
H&krsh сваког четвртка 
п» цијрлом табаку.

Стиј<* an Ц-рну Гиру, Ау' 
crptt-Угчрску, Еосну н Хер 
цсговину :
годвинће . 4 Фор.
нп по годино . 2 „
на чотврт годинс 1 „

аа Сркнју и све лруге зе.к.&е 
лодишше . 1б .Фраиака 
' Ч (! о годинс‘ 8 „

на три мјеесца 4 „
у »лату.

КШСШОСТ Z ПОШ.
УџелнВк:

ЈОБАН ПАВДОВИЋ.

Прстплата иа Дрне Г*_ 
ре и сва писма шал»у сс 
самом уреднику.

Претпдата из Србије у- 
пуЈ.ујс се Велимнру Вало- 
atiiliy у Биоград, а из дру- 
гмјрх крајова под адресом 
Г. Ramadanoviti Cal taro 
(ЛЛ „Црногорку“).

Нретплату примају сви 
наши кп.ижари и ковп- 
нарске екскеднције. Не- 
фраккирана ииема не нри- 
м;\ју се.
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С т  а н к о
Кад бих султан турства био,
Ја бих дао престо мој,
Мухамеда похулио,
А назва’ се сужањ твој.

Стамбол бих ти даровао 
И у љему I арства трон,
V твом ланцу робовао,
Мио би ми бпо он.

Лале моје и везири 
Љубили ти руке, скут,
Храбрв паше и мудири 
Надали ти сви на иут.

Ђаур би те почитова’
Ил’ иод њихов пао мач,
На ренове од хатова 
Свршио би његов илач. —

Земљу, народ и сву Флоту 
Дарова’ бих теби ја,
Прађедове у срамоту,
Хулећ’ коран, бих ставља’ .

Вјорова’ бих твоју вјеру 
Пегамбера твога гатућ’,
VI на једном дромадеру 
Искусио поглсд врућ.

Д а н и ц и.
А када би Вожја милост 
Услншила молбе жар,
Ти би била цигла свјетлост, 
Мог тавнога дана цар.

Кад би хазне твоје жеље 
Исцриале темељ јак,
За моје би то весеље 
У Европи звао свак:

Ја бих онда нродавао 
Ировинције царствамог,
И тијем бих предвиђао 
Сваку жељу срца твог.

За иапучу твоје ногв 
Румелију да’ бих сву,
II градово њене многе 
И Фукару њеиу злу.

А када бих ја Бог био — 
Свв бих, мила, теби дао : 
Анђеле ти иоклонио 
И на земљу с њима пао, 

Трон, блаженство са вјечношћу 
Добми би твоји билп,
Вјетар, киша, мрак с свјетлошћу 
По ВОЉИ би с’ твојој ВИЛИ ;

Брата мога свјет гријући 
Полазио б’ Иса гроб, 
Покрај тебе путујући 
Као вјерни, душо, роб. 

Свс бих жртвв учинио 
За ирмвући поглед твој,
Част бих само сахранио :
Да’ бих за њу живот свој.

Све небесно СФере што су, 
И мирови сдуховима,
И све што је у хаосу,
Да’ тп муњу с громовима ; 

И кључ да’ ти будућности,
Да у њојзи сама гледаш, 
Иоклонио могућности 
Да се )едиа с њима вјенчаш

Рајем, паклом да управљат, 
Подчинио врага ројТ 
Немогућства да сатбараш, 
Све — за један цслив твој!

(Из пВалканске Царт^.и)
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(Из рукописа : Mourn и срце у књижввностн).
Б а ј р о п.
(Свршетак).

На што је бнло све то што смо до сад 
иавели о Бајрону ? Је ли нужно поематратп 
велике људе распасане и у rahawa, или како 
би Нијемац кааао : ,.у шлаФроку44, а Фрапцуз : 
„у будоару“ , иа да их можсмо разумјети и 
протумачити ? Зар се но узгредним ситшшама 
више приватнога и домаћег живота може ио- 
знати врело, из којега ничу овака или овака 
дјела ?

Казали смо папријед, да се ми у овим 
студијама придржавамо натуралпстичке методс. 
а ове је карактерна особнна, да тумачи и дје- 
ла великијех цјееипка не по шаблони какве год 
„поетикеа или ио „апсолутним  ̂ законима ,,есте- 
тикеа, него ио саставу и радњи one материјал- 
не подлоге, пз које ничу сва дјела људска, по 
саставу и радши органисане матерпје, која се 
мозгом, срцем и цпјелом живчаном системом 
прбјављује и у областп душевнијех пронзвода, 
дакле и у кљижевности.

Да бнсмо са те стране позпали Бајрона, 
ми смо га морали прагити по најтајнијим заку- 
цнма љегова жпвота. Књпжевна дјела љегова 
морали смо за вријеме оставити на страну, и 
тек кад и кад послужити се љима, ако на  ̂ јс 
требала каква ириномоћ. Њега смо пак свукли 
гола нага, и, колико нам је Morylie било, чинили 
смо на љему „вивисекцију“ , иарали смо ,га живај

!Па шта смо нашли ?
ЈНашли смо у 1кему пповично анормалпо сло~ 

женога човјека, код кога је мозак, срце п жив- 
чана система, код кога је цијела „ду.ша“ миого 
друкчпје радила него у осталпјех људи.

Тако сложен човјек, нашавшп се у друш- 
тву људи много друкчије сложених, морао је 
битп несретан, врло несретпп. Он је морао да 
живи с онима и међу онима, који ннјесу као 
он, којп су друкчији од љега, који се у много- 
ме или можда ни у чем с њиме не слажу. Qbe- 
гови ногледи на овнјет, на цијели саетав и еве 
ирилике друштва л>удског разликују се у су- 
штинн и у поједпноетима од погледа осталијех 
л.удп. Кад он плаче и узднше, ти се л>уди гро- 
хотом смију; кад се оп смије, тн људи кукају 
и сузс лпју. Ти људн око њега падају на ко- 
л»ена п клаљају се нред својим идолима, a он 
пзмахнуо иесницу, да те идоле ударп носред 
звпјезде, јср су то иред љеговпм очпма утворе 
и наказе. Што он сматра за лаж н нрпјевару, 
то друштво око њсга држи за „математмчку44 
истину, за светињу, догму, непрвкосновсност 
онште вјере.
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У таквом друштву живјетп морала ј(> битд 
права мука за Бајрона. Он се морао више иу- 
та отимати, да се шичупа из тога друштвм ; 
он је морао вите нута бјежати из љега; онје 
морао чеето пута залијеватн своју евијест ви- 
чом, само да не види евоју околину или бар да 
је видп под туппм углом алкохолисаног видпог 
жпвца. Бадава ! пшчуиати се није могао, а ии- 
јс могао mi побјећи, внно пак лпјечи еамо за 
који часак, остављајући за собом мутан талог 
којн још теже нада на душу !

