
Иалапи еваког четвртка 
иа цпјс-лом табаку.
; Стајс аа  Црну Гору, Лу. 
стро-Угарску, Босну и Хер-
цеговину:

одншн.р . . 4 Фор.
на по годинс . ‘2 „

четврт године 1 „
Крвију и све друге зе.нле 
Јишн.е . 15 Фраиака

иУиогодине 8 „
ла три мјеседа 4 „
у злату.

ЦРНОГОРКА
ЛИСТ ЗА

КШ1ШН0СТ и пош.
У џ е д н и к :

ЈОВАН ПАВЛОВИЋ.

Нретплата из Црне Го_-* 
ре и сва писма шал>у се 
самом уреднику.

Претплата из Србије у- 
пућује сс Велимиру Вало- 
жнЈ.у у Биоград, а из дру- 
гијех крајева под адрееом 
Р. Ramadanovic Cattaro 
(за „Црногоркуи).

Претплату нримају свд 
наиш књижарн ц нови- 
нареке сксиедидије. Нс- 
франкирана лисма не дри- 
мају се.
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С р п с к а м а т  и.
'У  кољевци мајка млада — 

^Сриска мајка — чедо њишв: 
Зету милу, сриска нада 
Да иорасте што повише:

„Расти кћери — мајка пјева, 
Док порастеш згодна, ’хола;
0  слави ти мајка сн’јева, 
Бићеш љуба ти сокола!

Рашком ћу те ја удати ; 
Рсдићеш му ти Србију ;
Кад ноетанеш ћерко мати, 
Отети ћеш Византију !

Унука ћеш кћери драга 
У Душаиа имат’ цара,
У њега he Босна наћи 
И Бугарека гоеиодара.

Македонску, Румелију,
Ђедовину светог Саво 
Његова ho ђеца храбра 
Да освоје, да саставе!

Славом he ти нород сјати, 
Бићеш силна кћсри моја,
Вељег царства бићеш мати, 
Цароваћо ђеца твоја !м —

На то арФО струна пуче, 
Српска мајка ијеват’ преста, 
Звук со нечу — глас умучо . . .  
Но тишина и та песга !

Иробуди се Зета мала:
„Мајко драга, виђех чудо 1“
И на то јо заплакала.
„Какво чудо, д’јете лудо ?ц

„Бјех велика, бјех ја сјајна,
Ш  глави ми круна бјеше,
Ка’ даница зв’језда бајиа, 
Дијаманта сјајног пуна.

To не бјсше драгв камен 
Ка’ на твојој круни што је,

Бећ то бјешо живи пламен 
Те гријаше срде моје!

У тој срећи вила б’јела 
У дворове дође моје,
На на златан трон јв сјела,
Те ма нјесму ста да иоје.

Пјевала је Рашкој, цару 
Српског рода бљеск и славу, 
Ијевала је оном који 
Византији сломи главу!

На Лазара када дође,
Сузе вила славска ироли,
И из двора шће да иођо 
11о је јадна ја умолих.

Па је питах: „Кажи Зети 
С српском ђецом icto ће бити ?и 
„Туђин ће их згњечит’ клети, 
Ланцем роиства опколити!

Унучад he твоја, јаде,
Један другог иочет’ бити,
Раздор ће их слабо младо 
Растројити — уншптитиц.

Тад ја рекох: „вило мила,
Вјсра и крв њих ћо тада 
Сасгавити — а тад сила 
Која ће их да савлада ? \и

„Није тако! Крв и вјера 
Уништиће Сриство, јадна,
Доћ’ ho Зето са сјевера 
Једна змија грозна гладна.

Присилиће ђвцу луду 
Да у Рима спас заишту,
Тад ће бити двије вјере 
На српскоме ох земљишту.

Са истока дивља орда 
Па Косово доћ’ ће поље,
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Поиједићв — оштра ћорда, 
Ришћанско ће све да коље.!

Половина Српства ту ће 
Ислам турски да ирихвати,
А чест једна иогинуке,
Текар роиства да с’ не лати!

Какова их сила вило 
Избавити роиства може ?“

пВјсру сваки нека своју 
И ио еада.држи, штује.
Али крпцу., крод и славу 
1Јека срнску свак поштује!

Три he вјере а три крви 
Међ’ Србима да се створе, 
Змај he ислам све да смрви 
До малено Црно Горе!

А у њој he шаиа људи 
Душанову круну скрити, 
Њом ће они срнском цару 
Дичну главу окититиЈ“

„Али како, вило драга,
Да се Срби јадни сложе ?

Нек се сложе — тад he ора’
Са Ловћена саћи горда 
‘Ваше ланце робовања 
Његова he расјећ’ ћордаД

*  ,, 
*  *

У кољевци чедо младо 
Српска мајка и еад њише :
Чедо младо, Црна Горо,
Расти, расти више, више:!

Ј. Поиовић-Липовац.

0  ПЈЕСНИШТВУ НАШИЈЕХ ДАНА.
(Наставак.)

Сви су народи пјевали и свн Le пјевати. 
11а п данас поред, свег „реалнстичкоги иравца 
иашега доба,*сви народи ијевају: и дивљачдки и 
иајшипе образованн. ГГјесништво је сваком у 
души. Разлика је само у начину пјевања и у 
вриједности ијесдичкијех производа.

