
Излззп гвлког четвртк.ч 
иа цијолож табаку.

Сги.'ц*;»а Црну J'opy, Ау- 
стро-Угарску, Босну и Хер~ 
цеговину:

Годишн.е . . 4 Фор.
ил no тодвие . 2 „

ч. иа четпрт годиве 1 „
Срвпју ч све друге земле 

лоднши.с . 15 ораннка
на по године 8 „
ма три мјеседа 4 „
У алату.

ЛИОТ ЗА

каижшост z пош.
Ур ед н и к:

ЈОВАН ПАВЛОВИЋ.

Претплата из Црне To
pe и сиа ииема таљу се 
еамом уреднику.

Нретилата пз Србије у- 
луКује се Вслимнру Вало- 
жиКу у Биоград, а нз дру- 
пгј(‘х крајева под адресом 
Р. l lamadauovic Cattaro 
(аа „Црногорку**).

Прстилату приаају cmt 
наши кшижари и нови- 
нарске екснедиције. 11о- 
франкирана иисма не ири- 
мају се.

ЕРОЈ 35. Ц е т и њ е, II. Октобра 1884. ГОДИНА I.

Опроштај Црногорца с отачаство.м.
Тужнијем срцем, разбитом душом, 
Сузним очима, јецањем гласа, 
Домовино ми, велим ти : збогом ! 
Збогом по твојим горам’ с’ таласа . . . 
И нитам тебе : хоћу ли ногом 
Мкада ступит’ на свети кам ? I . . . 
ХоКо ли икад расиламтјет’ вид твој 
Мог срца плам ? !
Збогом ми остај, џустиљо једиа,
За моје срце преслатка, медна!
За моју душу земљо богата !
За моје биће скупља од злата !
Ти си ми отац, ти сн ми мајка 
Иунана ирича, небесних бајка,
У тс је извор свпју милиаа,
Јуначко гњездо, чуј свога сина 
]'ђе кличе : збогом ! . . .
Збогом станиште синова смјелих,
Ini Црне Горе врхунци б’јели 
Ловћенске rope — ви сте м’ зањсли ! 
Лх шта еу Алие, поносно rope ?
— Фантазије моје каиља у море ! 
Швајцаријс нопосни ками !

— To другог може себи да мами! 
Швајцарске rope, Алне, цио св’јете, 
Ловћене, у те налази д’јете 
Црногорско! . . .
Збогом ми остај, гробиицо света 
Великог духа вељег човјека!
Краља иојезше нагаега в’јека!
Идола света мојега срца!
Љубазног оца ђеце премиле :
„Горскога Вјенцаи, „Лажљива цараа 
И „Лучеи твоје, те су их виле 
У твоје, Ловћене, rope родиле!
Збогом ми оетај, огњиште евето,
На ком ми ум мој ђетипски лето,
Топуо у бајка дубоко море . . .
Сред Црне Горе ! . . .
Збогом ми остај Цетиње мило, •
Славенека дико, а српска сило!
Ти би и бићеш уздање наше :
За то ти граде крваве борбе 
Четири в’јека бесмртност даше! —
Збогом ми остај! .  . .

Ј. Иоиовић-Лииовлц.

0  ПЈЕСНИШТВУ НАШИЈЕХ ДАНА.
Ночели су већ и „Црногорку“ засинати 

„млађани44 пјесници српски својом — недонош- 
чадн.

To ми даје новода, да прозборим коју ри- 
јеч о пјесништву нашијех дана, јер пјесниш- 
тво, и ако није опасио као права азијатска 
колера, инак је нека врста заразне болести, 
која такође има своје „бацилусеи, те се нрепо- 
се с чељадета на чсљаде „локадно“ и „конта- 
гионално", и могу да се удубе и да разоре 
мвога срца и мозгове, којп би иначе можда од 
велике корнстн били себн и својима на другом 
ком пољу људскијех радља; могу да уиропасте 
„егзистенцијеа.

Нужно је дакле за оваке „бацилскеи про* 
нзводе нјесништва поставитп строгу карантпну 
и с времеча на вријеме јаком критичком лужи- 
ном оиратн u дезинФиковати name књижевне

листове од налета тпјех паразита, јер боље да 
су нам лпстови н носнији у пјесмама, него да 
но њима правс параду педонесене гљивице го- 
луждравих нолетараца.

Еле да видимо како ствар стоји с пјеснн- 
штвом нашијех дана.

Еажу да је нјесшннтво у опште за навп- 
јек нроиало и прежнвјсло се. Само но себи 
лаж, одриче му данашљи вијек, внјек „пстииеи 
н „наукеи, свако право на егзистепцију илп 
бар па будуКност. Што се до сад пјевало п 
спјевало кроз толике вјекове п код толикијех 
парода, то ће се немилосрдно предати забораву, 
на свијет не ће више за то зпати, као да га 
није ни било. Нјеснички нроизводи, сложени у 
толиким књигама и дистовима, биКе тек толико 
од користп, што ће пмати врпједиоет опа кар* 
та, на којој су штампанп, јер ће се у њу мо- 
Ln завијатп сир и слашша и т. д. „Егзактне“
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лриродне науке, нова испитиваља, пропаласци 
п откривења у СФери материјалнога свпјета и 
сила које тпм свнјетом крећу, даће свијету т. ј. 
људима, са свијем други правац. „Реалности ће 
у свому овладати. Свак ће тежити, дн истини, 
нравој истини на дно дође, и да се истллом 
послужи за „нрактичнеи длјељп жипота. Нико 
внше леће маритп за Фантазије, обмапе, лажи, 
нлузије. Престаће п свако одушевљење, јер у 
„свнјету буду1шости“ не he се нико ни за шта 
одушевљавати, почем „рачун“ ле долушта ни- 
какво одушевл>авање. Кад то престаие и кад 
нестале свега онога од чега постаје пјеениш- 
тво, онда he, разумије се, и оно еамо лреста- 
ти, II настуииће лредеказано „царство реално- 
сти“ , у којем ће наравно једна добра кобасица 
е репом више вриједити него најбоља пјесма.

Тако веле ,,реаллсте“ , „веристе^, „натура- 
ллсте“ , и како се још зову ти „модерни“ иро- 
роци будућдости.

Да иобијамо ту теорију модерипх лколо- 
борада дјесдиттва, то бн дас одвело дредале- 
ко. Колико бм нам то мило било, тијесни иро- 
стор овога листа то нам де додушта. За то 
ћемо ее ограннчитп да дајмању мјеру.

