко не зна ко 
је уираво то чел.аде. Једном приликом, кад је 
Бајрон био у Италији, нравпло се велико веее- 
л»е, па ком је и Бајрон био са својим другови- 
ма. Ови ее договоре, да запитају Бајрона, ко је 
та Тирза ? To н учипе, у сред највише ипјаи- 
ке и теревенке. Али ее Бајрон на један иут 
истријезни, те мјесто одговора преблиједи као 
крпа. Нпјем као гроб устане пз друштва, ко- 
л,ено му клецаше, те ноерћући нзиђе на пол»е. 
Тога дана није више излазпо из куће. Друштву 
бијаше жао, што га је иитањем својим тако 
нотресло.

Мнслпмо, да впше доказа не треба.
Оии, који држе да Бајрон не бн био ве- 

лпки пјесник, ако га не би онрали од тешкијех 
грјехова који му се иребацују, еваљују сву 
биједу на јадну госпођу Бајроновиду, као да 
је тобож она изумјела, што се Бајрону у гри- 
јех уписује.

Који тако иоступају, чине велпку неправду 
госпођи Бајроновицн, а неправда ова ннје за 
то мања, нити се тијем даје извинити, што се 
њоме хоће да опере један велики пјесник.

Госиођа Бајроновица не само да иишта 
није скривила Бајрону, него се још показала 
ирема љему као врло делпкатпа, Фина и пажл.п- 
ва жена, која, докле је год могла, ишла је за 
■|ијем да сачува његов добар глас, што се о 
лјорду Бајрону не може pehn у иогледу ње- 
говог иоступања према својој законитој жени.

Деликатпоет госпође Бајроновице види се 
иајјасније из љене нарнице, коју је нодигла 
нротив Бајрона зарад развода брака. Она је, 
без сумње, врло много морала подносити од не- 
обичие нарави Бајронове, али је све то трпје- 
ла и сносила, док пнје дошло до најдебл е̂г гри- 
јеха Бајронова, који се већ впше није могао 
нребољетп. Па инак госпођа Бајроновица не 
излази одмах на сриједу с тим гријехом, него, 
штедећи добар г ас свога муЈка и велнког ије- 
сника, оиа у разводној парпицп најириђе пзво- 
ди на средину аргументе, који не могу љега 
окаљати : нрво, да је иомео памећу. Помести 
намећу — то се може догодити сваком човјеку, 
то је иросто једна болест, а госпо1>а Бајроио- 
вица, са својом обнчном иамећу од средхве мје- 
ре, држала је, да је ту болест најлакше дока- 
затп па опако иеобичном човјеку, као што је 
бпо лорд Бајрон. Да су адвокати њени и ње- 
гови, н да су иослије л>екари уважили тај 
радхлог, госнођн Бајроповици, н ако би била 
растављена од евога мужа, имало би се ирипи- 
еати у заслугу, да је сачувала „часг‘ великога 
ијеснпка.
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Алп адвокати и љекари вијесу хтјелп да 
разумију деликатност гоено^е Бајроновице, те 
је одбију.

Ова, немогући сноснтн чудовиште од човје- 
ка, скојим се везала, морала је мислити на 
други пачин, како ће га се отрести. Па и по 
друш нут није хтјела да изпде протпв њега с 
правом кривицом, пего је опет прибјегавала 
разлозима, којн ће мање оптеретитп сиомен 
великога пјееника. Овом приликом опа је огле- 
дала, не ће ли доћи до своје цијељи, ако сту- 
ии нротив љега са тешкијем батеријама љего- 
вијех —  atrocities.

Тек кад ни то нпје помогло, јадна жена није 
имала куд, него да изиде с правом истином на 
српједу.

Наравпо, то је помогло; јер, као што смо 
видјели, оба адвоката, и њен н Бајронов, с 
мјеста и онога часа нотврде, да је госпођа 
Бајроповица иотпуно у свом праву, да од п о- 
миреља впше нп разговора бити не може, Да- 
кле да је развод брака апсолутно нуждап.

Па и у овом потољем случају, види се ко- 
лико је племенпто постунала госнођа Бајроно- 
ница, јер, и ако се раставхала од свога мужа, 
није га хтјела нред свпјетом окал>ати, него је 
грозну тајну повјерила свом и његовом адвока- 
ту тек нод тим условом, ако ћс ту тајну чу- 
вати као светињу.

Лорд Бајрон није био тако деликатан спрам 
евоје жене. Истина у свом дивном „Farewell^ 
он је илакао за љом и до грозних суза патје- 
ривао све жене у Инглеекој. Али исто јс тако 
немилосрдан, унраво ре1ш гадан и пизак био 
сирам ње, кад је у свом „Сну“ казао, да је 
никад пије љубио и да му је на самом вјенчан>у 
лебдјсла пред очима слпка Марије Чауортове, с 
којом је живпо као момак; или кад је у своме |

„МанФреду“ унлео „пнкантацију“ (The Iucan- 
tation), у којој је сву жуч излио ва јадну же- 
ну; или кад ју је, под именом Доне Инрс, у 
свом „Дон Хуану“ нагрдно и свакојаком ру- 
глу извргао; или на ношл,етку, кад јој је па- 
писао оне доиста иодле и срамие стихове, „чув- 
ши да је болесна“ , гдје јујепазвао „моралном 
Клитемнестром свога мужа“ .

Госпођа Бајроповица све је то читала по- 
слпје смрти GBora мужа, разумије с неописапим 
болом, који је морао бити у толико већи, што 
је цијели свијет могао читати тужбу мужа 
њеног иротив ље, а није могао знатп за тешку 
обрапу, коју она у свом срцу скрива. Да је 
госпођа Бајроновица била као муж јој, она би 
га могла уништнти са неколико редака !

