
Излали сваког четвртка 
иа циједом табаку.

Стајс за Црну Гору, Ау[ 
егро-Угарску, Боспу и Хер 
цеговипу:

годшни.с . . 4 Фор.
на по годинс . 2 „
на чсгврт године 1 „

за Срвију п све друге земле 
лодишн.е . 15 Франака
на ио годинс 8 „
на трн мјесеца 4 „
у здату.

ЦРНОГОРЕА
кмжшо« н пош.

Уредник:

ЈОВАН ПАВЛОВИЂ.

Прстплата пз Црне Го- 
ре и сва нисма шал>у се 
самом уредннку.

Претплата из Србије у- 
пућује се Вслимиру Вало- 
Жићу у Бпоград, а из дру- 
гијсх крајсва под адресом 
Р. Катаба»0У1с СаПаго- 
(за „Црногорку“).

Нрстплату примају сви 
нан1и кљижари и новп- 
нарске експедиције. Не- 
франкнрана писма не лри- 
мају се.

БРОЈ 5. Ц е т и њ е, 7. Фебруара 1885. ГОДИНА II.

X А Р Е М.
(Из нјесме „Издајпца“ од Јована Поповића-Липовца.

Усред Скадра на Бојану 
Тахир наше сјајну стану 
Чардацима урешсну 
Над Бојанохм наднесену, —
На ћилиму паша сј.еди,
И валово бистро гледи,
Како теку, р у ш е, нјене 
Ко да срушнт хоће стјене 
Ноноситог сјајног двора 
И нон’јет их иосред мора.
Ал зидови с’ дворца јаки, 
Разбише се вали лакн 
Удрише с’ о бјелој кули 
Сузама се ту просули....

Тахир паша вале. гледи,
Час румеин а час бд’еди.
Рекао би тајна нека 
Педаје му старом л’јека,
Већ га мучи тишти мори 
Јербо нешто шапће збори : 
„Ох што издах Црној Гори ? 
Издајство ми срцо гори 
Издајетво ми душу иара, 
Издајица ја сам стара 
Издах вјеру, крст слободу. 
Издах ђеци, сриском роду ?
За Зулејму и чип иаше 
Те ми Турци за то даше!
На те рјечп илакат стаде 
И на душск свилсн иаде .. . 
Ал за мало паша илану 
II на ного б’јесан стану 
Бљеснуше очи — па са ногом 
0 таваиу цвјетиом треспу, 
„Јусу.Фц викну — ето роба 
Гђе пред ноге паше иаде 
Љуби ћилим — на устадс. 
Скретив руке нашу гледа 
Паша бјесни од нједа.
„Слуго, робе, иашче, скотс 
Посјећуте без грсхоте. 
Крстиш руке, нећу крста 
II да небом крст тај сине 
Тахир наша, иаша иагаа 
Са неба ће да га скине ! 
„Лулу робе !“ мигом ока

Лулу Селим слуга даде.
„Ка<Ј>у робе !
КаФеџија лака скока 
„Бржо исетои наша ружи !“ .
У то ЈусуФ ка<1>у .иружи ... 
Црпу кафу мучећ цопи'
И мастику љуту допи.
Па нз сјајног Селамлика 
Пође посред Харемли.ка.......

На мекану гле.душеку 
Извезену златом срџбром,
И бисером — сједц паша 
Заира му иаргил пружи 
Црном кцфом евнух служп.
А Хајкука шљиву љуту 
Подиашаму на свом скуту.
А Фатима. алву носи 
Да га шљива не нокоси. 
Арапки^Ба ноге мије 
И мирисом руже лије. 
Ђурђестанка коге таро 
Зулма када душек стеро 
Зулма које ? ... љежиост тјела 
И мртвога би зан’ела !
Око јој је мило око!
Чело јој је друго небо!
Румен уста ал су иуста 
ЈБубио их често иута 
Ал нп једном није еуста ! 
Груди бјело умирућег 
На небсса би ирсн’јела!

Паша мучећ каоу пије.
И бсз вина паша није.
Паша мучећ наргил пуши, 
Паша мучећ шљиву суши, 
Паша мучећ руком таре 
Бл’јодо чело згодие главе 
Ко да неки јади стари 
Хоћс мозак да иоплаве .. .