Ми у свему, што се тиче гледишта на ови 
свдјет, идемо за стодама онијех егзахтних нслн- 
тивача нрнроде, којн еу са свијем напустили 
магловиту СФеру традсдеддедталде и метаФнзичке 
ФДлосоФије, који се искључиво држе материје и 
силе те радц у љој, и слажемо се до крајдијех 
кодсекведцнја с резултатима, које су они да 
том дол,у достигнули. Наше гледшите није од 
њиховога различно. Ми га потпуно уевајамо. 
Но да то гледиште искључује лосзлју, ми се е 
тпјем дикако сложитв не можемо, а докушаће- 
мо баш ломоћу оружја, које нам то гледиште 
даје, да докажемо лротивдо.

Ми имамо досла са човјеком оваковим, ка- 
кав је данас д каквог га знамо, од како је 
дсторије. Тај је човјек никао у дрироди, ка- 
ква је и данас око њега, и срастао је с љом. 
У битности својој нит се човјек лромпјенио 
иити лрирода око њега. Мдого се којешта лро- 
мијенило, али то је остало.

Овакви човјек бдо је „лоетичани, од како 
га зламо. Ту жиду видимо у Љ(му, од како се 
нише лсторија, да до данашњег дана. Шта вл- 
ше, она еиже и у мрачне вјекове нелисане и- 
сторије. Што је језиком дренесено с кољена иа 
кољено, још док се лијесу биљежила дјела л>уд- 
ека, и то је била лоезија.

Поезија је дакле никла из човјека. Мора 
бити, да је матерпја у човјеку тако оргалисала, 
тако слолсена, да из ље саме ниче лоезија. Онда 
је доезија емаладија те тако оргадлсане и сло- 
жене материје у човјеку, и ода де може дре-

статп, док се та материја не расточп л друачп- 
је како ие сложи.

Човјеку данашњега мозга д срца, дадашње 
живчаде системе — лоезпја је дотреба, блло 
да сам иропзводл, бпло да се туђим дроизво- 
дима наслађује. Нек је обмана, нек је лаж, тек 
нам је  слатка, јер годи нашим живдима, лравд 
задовољетво свијестп нашој. Ко каже да нигда 
није био ,,доетичади, да пигда није осјећао 
сласти трелутака лоетског расиоложења, — тај 
лаже. Знамо да је велика скала тога раслоло- 
жеља л да су миогобројнп степепи на н>ој, али 
иула је тек ондје запиеана, гдје је самртна ко- 
са зареже : с уддштен>ем овако оргадисаде мате- 
])ије у човјеку уништава ее л врело поезије. 
Само мртви људд не 'знају за доезију. А разу- 
мије се, да и код живих она расте л лада ла 
скалм својој, лрема разним околностима. He мо- 
ра се доезпја казивати етиховима; нма доезије 
де само без стихова, него н без ријечи ; шта 
више, јача је струја љеда, која ее дрелијева 
ио ленсиазашш и деопредјељеним лросторима 
„безградичне душе“ наше, дего кад се слпје у 
тнјеедо и ограничено корито л.удског језнка.

Према томе, рећи да се доезија дреживје- 
ла и да је внше ие ће бити, значи рећи да се 
човјек данашњи лреживио и да га више не ће 
бити. Вјсрујемо лотпуно Дарвиниетама и Хе- 
келовцима, да човјек де he увијек остатд ова- 
кав какав је дапае, да га може п лестати еа 
свијем устунивши мјесто савршенијем каквом 
оргапизму. Вјерујемо и то, да се дрилике ла 
овој земљи, у атмосФери којом је ок})ужеда и у 
сунчалој системм којој нрииада, могу тако из- 
мијенити, да лостаду са свпјем деугодне за ство- 
реља данашње органнзадије, дакле да би и човјек 
морао лод тим прлликама угидутл.

0  томе могу зборити лриродословни лау- 
чењаци, колико хоће, и стоји им лиједо. Али с 
тим „космпчким“ измјенама у лрироди доводити 
у евезу иоезију, била би крајња белосллда. 
Шта he бити доелпје неколико милиона година, 
како he се човјек дотле лромпјенити и xohe ли 
га бити на свијету, о томе нека лупају себи 
главу нриродљиди. Мгт остајмо при данадгњем 
човјеку, оваковом какав је, а с њим је неразлуч- 
но сдојена и ноезија, која је еамо једда жмда 
љеговог дададивег органског склода.

Варају се, који миеле да ту жицу могу 
лрекинути за навијек друге какве околностп. 
Кад би то могло бити, бнло би народа и вјеко- 
ва без лоезпје, а таквдјех дарода и вјекова 
нема. Вар их историја де дамти.

На народе могу наићп, као и да лојединог 
човјека, свакојаке деугодле полптлчне, друштве- 
не, моралде и случајие лрпродне околности. 
Нод тдм околноетима могу да ослабе лоједшш
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иароди, може да им се иритаји индивндуалнн 
народпи живот, а могу баш и да пронадну, да 
се нрелмју у ируге иароде.

Иод тнм неугодним околиостпма може да 
се утањи и она жида народна, која се зове 
поезија, алп се она никад са свијем не изгуби 
и не прекида догод је народа. Шта типе, 
историја нам свједочи да „глас душе пародне“ 
иајсилније јр ч и , кад је народ, иначе у себи 
здрав и морално јак, притиснут каквом ирије- 
лазном спољашњом силом. Само кад народ мо- 
рално падне, кад се у љему ноткона тврђа мо-

ралнијех крјепости, онда с њнм заједно истаљи 
са свијем и жпца поезије.

Према разним прпликама, у којијема на- 
род један живп, различно и одјекује у њему 
и жица лоезије, Ту у нрви ред долазе прнрод- 
не прилике, у којима се један народ налази, a 
за тијем свеколике околности колективног живо- 
та љеговог: околности политичне, моралне, дру- 
штвене, па и саме екоиомске.

Све то силно утијече на развитак, нравац 
н каквоћу поезије.

(Иаставићо се).

Т Р Е Н У Т А К
/7освећен М.