До екора се мислило, да само стари Грци 
и РшЈљади вриједе спомена, кад је ријеч о нје- 
сништву. И данас се ib h x o b o  пјесништво назив- 
ље ио иревасходсдзду „класпчно“ . Но што се 
више свијет унознаје са цијелнм родом људ- 
ским, што се већма шири евестрано иознаваље 
појединих народгц еве се већма долази до са- 
онања, да су и други лароди етарога доба, a 
не само Грци и Римљани. још те како лијепо 
лјевали. 0д како су се почели мисирски јеро- 
глифи лроучавати и д.ешиФровати, пронаитло се 
да еу Мисирци најстарији до данас у исторпји 
дознати чјеснички народ. Њихов пјееник Иен- 
таур, који је опјевао јуначка дјсла Рамзеса Ве- 
лшшга, пајстарији је пјесник, којега историја 
памти. Временом ће се можда још који старији 
иродаћи, Како су дивие арапске нјесме о јуна- 
ку Рустему (њиховом Краљевићу Марку) и Со- 
храбу, Рустему и ИеФендијару, Бишену и Ме- 
диши! Ца како су дивне индиЈеке ијееме о Са- 
Јзлтри и Сатјавату, о Впсзамлтри и Васиштп и 
т. д, Дјесме јуначке у Татара и Монгола заслу- 
жују да св помеиу поред елеких пјеса- 
ма Грка и Римл.апа, и ако не што се тиче 
Форме, али за ниједо што се тлче пјесничкога 
садржаја.

Но ,т не идемо далеко — ето нас Срба- 
л п тгок т лздаде Вук наше народнв лјесме,

Једва je ко у свијету зпао, да је парод срп- 
ски —  ло лраваеходству лјеснички ларод. Да- 
нас лајстрожлји крнтнчарн и естетичари етав- 
љају пашс народне лјесме у исти ред са Или- 
јадом и Одисејом, најсавршеиијим елским лро- 
изводима свијех врсмена л народа, и признају 
лароду ерпеком есобити пјесдичкн талепат.

Као што neli рекосмо, разлика у лјесни- 
штву евијех народа и времела лежи у облику 
и садржају. Iliio се тлче савршенства облика, 
стоји изван еваке сумње, да су стари Јелцни 
надмашлли све друге старилске народе, у коли- 
ко их до данае нозпајемо, а у многом ногледу 
стоје и над данашњијсма. Све гране ијесништва 
израђене су у њих е таквом иажљом на љело- 
ту спол*а1лњу и унутрашњу, е толиком мајстор- 
ском вјештином у пластичвом извађању, у пред- 
стави хармоније измеђ облика и садржаја, да п 
даиас дјела њихова служе на углед свјема на- 
родпма. У елеком лјесништву њихова Илијада 
и Одиссја стоји на лрвом мјесту. До тог савр- 
шеиства у свему није се уздигло ни једло ио- 
добпо дјело осталијех народа, премда се у по- 
јединим љепотама може мјерити с тим класич- 
ким производима старога јелинског духа. Лије- 
па је ипдијска Махабарата и има мпого слично- 
стп с Илијадом, али ипак иије то што је Мли- 
јада, јер јој Фали савршенство облика. Лпјепа 
је н индијска Рамајана и лма много сличности 
с Омировом Одисејом, али ииак није то што је 
Одисеја, из истога разлога. Нијемцп имају сво- 
је Нибелунге, Французн своју пјеему о Ролан- 
ду, али све је то лодалеко од класичких узора 
старојелинских. Ми Срби можемо ее поносити 
народним лјесмама својим, али то је тек 
радсодично благо name, раздробљено ла многа 
зрна бисерна, која стоје расута и свако за
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себе, јер нијесмо пмали ијгсничкога генпја, да 
од тога бисера састави СЈајну круну, која би 
евијетлила нама и цијелом свнјету, као што 
свпјетли Омирова Илијада и Одисеја.

На не само у епском, него и у лирском 
и драматском пјесништву стари су Јелини до- 
стигли највиши врхунад међу народима стари- 
јема. Најстарија је до сад позната лирнка се- 
митска. Мисирска лирика, коју налазимо у је- 
роглиФима, скроз је божанског садржаја. To 
су просте молитве обливене славом и велича- 
њем божанства. Облик иаралелизма впди се 
јасно па њима. Такви су исти остатци вави- 
лоиских и асирских псалама. Међу Семићани- 
ма највише су се узвисили Чивути у религи- 
озиој лирици. Ту је снага и дубљина осјећа- 
ња достигла доиста највиши степен. Из срца 
растопљеног у оејећању бије ипак жива ватра 
са невиђепом жестином. Цар Давид н. нр. 
пјесник је од трајне вриједности, пјесник бола 
и сласти, ијесник прекинљујућега срца, пјесник 
љежне душе која се разгаљује и ведри на сун- 
цу топле вјере у Јехову. Мсто је тако дубока, 
пуна осјећања и ватре, и љубавпа лирика чи- 
вутска. Најљепши јој је бисер у Соломуновој 
„пјесми над пјесмама“ . To су ирости и истип- 
ски, али жнви гласови ириродс, који су се 
уждили на огњу вруће крви, те сукћу пламе- 
иим језицима кроз харФу Соломунову. К овој 
лирици oc*jelian>a у старијсх Чнвута ваља до- 
дати и лирику најплеменитије реФлексије, која 
се код љиховпх пророка уздиже до највиших 
идеја.

И у Ведама старих Индијаиаца налазимо 
јако развијену лирику. И ту нас чссто очара- 
вају чисти гласови нрироде, разгаљује нас на- 
ивна свјежина ирпЈ)однијех осјећаја, налазимо 
се као у пекој величанственој сликарници, у 
којој нам успјана источњачка Фантазија изводи 
иред душу најсмјелнје своје слпке. Чивутека 
је ноезија зкивља и ватренија што се тиче са- 
мога осјећања, у њој нревлађује лирска кон- 
центрација ; но у индијској ])азиоврснији су 
обрти II многостручнији су створови Фанта- 
аије.

Али сва семитска лирика заостаје далеко 
пза старе јелииске, што се тиче Формалног са> 
вршеиства. У томе су Јелини мајстори, јер се 
код н>их Формално начело у свему развило до 
највишег степена. Само тако је код н>их појам 
љеиоте, као хармонија духа и магерије, могао 
добити најјаснији и најчистији израз у свему, 
што се зове вјештина, умјетност онога доба. 
У Семићана (Чивута и др.) видпмо исту сплу 
осјећања, видимо исто срце иотресено и раз- 
драгано до најтаље жице свбје, видимо исту 
душу прпјемљиву за сваки утисак живаца; алп 
не видимо оне моћи творачке, која је кадра, да 
осјећано слије у Форму која ће му нотнуно 
одговарати, да савршенству замисли и чуства даде 
и савршенство облика, да дух нронесе кроз 
цијелу материју, кроз цијело градиво, у којем 
хоће да га нокаже, иа да се тај дух види и 
на најмањем парчету. To је бисер у шкољцп.