Везан силом за таково друштво, љему је 
живот морао бити горак, чемеран. Он је морао 
из дна душе омрзнути на то њему неиогодно, 
неравно друштво, које је онет од своје страие, 
кад год спазило Бајроиа, морало внкати : гле 
чудовишта!

Разлику између њега и оеталога друтитва 
лијепо тумаче сва дјела из живста његова. Бај- 
рон је био бујне, жестоке наравп, која није 
могла подносити обпчно регулисано корито та- 
дашњсга друштва. Бомбе његовога пјесништва 
прскале су сваки час у том кориту, уснл>уску- 
јући мпрну површину друштвенога реда. Врућа 
крв његова дизала је сваки час буну нротпв 
еедме заиовцјсдн божје. У састав његовога 
мозга није могло да се утисие правило, no icom 
би човјек имао бити везан и ограинчсн и у са- 
Bioj области љубавп, гдје сама нрирода тражи 
потпуну слободу, и, осим својих граница, ннчи- 
је друг.е граиице не бн требало да нознаје. 
Отуд необуздаио хајдуковање Бајроново 
ио држави љубави. Природа га је сама 
етворнла за иајопаснпјег хајдука од те руке, 
обдарнвши та убојитим оружјем : необичном 
мушком љепотом. И он доиста хајдукује дању 
н ибћу, л>ети и зими. Ладају најтврђи градови 
дјевојаштва иред убојном сплом љоговог оружја, 
дрвјеше се најчвршће всзе брачне под чаров- 
иом .силом ЈБСговога ока, шта више, on прела- 
аи и еаме граиице, које је прпрода иовукла, a 
т,е .се транице не могу пријећи без казне.

Једно с другим стекло се, да од Бајрсна 
иачпнн ббна, чемериа, суморна човјека, који је 
»фзие ;свнјет, на и себе самога што се одвојно 
од свнјета. К т ме су још придошле п иошље- 
дице од алкохолие интоксикације, које су знат- 
цо нрипомогле, да од Бајрона иачиие ијеснпч- 
ког првосвештеника песимизма.

Та разлика, та супротиост између љега и 
свијета пачинила је од Бајрона пјееника. 
Да није било те разлике, Бајрон не би 
пјеснш;. Та разлпка дражпла да је сва^а час, 
заједала му живце, а ови су o n e т  одговарали 
из мозга му реакдпјом исте лаквбће и садржаја: 
нјесништвом ббшш, ч̂ иОрним, љутим, заједљи-
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bum, горонадним, које често подгриза, раствара, 
руши и обара.

Вриједна је студије паралела између Бај- 
р о н а , нјеспика песимизма, н Шопенхауерп, фп- 
лософз песимизма. Падају у очи слични резул- 
татн код обојиде. Обојпца су у завади са свл- 
јетом, због разлике између њих и свијета; обо- 
јица мрзе на свијет и грде га несланим јези- 
ком, само што је та противност начвнила од 
ШопенхауеЈЈа песимистичког ФилосоФа, а од Бај- 
рона песпмпстичког ијесника. За што и Шо- 
иенхауер није постао пјесник ? На то иитање 
нек нам одговоре физиолози.

Али ако песимпстички брат Бајронов из 
Франкфурта ни-је ностао пјеспик, не може се 
рећи за Бајрона да не стоји у пјесништву 
свом с објема ногама у философији. Јест доиста, 
Бајрон је мислени, мождани нјесник, философ- 
ски лјеснпк, и што нам је прп том код њега 
најпријатније, ијесништво његово није, као код 
њемачких пјесипка, омотаио маглом трансцен- 
денталне Философије, која се мота којекуда по 
облацпма а нема никаква посла с људма, него 
је то баш ФнлоеоФпја од меса и костпју („I hate 
all poetry that is mere fiction, мрзим свако ије- 
спиштво које je иуна пзмишљотина — вели 
исти Бајрон), која не бјежи од човјека, која га 
хвата за гдушуи, па би хтјела да тој „душии 
даде друге иове облпке, а не онакове какве

друнггво у својој старој школи његује. У том 
иранцу Бајроп је прави бунтовник, који диже 
буну цротив постојећега реда, докле је великн 
Гете често пута „ијесничкн мшшстар" (Берне 
га крсти још грђе: der gereimte Knecht —
устихарсни сепз) а велики Шилер више пута 
„пјеснички ћиФта.“ Из ијесничке философијс 
Бајронове сипљу варнице, које оевјетљују нове 
иутове за нове нарашгаје, од којијех се пале 
нови огљеви новога евијета, из којцјех иродире 
у друштво као неки електричии квас за нову 
Ферментацију и ново пречишћавање. Бајрон није 
скутоноша свога времена, него први борац у 
његовим нредњим стражама.

Као човјек — велики грјешнш; свога вре- 
мена; као пјесник — велики пјесник свијех 
времена.

Да завршимо онијем шго је Берне о њему 
рекао:

„Seelen, wie die seine, schiitzt die NaLur 
durch ein Domgeflecht von Spott und Tadel, damit 
das Vieli nicht daran nage; wer aher kein Scliaf 
ist, der fiirchtet sicli nicht, solcliem stechenden 
Menschenfeinde zu nahen.u *)

*) „Душе, као што je његова, брани природа 
драчом од иоругс и укора, да их не би марва гло- 
дала; но ко није 6paR (овца), тај со не боји, да 
пристуии ближо том иеиријатељу људи, који боде.и

С Л A В У Ј.
Полетио славуј-тица 

Са обала сињсг мора,
Па прнуо пут Ловћена, 
Тамо ђе јо Црва Гора.