Али она је мучала, п подносила је да јој 
се свијет руга. Она не би већ вшпе имала раз 
лога да мучи спрам свога мужа, који ју је т« 
ко недостојним начином ослободио свијех обзира. 
Алн је још било у животу једно створење, 
поради којега је она морала ћутке да сноси 
ударце јавнога мишљеља — морала с тога гато 
је била племенитога духа. To је створење било 
— сестра лорда Бајрона, госпођа Ли. Догодје 
ова била у животу, госпођа Бајроновида није 
могла да изиде на сриједу са својом самообра- 
ном. Тек кад је госпођа Ли умрла — a то јс 
било па трпдесет годпна псслнје смрти Бајроно- 
ве — могла је госпођа Бајроновица да изидс 
на мегдан ради самообране, да изиде са голом 
истпном у руци. Она је то збиља и учинила, 
остављајући свијету да суди њој и љеном 
мужу.

Помнслимо, како би трагичпа била судби- 
на љена, да је умрла прије сестре Бајроиове, 
госиође Ли!

(Наставићо сс).

Састанак нрај Фонтаиа.
( //о  руСКОМ.')

У поноћи крај Фонтана *)
Неког чека млада пана, **)
Дуго чекала . . .
Тихо дрва шуштат сташе,
Груди јој се узњихаше,
Неког дочека . . .
Није сама — крај Фонтана 
Неппо страсно шапће пана,
Кому за бога ? !
На свјетлоети луне ноћи 
У пупане суза очи 
Гледа милосник.
Већ је сјола, виђу, пана

*) Ф о н т а н вјештачкн водоскок тс га правс по баштама.
**) II а н у Иољака значн господин властелин, a п а и a 

гопшЈ/1 властелинка.

Баш под трешњу крај Фонтана, 
Крај ње љубавник. —
На скинула с лица вео 
„Мили војно, што си с’ смео ? 
Тебв чеках ја !и 
У њега је срце било,
Нрви иутјо ту љубило!
Замука’ му глас ! . . .
Поможо му ноћна сјена,
.Ђубио јој ту кољена,
Руке стискао.
„Тшпе, тишо, шум Фонтана!“ 
Шаптала је страсно иана, 
гЉубиш ли ме ти ?и 
И осмјехом неба ведра 
На груди га пламна једра
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Склони, пољуби . . .
„Да л’ те љубим, милоснице ? 
Ради тебе љенотицв 
Заборавих св’је т !“ —
Па у бл’једом сјају ноћи 
Поглед њежни њој у очи 
Баци — ирониза!
Тихо струји шум Фонтана, 
Још тишије ријеч иана 
Страсно шапуће : . . .
— „Када с тобом нема мене 
Да л’ ти срце мила вене ? 
Кажи анђеле.
Доцкан драга, а у ноћи,
Да л’ нлакаше твојо очи,
За мном реци ми ?
У веселом друштву када 
Ти с’ воселиш — да ли млада 
Мено чекаше ?
Кад с’ удаљих ја од тебе 
11а цигли час — да л’ озебо 
Срцо т’ пламено ?и
— „Зебло ми јо и патило 
Ах за тобом, сунце мило, 
Љубавничо млад!
Кад ти пођо куд далеко 
Нуст ми свијет! право реко : 
Живот поста ад ! .
На то крајем од вуала 
Отре сузу која ј’ иала 
Лвцом руменим. —
11аа јо муча’, слуша’ р’јечи 
И мраморне њене илећм 
Страсно грљашо . . .
НоК лећаше тајна, страсна,

Моја удадба.
Ириловијетка Г. Пјетрантони-Манћипи.

С талијанскога. Превео Филип Ј. Ковачевић.
Да ми ти се било примакнути, Корино моја, да 

те видим, каква си изгледала, кад си ирочитала ви- 
јсст о мојој удадби. Да ми те било чути, ђе вичеш : 
није, то није могуће ! — за тим, ђе се оиет предо- 
мишљаш и повраћаш на оно парче хартије, иа чигаш 
моје име и, у велике зачуђена, срнчеш га заједно с 
онијем Ђорђија Адалберти, за кога нијеси знала ни 
да живи отрагу мјесец дана, јер је ово таман три- 
десети дан како смо се растануле.

Ону вечер — рекла сам дап, ма иије било не- 
го вечср, и то около десетога сата послије нодне — 
тако ми је био тежак на срцу твој одлазак, да се 
иикако нијесам могла утјешити. Сјећат ли се ? Ја 
сам плакала, а ти, видећи моју витешку невољу, го- 
ворила си ми : ајде са мном у Фиреице, Катарино 
моја! Теби треба мало одушка и чабаве; за тебе 
није овај самотни живот. Већ је вријеме да се но- 
знаш са свијетом : коће  ломити врат и доћи у ову 
пустињу, да те проси ? Па, осим тога, ваља и исти* 
ну рећи, као што и jecx, ми смо присукале давно 
трећи крст. До душе ја сам удовнца са једнијем ђе- 
тетом : љубила сам и живјела, али оиет изгледам
млађа од тебе. Прибери се и разаберп : мани се лу- 
де мисли вјечитог дјевовања ! Какав је то враг, те 
ти се у мозак завртио, да остаиеш осиђелицом као 
разварана, очајана баба-ђевојка ?