Код старих Јелииа пак видимо тај бисер 
члст, углачан, фипо отесап п у симетричким 
облицима нзрезан. Сафине пјесме љубавппм 
сластима и страстима, Алкејове нјесме вииу н 
боју, Ибикова туга и Анакреонтов несташлук, 
Архилохова мржља, Пиндарови корови у којима 
говори велика душа његова представљајући у 
исто доба велики дух старога јелинског народа 
—  све су то узорн, који су за дуго свијетлили 
свпјем наро/има те су живјели нослије Јелина 
и жоји се још и данас сјају неиотамњелом свјет- 
лошћу на небу пјесништва л.удског.

Рекли бисмо чисто да су стари Јелшш још 
виши у драматском пјесништву иего у лпрском. 
Бар им се у томе ни један народ старога доба 
није пи приближио, а у ново доба једини је 
Шекспир који их је у драматској вјештини иад- 
машио.

Осталп народп старога доба, те су дошли 
послије Јелипа, п цијели средњи впјек са вели- 
ким дијелом новога доба, у гтјесништву већииом 
ннје пишта друго псго коиија старих Јелина*

To нам је нужно бпло папријед да кажемо 
да бисмо могли доћп до опога, што хоћемо да 
кажемо о нјесништву нашијех дана.

(Наставићс се.)

л у д А.
Ја плетем бпч — љуту камџију — 

Јачу но ону,
Којом се троми хатови бију. 
Дрндарско је у н,ој тегпво,
Чврсти чворови, чврето везиво, — 
Отрован њеиин сплет. —
11 мора брзо готовн бити ;
Та ја је требам, да њом ишнбам 
Овај иогани лажљиви св’јсг.

Ха ! ха !
Смијаћу се ја,
Рашће ми кика
Под мојим бичем кад га стане цика! — 
Та и он се слатко омиј’о 
Када ме је у јаму бацио,
На ме тука’, замицао 
Кроз дубину худу,
Докле unje од човјска —
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Направпо луду.
Луда да! . .

Ха ! Ха ! —
Смијте се rope, хладно стијење,
Нијема шумо, мртво камење!
Ал’ оп ни суза имати не ће 
На око своје,
Да с њима тешки удар ублажи 
Камџије моје.
Што нисам лагао,
Гулио и крао,
Што пијесам Бога 
И људе варао ;
Ни сирачким знојем 
Џеиове пабио,
Ни издајством рода 
На пријесто сио;
Ни иузењем части 
И одличја стиг’о,
Ни народном крвљу 
Нирамиду диг*о, —
Но стојао вазда 
Као бедем-град,
Па хулио сваки 
Нечовјечни рад : —
Св’јет ме ов?ј својим 
Губавилом худим 
Мрзи и прогања 
И назива — лудим . .  .
Ха ! ха !
Па да се не смијем и ја ! —
.Јесте ли чули, лијеми друзи,
Ви голе лити, вреда и лузи :
Ко има душе, части, иоштења, —
Тај данас у св’јет намети нема . . .
0  ! бич, камџију дајте ми ту,
Да га луиим једноад, али мушки, здраво., 
Нек му иреие глава, па му онда иросто 
И ђе има криво — нека има право !

Глбто га само како ее смијо ! —
Како умије
Да се превија — отровна змија!
Кад је код тебе чело ти глади,
Л иза тебе душу ти диже,
Срце ти вади.
Је ли ти нулсда помоћи какве,
Он ти је неда ;
А кад си добро, кад га не требаш,
Он само гледа 
Да ти сломи врат. . .
0  ! брзо, брзо тај л>ути млат — 
Отровни силет,
Да љим ишибам овај бездупиш,
Овај пакосни. — безочни св’јет*!

Ха ! ха !
Безочни д а ! —
Овђе нема чојства, ни јупаштва,
Овђе нема браства, пријатељства,
Овђе нема илеменитих груди,
Овђе нема људи. —
Св’јет је овај трули цвијет 
Без живота и слободе :
На труло се цв’јеће смамиш,
Док те трље не избоде . . .  —
Чујете ли ону грају тамо 
У то доба глухо ? —
Ту је грају иодигнуло 
Женско ухо.

Ту су цуро вјеренице,
Ту су жене мужатице,
Удовице кукавице 
И раснуштенпце.
Код свакоје чега вјереника,
Код свакоје чета јароника,
Љубавника — несретника !
Ха ! х а !
Нек се пјева, нек се игра !
Трупа,
Лупа
Све је скупа!
Смијех, шала 
Нијо мала:
Само скочи, па со вини,
Па попигши, на иоштиии,
На потапкај, иа подуби,
Па иригрлиг, иа пољуби.
Нема стида, нема срама —
Небо се иролама ! . .
Нролама д а ! . . ха ! ха !
Ал’ не ће моја камџија,
Кад њом омјерим тај жеиски цвијет, 
Безочни свнјет,
Нек и њему ирсне глава,
IIа му на част љубавмици,
Милосници, јароници —
И сви јади, што човјеку гради !