У
Здраво ноћи. здраво добо света!
Бл’једи мјесец но теби се шета,
Многа зв’језда велнка и мала 
Божанствено небо нашарала ;
Она, она — гледај колика је —
Дивно л’ трепти а дивније сјајо!
Зн 1бом бијс, бије срце боно,
— Чија лп је, боже, слика оно ?
Заман ииташ, залуду ти труди,
Срцв oLe да разбије груди,
Веља жалост јадно срце бијв,
Откад драго даљина му нрије 
Откад, откад — није давно било — 
Када њено око засузило;
И загрлих, зборити јој хтједо 
Али „збогом моје мило чедо!“
Збогом срећо, срећо од некада,
Де нриони уз менека сада,
Ево т’ браца, ђе у нотњој тамн 
Мнло снове око себе мами ;
Више њега небо шарени се,
А до њега чаша румеми се,
Мсни чашу до пошљедње капи,
Мније, мније док се нроееапи :

Дубровниче, мјеото моје драго,
Штогод пјевам, теби ћу занаго;
Та у тебе и у твоја крила 
Сама ти ме слава домамила,
Всља слава твоји вслнкана,
Српске зоре и српскога дана . . .
Врела љубав у млађани груди 
За дворима вилинскијем жуди.
Још вилинско ту пе гњсздо није,
11ад врлети, што генија крије,
Гундулића и Ђорђића славна,
Многог другог небесима равна,
Што дизаху небу на впсину 
Српску славу, сриску царевпну, 
Срб-јунаке Марка и Поцерца,
Овог сабље, оног шестоперца 
11 још Лазу што иреваром иаде,
Кад несретии Вуче га издаде.

Ао боже, кад се сјетим саде,
Сиомен ми со чесов кад украде,

К . ...............Српкињи
Дувровнику.

Пунап раја, пунан осјећаја,
Мили, топли снова, загрљаја,
Када мишљах о сунашцу моме — 
Шћах заијеват’ милом роду своме ;
Од мпрте му вијенац плетија,
А на њему облаком летија 
Тамо, тамо у далеке краје —
— Шта је тамо аманати, шта је ? — 
Гробови су пољем раснршани,
У њима еу ево сами Душани,
Иа шћадија’ по вр’ гроба тога 
Заклети се сунцсм дана мога:
Ако панем, у љутом ћу боју 
За слободу, отаџбину своју !

Медо, Медо, сојевићу врли,
И ти срнску мајку нам огрли ;
И тн пјева српској домовини,
Ланце робу скида у тамнини,
Пјова Сриству танко гласовпто, 
Љубља чедо љунко нлаовито;
Још цвијета божанствена слика,
Са обзорја љуцког Дубровника,
Љубав кличо, а љубав јо света,
Пак прионе чеду и опета . . . .
Ти нам одо,
Мили роде,
У далсии крај,
Ал имена 
И сномена 
He умрије, знај !
Дивно чудо! а ко би нае брало 
Вранит’ знао, када?но навале 
На невину жртву омладине,
Док јој зора сине ? . . .
Кад на језик подло нам наиану,
А Агену срнску када стану 
Туђом мајком, туђом земл>ом звати ?
— Ао земљо, ао сриска мати ! — 
Србадији јоште ланци Ар’јете,
Ал се Срби ка’ јунаци свете 
Оним мачем, што је писат’ зпао,
Кад си вилу посестриму звао,
Да навијо гусле јаворове,
Да завири у ериске домове,
Да запоје: „нобратиме мио,
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Дубровник је сриски конак био,
Српских цара, српскијех владара,
Свеца Саве, калуђера стара;
Срискв дике ту се одгојише,
— Шта ћеш друго ? то је и сувише. —
Да заиграм коло лако,
— Дедер брате и ти тако, —
Да занојем ој !
Весели се српски роде м ој!
Медо оде, царовала м’ душа,
У наручја Брапка и Љегуша!

Збогом старче, збогом српска славо, 
Паучи ме, што н’јесам нознаво :
Научи ме Србом бити,
Срба љубити,
И још брате — нашто крити ? —
Са српскије са усана 
Српски мома дјевојана 
Шећер пити —
Ал се не заснти . . . .
Јоште тамо у милога краја 
Оста купа, слађа је од раја;
Колико ме пута напојила,
Док ме жедна једном и опила,
Жедан бија ал не као саде;
Боже, боже, до иодај ми наде,
Да ме јоштс једном,
Са том куиом медиом,
Да дочека,
Да првчека 
У наручја мека —
Слатка дика,
Бсжанствена слика!

Чу ли Миле, чу ли био дпие,
Ти си дика, ти нремило лаве,
Ти си сунце, ал што но заоди,
Када мркла нојца кад дооди,
Ти си небо — шта небо ? — батали! — 
Та и небу јошто нешто Фали:
Кад га оно вељи боже ствара 
Очима га твојим не нашара,
Да нам сјају, кад је мркло доба,
Твоја сунца, твоја ока оба,
Да нам бришу сузе осмјесима,
Да вам нале огањ у грудима,
Огањ, огањ, пгго га љубав двори 
А у Срба нигда не догори.
Јок! жесток је за борбу се спрема,
Да се бије а да се не дрема ;
Да се Србин ђоге вата свога,
Г1ак докопа иоља ншрокога 
Руком макне 
Душманина смакне,
Пушку спали 
Да некрст обали,
Илотун просне, Тураднју спржи,
Type бјежи — ал му кику држи —
Па кад га је на колац набио,
Крв му лоии, знојак га иробио :
Тада легне на зелену траву,
Мекан душек за јуначку главу;
А ти с’ онда Сршшњицо сјети 
Кој’ аманет остао ти свети !
Српека тебе одојила дојка,
Сестра т’ била Косовка дјевојка.
Јами нутир од сувога злата,

У рукама голим до лаката,
Док длаа о длан до н»ега си стигла 
II уморна са земљице дигла,
Те ио што га вода иоткрепила,
„Дико мила — реће — и премила, 
гДај да т ’ браца притиснем па груди, 
„За те гинем ал ми вјерна буди ;
„Сво што љубим знаду очи твоје 
„И слобода отаџбине моје!“

О слободо мила и премила,
Вида) ране саломљена крила!
Много Срнче за тобоме сузи,
Јер га тешки иритиснули узи;
Све му заман, када л’јека тражи —
— 0  слободо, бола му ублажи ! —

Миле, Миле, рекох ли ти, чу ли ? — 
Иритиснут те на груди оћу ли, 
Целунути, како ј’ право селе, 
Румев-усне и дв’је груде б’јеле ;
А када се кад наиграм ламе,
Ти ми реци: „зоро б’јели дане!
„Ала љубиш да те зазор нијо,
„Али ја ћу боље ватреније;
„Само глени ако т’ није жао“ —
„ „Како жао ]>ог ти иомогао!ци —