Слушао је славуј мали 
Многе ијссме, многе Фале- 
Што су виле Равијоле 
0  тој Гори исијевале.

Слушао је за јунаке, 
Јатагапе, џевердарс,
За разбоје и ме]-данв —
И за добрс Госиодаре.

ГГуна му је душа била 
Те лијепе српскс хриди, 
11а га жеља ионијела 
Да те хриди оком види.

Миелио је славуј-тица 
Са обала сиц>ег мора: 
Бићв добро и лиЈепо 
Тамо ђе је Цриа Гора.

Ал’ сс није више над’о, 
А опет се добро стекло : 
Бидио је? и у пјесми 
Да се о 1бој мало рекло.

Кад је доша’ на Ловћену 
Из дубраве пјеспик мали, 
IPjaine блажен, к’<» да су му 
Анђеоска крила дали.

Од радости и усхита 
Око му је засузило;
Иутио је много, — миого . . . 
Тако му је мило било!

Као чсдо добру мајку,
Као ијссник рујну зору : 
Гледао је са ЈГовћеиа 
Помоситу Црну Гору.

Прево гора, преко дола 
Његов хитри иоглед лета : 
Красна му је Црпа Гора, 
1Бена му јо земља света.

Свуда око устављао,
Сваки кам је дуго гледа’,
Ка’ да му је камен сваки 
Нешто дуго ирипов’једа\

Од стијене до етијене 
Прелета’ је ка’ да сиива — 
На камену крвавоме 
Ка’ да у море сласти плива.
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А кад прну на Цетиње 
И видије Госиодара,
Заијевао : To је човјек!
Овај владар нема пара.

Лијепа си Горо Црна, 
Соколово 1'њездо мало ! —
Ал’ да не би Нетровића,
За тебе се не би знало.

Двјеста љета борише се 
За твоје се клаше стјене, — 
lie ж&лише крв ни живот 
За слободу и иоштење.

Двјеста љета да чувају 
Од злотвора твојо виси,
А ти, Горо, још ниједноЈ! 
Споменика дигла ниси !

Карао бих — ма што ће им 
Мртав сиомен од мрамора ? — 
Када њихов сномен жнви :
Та елободна Црна Гора !

0  јуначка моја кргаи,
Зоро бајна, данче б’ јели,
Буди сретна, још сретнија 
11о ти сриски пјесник жели !

Моја удадба.
Приловијетка Г. Лјетрантони-Ман/шни.

С талијанскога. Превео Филип Ј. Ковачеви^.
(Наставак.)

Ја не виђах драгога, етарога стрица Карла. Он 
је био уетао са столице, па мушким, војничким ко( 
раком вуцијаше но ходнику неке старе, ветке пач- 
маге. Њему бијаше ирежао, гризијаше сам себе, што 
не може помоћи Ђорђију, еину, te зиам јеси ли чула, 
давног његовог ђенерала: онога.ђенерала Адалберти, 
који се борио нод Наполеоном, а поелије био првим 
сивјетником Деополда, те кроз Тоскану диктираше 
љуцке и слободне законе. Човјек учеваи, али разда- 
шан и пусторук, ироводио је веселе дане п трсио 
готово свв своје имуће. Сјећаш ли се, колико намје 
стриц Карло о њему причао ?

Сиромах ! И OFi је војнпк, али је боо у боју, 
као н ја. Ова блажена Тоекана била је уввјек мвр- 
на по иревасходству, и он се попео на стеиен коло- 
нела, а није још нв пушке опалво, како се обично 
каже.

Сасвим тим борно се много у својши мислжиа. 
Ои проводв по цио дан савијен над тоиограФичшш 
картама; чвни шаиовре nowohy барјака од разнобоЈне 
хартије, натакнутих на спичицама, па ее сам веселв 
п од срца радује иобједиоцнма. Сретан ! — колико је 
бптака добио, су колико лв се побједа окитио!

Hero да ее повратпмо разговору ђорђија и стри- 
ца Карла, којн је тајно првслушкнвала твоја неуљуд- 
на пријатељица. Стрнц је, као што рекох, казао ђор- 
ђију, да вма новце у сандуку, али су моја ; ђорђије 
тввран, а благијем гласом одговорио: Видио сам Ка- 
тарину ; учннила mu се лпјеиа младцца.

— Прелијепа! — заввка стрид ; — сасвим тим,

Бери в’јенце дивне елаве, 
Ловорон се бојним кити :
Док је теби Иетровића,
Ти hem вазда добро бити! —

Тако рече елавуј-тица 
И иоздрави Црну Гору,
На одлеће задовољан 
11а обале к сињем мору.

И сад тамо ијесме вије,
Свака му је пуна плама ;
Оиила га бојна слааа 
Црногорских јатагана.

Нека пјева, нека вије,
Док за ијееме ue’jelia има:
Уз валове душа игра 
Славујима-пјеенидима.

А када му uB’jebe мањка 
Но обала оиаег мора,
Нека oner rope лети,
Тамо Ј?е је Дрна Гора. —

Ту никада мањкад’ не Le 
Ни ловора ни цвнјећа,

.Док је зоре, док је rope,
Док је сунца и мјеееца.

Филип Ј. Ковачевпћ.

као гато орије рекох, не знам, на којв ћу је начин 
удомитв. На је она и добра, знаш, и ако je woja же 
на зове шупљоглаввцом као в њена оца, спромаха 
Етора, кога нвје могла тријети. Иа је в добра срца, 
в . . .  Али, светога ми Мартвна, луд caw, говорим о 
«ојвм стварима теби, коме се са сввјем нешто друго 
около главе врти. 'Де помучимо се обавда, гледајмо 
заЈедно, да нађемо каквв лијек . . .

Какви лпјек? — одговори ђорђије, дубоко узди- 
шућв. — Ако најдаље кроз цетнаест дана не ниђем 
потребитп новац, бвћу побијеђен, затворићу радвоницу, 
и . . . Али нпјесам ја дошао овђе, да тв говорвм само 
о wojoj невољв. Ја сам дошао само да се утјеганм 
добрски ријечв, да те иитам за добро здравље. У 
часу вужде в потребе уввјек се мвсли на ираве, вс- 
крене пријатеље; к њима човјек трчи као днјете к 
мајци. У осталом ивјесам нвкад бао у Внлн Рози, u 
ако си ме често пута позввао. Био сам много заузет 
пословишп ! До мало можда не hy вмати внше што да 
радим... ТвЈЈа је евновична тако лијепа в богата, 
•ипак не ће да се удаје. До душе је још премлада.