Сванути ћо зора јасна 
Б’јесни хрже хат . . .
— „Вр’јеме воћ је одлазити;
Но о’ли ме иољубити
Мила још једном ! ?“
— пНе! не могу . . . биће много]“
Са осмјехом рече строго
Па се окрсну,
11 ка1 иризрак скочи вила 
На ирстеа јо уставила 
Само ноглед свој ! . . .
— „Остав’ ! остав’ обећаљо !
Но мо љуби мило јање“
Bairn милосник.
„Сјутра у бој у крвави 
Одлазим ти !а Ту с’ устави :
Умукну му глас . . .
— „Ја сам твоја ! . .

*
-X- *

Прошла им је иуна чара 
Љубав која ерцо пара 
Као иризрак лак . . .
Ал’ би буриа, ал’ би страсна !
Сада тужна — некад јасиа —
Би л’ вјечаости миг ? ! . . .

*
* *

С тог времена јадна пана 
Сваку ноћцу крај Фоптана 
Сједи до поноћ’ ;
У даљину нлачућ’ гледи . . .
,,Оћел’ доћи ?“ иита — бл’једи:
Неће Ј погипу . . .

Ј. Ноповић-Ликовац.

To су биле твоје ријечи, а тво5 љубавни, твој 
слатки поглед као да додаваше : иеовотна моја при* 
јатсљице, ево те већ на скрајњем ждријелу младо- 
сти, оеамљена као пањ у гори, смрзнута као санта 
леда, осуђена ни да живиш ни да љубиш ! . .

Сматрајући себе достојном онога сажаљења, 
које у твоме ведром оку читах, ја ти се објееих о 
врат и стадох горко плакати. За гим, пркосећи са- 
мој себи, заклех ти се, да не марим, да ми није ни- 
шта отало до удадбе. А сада ? — сада јо све друк- 
чије ; сад ћеш видјсти, да сам лагала ! . .

Баш у онај исти час, кад ти ја изговорнх по- 
тоње ријечи моје заклетве, ступи преда мном стриц, 
то с неба, иа у рсбра: хоћеш, хоћеш — удаћеш се, 
тако ми светога Мартина ! Ђевојка, као ти, са чети- 
ри стотине хиљада лира прћије, има правада бира : 
овога хоКу, а овога нећу. Затиме ми се поче Фали- 
ти, како је добро уирављао мојим имањсм ; а Ђули* 
јо, мој рођак и обожавагељ, бацашо из далека на 
мене око и чињаше се као да говори : ево мене, ia 
сам готов. Ја те тада стискох за руну и прошантах 
ти на ухо : не, ио сто иута не ! Баш за то, што
имам блага, ие ће ме нико за нос повући, ни прева* 
рити.

Као што видиш, ја се сјећам танко по танко 
свега Toi'a. Hero ти, драга моја, не мој ме осудити ири- 
је него чујеш на тенаио све околности моје стрмо- 
главице.

Сјутра дан, ио твоме одласку, устадох рано « 
сађох у башчу. И ако је то било на измаку јесени, 
готово у првоме праскозорју, оиет бијаше јака вру*



Бр. 33. ц рн о го рк л 177.

}>ина. Птичице ијеваху као на еилу, а мојо цвпјећо 
савијаше главу, да се жедно окријеии канљицом воде. 
Мени бпјаше теже и од итвца и од цпијећа: ја ио- 
гледах иа твоје затворене ирозоре, на ми се чиња- 
liie, као да ће се сви на један иут створити, а ти 
,.а ћеш се раскосмурена и сањива иомолити, да мо 
јутарњијем поздравом ноздравиш. Ао ! Ти си била 
далеко, далеко, и ја со јадница кајах. што нијесам 
с тобом пошла. Барем бих видјела новнх људи, ве- 
селијех образа; ко зна шта ? Ишчезиули снови моје 
љубави ваљда би се оиет појавили. Давнашње нско 
обмане лебдијаху около мене и ја их не одгоњах. . .  
Ш-та ? — Та ја сам још млада ! Душа ми је чиста 
као каиља на круни цвијета, неоцкврњопа као у мо- 
јој нетнаестој годинн. Ево часа да љубим свијсм 
жаром свијесне жене, која јо готова на борбу, на 
иожртвовање. Ужељени иријатсд>у мој, си ти ? 
Ђе си, мој лијепи санче, друже мој ?

Бнјах ти заиливала у лирику, а сјећајзгћи со 
још онога сажаљења, што ми твој поглед бјеше у 
срцо улио, ја плаках као мало дијете, Моје сузе 
летијаху нпз образе, иа, каиљући иа оно дробно 
двијеће, пржаху га, као да со на њега жива ватра 
сипаше.

Вјеруј ми, у томе часу нијесам мислила, да мо- 
же бити миј нрави суђеник човјек висок и мледаи, 
који тада куцаше алком на каиији. Ииак ненадни до- 
лазак тога непозпаиика у Вилу Розу, чудновато ми 
ношто слућаше : утријех брзо сузо и иотрчах ја 
влашта, да му отворим.

Ои — и нагледајући ме : — јс ли се дигао 
конте Карло ?

Ја —- упирући у њега очи још росие од суза :
— чиви ми со да јест, сад ћу видјети ; у толико 
молим вашо имо.

Ои — расијан, држећи мо за собарицу : — ако 
се ннје дигао, причскаћу га. Имо није од нотребе ; 
рецито му, да је дошао један пријател. из Пизе.

Ја — живо : Ђорђио Адалберти ?
Он гледајући мс сада већом иажњом видећи, 

да нијесам еобарица : — ви знате мојо пме ?
Ја - помстсна : — мој стриц када говори о 

Пизи, вазда га помињо.
Он избул>ивши иа моне двијс зеленкасте очи :

— 0 ! ви сто Катарина !
Ту ми се дубоко поклони, затим настаде нпје- 

ма типшна.
Ја глсдам, да га бол,е носматрам ; оп, даиопет 

постане равнодушан.
To је дакло он — мишљах сама у себи отва- 

рајући му нут — овај Ђор^ио, ово злато, овај уиис. 
Потомак високв неке нороднце морао се склонити на 
рад, да живи и да исилати дуговв својега оца. Ба- 
цивнш са себо свакоји титуо, био се лосветио инду- 
стрији и, у мало годииа, његова иамучна радионица, 
па ушћу Арна, такмаше се еа најоглашепијема кроз 
Италију, доношашо му му богати цриход и хранија- 
шв цијелн један нредјел.