Бич ! . . бич ! . . држ’те се л>уди!
Или ви мудри, или ја луди,
Нека он суди !
Чекај со св’јете; готов са.м сада ! . .
Ха ! ха ! ха !
Менн јо доста па срду туге,
]5еликих јада;
Мени је много уволо цв’јеће,
Многа ми нада
Никада више зенути не ће.
Св’јет ми је доста чинио криво :
Клеветан, гољен, руган сам биво ; —
Па што да раднм ? . .
Ха ! х а !
Ја сам се смиј’о ;
Та полудио свлјет је цио! —
Нека их, нека . . . та нека грају :
Керови, вашке на чојка лају.
А људи чудом гледају на ме 
Благо н тијо —
Увију се,
Превију се, —
Као да би рећи шћели :
Што се ниси нама иожалио ? . .
0 !  људи луди,
Ииштавци ви сте,
На за суд нисте ! —
А од својо туге да вам кажем 
Само један дио мали,
Мјесто плача, сажаљења,
Кад би чули — ви би се смијали . . . 
Смијали да ! . . х а ! х а ! —
Па за то ћу да се смијем и ја !
Хоћу да скаиам, свиснем и писнем ;
Од чила момка иостануКу етрв,
Отровом своју зачинићу крв,
У трње евако претворићу цв’јећс : —
Ал’ мц сузе људи нигда виђет не ће.

Фплип Ј. Ковачевпћ.
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Moja удадба.
Приловијетка Г. Пјетрантони-Манћини.

С талијанскога. Превео Филиц Ј. Ковачевић.
(Наставак).

Када подигох главу видјех Ђорђија недалеко од 
мене, гдје ми пружаше руке.

Он имаше и своје невоље доста, сасвим тим у 
ономе часу бијаше заборанио самога себе, па плака- 
ше са мном као рођени брат. Кад устадох на ноге, 
не рече ми ништа, мачо само неколико чичака са 
мојс одјећо и из помршепо косо. Лагани додир њего* 
ве руке обустави свакоји уздах мојега срца.

Дадосмо се оиет на иут, обојица мучећи. Ја 
мишљах на миле нокојнике ; извјетрене беживотнв 
слике бијаху примиле тијело, говораху ми, живијаху.

У томе заносу нотресс ме глас дјвтета: Тина ] 
Тина ! Весело ми притрча у скут, увати ме за обуку 
и еакри се међу њене мрске,

Пољубих га у руду главу, иа за тим, обрнувтии 
со Ђорђију: Ево — рекох — чељадета које ме че- 
кало. Је ли истина, срећо моја, дн си ме чекао ? 
Ма до, пе срами се. 0  како си обрљан ; брзо, брзод 
очисти се, иначе нећеш добити слаткиша. Да, кажи 
како ти је име овоме госиодину.

— Ђурица !
— Зајиста, Ђорђије као и вама; то спм му 

име ја дала, јербо ми је вазда било мило. — Смијах 
се а дрвењах као крв ; за тим узех дијеге, иоведох 
га на поточић, на ту, нсшто на лијеио, а нешто на 
ружне, умих му образ, управих коврчаву коеу, и на 
пошљетку уђосмо у кућиду, да иромијеним нееташче- 
ту халлше.

Ђорђије, иаслоњен на једнв дрво, гледашв иас 
и но говораше нам ништа: он није шћио с нама ући. 
Mo] апђолчиК у толико имаше многе ствари да ми 
исприиовиЈеда.

— С ј у т р а ти нијеси дошла и ја сам све 
илакао.

— Ј у ч е р хоКеш да кажеш, сметењаче ! — 
Смијах се и целивах га у румена уста.

— To је с*ве исто ; када те но видим, Тина 
моја, дугачко ми је вријемс, иа сам гдадан слаткии.а, 
а баба има само хљеба.

Наређивање Ђурице потраја дуго. Када деран 
видјо да је го, омаче ми се из рука и побјеже ћа ; 
шпело се големо труда н муке Дчк сам га оиет ува- 
тила и умирила а да га не расрдим. Ја немам срца 
да вичсм на дјецу, љихово бсзазлене н веселе души- 
цо не емију бпти мучене, а осим тога гдедала сам, 
да га са свијем у реду иреставим моме новом при- | 
јатељу. Иишто сам га обукла у бијелс хаљине a 
ириг|.нула зеленпм тамбаром, узех га у наручја и 
крснух да изађем из несретне куће, али иа прагу 
врати морала сам ее одмах зауставити.

Стара рогуша Свјетлана бијаше се посадила на 
једиом дрвљанику код Ђорђија, нанела оштру косје- 
рицу у вие, иа, својим нрмељавим, злобним очима, 
нриповЈиедашс му загонетку причу о овомс дјотсту, 
које јо опа држала u чувала. — Он је сив велике 
господе — говораше стара вјоштвца — то вам се 
могу заклети. Ко му јо иак мајка, не умијем вам 
никако казати; овђе сваки тврди без сумњо — и 
костијаше се погледајући на мене.

'Борђије слушајући је мршКаше чело и скуиља- 
ше килу мсђу очи. Кад меие видје, завикаће ијет- 
ко : Доље с тијем дјететом! Катарино, нијесте ме 
ваљда довели овдјо да вас видим гдје сте подјети

љили. He знате да вам зло на груди пада држећл 
тако тешко дијете ? Доље с њим !

Његов глас бијашо нун заповједи сасвијем чу- 
дновате.

Баш да сам и шћела нијесам га могла послу- 
шати ; Ћурица ми се бијашо јако на прсима савио. 
Но да јо и Ђурица шКио ја га не ш^ах ноелушати, 
но; каквијем правом да ми он тако заповједа ? Како 
нпјо знао да је то дијете једина мојаутјеха; воде- 
iui бригу о њему осјећах со учињеном жеиом, 
готово мајком, ]а. која бијах осуђена можда да јс 
никада не будем ? Стискох још јаче сирачића : не 
бој се ! — рекох му. —

Hero Ђорђије ми се примаче, уприје ми очи у 
очи, као да ми жели пггогод у дуиш читати :

— Катарино — ироговори ми страсно — по- 
слушајте пријатеља вашега ода; оетавите за сада 
то дијете и дођите са мном ; имам неки разгсво]) с 
вама . . .

Но умјех му со одговорити ; иоложих Ђурицу 
на зсмљу: он илакаше, а ја, да га утјешим, ставих 
му слагкиша у екут, него их он гфезрец>ем одбаци, 
па ражљуКен до јада, праћакаше се ногама и гледа- 
ше ијетко на Ђорђија, зовући га : ружни, зли !
С гара рога Свјетлана, уилашена малко, диже се да га 
умири, а нас каткада ноглодаше из иодмукла, злобно.