— Ома има двадесет н оеам годпна, одговори 
стриц, избацујућп годвве своје синовичне без икаквог 
обзира на сввјет.

ђорђпје -  чудећп с е : — двадесет осам! He 
бвх пикад вјеровао ; учпннла wb се као дијете.

Добра момчета !
ђорђије — натетвчно : — Како лети вријеме •’ 

Заиста! Има већ томе двадесет годвна, како је сп- 
ро«ах Етор ywp’o. Какав ми је то иријатељ бно, ко- 
лвко rib је добра желио ! . .

Стрвц Карло — ввчући на ева уста: — ђоЈФ1' 
je, нашао caw за добро, узми је тн! Узмвје, тп
донијетн новац, којв ти је од потребе; je в би-
ћеш срвтан. Узми је, ја тп говорпм>-

Овђе се ђорђпјев глае ppfCtiже у чвстом јутар- 
њем ваздуху; он се отрес^ ^Строго, али пристојно : —
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Карло, како се уеуђуЈеш? За кога ме дакле ти др- 
жош ? — За дуго u дуго не чух вигае нн ријечи. Го- 
раху мп образи као ватра, а на ушима iviu трубљаше 
неки жавшр, да лијепо из паметп изађем.

Још прије него је етриц тако чудни нредлог 
уочио, ја #ам и оама миелила: е кад би му ее могла 
дати на који начин моја црћија . . .  они узалудни моји 
новци ! Ама како ? —

Када стриц Карло рсче Ђорђију : узми је ти ! 
твоја охола нријатељица ле опираше се ; шта више, 
сподоби је неко чусгво етида и смионости, страха и 
њежности. Све од једном иадв јој на памет 
један обичај из средњега вијека, који је у првине 
увијек басиом држала. У тај је обичаЈ она сада 
најтврђом вјером вјеровала.

Знаш ли ти у чему со саетојао тај обичај, 
Корино моја ?

Ево да ти кажсм. —
Неки човјек бијаше осуђен иа смрт. Невин или 

крив, иоштен или срамотан, све му је бадава билоу 
оно крваво доба; за њега не бијаше милости. Ама 
шта говорим ! Како не бијаше ? — Бијаше, и то 
једна еавршена, невтероватна, узвлшена милост.

Осуђени дуби на мучн.тшнту међу џелатом и 
свешгеником. Пролази туда лека ђевојчица, чедо 
невино, које неиознаје свијета, које је нонешено за 
цвијећем и птицама, готово да со смије, готово да 
ллаче у свако доба. Невинашцо се зауетави, а му- 
ченик је погледа заврлим, укоченпм очима. Тада се 
међу свјетнном заори глас : жено, ђевојко, хоћеш ли 
живот онога човјека ? Једна сама ријеч, иа је твој! 
Узми тога неерстника за друга твојега, и у тили час 
ће га твоја л.убав оиростити свакоје муке и кривице. 
Имај вјеро у њсга, енаси га, иа ће га и правица 
спасти кроз твоја уста, а друштво he му донустити, 
да оиет елободно живи. Брзо, брзо ! вбћ је скрајље 
вријеме ; сјекира му је за врат ! Хоћеш ли избавити 
тога човјска, или га гониш од еебо ва муке, у жва- 
лице нееите емртл ? 'Бевојчнца горко уздишуЈјн иружп 
му раширсне руке и — оп је спашен.

Ђорђијева част, mioro драгоцјенија и од самога 
живота, бијаше у опасности. Он је морао бити невин ; 
али би га друштво опет без икаквог милоерђа осу* 
дило. У малу длаку, да нијесам иотрчала стрмогла- 
вице, иа завикала: xohy, eiiamhy va !

Смијаћеш се мојој прећераности ; назваЈгеш ме 
najBehoM еметуљом. Па да видиш, и ја сама морала 
сам се смијати таквој лудој ђетињарији, и да казним 
сама себе за то, не nihex аишо ништа слушати. 
Макох се са чардака, затворих се у соби и, као што 
обично Си»а, са смијања пређох на нлакање.

Дође пријеме и ручку. Ти *наш кано је стриц 
уредан у свсму, како се увијек ијоди на Ермипију, 
која нигђе никада у своје вријеме не ирисим.јева. 
Али то јутро ја сам била крива ; морали с*у ме вишс 
од једном звати, да сађем*. Гледах да се начиним 
што љеишом, и за to earn се два пута на огдедало 
иовраћала.

— За светога Мартина ! — трубну стриц кад 
ме видје. Данас све наопако иде. Хоћемо ли ручати 
или не ? Ваља да идем у Фиренце.

Стрина .Марта ме наочи понријеко; она чудио- 
нато гледа, човјеку се коса на главк јежи, када дигне 
нч тебе оне тренавнце. Ерминпја, сретна што је прн- 
је мсне дошла, гледаше ме некијем поносом, али 
л>убопвт.Ђино. едо да uihaine рећи : 0  ! чему си св 
тако накитила.У Нл цошљетку и стари Лоренцо, др- 
жећи ручлик иреко ј ука, усићен за стрином Мартом

као чаиља на сијавици, намргоди се, кад ме видјс. 
Тако иош\жена сједох, незадовољна собом и евијема 
другијема. — Ђорђије бјеше отишао.

Мало касније, иошто се умирно и заложио, иоче 
ми стриц о њему говорпти, како му је много жао 
што га није могао обуставити. Припита ме уз пут, 
јесам лн га виђела и je ли ми се свидио. Али ја 
држах језик за зубе; само каткад одговарах но но 
ријечи као на силу, докле стрицу пе скочи опет кучан 
У елаву.

— Тако ми свију битака овога вијека ! — ско- 
чи на један иут као да ео иомами. — У моје доба 
ђевојке су биле много боље, за го су се и удавале.

Овђо стрнна Марта избечи оиет очи no ирије- 
ко ; она не може никако тријети војш1чве усклике 
својега мужа.