Казала сам ти, да је био висок. Када диже ше- 
шир, отвори му со чсло мањо више ћелаво, блиједо, 
глатко, извезено нским завојицама као да бјеху боре. 
Очи му бијаху назелсне; поглед управан и нро- 
дрл>ив, кад со ћаше смиловати да ногледа. Уда 
омалошпа, аристократична ; ход постојан ; обу* 
h‘A скромна, а.ш иристојна. Тешко му је на лицу 
нрочитаги добу п године; његов тужни израз личи 
на особу, која се борила за оистанак, и коју су вп- 
ше нута бичи неновоља вијали.

Да ти сада кажем, да сам се од нрвога поглв- 
да зал>убила у Ђорђија, смијала би со да цркнеш, 
сјсћајући се моје теорије о тренутној љубави, мојег 
охолог исмијавања свакоје приче о моментаним сграс- 
тима, ночевши оном о Ђулијети и Ромеу.

Дођосмо пред врата од собе ; стриц со био ди- 
гао, па онако у спаваћем каиуту, jouajyhn се на јед- 
ној столици, читаше „н а р о дц. — Дочек, иознан- 
ство, усклици, целивања.

Ја се бијах одмакла, сашла низа стубе, узела 
вску књигу, на сјела у хлад на чардаку да читам, 

\ отвореном намјером, да опет видим Ђорђија кад но- 
|јђе. Ђетинска жеља свакоје уеамл>ене ђевојке ! Одмг < 
мп иаде на памет како све ријечи тих двају нрија- 
тсља доипру до мојих уши. Требало је да се укло* 

1ним ћа, није ли истииа ? Јест, — али ја сам остала, 
нрислушкивала и разабрала шљедећи разговор :

Стриц Карло — трљајућн руке : — За свсто 'а 
Мпртина, како ми је мило ! Нослије толико времена! 

IА иослови ? Као и вазда, добро !
Ђорђија — тужнијем гласом : — Рђаво, сапви- 

јем рђаво ! Дошао сам, Карло брате, да тп кажем 
своју пронаст. Већ је томе осам дана, како је банка, 
ђс јо био мој новац, сустегла евако исплаћивање.

Стри1( Карло : — Ва светога Мартина I — гро- 
мовити глас старога војника — А остало главнице !

Ђорђијо : — Одавно су моји иослови злијем пу- 
ј тсм окренули. У почетку ми ее ерећа насмија, и ја 
јој новјеровах, забленух се у њу као телс у шаре- 
на врата. Пребрзо одвојих од главе и трговиие но- 

|вац, да иснлатим очиме дугове. To је била моја дуж- 
ност, моја сврха; лли са економичнога гледишта ш.јо 
још томе вријемо било. Сада кућа, коју сам знојем 
и крвл>у својом оградио, која ме запанула десот го- 
дина најтежијех мука и брвга, хоћо да панс, да ео 
стровали. Да сам сам, не бих ни жално ; ма нијесам ! 
Пропануће сви они, који су у мене вјере имали, мо- 
ји четири стотине раднмка, њихова ђеца. која су о<> 
школама, њихове жеис, које сам био онростио - 
шких радннчких послова, да, као брижне мајке, ио- 
стану и иоштено газдарицс у моме селу. Кад би тн 
знао, брато Карло, моје сновс, моје оснопе о иобол.- 
шању радннчког сталежа, тск би тада разумио, како 
јо ужасна за мене та ријеч н р о и а с т !

Ја ие пиђах Ђорђија, али онај његов мушки 
глас нотресашо ми срце. 0  ! каква је то илеменита 
душа ! — Он не жали себе и своје богаство, иего 
оае, који ћо с нлше страдати. — Мишљах и дрхге- 
ћи наслоних ухо, да чујем његов одговор на иитаље 
стрица Карла: — Колика би ти свота била залишна, 
да устави ту несрсћу ?

Ђорђијо — еноргично : — Било би довољио три- 
ста хиљада лира. Тијем бих исилатио најлрече ду- 
гове и, уздајући се у мојо лоштењв, свему лијска 
иашао . . .

Стриц Карло; — Није много ; твојо имање . . .
Ђорђијо — огорчено : — Сва борса зна, како 

је пронао мој банкијер, а евијетје такви : прије не- 
колико дана могао сам наћи милијон : данас ми но
би ннко дао новчића ии да се објесим.

Стриц Карло — замшиљено : — Тн знаш, да 
нијесам богат ; живим о земљи, а залога не манка. 
Орећом ми је у дио пало, да имам жеву још младу, 
ћер на удадбу, сина будалу, оФИЦнра коњаннштва!. . 
За светога Мартина, немој махати главом! Да имам 
тај новац, одмах би га дао сину твојега оца без ика- 
ква нредомишљања. На страну прпјагељство, тијем 
бих себи доста користн нанио. Толико имам вјсре у
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тебе, колико једном у мога ђенерала. Он је знао но- 
трошити новце, а тн си их из нншта створио ; теби 
ће се онет срећа обрнути, то знам лијепо. Ма хоћеш 
;ш ми се смијати ? Свота, коју требаш, лежи ми у 
еандуку; алн је нета, која смета. она није моја. Е 
кад би била ! Али није, иего uphiija Катарине, моје 
шгићенице. Узалудиа прћија; јер еве, који су је до

сада нросили, одбила је иди с јсдпога илп с другога 
разлога. Иа сада и Т>улијо, појп је овђе у допусту, 
гледа, да јој се удвори, али сам му ја обло и бистро 
рекао: ми) синко, тако ми евстога Мартина, не ћу је 
ja никада савјетовати, да узме таквога бу"° —  —  % 
што си ти . . .