Сјећаш ли се и сад оног пута,
Кад иочива крај мојега скута;
Сунцо жарко иа заиаду сједо,
— Кому га се гледат не прохтједе!! 
Дивио с’ једа, дивнпје мзгледп,
Да угледа до два мила чеда,
А када пас брате угледало 
РЗв’ овако причати је знало :

„Там’ ђе славуј мио ирижељкује,
„Око цв’јећа ђо ичелице зује,
„Двоје драго крај СЈфовитог жбуна 
ДВећ су туна . . . .
„На њима се у недоглед вије 
„Моћна зрака слатке армони)е.
„Мирно, тијо, само листак мали 
„Са зеФиром оће да с’ нашали,
„Само лситир шарен и весео 
„У криоца ружичина с*јео.
„Мирно сједи а мирније гледи,
„Т>ево драган драгој ђе бесједи : 
л„Тп си, Миле, ти еи ружа моја,
„,,0 ја лентир у наручја твоја!ц 
„И још даље оће да јој теиа :
„-Зоро, дане, богиљо лијена!
,̂гМила си ми — чисто бих ти река 

.„„Само за то, јер си ерпска сека! 
„„Само за то ја ти лице љубим,
^„Кад ка’ Ерос иснред Нсихе дубим, 
„„Само т ’ за то алабастер врата 
„„Моја рука на загрљај хвата,
„„Само, с а м о ...ии „„Доста брате саде 
„„„Јер љубити нећеш имат каде;
„ Г„А кад тражиш ијесме виловите 
„„„У  пољуицу ваћеш је сакрите, 
„„„Такве нјееме, а кова такога, 
„„„Нећеш наћа живота ми мога,
„ г„Ни на оном небу парнаекоме,
„„„Ђ е ’но веле вилински је доме ; 
„„„Нјеема ти је као муња лака,
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„„„Када сине златна из облака, 
„„„СтрЧ^ла јој је  „слатка стр’јелаи као — 
пплБоже ! ти би боље казат зпао! — 
„„„Ако трагкиш . . .  ,иии „Уена усну вађо 
„Ир’је нег еунце у валово зађе.ц

Даље сунце иричат не умједе,
Јера му се путовати хтједе;

Збогом и тн, збогом мила секо,
Ал би братац још ти нешто реко :
И у напр’јед нека срећа иоје,
У љубави нека свита дане ;
Тако Милче љубави ти моје,
Тако, тако мајчине ти pane !

У Р и с н у, Септембра мјесеца 1884.
11вел>а.

Моја удадба.
Лриповијет/са Г. ///етрантони-Минhunu.

С талијанскога. Нревео Филиа Ј. Ковачевић.
(Наставак).

Брућпна до душо бијаше велика, ама опет онај 
дебели хлад густе и зелеие шуме примами ме к себи. 
Пређох дијелу раиан, те се нружа од машо кућо до 
ирвих топола. Вијах ти јако забрииута; моје се ми- 
сли врзаху све около њега, около онога непозианика. 
Чињаше ми се као да видмм нред собом тога човје- 
ка: . блиједна, мледна, мушкога, јуначкога гласа ; 
-човјека племенитпх начсла, коме за врат етојаше 
коса напраене иропасти, која би и његове радпике 
нагрдила. 0  ! како ми он друкчији бијаше од свакога, 
а особито од Ђулија !

Смањена и изгубљона у тијем мислима, стуиах 
наиријед безбрижно као да најесам била нри еоби. 
Кад еве од једном завикаће човјек нокрај мене : | 
чувај ее ! и исги трен одвали својијем шта- 
пом јаки ударац ио глави једној змији, која се бија- 
ше нреда мном најежила и спремила да ме уиекне, 
тек бих на њу угазила. —

Кормно, нијеемо још на врхунцу романа ! Што 
да то заводим V Мој је сиаеитељ био Ђорђмје. Меив 
није лако препанути ; еа свим тим бијах потресена, 
ма не од змијина страха. Тај ненадни тренутак у 
оиој расијаиоети бјсше ми пао на душу као из уба- 
ха. Ја, змијп, Ђорјјије, самоћа..........

Да иокријем евоју узбуђеноет, прскретих руке, 
па стадох непомична да ноематрам и нотоше трзање 
једнога живинчета, којо се смрћу бораше. Кад се 
мадо иовратих да се лклу насмијати и про1’оворити :

— Хвада вам — рекох — Ђорђије ! Хвала 
вам што сте ми спасли живот !

— Јесте ли се унлашили !
— Којешта! Змцје и жене познају ее ; ова ив' 

сретница задоцњела с е ; ДЈ)уге су живјеле у августу, 
а она јо сада цркла еа свим својшч обманама . . . 
Добро, кад нијесге пошли.

— Евала ! Ви ми сада поиијевате.
— Са свим друго ; шћела бих знати јеете ли 

се задржали баш за то, да ме избавите неирилика.
Шаљах се само да оћсрам страх и немир. Ђор- 

ђије пак, неиомнчан, глодаше ме оштро, наћезатим 
некијем чудом и иронијом :

— Кад еам дошао на штацију, влак је већ био 
кренуо.

— 0, стриц Карло не ће вам опроетити такво 
издајетво!

— Ви ћете ме госпођице, извинити код љега. 
Ја сам се одмах повратио на први иут; једно дије- 
те ми каза, да ћу хладом прије приенјетн и да ее ] 
не by опржити ио сунцу. Заузет иословима, ја врло I 
ријетко шетам с вечери ио нољу. Ова су мјеста ј 
чаробна: итице, древад, цвијеће — све ми се чини ј 
као да ми нешто иричају, одавео се внјосмо видјели.

До душе имају и разлог; ја сам изгубио бусолу, за- 
шао еам с иута.

— Зашао ! Виће добром вољом.
— He марим за кучји иагон ; окладио бих се 

да пзмеђу два иута узимам онај лиши.
— Жао ми је вас !
— 0  ! иазите добро, не шалите се са мном. 

Душе ми моје, не иознајем до једнога иута : иута 
иравога. Тога by се иута држати увијек, докле ми 
иод грлом ускуца.

Он изусти ове ријечи неком илемепитом суро- 
Boinby 5 за тим се устави, погледа ме ватреноуочи, 
као да ме нагонл, да посумњам о ње.чу.