— Карло, нијесмо у казерми. — Ово еу обично 
увијек њене ирве опомепе.

— Ма заисто ни код уљудних жепа ! Кријане 
жепе умију иопгговати своје мужеве. Ја сам домаћин 
кутњи, на тако ми светога Мартина.. .

— Увијек те безумне исовке !
— Безумне исовке! Безумна битка код еветога 

Мартина ? Ти дакле не знаш да је то био осуднп 
час ? Хоћеш ли да ти ионажем на карти иоложаје 
Аустријанаца ?

Ермпнија у толико лагано иза ода нјевуцкаше : 
С в е т и М а р т и н с т а р и  з в о н а р !  а свршаваше, 
да лијепо из свијести изаждене јаднога етарца.

0 ! никад ми ее нијо учинила стричева кућа 
тако немирна као тога даиа. Па слабога гостопртг- 
етва ! Умраво из Пизе доћи у Вила Розу, иа му ни 
ручка понудити. Он бјешо отишао ! И ја га лијесам 
ви. ј ла ! —

На иошљетку етриц отиде, а стрина Марта 
зшче ме на сто начина иепигкивати.

— Дакле је дошао син ђснерала Адалберти ! 
Маркез Ђорђијо, милијонар ? Вијашо лијепо момче, 
ма јо постарао. Јееи ли га видјела V Учини ли ти 
се какав ? Што ти је рекао ?

To женско л.убопиство бијаше ме јако разијс- 
дило ; мање више ја одговорих рапнодушно :

— Дошао је некакав Адалберги, који тргујо 
мамуком ; али милијонар је у очи. . .

Таман xohax да откријем тајну, коју сам чула 
и коју пал>да нијесам имала разглаеивати. >'мукнух 
све од једаом, иометох ее, а безбрижпа Ерминија 
извали :

“ — У очи чеса ? Можда у очи свадбе ? Хоћо 
ли те узетп за ж ену?.. Шго си се зацрвењела V 
Биће он ваљда дошао да те проеи ? —

— За цијело, унраво је за то дошао — одго- 
ворих пјетко. — Заљубио се у меие као кад ео 
човјек no гласу и чувењу заљуби . . .

Стрина Марта упадв нам у ријеч гризући ри* 
лице :

’  — Јест, заиета јест, заљубио се у глас твоје* 
га блага ; данас људи и не траже друго. У осталом 
спомсни се, да сам ти била као мајка ; то иитан.е на 
еваки начии треба да ја ријешим. Јеси ли ме pa- 
ay м}ел a ?

Она ме гледаше некијем изразом, који је еве 
могао бити, само не матерински. У томе часу, као и 
вазда, осјетих најљућу огорчсност, што сам сирота. 
Бијаше ми тешко, ирстешко бити без оца и мајке.

Ермипија се у толико из ерца емијаше.
Мало затим ул>ежо и Ђулијо, оФицир, јунак, 

нагаљедник Виле Розе. Ја ие iuhax мрзити толико на
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рођака, дп га нс бјеше мајка нреластила, да ме нро- 
си u то, пошто се, као најгори пробигора, искитао 
ио евијету. Стрини Марти је за велико чудо било. 
иако ја не могу замислити част и иоштење, што би 
ми Ђулијо тијем нанио. Јест, она је мени тако го 

а, али ја сам бцла увјерена, да она другчије 
(, нсго што говори. У Ђулијевој иросидби нај- 
су улогу играле — моје nape! а ја се нијесам

иуштавала, да мс због љих нико за нос вуче.
Како Ђулијо стунн унутра, ја устпдох еа ето- 

лице и обратих ее Ерминији :
— Хоћеш ли шетати са мном ?
— Мнслиш ли збил>а ? на ову врућину! — од* 

говори она хладнокрвно. —
И ја изађи сама на поље.

(Наставиће се.)

Глед’о дјечко ружичвцу 
Па зелену ливадицу;
Била росна, била млада, 
Па је глед’о иупо рада — 
Ту румену ружичицу 
11а зелену ливадицу.

Ја hy убрат’ ружичицу 
На зелену ливадицу ! —
А ружица вели тако :

ПОЈБСКА РУЖИЦА.
(Гстс.)

ја  ћу тебе убост’ јако,
Да ћеш иознат’ ружичицу 
1Ја зелену ливадицу.

И он убра ружичицу 
На зелену ливадицу ;
А ружица, да се брани,
Убоде га и обрани. — I
Те он иозна ружичииу 
11а зелеву ливадицу.

II нкац од Ровина.

Кладенац н шеталица.
Нрича Едгара Пое.

Свега ме је изломила, скршила она дуга агонија ; 
и кад еу мо, најзад, развезали и допуштилн ми, да 
Јчогу слободво ејести, осјетио сам, да губим свијест. 
Иошљедња реченица, која је  допрла до мог слуха, 
била је осуда, страшна смртна осуда, послије jcoje 
су се гласови пнквизитора слили у нско нејасно жу- 
жукаље. Тај ми је  звук, не знам само за што, напо- 
мињао идеју окружног кретаља — може бити с то* 
га, п.то сам ја у мом уображењу срављивао га са 
звуковима жрвња у водениди : али ово није се дуго 
лродужавало. До један час ншита ее већ нкје могло 
чути ; али зато још сам неко вријеме у стању био 
виђсти, — и како је то било страшно преувеличано, 
што сам гођ впдио ! Видио сам губице судаца : изгле* 
дале су ми савршело бијоле, бјсљс од ове карте, на 
којој miuiCM сад ове рсдове, а уз то, нсћете вјеро- 
лати, како еу биле танке. One су још тање изгле- 
дале због тврдог, жеетоког израза одлучности и стро- 
lor прсзираиа човјечанеких страдта. Видио сам, 
)>ано су те зубипе изрицале осуду, моју страшну суд- 
бину : one су се мицале, склаиајући самртну реченицу 
у којој еам разликоЈ ао слова мог имена, ија сам се 
]• озио, видс1,и, да иза мицања тијех губица ие иде 
лрикакав звук.