(HmrraBuhc се.)

Омирова Илијада.
С грчког 0 4  j  М. Врпице. 

I. П ј е н а њ е.
(Свршетак).

Тако рече, па отиде, оставн га сама 
Тужног срца, ђе се )еди, јере му на силу, 
Преко воље, танковиту отеше ђевојку.
Ал’ отиде Одисеје са лађом до Хризо,
II он води Аполону свету Екатомбу.
Но ношто се приблнжише дубоком пристану, 
.Једра смичу н у црној стављају их лађи,
На конопе јамбор спусто и у жл»еб га метну, 
Па тад лађу npuhepame воелима до луке,
Сидро спусте, а за крму нривезују лађу.
Тад и ош1 изиђоше мору на обалу,
Искрцаше Аиолону свету Екатомбу.
А из лађе мореиловке шпотала Хриза,
До олтара доведе јо мудри Одисеје,
Милом оцу у наручја, иа му ’вако збори : 
гАтревићу, краљ јунака, иослао мо Хризо, 
гДа ти ћерку доведемо, а да за Данајце 
„Аиолону принесомо свету Екатомбу,
„Да би како сииловали разјареног краља 
„Што зададе Ахајцима јадо и невоље.
Тако рече, иа му дајо у наручја дјеву, 
Веселога срца ирима отац милу ћерку.
Тад Ахајци на олтару л’јепо ограђсном,
Одма Богу жртвоваше свету Екатомбу.
Иза тога руко иеру а јечам узимл>у ;
Хризо руке у вис днже и јасно ео моли : 
„Услинш мо еребролуки, штоно Хризу браниш, 
„Килу свету, и Тенедом силно госиодариш.
„Та до сада вазда еи ми молбу услишио.
„И штова’ ме, а Ахајцо страишо нагрдио. 
„Молим ти се, услиши ми и сад ову молбу : 
„Од Данај’ца већ уклони грдну иогибију.
Тако рече молећи се, услиши га Фојбо.
А иошго се иомолише и јечам просуше,
Марви шије изврпуше, на јо и поклаше,
Са ње коже одераше, а бутово масно 
Искидоше и двоетруко лојем омоташе,
А новрх ibiix иоложише иејецкана меса.
Ужди етарац цјепанице, на њих иочо месо,
А иросниље у част божју руменику вино ; 
Покрај њега држе момци виле иетороге.
Кад бутове сажегоше, утробе иојеше,
Све остало на комаде исјекоше меео,
На ражњеве натакну га иа га иећи етану.
Кад га добро испекоше, с ражња га смакоше. 
А иошто се одморише и јело еправнше, 
Гостише се ; свега бјешо што срце жуђашс.
А и.ипто се наситише и јела и иића,
Нуни пехар момчадија жртвенијем вином,
Па га шаљо наоколо од друга до друга,
А чашама вино лију богу на здравицу.
Ијесме иоју, бога хвале, јупаци Ахајски,