Т>ор]>ије скочи преда ме, нружи ми руку, ја је 
примпх и унутиемо се. Бијасмо обојица иромијељени : 
ја осјећах нешто као да ми грози каква оиасност ; 
он се чињашо као да га јо нека нова несрећа сна- 
шла. Иза мало корачаја ja се обратих натраг ; Т>у- 
рица ое бијашо смирио и сакупљаше разбацано 
слаткише. Стуиасмо наиријед нијеми ; ама ја преми- 
шљајући нско вријеме шта је то, то би Ђорђију 
криво било, отресох ое на 1!Ошд>етку свега, иуиа 
вјере и ноузданости у човјека који ми на уранву 
бијашо још непознат. Држећи се њега ја осјећах 
иод мојом руком убрзано луиаље јакога му срда, и 
тијем мо снодобљаше нека нова, чудиовата њежиост.

Beh бијасмо изашли из дебелога хлада од ко- 
стања. На иеку даљину номаљагае чаробни поглсд 
1̂ ила Розе, а ми, из неког заједничког пагона, зау- 
сгависмо ее близу онога мјеста, гдје емо змију уби- 
ли, и еједосмо на изваљени ровач једног старог ма- 
кљена, кога јо лапих гром иокоријеиао.

Он ме уфати за руку, стиштс ме јако, нагну се 
према мони, иа ће наперенијема ушима, као да хита 
чути ирије одговор него ли етави питање :

— Чије је дакле опо дијето V
> ; — Моје — одговорих не мичући му очи еа очи.

Дивљачки ме отпуети ; постаде блијед кно ру- 
бетина, а са мркога чела иотече му зној. Из ноко 
равнодушности недостојне мојијох годипа, не бвја'чо 
ми стало за то муке. Ко uitiame и иомислити да ho 
он љубоморним осјећајима заокупити iuhep својега 
нријатеља, дјовојку коју бијашо иочео љубити V Одго- 
ворила сам му : моје, хотећи тијем казати, да оно 
сироче нема никога на свијету осим мене. Што је 
друго могла значити моја ријеч ?

Ма Ђорђијев немир мало потраја; брзо га ви- 
дјех да се разоблачио и да со смије. Весела нека 
румен иролијеваше му се летимично no образу. Ио< 
глсда мо онет као да жели дознати што мислим о 
љему. Ја се чуђах и ништа вишо.

Његов иоглод бијашо сада њсжан и удворан, 
усне му се скупљаху као да ме моли за опроштењо ; 
на ново ме привати за руку.
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— Испричајте ми историју вашег малог шти* 
ћсника — замоли и примаче ми се ближе.

— To је кратка, али жалосна историја. Стара је 
Свјетлана била жена некога радника, који је умр’о 
оставивши је с једпом дјевојчицом. Нашој со Фами« 
д»и нешто ражали, на јој устуии ону кућицу да ее 
служи њоме и иотпомагаше је добро. Мала Делија, 
од мене годину дана млађа, плаве косв а иунана ду- 
ха, бијаше другарица у свим играма мени и Ђули- 
ју . . . Сирота Делија ! прелијепа, али бесиаметна, 
весела увијек, али несретна !

Једном пођох у Фиренце на свадбу иријатељи* 
ци Корини; када се вратих не нађох више Делију, 
Оијаше отишла некамо. Свјетлана ми рече да је ио* 
шла у службу, јербо јој јо сељачки живот додијао. 
Та ми се работа учини са свијем чудновата, јер Де- 
лија бијаше нрилично охола, научена с нама и као 
ми, бијаше наклоњена нрије гоеиоству него ли служби.

Бадава сам нитала за име Делиних господара ; 
Свјетлана ми не шће казати.

Једне лиЈвпе вечери шетах се на овој равни, 
кад ли од једном ступи Свјетлана преда ме и чу- 
дноватим начином замоли ме да иођем с њом до шу- 
ме. Дошавши тамо, неки тужни гласић прохуја мп 
кроз уши : протрнух, савих очи на долину и према 
мјесечини опазих неки бијели замотуљак на трави. 
Међу оним рубљем цичијаше мало новорођеио дије- 
те. — Сагнух се, узех га у наручја и стадох га >пи 
кати на својим грудима. Стара Свјетлана говораше 
да га је ту случајно нашла ; иредложи да се узме 
наход, само да му ја будем као мајка и да се бри- 
лем за њега. Те исте вечери казах домаћој чељади 
откриће Свјетлане; сви сумљаху чије ће бити дије* 
т е ; стриц Карло уекликну да би за љега много боље 
било да со понесе међу находима. Оами je Ђулијо 
мучао и блиједио . . . Сјутра дан, крећући да прихва* 
ти своју регименту, изручи ми неку своту новаца if 
ирепоручи да шшошто не баталим дијете.

Прошле године стижс глас Сијетлани да јој се 
ћер Делија у добро удомила чак у Америци, камб 
)е са својим госиодарима иошла. У моме самотном 
животу Ђурица ми је био једина утјеха, и ја га љу- 
бим неизмјерно. Ако се, као што мислим, не удам, 
носинићу то дијете. Кажите ми сада шта рђаво ту 
лалазите, и зашто сте на мене онако викали ?

Ђорђије из почетка не одговори ништа, као да 
је бадава тражио неко објашњење; за тим ће нео* 
писаном радошћу :

— Катарино, ви ми се но чините као и остале
жене. Не уклањајте ваше лице од мојега ; останите 
тако док вам се онај сунчани зрак no небеским пра- 
мовима игра. Гле како су је окружиле златне вити- 
ц е ; наличи н а У с п е ћ е  С в е т е  Б о г о р о д и ц е  
од Тицијана, иред којим сам ја, невјерник, једном на 
кољена иао. Катарино, зашто кроз толико година ни- ј 
iecaw дошао у Вила Розу V Сада ми је за вратом ■ 
пропаст и срамота ; остарао еам : од мене више не- , 
ма наде. Са^вим тим хоћу да вас насмијем јсдном 
изјавом, која ће се чинити као нлач умрлога. Ви, | 
тако чиете и процијеђене крви, тако добра и сло- | 
бодна, у потиуном развитку женске природе, далеко ј 
од ирепредених, опркатих дјевојака: ви сте жеиа

баш за мене етворена, узор, о кому сам сањао у 
кратким часовима мојега иочивања, прави и жељени 
бостан, који нпјесам смио тражити, увјерон да га не 
ћу иа свијету наКи.