Мени се чињаше као да ме куша, испитује 
оним оштрим, нродрљивим ногледом ; ја се не усу- 
ђивах ногледати га, пгга више, мишљах да би боље 
било вратити се кући. Ама носјета маломе сираку ? 
Дан нрије отишао је с тобом, па ме морао нестр- 
пл.иво ишчекивати. За тим стриц Карло отшнао је 
у Фиреш|,е, вратиће се ирије мрака. Ha non љетку 
стрина Марта, Ерминија, Ђ уллјо како бише дочека- 
ли мога новог пријатеља ? Ђорђије се досЈети мије 
забуне.

— Гоенођице — проговори па јодап пут — 
слободан сам да вас занитам: јесте ли на шетљм 
случајно, или ваша шетња има сврхе, цијел.и У

Ти мознајеш, Корино, неку Катар.шу, сметену, 
која no умије лагати ; али каквијем иравом да он 
уводи моје после ?

— Зашго ме то пигате ? — упадох му у ријеч 
зацрвењевши се као скрлат.

— Вићу елободам . . . ви изгледате као да би 
ми шћели рећи : треба да останем еама ; зашто пе 
идете ћа, зашто стојито ту на моју доеаду ? . . . 
Нехарнице ! Сиаеао сам вам живот оетајући ту . . .  
Ђорђије ее оемјехну: тај ос.мјех, тај ирви, помладн 
га, даде му некп израз добрч, љубавни, али у иего 
вријеме ђавољасти.

— Ви ми чииите крино зову!>и ме нехарницом .. .
е иа добро, хоћу да будем иекрена : моја шетња
има неку цијељ . . .  неко ме чека.

Он се смути; осмјех иостадо ироничан, поглед 
хладан и суров. — A ! — уздапу гризући усне. — 
Шта мислите, могу ли доћн на штацију окренувши 
дијевијем иутем ?

— К.ушајте, оно веле људи, да сви иутови у 
Рим воде. Ја се шаљах, али ее љему не ведраше 
чело. Скидо шешир, поздравн ме тако учевним no- 
клоном, да би му и сами Т>улијо, који је мајстор у 
томе, завидио.

Уиути с е . . .  ја га гледах неиомично, увјерена 
да не ће отићи ћа ; и збиља новрати се иза два три 
корака, примаче се мени одлучно и пружи ми руку ; 
ја му иуштах моју без икаква усиљавања.

— Катарино, пошто се не bexio више видјети, 
онда ми доиустите да вам кажем, кано be ови трс- 
нуци, које сам овђе с вама провео, ублаживаги гор-
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кост мојих будућих дана. He смијем вам открити 
ништа што мис;шм, али сам био пекад пријатељ с 
вашијем оцем, те ако вам се чпни да је иј>ијател>- 
ство добра сиромаха али иоштена човјока ж; љена и 
лијсиа ствар, онда вас молим иримите ово моје. Ви 
и незнајући учннили сте ми добра, и ја иолазим 
одавле елободннји, задовољнији. Кажите етрицу, да 
iiCMO се видјети кроз мало дана, друкчије . . .  на 
сваки начин чуће од мене гласа.

Његова рука дрхтијаше стискајући моју, која 
бијаше као мраз међу љегове вреле ирете. Стојах 
управо иред љиме, мјерећп, да ли му у својој ма- 
ленкости допирах до срца, као Ђулијсга Ромеу.

— Збогом, Катарино ! — промуца онуздишуНи.
У тај се час озва звијук са штације; он бјеше.

изгубио и други влак. . .  другијех и немаше до ве 
чери. Ђорђију као да то бијаше мило, занитаће:

— Хоће ли бити стриц Карло дома ?
— He, отишао је у Фиренце, ма ће доћи на 

објед; стрини, рођачици, биће мило . . .
— He, не, милије ми је останути овђе. Ви по- 

ђите, ђе имате, не ћу вам сметаги, чекаКу вас овђе.
— Онда дођите са мном.
— He идете дакле на никакво рочиште ? — 

Нраци радости синуше по ње1'овом тужном лицу. — 
Опростите ми, Катарино, стидпм се онога, шт</е;ш 
емио и помислити ; ја сам оетарао, зломисан. — Цо- 
гледа ме слатко и пружи ми руку, коју ја ирихватих 
иитта маљом вољом, него ми ју он пружио.

Уђосмо у густу гиуму од костаља. Неколико 
пера бијаше ноћу отпало, иа се њихов шум удружио 
жубором поточића, те сс дол>е кроз траву и ијешчн- 
иу пошалио ; косовци на махове цијукаху, ми му- 
часмо.

А ја, ослаљајућп се на његову руку, мишљах? 
како ће просудити опај страпац ову симпатију, коју 
му указујем ? И зашто се ја, толико охола и равно- 
душна, осјећам нотресена украј њега ?

— Катарино — иоче он од једном еавијајући 
се к мени — Катарино, је ли, вама није жао, што 
вас по имену вичем ? Остарао сам, а желио сам 
много добра вашему оцу, па со еада сјећам да сам 
и вас ђевојчицом гледао. Говорите слободно. Је ли, 
нрећерана је моја потежност. нгго сам се иримио, 
да вае нратим ? Моје друштво сам вам намакао из 
иеке себичности, нс ? Могу ее иохвалитп, да сам 
вас, отрагу осамнаест година, на рукама ноеио ; ја 
за вас нијесам друго него један непознаник . . .

— Нека! пека! Маните се тијех рачуна, за 
иоје ми Јкене не маримо. Вп свс говорите да сте 
оетарали ; ваљда тијем желите да вам ее и ја нсно- 
виједам како сам веК баба...  Е на добро, и ја со 
сјећам ваших давних, давних иохода ! Тад сам 
била мало сироче, завијено у цј)»л, дошла из Пари* 
за ђе сам се родила, да живим међу венознатим ро- 
дитељима. којијема ни језика не разумијах. Сјећам 
се да сам тога пута сањала отворенијем очима и да 
сам вам новјеравала сваку евоју ђетињарију. Ви ете

ме иосље тога заборавили. нијеете више долазили 
да ме видите; са свим јим често смо са стрицем о 
вама говорнли.