Иаздаиак сс Пајан ори Фојбу на весељс,
А њих слуша Аиолоне, иа му срце игра.
Ношто сунце утонуло а мрак се ухваги, 
Пољегаше и заеиаше код свсзано лађе.
Но кад рујна зора рана бјешо заблистала,
Пут широког отпловише табора Ахајског.
Угодан им вјетар шал»е стр’јелче Анолоне 
Јамбор дижу а бијела на њ’ развију јод^
Усред једра дуне вјетар, а около кила 
Мрки вали узбучаше, кад лађа вђаше,
И лећаше кроз валово, нутујући даље.
Кад дођошо до широког табора Ахајско 
Па обалу извукоше, високо иа п’јеску,
Цриу лађу; дебеле јој гредо иодложин.
Пуг чздора и лађа се затим разиђоше.
Али дшши еин Пелејев, брзоног Ахилс,
Љућаше се и сјеђаше код брзијех лађа;
На скуиштину не иђаше, на славу јуначку,
Ни у битку, већ с’ у срце гризо чамоК’ туна<
А бјоше ее ужелио и грајо и борбе.
Но ногато је дванаеста зора настунила,
Сви се вјечни пут Олимиа вратише боговн,
Пред свијема бјеше Диво. Ал’ се сјети Тете 
Р’јечи сина, па изниче из вала морскога;
Рано иођо до Олимиа и неба широка.
Нађе Дива Громовника ђе сједв усамљеп 
Од другијех, на врх вршку шиљаотог Олимиа.
До њега се иосадила ; кол>ена му љевом 
Обватила, а десиом га исиод браде глади.
И молећ’ со Кроновићу, Диву рсче краљу :
„Оче Диво, ако сам ти икад угодила,
„Или р’ јечју или дјелом, услиши ми молбу. 
„Иочасти ми мила сина, што пробрзо вене. 
„Атревићу, краљ јунака, њега обешчасти,
„Те му силом шићар оте, а сада га има. 
гОсвети ми сина Диво, мудри Кроневићу ;
„Снагу иодај Тројанцима, све доклен Ахајци 
„Сина мога не иочасте, част му не узвиее.
Тако рече, ал’ јој Диво, што куии облако,
Ништа на то не бесједн, већ еједи и мучи.
Њему Тете за кољена, ка’ да је прирасла, 
Ириљуби се, па му стаде оиет говорити :
„Од истине обреци ми и главом намигни,
„Ил’ одреци — страх те није — иа да баром знадем, 
^Да ме мање од иједне иоштујеш богиње.
Њојзи љуто збори Диво, што куии облаке : 
„Грдна посла, нагониш мв да се свађам с Ером, 
гШто ’но he ме срамотнијем дражити р’јечима. 
„И тако ме вазда грди мођу Боговима 
„II збори ми да номажем у рг ту Тројанцо.
„Ио сад хајде, гледај да то не опази Ера,
„А брига he моја бити, да сво то извршим.
„Сада hy ти, да вјерујеш, намигнути главом,
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„Од мене је то пајвише међу Боговпма 
„Обиљежје ; а неда ее натраг иоврнути,
„Без ирјеварв, мора биги, кад главом намигнем. 
Тако рече, намигну )ој мрким обрвама,
Низ бесмртну главу божју коса амброзијска 
Просу му со : затресу со главице Олимиа.
Иза в’јећа разиђу се. Тада скочи Тете 
Са Олимна блиставога мору у дубину,
А Диво се дома крену, блажеии богови 
Сви усташв са столица, оцу на сусрето,
Дочекат’ га нико ие смје, већ га сви сротоше. 
Затим сједо на пр’јестолу; али га је Ера 
Упрежала и виђела, ђе со свјотовала 
С’ њим, старине морског ћерка, бЈелонога Тете : 
Одма поче Кроневића да грди и ружи :
„0  подмукли домишљане, ко је од богова 
„С тобом савјет вијећао ? Вазда ти је мило,
„Да кријући одлучујеш, далеко од мене.
„Та никад ми драге воље, што мислиш, но каза. 
Отац људи и Богова њојзн одговара :
„Не надај се да iieui мисли сво дознат’ ми Еро,
„И ако elf моја љуба, тешко би ти било.
„Што пристоји, да дознадеш, то ћеш ги најпрва 
„Од Богова и os људи, чути и дозпатл.
„Ал’ на no се од Богова што сам одлучио.
„0  томе мо пемој питат’, ннти истраживат’. 
Госнођа му на то збори волоока Ера :
„0  најстрапшиј’ fiponemity, какву ријеч рсче ? 
„Нити тражим, ни ипаче сувишо те иитам,
„Већ у миру одлучујеш, све што ти је драго.
„Но сам тн се сада јако, Диво, уилашила,
„Да ти није ријечима срце омчинила 
„Мила ћерка морског старца, бјелонога Тете.
„До тебе је јутрос сјела, кољепа грлила ;
„Чини ми се обсћа’ си, да hem јој Ахила 
„Ночастити, а код лађа многе уништити.
Одговара њојзи Диво, што куии облаке : 
„Несрстнице, све ли слутиш, вазда ли ме прежиш. 
„Али ништа дозчат’ нећеш, и ако се мучиш.
„Но све вите мразиш ми со, грђе по тебека.
„Кад јс тако, драго ми је, пека тако буде.
„Муч? па сједи, мојој р’јечи противит’ се иемој, 
гЈср ти ништа иомоћ’ иеће сви Бози Олимиа,
„ Кад ти дођем и еилном те руком тући сганем. 
Тако рече, уилаши се волоока Ера,

J0H1 11ЕШТ0 ОД ТУРГЕЊЕВА.
Списатељица Л. К. штампа у „Руским Вједо- 

мостимаи своје усиоменс о Тургењвву, саоиштава 
неколико ситнијех причица Тургењева, од којег је 
она и чула исте, али којо се нијесу нигђе у штам- 
1ш иојавиле. Те сптне причице ништа друго нијесу, 
но „II ј е с м е у н р о зии. Ево једна одтијех, како 
ју је запамтила горња сиисатељица.

(„Новое Времли.)
11 о љ у п а ц.

Једног љетљег дана око подне ишао сам ио 
вијугастој стазици кроз шуму.

Шума је била честа, млада, руска шума са из- 
мијешавијем врстама дрвећа. Бреза са бпјелијем ста- 
блом и рашироном круном мијешала се са писком, 
као кожа змије, суро-зеленом јасиком. Т>е-ђе но по- 
љаваиа, no окрајцима овс шуме раслн су млади ду 
бови: као тамнс пјеге иомаљале су се овамо — 
*шнмо танковрхе јеле са ниско дол>с спуштеним 
гранама, и изгдедале су врло жалосно у ово доба 
године.

Мучећ’ сједе, уталожи срце своје драго. 
i Сви су сјетни вишњи Бозн у дворани Дпва,

Ал’ им почо бесједити вјештак Ефајисто 
Све у хајтер милој мајци бјелорукој Ери :

| „Грдна посла и несноспа, што ћо сад да буде,
’ „Због смртнијех кад се људи вас двоје свађате, 

„Ме1> Богове потичете вику и узбуну.
„Часној гозби ионестаће сласти и весеља,

> „Када буде мсђу нама горо надјачало.
I  „.Ја ћу мајку свјетовати, и ако је мудра,

„Да по вол>и оцу чини, да је опет Диво 
| „Не срамоти, а и нама да гозбу не мутп.
Ј! „Кад би хтио, могао би Диво громовниче 
t „Са столица стровалит’ нас, јер је много јачп.
I „Но га, мајко, елађанијем омекшај р’јсчима,
I „Одма ће се Олимиијац нама ублажити.
| Тако рече, па носкочи и пехар двогрли 
1 Мајии пружа и овако њојзи прогопара :

„Трпи мајко и уздрж’ се. и ако си тужна,
' гДа невидпм ђе те туче, јор ти јадан небих 
| „Тада нишга помоћ’ мога’, и ако те љубим,
I „Тешко св је Кроневићу богме противити !
I „Иријед једном када скочих да те браним мпјко,
; „За поге ме шчепа Диво, иа ме с прага баци,
[ „Читав сам ти дан иадао, а кад сулце зађе,
I  „На Ломну ти панем, мајко, готово без душе.
I „Синћани ме сломљенога туна његовашс.