To iy биле његовв ријечи, Корино моја; али 
ко ће онисати јек онога мушкога гласа, свјетлуцањо 
оних зјеница као да ватру синаху, као да бијаше 
проврео неки нови вулкан на иучини тијога мора V 
Потресена, занешена, нс знајући ни тпто радим, ја 
стојах непомична као стијена к«д њега, a он наота- 
ви даље о своме животу и пожртвовању, о славн н 
човјечанским намјерама, које су га нобудиле и иза* 
звале на борбу. Када дође на своју наирасну иро* 
иаст, }тчуча.

А мене нека луда гордост иотаче на ријеч.
— Ђорђије, знам св е ; јутрос сам чула ваш 

разговор са сгрицем Карлом . . . Вила сам на чарда* 
ку, ријечи су ми до уши допирале. Новац, који би 
иреиријечио вашу ироиаст, имам ја, стриц вам је ре- 
као. Ђорђије, хоћете ли га иримити од ћери вашега 
иријатеља ? У иамет се, то је неки зајам те вам ну- 
дим, нека моја сиекулација. Скочило ми је у главу 
да се обогатим, зато вам се ирепоручујем. Почните 
плаћањем какве нечувено добиги, макар сто на сто . 
Зашто oHpaLare главу ? Ђорђијо, не одбите мн ову 
нонуду; дајте, укажите ми овом ириликом љубав п 
иријатељство . . .

— Дијеге! — промрмЉа он.
— Дијето ? Варате се ; Ја сам стара воћ и не 

треба ми ничије дозволе ; стриц би до душе могао 
штогод нримјетити, ма не ће ; он жели нама обоји- 
ци много добра. Ходито даклв, стриц ће се бити ви- 
шв врнуо. Ви ћето лијепо узети nape, па спасти 
раднике, који су тако добри и поштени. —

J’oBopehH ово ја плаках, бијах изван себе ; не 
смијах га поглвдати у лице, али га држах руком и 
наетојах да га склоним.

()н се омаче лагано, али не рече ништа.
Тада га погледах. Наше ее очи сусретоше поврх 

суза и рекоше оно, што ни најњежнија уста не ће 
никада изразити.

— Анђеле! — прошапута онијем истим гласом, 
којијем бјеше рекао : дијете !

Малаксала, сједох на стари ровач ; бијах сму* 
ћена, растужена; увјерена готово да Ђорђијо не he 
нримити зајам, стиђах се што сам му га и нудила. 
Затим ме мучаше јад, мислећи да ће он отићи и да 
га не ћу више видјети. Ко зна можда hy брзо чути 
како је побјегао у страну земљу, или како ее . . . 
Затворих очи ; чињаше ми се као да га видим гдје 
у крви лежи пред мојим ногама.

Али он бпјаше жив ; ввкну ме no имену; Ка- 
тарино! — Чињаше ми се да љегов глае долази из 
далека, далека.

— Катарино, чули сто јутрос вас мој разговор 
еа стрицем Карлом, ие ? Сјећате ли се што ми је 
предложио ? Лредложио ми је да вас узмем за жену
да се оженим с вама, јеете ли разумјели ? Само на 
тај начип може човјек примити новац од жено . . .

— Да — избапих ту ријеч из грла на no гласа; 
хоћах да се жива у земљу од стида законам.

(HacxaBahe се.
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Омирова И.шјада.
С грчког од Ј. М. Врвице.

III. II је в а њ е.
(Наставак.)

Тад’ Јелсни бјелорукој Ирида гласпкца,
На заову налик дође, младу Лаодику,
Љубу ннеза Хеликона АнтеноровиКа, —
Међу ћери Нријамове најљеиша је била —
11а је нађе у одаји, ђе на разбој ради,
И основу изаткива, велику, двоструку,
И гримизну, а многе је бојеве увезла,
Те Трсјанци бињаџије због ње претрпише 
II Ахајци окЛопници од шака Ареја.
Близу стадо и Ирида рече брзонога:
„Дођи ’вамо, мила снахо, глодај чудна дјела, 