— И ви сте сањали отворенијем очима ?
— Нијесам друго раднла. Вријеме је као муња 

пролазило, а ја сам еамо у сновима живјела. Мало 
сироче о коме сада говоримо било је нешто искусни- 
је од ирисутне Катарине, која ие позпаје иравога 
живота, него чеото нута лети крогз облаке траже^и 
изгубљсне родитеље, који су је тако рано оставили.. .

Вјерујеш ли, Корин > моја, да сам ја могла тако 
говорити, ja кријана, сгиштена, нијема Катарина ? 
Ипак ми није била намјера да га потресем, да га 
заљубим. Моје се ерце отвараше њему, тоиљаше се 
1шд жаром његових ногледа, не знајући још, да сам 
зал»убл>ена. На један пут пустих со од њега, екло* 
иих руке као на молитву, на онда :

— Ђорђијо Адалберти, ви, који сте »ознввали 
мојега оца, говорите ми о њему ! Нико ми ннје о 
томе ни ријечи пиенуо. Говорите ми о моме оцу, 
на ћете бити мој нријатсљ, ja by вам бити у велико 
харна. . . — Рекох и загуших се у горки илач.

— Ваш је отац био племенит и несретан ! — 
Ђорђије заклоии очи рукама као оисјенут. — Катари- 
но, ја сам много дужан вашему оиу. On је био де- 
сет година етарији од мене ; огранак crape илемиВ- 
ске иородице, противне либералним идејама, оетавио 
је своју nyhy, па се бацио на иустоловину, да пра 
ти у рат цара Карла Алберта. Када Италији окре- 
нуше кола низа страну, утече прогнаником у Нариз, 
ои, учеван а пјсснкк од нрироде и обичаја, да се 
намјести у једну банку. Ја сам еачувао његова ни* 
сма. Оно љегово божанствено иријатељство зппаљи« 
впше ми душу гњевом и милоерђем. везиваше ме за 
крјеиост, а данас, на ждријелу моје проиасти, по* 
стало ми је најјачим ослонцем. Катарино, желите лл 
она имсма V Она много говоре о вашој мајци ; није- 
сам је иознавао, ма је морала бити апдио божи, 
андио туге и бола. Умрла је у двадесетој години : 
једно нисмо садржава њену смр г . . .  Мало затим но- 
стало је и мужа . . .  Ема, Катарино ! Немој илакати, 
не замичи се тако !

Ја га више не слушах. Кушала сам залуд да 
уставим уздиеаје, ма се они одвајаху тешки, дугачки, 
Утекох, зађох сама у шуму, падох ничице на траву. 
Сирота од колијевке, не знавах што хоће рећи изгу- 
битинајодан пут родитеље. Кадикад ђететом иоква- 
сила сам сузама обрашчиће гледајући на друге мајке 
како евоју ђеду љубе, a ја је немам ; мало доцније 
говорили су ми о родителлша на ирескочке, и то не 
вазда лијеио. А еад све од јсдном чуги од једпог 
поштеног човјека да је мој отац био јунак, а моја 
мајка андио . . .  0  ! Корино моја, у томе часу осје- 
тила еам цијели ужас моје necpehe. Ја сам лежала 
снотакнута: горке еу ми сузе низ лнце текле . . . 
уздисала сам . . .  плакала сам.

(НаставпКе се.

Омиропа Изијада.
С грч/сог од Ј. М. Врваце. 

III. II је в а њ е.
Кад војводе у ред бојни ноставише војску,
С виком с циком, ка’но итице, иђаху Тројашш ; 
Као што се иебо ори од цике ждраљева,

Кад од зиме и од кише неирестане бјгже, 
Па на воде Океапа с грактањем елијећу, 
Те доносе Пигмејцима иокољ и убиство,
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II из зрака тад замећу с њима грдну борбу.
С друге стране муком иду огњени Ахајци,
Пуни срца и iipcniyha, да друг друга брани.
Ка’ јужина кад врхове брда заогрнс 

. Густом маглом — нерадо је гледају пастири,
Г А лупежу милија је него црна иојца,

Дотден видиш, доклен можеш камеиом добацит’ — 
Тако њима испид иога густа се ирашина 
Иоднзала; а нољаном брзо иројурише.
Кад се војске једна другој близу примакоте, 
Тројцима је предњачио дивни Александро.
На илећи му иардалина, мач и лук сав’јени ;
Ла два копља витлат’ стаде мједом окована,
И нозива све најбоље јунаке Ахајске 

; Да с’ огледе и с њим боре на страшном мегдану. 
Кад га спази Менелаје, љубимац Ареја. 
гБе иред војском силним кроком нанриједа стуна 5 
Као што се лав весели кад на ил’јен наиђе,
На јелена рогатога или дивокозу,
Кад се десл, а гладан је, иа их јести стане,
Ма га брзи иси ћерали и снажни младићи,
Тако исто ЈМеиелаје покликну радосно 
Кад очима Алексан фа виђе богуликог;
Зликовцу се осветити бјеше наумио,
Одма с кола са оружјем скочи на землашу.
Али кад га Александро виђе богулики,
Ђе пред ирвим родом стоји, срцо xty се смути,
У гомилу натраг скочи, да побјеже смрти.
Као змију кад ко спази у горсном ждријелу, 
Натраг бјежи, од страха му уздрхте кољена,
Г1а одјури, Пљедоћа му низ лице се просие :
Тако псто у гомилу зормих Тројанада 
Александро богулики од страха умаче.
Кад га виђе, поче Хектор да га ружно грди : 
„Нееретниче, дивна лица, жснару варљиви,
„Да се ниси ни родио, да без ђеце умреш,
„Из свег срца то ти желим, и боље би бил ,̂ 
„Него да со свијет с тобом бручи и уклиња. 
„Одиста ће у см’јсх пукнут’ коомати Axappf,
„Кад тс виде тако дивна, првог мејдпнџију,
„А срце ти но иознајо снаге ни храбрости.
„Са лнђама мореиловиим зар ои смио такпв 
„Навестп ее на иучину, с бираном дружином 
„И у туђу ноћи земл.у, и из даљне земл>е,
„Онаху људи ратоборних. дивну одвест’ жену ? 
гШта зар нећеш ночекати зорног Менелаја ? 
„Иознао би, ког јунака имаш младу љубу, 
„Иомогли ти ништа неби дари Афродите,
„Ни д»еиота, кад с’ у нраху преметати станеш. 
„Тројанци еу страшл>ивице веље, иначе би 
rBeh идавна обукао камену кошуљу,
„Због злочина, колико си њима иочинио.
На то њему Александро збори богулики :
„0  Хектор^, прано си ме кара’, криво ниси,
„Вазда ти је срце тврдо, ка’ сјекира љута,
„Кад нроз дрво, од замаха човјечјсг, избија,
„Кад вјештином лађу теше, те му снагу јача. 
„Тако ти је у грудима срце од челика