Видио сам такође, у чечају неколикијех етраишијех 
тренутака, тихо и јгдва опажл.иво кретаље црнијех 
завјеса. које су пшривале све зидове те дворане. За 
тим се је мој логлед зауставио ла седам великијех ј 
<вијеањака, који су бплн на столу. Из прва су ми се 
учинили они, нао лик Мвлосрђа, подобан бијелијем и 
етаситијем анђелкма, којијех је дужноет била, да ме 
еиаеу, али на један пут самртна туга обузе ми душу 
11 свако влакапце мог организма ирену, етресе се, 
као од додира са Волтиним стубом, — облик анђела 
]|Ј)Ство])и се у неке утваро са огњенијем главама и 
ја сам осјетио, да ми од љих не треба очекивати 
номоБи, ни милоерђа. Тад ми је у уму синула, као 
лпјена музикална нота, ио.мпеао о н пјатном покоју

који нас очекива у гробу. Мисао је та у мени чки- 
љила слабо и као крадимице тако, да је дуго није- 
сам могао сазнати нотиуно ; али опи час, кад је мој 
ум иочео њу оцјањивати и лелејати, ликова судпја 
обједном несгаде, велики свијетљаци угавише ее, 
настаде густа тмина, и еви се моји осјећаји слише 
уједан, као да душа моја на један нут занориу нека- 
кву бездану. Васиона ее претворила у hoL, тишину^ 
и непомичност.

Ја сам се занесвијестио, али не могу рећи, да 
еам изгубио био савршено свијест. Што ми је оста* 
ло од те свијести нећу, шта више, нокушавати, да 
одредим или опишем, — али ја знам, да ме није са- 
евим она оставила. Hero шта је ? Да нијесам у нај- 
дубљем сну ? — He, нијесам ! У трабуњању ? — не! 
у несвјестици ? — не ! У смрти ? — и то не. Шта 
више, у самом гробу не остлје човјек апеолутно без 
ње 5 друкчије не би било бесмртности. Иробудивши 
се иза дубоког сна, ми евакако ирекидамо какво епи- 
јевање, и ако.једну секунду доцније само, може бити 
већ не сјећамо се тог сиијевања. Нри новраћању из 
несвјестице у живот бивају диа ступња : у ирвом
ми осјећамо своје наравствено биће, наравствсну 
своју егзистенцију, у другом биће физично. По свој 
прилици, кпд би, дошав до другог стуиња, могућс 
било изазвати сва оејећања првог стуиља, ми биемо 
нашли у њему све дивне усиомене безданс леошшљи- 
вог свијета.

А што је та бездаиа ? Како ћете разликовати 
неке сјенке од сјенака смрти ? И када се утисди од 
оног, што сам ја назвао ирним стуиљем, не повраћаЈу 
на иозив наше воље, то зар не бива, да иослије но- 
дужег размака они се појављују изненадно самл од 
собе, и ми се тад чуднмо, откуд су онн дошли ? 
Оиај, коме се никад није догодило, да будс у несвје- . 
стици, пе зна какве у то врпјеме учине му се, цосред 

ј жестоког пламена, палате и чудновата нека лица ; 
ј тај није видио, какве меланколичне утпаре, невидљи*
| ве за обичне очи, јуре ио ваздуху; тпј није удисао 

мириса пеиознатог цвијећа, пијо иратно звуке тајаи- 
• ствеие мелодије, које никад ирије није чуо.
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Кад сам се випге пута енерпгтно утшњао, да 
нападнем ма иа какав траг од свијести у томе стању 
ништавила, у ком со надазида моја душа, иивекад 
еу бивали треиутци, кад ми ео чинило, да уепјсвам 
у томе. У тијем краткијем Тренутцима долазиле су 
ми такове усиомене, којо су се, нема сумње, могле 
однксти еамо на оно стање, кад мв је, ио изгледу, 
свијест била оставила.

Овс усномене оликале су ми, иетина доста неја- 
сно, мутно, некакве велике Фигуре, које су ме дизале 
и ћутеКи ноеиле ме некуд дал>е, даље . . . .  послије 
још на ниже и све ниже и ниже, — дотле, док 
ми се сграшно свијеет аавртјела, иомишљајићи салш 
иа бескрајно надање. СјеКам се такође неког ноо- 
дређеног ужаеиог страха који ми је срце лодио, и 
ако је он« у то вријеме било неприродно мирно. За 
тим јо  сво иостало неномично, као да су они, ко- 
ји су ме носили, ирешлм у свом силажељу на ни- 
жо преко границо безграничиог и зауставили со, бу- 
дући, тако рећи, заданљени теитком тугом и чамом, 
која је долазила од бесконачиог једног те истог 
иоела.

Послије тога душа мојл ејећа се неке влаге и 
мрака, а за тим све се елвјева у неко бсзумље, — 
безумље памћења, које не налази изласка из некога 
круга без облика.

На један пут и звук u крегање повратише се у тоју 
душу; срце стаде немирно лупатн, u у уипша мојима 
одјекввало је то његово лупање. За тпм мала почивка 
— и опет свега нестаде. За тим опет поново звук, 
кретање п чуство ппнаља као да еу скроз нсиунилн 
цијело тоје 6nhe; а затит је долазило просто сазна* 
вање, да постојим, да ј е с a w, без пкакве даље миели. 
Таково стање трајало јо дуго. Послпје, врло изпенадно, 
појавп се м п с а о, живчани страх и енергнчно уси- 
л>аван>е да разутијем у каквом ее стан.у иалазим. За 
твм платена жеља да поново иаднем у стање нео- 
оје1љивости, и најзад, брзо буђен.е душе п покушај, 
да се учвни покрет. Тад се тек cjemx свега, штосат 
прежнвно у потоње врпјеме, — паде ми на ум : про- 
дес, црне завјесе, лресуда, -моја елаботиња, моја не- 
свјестоца; о оном, што .ie бпло дослије тога, ja cam 
заборавио савршеао, и тек дицније, у велико се уси- 
љавајући, дошао cam до тог, да сам се СЈетио, шта 
је било иослије несвЈестице, и то некако нејаено.