Тројаваца бињаџија, зорних Ахајаца;
„Што су иријед грдне рано себи приносили,
„По пољани ћерали се ; жељни злога рата ; 
„Муком они сједе сада — ироетала је борба — 
„На штитове наслоњени, а дугачка копља, 
„Покрај њих су иободена. Тад he Александро, 
„И Менелај борити се љубимац Ареја,
„И о тебе мејдан дјолит дугачким коиљпма. 
лКо иобједи милом ћо те назвати љубовцом, 
Тако роче па слађану у души јој жудњу,
За нрвијем својим мужом, за оцем и мајком,
И за мило родно мјест^у пробуди богиша.
II а се одма у бнјело рухо заогрну,
И изађе из одајо ; грозне сузе лије.
Сама није, за љом двије дворкиње иђаху,
Једно Етра кћи Питеја а друго Климена.
Брз« стигну, ђ е V.o Скајска бијаше капија. 
Тимојито и Нантоје, Лампо и Клитије,
Хикетаон што ’но бјеше од лозо Ареја,
Укалегон Антенору, дв’је мудре старине,
Сви сјсђаху наоколо код скајске капије,
Сво народне старешино, около Пријама.
Од рата их старосг брани, али говорџије 
Дивни бјеху, ка’ но цврчци кад у густој шуми 
На дрвету иочивају, слатка нусте глаеа,
Тако тројеко старешине сјеђаху на кули.
Кад Лелену оназише, ђе пут куле иде,
Један другом тихо збори крилате ријечн : 
рНије зазор, што Тројанци, кићени Ахајци 
„Тако дуго јаде еносе због овакве жене, 
„Беемртнима богиљама много ликом личи ;
„Ад* и тако, каква да јо, нек се лађом врати, 
ГА да нама и ђеци ни јаде неоставља.
To рекоше, Али Иријам Јелену довикну:
„Дођи ’вамо ћери драга и до мене сједни,
,.Да првога видиш мужа, родбину и својту,
0Ти ми иишта крива ниси, Бози су ми криви, 
„Што на мене навалише тужни рат ахајски 
лГ1о имену дед ми кажи тог’ страшног јунака, 
„Силенога и велнког ахајског јунака;
„Узраетом су и главом га други премашили 
гАл љеншега ја никада ни достојнијега 
гМојим оком не видијех. Краљ се чини да је. 
Јелена му на то збори, најдивнија жена:
„Да еи честит и иоштован, мој љубазни свекре. 
лАх ! што нисам изабрала емрт кад с’ твојим сином 
„До овамо добјежасмо, а кућ} оставих, 
„Нознанике и hep луду, мило другарице. 
лАл то не би, ц с’ тога се у плачу распадам. 
„Сада ћу ти право казат, зашто си ме иита’. 
„Агревнћу то је силни, крад> Агамемноне,

„У једно је крал> ваљанн и конљаник храбри; 
„Мени куји ђевер бјеше, ако ј’ икад био.
Тако рече; старац му се диви и говори :
„0  блпжени Атревићу, сретни и талишни. 
„Многнјем’ ли ахајскијем владаш јунацима.
„Када једном у Фригији дођох лозовнтој,
„Тун јуна-ка еила виђех, зорних бињаџија,
„Баш Мигдона богуравног и Отреја војску,
Г)На обали Сангарија утаборише се.
„И мене су тад бројили међу јунацима,
„Оног дана кад дођоше мушке Амазонке. 1
„Али много више има ахајских јунака.
За тим виђе Одисеја старац и запита:
„И оног ми драга ћерко покпжи јунака,
„ATpeBHha не досиже главом ни узрастом, 
пАл’ се види у рамена пошири и нрса 
„Оружје му на земљици лежи плодородној,
„Ка’ иреходник обилази редове војника —<
,.Налик ми је на рутавог овна што се iuehe 
„И кроз стадо промеће се бијелих оваца.
На то њему чедо Дива, бесједи Јелена:
„Оно ти је Лаертевић, мудри Одисејо,
„Што се роди и одрани у кршној Итаки ; 
„Свакојега пун лукавства и мудрих савјета. 
Разумни јој Антенору на то одговора :
„Одиста си иотиниту риЈеч рекла жено ! 
г0нђен једном бјеше доша дивни Одисеје, |
гРади тебе, с Менелајем љубимцем Apeia. 
„Чеетито сам у куБи их оба почастио 
гМудре мигсли уиозиадох и сгас обојице ј
ЛУ скушитину кад дођоше међу Тројаниима,
„Све етојеће раменима надвиси Менелај,
„Кад сјеђаху Одисеје виђениј’ бијаше.
„Кад екушитини развијаху говор и савјетв, 
„Менелаје говораше брзо и помало,
„Али врло умиљато, а рјечит небјеше^
ГИ ако је млађи био, згодно је зборио.
„Ал кад заче да боејоди Одисеје мудри,
„Подиже се а обори очи на земл>ицу,
„Не окреће у напријед жезло ни у назад, 
гНо га држи као невјешт, чврсто у рукама,
„Рекао би луда да је или еамовољник.
„Ал из прси кад испусти загим силна гласа,
„Као шњежно вијавице рјечи сииат стаде,
„Нема тога, који би га надговорит мога. 
лСтаеу му се тад ни мало чудили ннјесмо.
Тад Ајакта виђе старац и трећом заиита :
„Који ј’ оно силни јунак и вељи Ахајски,
„Раменом je  надвисио и главом Ахајце.
На то њему илеменига бесједи Јелена :
„Ајас, то је, силееија, обрана Ахајска.
„Идоменеј тамо стоји међу Крећанима 
„Око њега главари се екуиили KpehancKH.
„Чеето иута Менелаје љубимац Ареја 
ГУ кући га угостијо, кад из Крете дође.
„Све остале сада видим ејајноке Ахајце, 
„Којезнадеми које бих именом назвала, 
пАл не могу дв’је војводе народње да видим,
„Та Кастора и рвача храброг Полидовка,
„Два рођена моја брата, те ми мајка роди,
„Зар овђена ниеу дошли из иријатио Шиарте ? 
„Можда да су у лађама мореиловним дошли,
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„Ал неоће да у битку са другима иду,
„Јер се стиде због срамоте и укора мога ? 
Тако рече а њих мајка земља покриваше 
Већ одавно, баш у Шпарги милој домовини. 
Тад телали тврде вјере залоге носише 
Но вароши, два јагњета, и у козјем мјеху 
Нлод земаљски, рујно вино, а телал Идаје 
Сјајни крчаг носијаше и нлатне пехаре 
На до старца близу дође, и овако рече: 
р11а ноге се о Пријаме главари то зову 
„Тројанада бињаџија, зорних Ахајада 
„Да у цоље доље сађеш, да вјеру ухватиш, 
„Тада ће се Александро с дивним Менелојем, 
„0  Јелени с’ дугачкијем борити копљима;
„Ко нобједд остаће му жена и све благо,
„А ми ћемо у љубави тада мсђу собом 
„Тврду вјсру ухватити, на једни у Троји 
„Становаће бусовитој, а други нек Аргу 
„1Нто по коње сојне храни, морем отпутују 
„И отилове у Ахају иуну дивних жена.