Тако рече, насмјеши се бјелорука Ера.
И смјешећ’ се прими пехар из синовље руко.

\ Тад on ноче слагки нектар из чабра да точи,
Па га служи с деспе страно свнм Бозима редом. 
Грохотом се насмијаше блажони Богови 
Кад вмђешо ЕФајиста, ђе no кући рамл,е. 
Вазданак су благовали доклен сунце зађе ;\ Свега 6јсшо часној гозби, што срцс жуђаше.
На дивиу је тамбурицу ударао Фојбо,
Слатким гласом измјенице иратилс га музе.
Но кад сјајно сунца свјотло у море утону, 
Отидоше да спавају, сваки свомв двору,
Што је сваком саградио, разборитим духолг, 
Славни Ефајст, што ’но рамн.е на обпје ноге.
У постељу леже Диво, вишњи Громовниче,
Т>е 'но спава, кад га санак слађани савлада.
У љу леже, а уз њега златотрона Ера.

Вило јо ведро и велика врућина; али кроз гу- 
сту честу од грања нијо се могло виђети сунце, н 
само доље на кадиФвли справи нокретали су се, 
игрази су и ирелијевали су се свијетли и тамни 
крушчићи. Ја сам пратио и>пхову чудповату игру, 
кад иаједанпут иека човјечија сјенка наднесе се од- 
некуд, лсже и заузе неки иростор преда мном.

Ја задрхтах и окренух се. Нијесам био сам у 
шуми.

Два корака далеко од мене племепито, лпко, 
иедотичући траве, кретала се нека шенсна Фигура.

Ја станем. Женска нримакне се и такође cra
ne прсда мном. Једнпм хитрим погледом спазио сам 
црте божанственог лика, контур дивпог тијела, које 
се провиђело кроз ваздушасто танко платно тала- 
састе одјеће.

Она }е била дивна и млада, али ја нијееам .<нао. 
ко је она.

Наједанпут опа учини покрет и. мало само на- 
гнувши ее нада ме, пољуби ме у чело.

Ја сам затрентао. Неисказано узбуђрн.е овлада 
мном, ирекидајући ми дисаље и иотресајући обједном 
цијело моје бпће,
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Ја пружам руке. Желио сам иродужити оејећа- 
н>е, којо се као неко блажено треиерање разлило но 
цијелом мом организму. Подигох глаиу. . . . Али ни- 
ког већ не бијаше крај мене.

Она јо ишла дал»е исто онако величанствено, 
лако, као и ирије, не тичући земље.

Учини мн се, као да озад има два крила — 
мала и прозрачна. To су јој она н иомагала јурнти 
онако лако.

Да нојурим напријед за њом, иза свега гласа 
иризивајући је. Желио сам, да ме она нољуби у уста 
„иољуицем уста својијехи . . .

Узалуд сам јо звао и трчао за љом. Она је од- 
мнцала све даље и даље.

Јурећи је тако узалудно, сиазим у шуми, доста 
4>лизу мене, другог човјека. To је био младић, гото- 
во дијете. Он је ишао безбрижно, нодигнувши малко 
rope кудраву лијену своју главу. Везбрижно и веее- 
ло гледале су иред собом надахпуте његове очи, и 
смијешиле су ее румене, пуне усне са једва онаж 
љивим науснидама.

Видио сам, како она женска стаде крај њега, 
како брзим покретом стресе се и одбаци се назад 
разбарушена, кудрава љегова коса, и она га целива 
уирав у румене, долуотворене усне . . . .

И но томе сам одмах разумио. ко је била она 
жепска. Разумио сам такође и то, ко је био онај ђетић.

Лест, оно је била она, муза, која надахњива до- 
сту. Њезин цслив ја сам осјећао на гиом челу, хла- 
дан ненотпун целив . . . .

Таквим деливом, недотпупим даром надахнућа 
дарива она нас, дроете дрозаике, и чува евоје цели- 
ве и љубав за њ, безбрижног, надахпутог ијесника — 
стихотворца.

С Руског.

Б И Љ Е Ш К Е.
(Р и ј е ч к и г р а д.) Готово при сатоме извору 

Црнојевнћа риЈеке, па десној обали, прета иазару, 
пзникла је висока, питота главица, на којој се још 
дан данае бијеле дворови Иван-бега ЦрнојеввИа. Ома* 
лашни гроздић кућа нотолио je на оној вршини, као 
орао на inmopy. Тојестаро Иванбегово ссоце Рп ј е ч -  
к и г-рад. Мјесто je на днвиоте иогледу, у прпсоју, 
ротантично. Иопроје му је обучено зимзеленот шумом, 
просЈеченом иутет, завојциша и тражината; раваа 
rope подпјељена па лаетвице, долове и зграде, — уз- 
рађена и насађена. Кажу тјештани, да join u данас 
живе неки шнпцв и лозе, које је Иванбег садио ; ако 
је томе вјеровати, ја оам био сретан, да окусит и од 
једнпх п од других. Висина came главнце и положај 
Иванбегова дворца, оиотенули су me на оне витешке 
куле лз средњега внјека, ђе су се Јунади и слободии 
људи одтеталв, да не трпе зулута, да бране и ссбе п 
сиротнњу од тпрЈана. На неколико корака од куле, 
далеко, колико би се човјек крпчкот испод руке ба- 
цио, показали су ти тјесто, ђе је бнла е т a р а н 
II р в а с р п с к а шт а м п а р и ј а .  Тетељ штамиари- 
је удареи је па тврдоте станцу камену, сасвијем иро 
сто, алв тако јак.о зидан, да my нијесат тогао нв 
шкаљице пз разваљеног дувара крепути, а већ толвко 
силе годнна како пада па њега киша и снпјег, трзну 
га цпча п лед. тоие га сунчани жаропеци ! Говорпли 
су вш, да су и многн слова вскопана и нађена; бада- 
ва зв тсне, није нпједнога бпло на иолуку, да видпм, 
Данас на ријечксте граду ита лпјепа црква в ваља- 
на школа. У кулв ИванбеговоЈ станује један од Цр- ј 
погорскијех соколова, сердар Саво Јовпћевић. Благо | 
староте сердару ; таква мјеста и јесу за јунаке ! — |