До тог часа mijeeam отварао очцју ; ja сам само 
осјећао, да лежим ва леђнма ч да нвјесам свез ан. 
Иружих руку, — н она тешко иаде на нешто влажио 
и чврсто; тако cam је u оставио неколпко минута, 
разбијајући главу, да иогодит, ђе cam и ш т а с е 
с а мн о м  д о г о д п л о. Итао cam вслику жељу, да 
разгледам свуд у наоколо, али се pnjecam morao на то 
одважити : ие због тога, што cam се б<\јао виђети
иггогоћ сграховито, него me је плашила мвсао, да ја са- 
вршепо ништа не ћу рпђети. Најпослије, са велвкот 
зебњом у срцу, брзо cam отворио очи, в тоје страхо- 
паи*е потврднло с е : мене је оикољавала ноћиа тама.

С муком cam великом удахнуо нешто ваздуха, 
јср мв се чинило, да густпна помрчпне прнтиска me 
и гушп mo — толпко је био ваздух п«жварен u те- 
жак. Лежећи п дал»е тако наузнак, почех напрезати 
све mohn свог расупса, да се сато сјетпт обпчаја 
инквизицвје п да разутијет тој прави положаЈ. Ја 
cam оеуђен био на стрт, н вд то доба, чинн м« се, 
протло je прилвчио вретена, алп нп на један часак 
мч не дође тисао у главу, да cam ја већ тртав. 
Оваковд пасја, мротивно свијет књижевнијем фикци- 
jama, саврт*ч!0 <е неда замослнт« заједно са правом 
егзпстенцијот, — али ђе cam ја и у ком стаљу ? 
Знао cam, да су осу|><шв ua смрт умирали иа аутода-

187.

Фе, па шта ввше исто вечс, кад су мене осудпли, била 
је једиа такова свечаност иоповска. Да 5je нијссу 
пренијели у тамницу, да ту очекујет свој ред за av. 
тодаФе, које трс5а да се изврши до исколнко miece- 
ци? . . .  Одтах cam разутио, да ово ниЈе тогло битн, 
јер су сви за аутодаФе одједном пзведени п снаљени; 

Рјоснм тога у ирвој мо}ој тамници, као год н у ћели 
jama свнју толедскијех татничара, под је бно иоплочан, 
1Г свЈеглост нз њвх нвје савршено нскључена бнла.

Наједаппут страшна мисао дође мн у главу, u сва 
крв пагло појури к срцу; — на неколпко тииута 
оает cam се занесвнјести«. Дошпвшп себи, за тилп 
час скочам на ноге, станет плиатв рукама око себе и 
над собот, у свијем правцима. И ако ши ништа наје 
долазнло под руку, u опет ja cam се бојао учинити 
један сато корак, да не ударнт о зидове тог гроба. 
Хладан знпј изишао је био из свпју мојих иора u 
крупне капи управ су цурилс низ тоје чело. Агонија 
непзвјесности ностала мп је наЈзад несноснп, те cam 
се полагано покренуо с тјеста, ируживпш руке на- 
прп.јед п отварајући још боље очп, не бн ли оклен- 
гбђ уловво један бар зрачак свЈетлости. Тако cam ја 
учшшо 'неколико корачаја, али је у наоколо све би- 
ло тамно и празно, те cam тало слободнијо 
уздахнуо. За me је било очпгледно, да mu није одре- 
feena баш најстрашннја судбииа.

Док cam ја тако продужавао полагано и стотре- 
но помицати се нанрпјед, сви безбројпв нејасни гласо- 
вп о страхотата толедскиЈе̂ х пнквизиторскијех тамни- 
ца иочеше тп иадатв на ут. Чудновате су сгвари 
вриповједали о тнјет татницата, п ja cam вазда те 
нриче држао за взмашљотнне, — али свакако оне су 
билс тако страшне п тајанствене, да се о њнма гово- 
рило не друкчиЈе, него шапатом.

Да лп мв је суђено било умријети од гладп у 
тоте подзетноме свијету мрака, пли me очекввао join 
етрашиијв жнвот ? . . .

Да ме је најпослвје очекивала стрт, п уз то 
емрт врло страховита, нијесам двоутно : врло еам до* 
бро зиао нарав тојијех судаца. Једнно је питање било, 
које me је зангшало в мучило, а тоје : каква he бити 
в кад ће доћв та тоја стрт?

'(Нродужиће с(ђ.

Ђ II Љ Е Ш К Е.
(Ганово еело — Гаиова вада.) Ко је иутовао 

лађом од Когора до Пудве, науживао се многога ве- 
личанетва гиздаве Воке, — оие љене чаробне љепоте, 
кија се бадава ђе друго но свијету тражи. Ношто сн 
на чистом морском ваздуху иреиловио дугачку косу, 
која се пружа цијелим доњим Грбљом од Вигове и 
Игала до на крај Кримовица, иукне па један иут 
иред тобом иространи залијов који се дубоко уточио 
у Мрчево Ноље, да ону нлодну раван наспе дробпи- 
јем иијеском, да је нптоии својом морском сланом. To 
је Грбаљски Јаз, у који се излијевају сви потвцц 
ге ее изнад Мрчева Поља ,са црногореких стијеиа у 
долину ваљају. Источну страну заљева опасала је 
гола висока стијена, на слику лука, од Мрчева Поља 
до бедема града 1>удве. Куриозиа боја њене комио- 
зиције дала јој је међу мјештанима разна пмепа : 
неки је зову Ж у т а  г реда ,  иеки опет ц р в е н а .  
И збид>а, кад се човјек у њу с лађо загледа. проли- 
јева му се иред очима као жуто коцељава нрсђа. 
Жута је греда прекинута стравичним ионором, који 
се сиустио с врха Сиаса изиад Будве у морске пјене. 
Гдедајући ону оиучену стрмсл, ину грдну гомилу
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fcnnie&a виз ft>y* оне велике хриде, којо није могло 
Mope uotoimtii, но се помаљају из њега као дивови : 
језа човјека споиада иомишљајући у исто вр' јемс на 
ону неодољиву силу геолошких револуција, која јс 
еве то произвела у игри — као од шале. Те гомилс, 
тога понора и проиасти некад није било. Људи ири- 
чају да се ту зсманом иружало равно иољице, а ви- 
Јие њега, међу илодним њивама и вотњацима, бије- 
л>ело се богато Ганово седо.Старије Гано Г>ио иму- 
Јјин човјек, алн накосни силеџија. Једно jyrpo чујс 
он да му сељани о глави раде, да су отишли на са- 
станак, како ће се разговорити о томе. Ражљућен 
до јада скуии својс људе, оиали и пороби сед<\ 
ва се наоружа и крене на састанак, да се.ване из не 
иада нохвата, повеже, затвори, измучи, ноубија. У 
то удари страшна олуја : вјетар, громови и киша. 
Над самијем селом провре вслика вода, нонесе куће 
и баштине ; земља се нотресе, одвоји ее цијела стра- 
па изнад иоља иа притисне и село и Ганаи љегове л»у- 
де. Воду, те је село нонијела, л>уди су, у еиомен те 
боже освете, назвали Г а н о в а в о д а. Она се још 
данданас тако зове, а кзвире насред иснора из оне 
гомиле. Ја сам стоиу ио стоиу обидовао около Гано- 
во воде, ие ћу ли паКи каивога трага о селу, али 
cue у залуд. 11а нијесам чуо ни кокота, о комо су 
ми нотњици u мјесечари ирииовиједали, да вазда, у 
глухо доба ноћи, ијева на иунаној бачви жита старог 
еилеџије Гана. Сретни и блажени сељани ! — Слом- 
л>ени хук морскијех валова у оним сииљама и руиа- 
ма, њима је кокот — пјевац на бачви жита.