„Не кори мо љунким даром златие АФродите, 
Ј,Славне даре од Богова ирезират’ не вал*а 
„Кад пх дају ; сам их нико добит’ не 6и мога’. 
„Ако хоћеш да се еада борим и војујем,
„Свн Тројанди нека сједну и с њима Ахајци. 
„На средину ставите ме с зорним Менелајсм 
„За Јелену и за благо да мегдан д’јелимо : 
„Који буде надјачао и другог савлада’,
„Нека дома ц’јело благо н жсну иоввде ;
„Ви остали у љубави тада међу собом 
„Тврду вјеру ухватите, на једни у Троји 
в11ек станују бусовитој, а други нск Аргу, 
„Што 'но коње храии, морем иођу,
„И отплове у Ахају, пуну дивних жена,
Тако рече, а трме се Хсктор обрадова ;
Mel) Тројанце тада иођо и устави чстс,
Држећ’ коиље но сриједн — сви ее умпрнше. 
Сгријелама гађаху га космати Ахмјци,
И камеље иодизаху, пут љега бацаху.
Ал’ завика Атровићу, крал> јунака, еилцо : 
гП|>еетаните, не гађајте јмгади Ахајски,
„Хоће непгго да говори Xei т )р нсрјаннче.
Тако рече, пристадошо и умирнше со ;
Ме1;у обје војске Хектор сгаде и прозбори :
„0  Тројанци и кићеии чујте ме Ахајци, 
„Саслушајте игго говори дивни Александро, 
„Због кога се међу нама борба расиалила : 
пСви остали нек Тројанци оједиу и Ахајци, 
„Нек ка земљу илодородну положе оружје,
„А on he се на средини иерит’ Менелају 
„Дп о благу и Јелени мегдан подијеле ;
_-Који б/де надјачао и другог савлада’,
„Иека дома ц’јело благо и жену иопеде,
РА ми други у љубави да се закунемо, 

да тврду .међу собом вјеру ухватимо.
Тако рече, а сви оии муком умукоше.
Тад им ноче Меиелаје да з6ој>и грлати :
„Дед и мене чујте сада, јер најиећи јади 
„Моју душу ]сеу снашли ; ал’ сам наумио 
гДа Тројанце и Ахајце у миру раздвојим ; 
гЈер ете многе претрпјели јаде и нсвол*е 
„3’бог заваде, те је са мном Парид започео. 
„Доџесите два јагњета, бијело и црно,
„Зсмљи ј.едно, друго сунцу. Ја hy једно Диву. 
пКод младих је намет људи вазда превртљива ; 
„Али старац, што у прошлост види и будућност, 
гКуда дође, иази добро га обије страие.
Тако р че. Сва ее војека томе обессли 
Надајућ’ се да he престат’ од крвавог рата.
У редове кола ставе, иа из њих искоче,
Па оружје с еебе скину, на земљу га етаве, 
Један близу до другога ; нростор напунише. 
Тада Хекгор два телала охирави пут града, 
Два јагљета да донесу и Пријама зовну.
И Атревић, еилни краљу, посла Талтибија,
До брзијех отирави га лађа, да донесе 
Једно јагље, и он.нође и иослуша краља.

{Наставиће се.)

Кладенац, и шеталица.
Прича Едгара Пое. 

(Наставак.)
Најзад моје иружене р>ке сретоше неку 

препону : то је био зид, по нзгледу као да је 
камеиа, — био је гладак, влажан и хлл^ан.

| по крај тог зида поллгано, све ппппјући по ноду, са 
| иеиовјерењем, сјетовши ее некпјех прича. Али иа тај 

начкн никако није могуће било одредптн всличину 
моје тамнице, jep оам ja могао обићн евуђ около м

I доћи опет на исто мјесто, а да то и не спазим, јер 
чврсту | је зпд 5ио свуђ раван. Имајућп ово на уму иочне.м 
био од ј тражити ножић, који ми је био у џеиу, кад еу ме 
Пођем * 1 повели у еуд; алп га већ не бјеше уза me, ц моју
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пређашњу одјећу замвјеииле су хаљине од некакво 
1 р}бе матерИје. Ја caw хто<» забости хрт од ножа у 
какву-гођ пуклотину у зиду, с тнЈем да забиљезким 
wjecTO с кога caw иошао. To нпје било тешко учнни- 
TII п на другн начпн, иего у нереду мојих мисли чи- 
иило ми се, да је то једна тешкоћа, ко̂ а се не може 
саиладати.

Откинем Једап ремпк од wojuiex хаљина и метнем 
га на земљу пружнвшв га од зида иод правијем уг- 
.iow у цијелој њсговој дужнни. Обнлазећи тамницу 
иажљиво ове пипај^ћи wopao caw ваићи иод сваки 
начвн опет на тај pewiiK, кад свршпм обиљежеље. Бар 
caw ја тако мислио, нс узевши у обзнр величине там- 
иице и слабост моју. Под је био влажап и клвзав ; 
иеко caw врнјсме ншао no њему снотнчући се, за тим 
поиузнем в naflHew. Будућп страшно ywopaii, imjecaw 
uwao воље да се A^ew, те лежећи тако, заспим.

Пробудившм се и пруживши руку, нађем крај 
себе љеба u конату воде. Ум wn је бно сувише ywo
paii, да размпшља о тој околностн, те caw ирвопуо 
јести и Ш1ти с великом вoљow. Кроз неколвко мину- 
та ја опет наставим моје иутовање око тамнице и, с 
велпком wynow, дoђew најзад до pewana. До опог 
часа кад сам пануо, набројао caw 52 корака, а други 
пут још 48. Дакле свега једно сто корача.ји, и рачу- 
иајући два корака у јарду, ја caw претиоетавио, да 
тамница iiwa у окружиости иодссет јарада. У оеталом 
ја caw наилазио на waoro таквијех углова у зидивп- 
т а , те imjecaw morao одредитн облик тог гроба, — 
нијесам се никако worao уздржати од мисли, да је то 
гроб за жпве.