Тако рече, старац дркти а дружини збори,
Да уирегну брзо коње, што и учинише.
Тад у кола Нријам уђе, а узде устежв 
С њим у дивна Антенор се кола посадио, 
Кроз каиију брзв коње у ноље иожену.
Кад дођоше међу Тројце и међу Ахајце,
На земљицу плодородну из кола скочишв 
У средину тада стуие међ’ обије војске,
Тад се диже краљ јунака силни Атревићу, 
Подиже се Одисеје, а сјајни телали 
Тад залоге донесошо божје вјере тврде ;
У врч вино смијешају, затим краљевима 
По рукама воду лију. Тада Атревићу 
Од бедриде нож новуче, што вазда висашв 
0  корици вељег мача, на с њим јагњадима 
Длаке с главе одрезао, те их гласоношо, 
Главарима иодијеле Ахајским и Тројским. 
Тад Атревић, дижућ руке, силно молит стаде.

(Наставпће се.)

КЊИЖЕВНИ ПРЕГЛЕД.
Вијести из странијех књижевности.

— У првој октобарској свееди Де Губернати- 
сова журнала : „11 е v u е I n t e r n a t i o n a l e u кзи- 
шао јо д о и и с с Ц е т и њ а од нашега иријатеља и 
еурадника г. д.ра Л а з a К о с т и ћ а, у којем се, ио- 
водом јсднога чланка Доре Дистрије у истоме жур- 
налу, свраћа цажња на прослављенога коња Јабучила 
из напшјсх народних нјесама. У свези с тијсм доно- 
си се у цијелости Француски нријевод нозвате пје- 
смо народне : „Женидба краља Вукашина.ц Ми ћемо 
у идућем броју донијети у цијелости тај доиис.

— Најновија свеска (од 15. Октобра по нов. 
кал.) Францускога журнала „N о u v е 11 е R e v u e 1' 
доноси чланак : „0  обичајима и пјесмама босаноким 
II херцеговачким" (Moeurs et chants (le Bosnie et d’ Her- 
zegovine) од E. dc Sainte-Marie. У том чланку оиисује 
ce побратимство, крсно име, обичаји ири вјенчању и 
умирању и ношња народиа. За тијем се говори о на- 
родном ијесништву и доноси се неколико ијесама у 
пријеводу. Чланак је нанисан површно и илитко 
без тсмељиога иознавања ствари о којој се нише. 
Нисац не познајо ље.шнега дјела на језику „југосла- 
венском“ од Фра. Грпшијех „Осветника." To је њему 
— le chef-d’oeuvre de la langue yougoslave. „Ја ce nc 
устежем — вели иисац — нрогласити га за Омира 
славенског и ја га стављам над Гундулића, дубЈ>о- 
вачког пјееника „0  с м а н и д е“ . На свршетку ова- 
ко завршује нисац : „Може се узсти, да he обичаји 
и пјесме, о којима сам донио кратак преглед, при- 
иасти на скоро прошлости. Под Аустријанцима, који 
су ове области заузели, излмњаће мало по мало њи- 
хове особине. Старе ношње всћ нестаје ; и обичаји 
се стари тек са страхом нским држе; остајо још 
жица иатриотска у пјесмама народним, која he uo- 
државати свети огањ у срцима југославенскијем.ц

— У 42. броју журнала : „Das Magazin fttr die 
Litteratur des In und Anslandes" изашла je од Карла 
Влинда, њемачког емигранта у Лондону, роцеизија 
на Краусову књигу „II р и ч е и г а т а а а  ј у ж н п х 
С л о в е н а.“ Рецензија је пиеана не с научног него 
с всликоњемачког глсдишта, па за то није испала са

свијем новољио по дра. Крауса. Карло Блинд тру- 
дио се, да смаљи вриједност књизи Краусовој. У 
многом ногледу нема право.

Учена друштва.
(Р а д с р п. у ч. д р у ш т в а ) .  Па састанку од 

од 15. Сеитембра т. г. Д. Нешић развија пред одбо- 
ром своје нове обрасце за број „комбинација лруге, 
Tpche и четврте класе ири неограниченом броју и 
понављању основака. Одлучеио да со штампа у 
„Гласниху сриског ученог друштва". Чланак Добро- 
сава Ружића, суилентв из Ужица : 0 значају Amphi- 
oxus lanceolatus-a за науку развића ; и етроју chor
da dorsalis и нервне системе код Amphioxus-a, предан 
иа оцјену др. .1. Лазаревићу и Ј. М. Жујовићу. Ј. 
М. Жујовић излаже одбору на углед геолошку карту 
краљевпне Србије, коју је пе давно довршио. Одбор 
узима на знање овај важан рад Жујовића. С. Лоза- 
иић говори о неиосредном заступању групе КН2 у 
ароматичиим аминима халогенама. Одбор је ријешио 
да се рад Лозанићев лрими за друштвени орган. Др. 
М. Т. Леко излаже неке своје ексиерименто о доби- 
јаљу бензола из амилина. На еаетанку од 20 Сеитем- 
бра т. г. А. Васиљевић прочитао је своју расправу „о 
границама знањаи.По што су неки чланови учинили 
иоколикр нримјетаба, одбор је одлучио : да се расправа 
A. BacnibeBuha прими у „ГласникД Ј.Бошковић нрочи- 
тао јс извјештај Љ. Стојановића о рукопиеу М. Милоје- 
вића. Одлучено је : да со у „Гласнику“ штампа из* 
вјсштај Љ. Стојановика иод насловом „Виблиогра- 
фијски опис једног зборникаи, и да ce CTojaiionnhy 
даде награда за његов труд. Рукопис Воже Кнеже- 
вића свршеног философп: „Увод у историју ииглеске 
дивилизације“ , пријевод с инглеског, прсма својим 
статутима, одбор је одлучио: да ее врати
писцу.

КОРЕСПОНДЕНЦИЈА.
П р п ј а т е љ у  у Н о в о и е .  — II опет морадосмо одло- 

жити због заиремл,еног простора. Онрости и да си нам здравс!.

Ц е ти н . о, у штамиаријн Читаонице Цтцл.ске.