(М п р а ц*г р а д.) Тако зову Грбљаип онај рукав I

, Мрчева поља, којп се уточио теђу Дољом Лаством u 
Маиастирот св. Госпође. Патетарн говоре, е су чулв, 
ђе сгарв људп ирпчају, како је ту збиља и бно не- 
какав град." ђелчић, писац всторвчких успомена Боке 
которске, на основу неквх грчках података, натуца о 
иекаквом иропалои граду теђу Будвом в Котором ; 
ироФееор Рутар, који је пнсао о ropama Боке Кот^р. 
ске, иазива ra III е б e-r р а д о м. И Шебеград је у 
Грбљу иознат, алв је он са сввЈем незнатан преиа 
Мирину. Ако се претооставв, док се не докаже, да је 
овај потоњи доиста некод бно, то ће по свој орвлвца 
бвтн, да je Шебе бво каква тала варошица, олв оближ- 
ље село. Ја cam пролазно преко Мврвна и увјерво 
earn се, да народно приповиједање вта свога зпачаја 
и разлога. Неколвко фино отссаних четвороуглаетих 
камена, неколнко котада полотљенпх стуиова, јаено 
свједоче, да је ту морало битп богатнх зграда. Што 
је од њих бвло, до сада се не зна ; ако је вјеровати 
народном предању, то их је море нанијело, које јенс- 
кад по казпвању, цијело М рчево поље потапљало иу 
бедеме Мирин-града ударало.

”~КЊИЖЕВТГ11РЕГЛЕДГ“
Учена друштва.

(Р а д С р п. У ч е н. д р у ш т в a.) VII. еастанак 
од 9. Јуна т. г. књажевник и жарки ерпски родољуб 
ђорђије* Николајевић, бнвши прота у Задру, садашљи 
архнтандрит и ректор богословије у Сарајеву, послао 
је друштву на дар 25. Фор. а. вр. Одлучено да my 
се јавно захвзли. - -  Издаће се позив на преплату на 
»ИсторпЈу српскога народа« од II. Срећковпћа. Цчје- 
на 3. дин. тврдо везаиа 41/2 Дон. — ПресЈедник бел- 
гојског друштва црвенога крста, Вар. Диииј, послао 
је друштву на поклон евоје еписе. — На толбу Јова- 
на Шпирвћа, свршевог богослова нз Босне, одлучено 
је да ту се даду друштвепа издања, нод увјетот, да 
тато, ђе се настани, оснује с љвта општинску библн- 
отеку. — Читаоници у Госпићу послаће се сва нзда 
ња, којих још пта. — — VIII. састанак од 28. Јуна 
т. г. Сскретар Јован Бошковић поднио je извјешће о 
своте путовању иут Беча. Tamo стојн како је гђа 
Вукотановића у прсговору с једннм ерпскпт друштвом 
о откупу права на прештатпавање Вукових дјела. 
Она he доћи за те стварп у Бноград. Tom првликом 
доннјеће за иароднн тузеј п једио драгоцјено пуце 
са ођела цара Лазара. Кћп Вукова је израдила u 
слику свога оца; то је најбоље иогођенп лик Вуков, 
које до сада umamo. Друштвенп изасланик итао је . 
прилику, да видп тноге Вукове рукописе u важне 
србуље, као т и п п к, у коме су побнљежене годане о 
стрти српскнх владалацау средњст вијеку и то лн*  
т в е н и к  штампан у Млсцшиа 1538. у ноше се нала- 
за п поступак при вјенчавању на царство. Изасланик 
је нашао ту u праву годину Вукова рођења 26. окт. 
1787, као што се види пз започете аутобиограФије.— 
Умјетничкн одбор подносп планове ђ. МиловановиЈја u 
Вл. Тителбаха за њпхово етнограФСко путовање. Пла- 
новн се усвајају ; етнограч>ита одређује cenoGOO дии. 
нутнине. — Трговачкој омладини у Биограду, даваће се 
од сада сва пздања бесплатно. — Стеву Врчевићу, 
снну познатог народног књижевннка, одговорено је да he 
се друштво журити, али ту треба и стрпљења, јер ни- 
je лако прегледатп 19. сниса, које је он друштву на 
оцјену послао.

И с п р а в к а . У прошлом броју „Црногорке14 у нријеводу 
Омирове Илијаде иодвукла се једна ногрјешка, која смнсао и 
етих квари. 11а страни 169 у другом ступцу етих 5 стојц по- 
грјешно:

гШто ’по суде и в е ћ е Дивове чувају“. 
а треба да гласи:

„Што ’но суде и з а к о н  с Дивове чувају“.

Ц е т п н> е, у штампаријц Чптаониде Цс-тип.скс.