Нпјесам се много обеселио towo открићу: од ње* 
га се нијесам worao надати ннкаквоЈ срећи, алн нека 
неодређена радозналост побуђивила we је, да иродужни 
II дал.е истраживање. Оставивши зид, одважим се 
проћп у простој) по правој линијн. Испрва caw се 
тшицао с иајвишом иажњом, јер земљиште je бпло 
несигурно и клвзаво, али caw ее послије ослободпо 
те caw пошао савршсно слободно наиријед. Нрошавпш 
десет или дванаеет корака, auunew ногом за остатак 
од откинутог pewuKa на wojuj хаљинн и надпем у 
пајввшем waxy лицем доље.

Изгубившв се од иада, нијеспм одмах спазио 
доста чудновату околност која је иривукла тоју пажњу 
неколико секунада доцнијс. Ево што je то било: woj
иодваљак тицао се је нода тамнице, а губице и горњн 
дио главе, u ако су бнли сиЈштенн још на ииже 
нсго иодваљак, нпјесу се тицали ничега. У нсто врпје- 
we учинило wii се, као да неко влажно исиарен.е и 
wnpuc од псчурака иодиже се оздо до wor носа. Ста- 
new шшати око себе н протрнем, видјсвши, да caw 
паиуо до cawor краја кладенца округлог облика, ког 
величниу Hiijecaw worao у to Bpiijcwe одредпти. Пнпа- 
ј\ћи крајсве тог кладенца, псиаде ми за руком одва- 
лити waлl! комаднћ камена, ког бацпм у jawy ослуш- 
кујућн како одјекује удараЈући се о краЈОве кладен- 
ца и најпослије потону у воду са звуком ког је одјек 
повторио. Тај иств час, над мојом главом чу се inyw 
као да су се отворпла и оии час затворпла врата, и 
слабачки зрак свјетлости, взненадно иресјекавшп 
Tawy, тако исто пзгуби се.

Сад caw тек разумио, каква wh је страшиа cwpT 
одређена, ua caw се обеселио, што we je слпјепи случај 
сиасао од њс. Да учиних још један корак, не бих више 
нидпо бијела свијета ! Ова с.мрт, од к<»је caw се сиа- 
оао, управ бнла je такова какву caw држао за измшп. 
љрну, номогућу, кад су ми прнчали о дјелима ннквп- 
зиције. Њене жртве вазда су осуђивали на cwpT: или

с најжешћпм фвзичнпм страдањима, или са спима 
страхотама наравствениЈех мука. Menu су одредилн 
иошљедњу врсту смрти : wojn жпеци тако су
били узбуђени, у нсреду ушљед дугог страдања, да 
caw ја презао од звука сопсгвсног wor глаеа и 
постао у сваком одношају одличан субЈект за ону 
врсту мука, које с.у мене очекнвале.

Дргићући свв ем удоввма, пипајућп отступио сам 
опет до зида рнјешивши риднје умријети тамо, него 
се подврћн страхотама кладеиаца, Kojiijex је моје уо- 
бражење већ иеколико впђело у мраку моје тамнвце.

У друкчијем стаљу ума ја бих вмао толико од- 
важности, да бих одједном свршио са CBnjew тијем 
мукама. стрмоглавивии1 у отворсну бездану, алн caw 
ја сад био кукавни страшљивдц. Уз то ја пијесам за- 
борављао нп оно, што caw читао о овијем кладенцима, 
a Toje, да иротив н а п р а с н о г  ирекидања жпнота 
онај псти паклени геннје, који јс скројио цио тај илан, 
измвслио је начин, да се то осујети, да не ywpe кад 
ко хоће.

Од велике узбуђеностп нијесам worao спаватв 
пеколико сати, алп caw најпоелије заспао. Пробуднвшн 
се опет caw нашао Kpaj себе хљеба и конату воде. 
Љута we жеђ морнла, те ја на један душек нсиразвнм 
тај суд. По евој прилвци нешто су билв усулм у ту 
воду, јер тек caw je иопио, они час caw се завсо у 
најтврђи сан, слнчан сну смрти. Колико је времена 
трајао — не anaw али кад caw отворио очи иредмстп 
око w£He моглп су се виђетв. Благодарећв пекој 
чудноватој сијерој свјстлости која јс, не зна се откуд, 
долазила, worao caw разгледати сав иростор wojo 
тамнвце.

Врло caw се преварпо што сс твче љезине 
просторије; зидовв њенп нијесу могли вмати више од 
двадесет и пет јарада у окружности ; и на неколико 
ппшута овај we ироналазак врло огорчио, — и ако, 
ираво рећи, imjecaw се uwao рашта огорчаватп, јср 
у страшннм околноспша, у којима caw се налазпо, 
какво је woi-ло шчатн значење већа илн wai&a ироото- 
рија TawHime ? Hero се woja душа чудновато везала 
за те еитнице, и ја caw се етарао да дознам како 
caw се worao прсварити у мјерсњу. Најзад нстина, 
као муња, сину. У првом wow покушају да (»6uijow там* 
ницу ја caw взброијо педесет н два корака до оног часа, 
кад сам паднуо ; морао сам бити само дна корака 
далеко од ремика, joj) сам обишао био готово сав 
зид около. Али сам ту застао и, нробудивти се, ио 
свој прилици иошао сам назад и таким начином је- 
дан исти иростор два пут грошао. Нерсд у мисли- 
wa сметао ми је те ие могах спазити, да ми се је 
у иочетку обилажења зид налазио с лијеве стране, a 
ири крају он ми је дошао с деснс.

(HacTaeulic се.)

КОРЕСПОНДЕНЦИЈА.
Лјсснику пјесаиа: «Њ о ј у д а л, и н и» и „Т с б е љ у- 

бим  н з н а д  свега** у Котору. — Нијесу за уиотрсбу ове 
цјесме Вашс. He хит. јте на јавност прије времена н зрелости. 
Много пјесама ваља да прогута огањ или уреднички кошар, док 
једиа саарије 8а јавност. Млад сте, иа се етрпите.

Гоенод. Ђ. Л. у II о д г о р и ц и. — Вашу цјеему : „Фанп- 
ки“ морали смо сахраннти у — кошар. Нрођите ее ијссншитва. 
Није оно за Вас. Музе Вас не воле.

II р п i а т е л> у  у Н о в о м е. — УКи he у идући број. 
3,̂ )аво I

И в е л> и у Р и с п у. — Драге вол>е.

Д е v и е, у unaauapijju ЧитаоЈЈПде Цехиљске.