КЊИЖЕВНИ ПРЕГЛЕД. 
Биплиографија.

(Стигло уредништву »Црногорке«.)
Нлустроваиа Историја Гриског Иарода, од

иајстаријих времева до проглашења нове краљевине. 
_3а народ н школу. Са 100 слика. Издаје Коста Ман- 
дровић. У Бечу, 1884. Свеска седма. Цијена 20 новч. —

Јеврејоко питање. Написао Јаша Томвћ (Пре- 
штамчано нз »Српског Кола« за годпну 1884). У Но- 
вом Саду. Парна шташшрија Нпколе Димитријевића. 
1884. Цијена 25 новч. —

Кула ђуршппћа п Чардак Алекгића 1847 год. 
Опјезао Петар Иетровић 1Бегош, владика Црне Горе 
л Брда. Издање српске кљижаре Браће М. Ноаовпћа. 
У Новоме Саду, 1884. Цијена 15 иовч. —

Ивана С. Тургењева Клара Мплићевл, С руског 
иревео Милан Даннн. Велпки Бечкерек, 1884. Издање 
књижаре u штаашарије Ј. Грчвћа. ЦцЈена 30 новч. —

Иутовање трију Руса и Tpiijy Инглеза појуж- 
иој АФрицп. Прича Жила Верна. Превео Бранко Му- 
ишцки. Издање српске књижаре Браће М. Поаовића. 
У Новоме Саду 1884. —

Нрнноветке из старога и новчг Завета,
са трндесет слпка, по преводу Вука u Даиичића са 
ставио ђорђе Магарашевић пшназпјски приФесор. У 
Новом Оаду. Издање књижаре Браће М. Поповића. 
1884. Цијена 50 новч. —

Граматика тм ачног језика. Но Маку превео

п ирерадио Стево Чутурнло гпмаазогалав учнтељ. II. 
део (Нрвн дно није нам ки.нжара поелала У.) ГРиче- 
во, 1884. Наклада књижаре Браће Јован^вића. Ције- 
на 45 новч. —

Срнска Мптапка за ннже гимназвје. Кљпга 
друга. (Прву књигу нијесмо примили. У.) Саставно 
Јован Живавовић. Панчеве, 1884. Наклада књижаре 
Браће Јовановића. Цнјена 1 Фор. а. вр. —

Извештај о Српекој вшној девојачкој шко- 
.III у Повом Саду на крају дееете школоке 1884—84. 
годане. Година седма. 1884. У Ново.ч Саду. Парна 
Штамиарија Николе Дшнитријевића. 1884. —

КОРЕСПОНЕНЦИЈА.
Госиод. В л а д и м и р III a р а ц, П е т р и н. а. — Послали 

смо Вам ннкнадно бр. 24, 26, 27 и 30 »Црногорке”. He тражимо 
за то ништа. Бићемо Вам обвезани, ако нам набавите којега 
цретллатника.

Господ. II е т a р Ј о в и ћ, на ла1>и „Новара“, Пола. 
Редовно Вам шал>емо „ЦрногоркЈ-и. Гд'е се губи, не знамо. По- 
слали емо Вам no други цут све бројсве. Јеете ли их примили

Нјеснику „ О к л о п а  В о ј в о д е М о м ч н л аа и „Ђ <* 
в о ј к е н a н з в о р у“ у Н и к ш и fc у. — Није за употребу. 
Ио жел»и Вашој, у том случају, оетавиди смо иа страну.

И с п р а в к а .  У прошлом броју »Црногорке«,ме!,у „Вил.еш- 
кама“, у биљешци другој погрјешно стојн М и р а ц-град, a 
треба да до1>е: М и р и н-град. Молимо да се исправи.

Позив иа прегплату.
Отвара се нретплата на „Црногорку“ за 

потоља три мјесеца од ове године: Окгобар, 
Новембар и Децембар.

За та три мјесеца стаје „Црногорка“ 1 
Фор. а. вр. за нретнлатиике из Ц р н е Г о р е 
и А у с т р о-У г а р с к е  (с Б о с н о м  и Х е р -  
ц е г о в и н о м), a 4 Франка за све остале земл>е.

Претплага се шаље ноштанском упутницом 
на г. Иетра Рамадановића у Котор, или уираво 
на потнисану администрацијзг у и и с м у п л а- 
ћ е п о м  до Ц е т п њ а .

Претилатници из С р б и ј е нек се прет- 
плаБују у књижари В. Валожића у Бпограду.

Са свјема бројевима од почетка ове годи- 
не можемо још иослужнти.

Ко нам ношље ч е т и р Фор. а. вр. послаћемо 
му све бројеве „Црногоркеи који су до садвзашлп, 
а слаћемо му лпст п дал»е све до нове годиие.

Цетиње,  19. Сеитембра 1884.

АДМИНИСРТЛЦНЈА „ ЦРНОГОРКР\

Ц е т и и .  V-, у шгамиарији Читаоницс Цетшвске.