Трсћу каФу евиух служн 
А десету шљиву суши.
Ал све мучи ... н на буле 
11’јесу с’ очи обрнуло .. .
Само једна була смједе
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На скут иаше ту да сједе.
То је дивна Зулма била 
Руком га је обхватила 
А другом га држи, глади,
И косама својим бујним 
Чело вруће ста да ладв.
Очима га црним гледа 
Ко да хоће да растопи 
Старо срце груду леда.
Ал лед ледом не би био 
Када би га жаром ока 
У стар’ паше растопио !... 
Друго нешто треба за то : 
Зулма викну : Фато злато 
Ђурђестанком играј оли!
Наша страда, иашу боли !..

Ухватише бујно коло
Поиграше наоколо.
Час ускликом, а час муком 
Превију се танким струком.
Час им гласић страстно збори, 
И око им страшћу гори,
Час им ватром пламте уста.
У свих бректе прса пуста.
Час иа зсмљу пану, клекну 
И дојке им гојпе брекну.
И коса се усталаса 
И страст бујна ту се гласа.
Ал у залуд нјесма гласна 
И гитара залуд јасна,
И таламбас е ту бучп,
Када иаша муком мучи ... 
Шљиву није — боцом суши, — 
Шљивом бол ће да угуши!

Зулма бл’еди — њој је жао 
Што 1е паша духом пао.

Д в а е к с т р е м а.
Приповијетка М. Сераја. Превод с талијапскога.

(Наставак).
Тако му рече она и стаде га посматрати 

као некп особити оригинал, коме се са пеке 
расијаности цио свијет мора смијатп. Бијаху ту 
по сриједи пеке мале стварп које му она не 
могаше никако онростптп: затпто на примјер 
никада не поније барем трп чаше чаја ? Таше 
узетп једну, а остале одбпјаше извпљујућп се, 
да му више не треба. То је лоша изображепост 
одбијати двије чаше чаја. Рашта презираше 
мрачне дворане, говорећп, да ништа ннје боље 
и здравнје него кад сунчани зрацп расвијетле 
салон ? У који се елегантпи салон нкада пу- 
штаје сунце ? И рашта он никада не пушаше, 
а она га је молнла, шта више пуднла му је за- 
паљепу смотку у вријеме када сви иушаху, на 
и она сама нм чиљаше друштво, иначе би дво- 
рана била пуста, јер људи данас мало ђе и 
отиду на спјело кад им је забраљепо нушеље? 
Па рашта се п пе смијаше никада кад Марио 
Ланца дробљаше своје духовиге заскочнце ? 
Ваљда је Ланца био за љега незиатан, — Лан-

Па га тјеши, иа га иита:
„Шго т’ је чело незесело ?
Што ти око мрко гледа ?
Што ти живјет с миром неда ? 
Или немаш сребра злата ?
Или немаш добрих хата ?
Или немаш оштра мача?
Доета раје и харача ?
Ил дворова јаких кула ? 
Робињица, дивних була ?
Свега нмаш ... Мирко ... иаша 
Свега доста, звјездо наша!“

„Имам доста коња, була,
Н дворова сјајних кула.
И робиња, јошто тебе!
Ал ми срце вене зсбе 
Црногорка јер мо неће 
Без ње старац немам среће! 
Зато робл»е дед мастике 
Запјевајте свеколике.
Нек у пјанство тоне туга 
Страх издајства и зла друга!.. ?

У то чу се струна лире,
И звучнијох таламбаса,
И жепскога њежног гласа, 
Тамбурице, цитро лаке,
И гусала за јунаке.
Сво нјевају — залуд шесма 
Кад за нјесму прса с’ тјеспа !

Паша зато робљу мигну 
Да одлазе — да се дигну.
Оде сам из харемлика 
У одају ашиклика...........

(Свршлћо се).

ца, који је у великом поттоваљу код љих био ?
О, чудповат је тај Дијас!

И тако цијело удвараље, којим је за пуна
четири мјеееца Цезар Дијас обиграваше, оста- 
де узалудно; он јој се не бијаше доиапуо на 
првоме иогледу; а доцније нотешкоће расле еу 
све више и више. Међу осталим стварима ои се 
не иоказиваше нн заљубљеннм, чувајући па се- 
бе увијек спокојстао здрава човјека, а опа са 
велике неспашнце, са неизбројпих чаша чаја и 
са тог прпјатног нрољећа те се пружаше по 
Риму, бијаше ужасио нервозпа, немирпа, пеза- 
довољна. Сваки дап јој се чиљаше Цезар Ди- 
јас антипатичнији, досадиији, несносннји. Шта 
чекаше ои више у Риму, рашта се не враћа у 
Торнп ? Вакат игранака бијаше нрошао, по- 
сјете се прекинуле, није могао дакле иикако 
исиричати своје задржаваље у Раму. Зар он 
није већ разумио да је ненријатан ? Треба ли 
му нзрнчно казатн ? Био је дакле сметеп ? По- 
тресаше је на пошљетку и овај Дпјас: и бо- 
јећи се да се он елучајпо пе задржи ту до на 
измак Априда мјесеца, рече једне вечерп осорно:

— Ако можда чека ту да се са мном оже- 
* ни, може чекатн слободно до страшцога суда.
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На пол»у надаше густа и непрестана нро- 
љетна киша. Госнођи Клари бијаше носље то- 
пло, иа дала отворити све прозоре; не 
чујаше никаквог штропота од кола; не долаза- 
ше јој нико, а већ бијаху десет сати.

— Шта ће се бити догодило с Ланцом, са 
Салапдром, са Лулу-Флорелом ? — премишљаше 
не могући ни часа сама почаспти.

Ннкога: а киша сукаше лагано као по ћи- 
лиму. Она озебе, затвори прозоре, постакну ва- 
тру, рашири се на лету једнога дивана, па ста- 
де гледати распаљепи огаљ, који је бацаше у 
неку меланкоиију.

За тим се чуше кочије: уставише, а елек- 
трично звонце зазвопи . . .

— Биће Марио Ланца: нека га, барем ће 
ме забављати мало — промисли она одмах п 
умири се.

Него мјесто тога слуга иријавп Цезара Ди- 
јаса. Опа га прими љубазно, боље икога пего 
никога; нружи му руку коју он но обичају — 
не целива.

— Тако сама ?
— Самцата, драгн Дијас: ни Ланце, ни 

Фјорела, ни Саландре. Ужмзно ми досађиваху. 
Пушите ли ?

— Не, ви већ зпате.
— Пећу пушитп ни ја, није ме љука ве- 

черас. Не уди лп вам живцима вјетар, Дијас ?
— Мало ствари удн мојнм жпвцима.
— Блажени ви. Доста, из признапости зго- 

товпћу вам добру чашу чаја: заслужилисте је, 
дошли сте управо овамо пс бојећи се зла вре- 
мспа.

Нае/гаде нпјема тишнна, колико ирпнрав- 
љаше чај. Цезар Дијас у толико гледаше на 
димљапик као расијан.

— И тако — прозборн он као да састав- 
љашс пеку мисао — сјутра одлазпм, лијена го- 
спођице.

— Е ? — обрну се она са чашом чаја у 
руци.

— Сјутра одлазим у Торнн.
— То сам већ и мислила : скоро је на из- 

млку Марча мјесеца. Горе у Ијемопту мора 
па1п лијеио нрољеће.

— Шта ? зар вас не очарава љубав зво- 
ннка ?

— Не, не, нпкако.
— II овђе је у Риму лијепо.
II Цезар Дијас нпјаше мирно свој чај.
— Дакле о; л ззте ? — настави она, нгра- 

ј) I ее са мрсакама своје кутње хаљпне.
— Сјутра | ано, у шест и по.
— Јели ово посјета на растанку !
— На растанку.
— Јесте ли давно у Риму ?

— Нма већ четири мјесеца.
— Чипи мп се од јучер — уздахну она.
Цезар умукну опет. Опа га кад икад по- 

гледиваше као да очекива од љега какву одлуч- 
ну ријеч. Али изгледаше као да јој Цезар ннје 
имао ништа казагп.

— Како смо жалосни вечерас ? — узви- 
кну она грчевито. — Чудповата ствар е ви ни 
мало меланоличци не одлазите. Зар вам није 
тежак па срцу одлазак, Дијас?

— Јесте мало.
— Ради града или ради особа ? — упита 

Клара хтијући као на срамоту да искучи коју 
ријеч.

— И ради града и ради особа. И ако до душе 
нијесам ништа урадио да будем достојан љуба- 
ви и пријатсљства опет сам омплио двојици 
тројицп иа ми се тешко с љима растанути.

Она поблиједи мислећи да је он не рачупа 
у броју тпјех.

— Зар само двојица тројица ? То је врло 
мало, Дијас — упита па се стаде смијатп, сми- 
јати без икаква разлога.

— А то је доста. Ја сам паучеп да се 
увијек задовољавам. ЗнамврлодобрО дасе немогу 
свакоме доиапути. То је моја кривица, госпођо 
Клара и то ми је много жао. Оскудијевају мн 
неке крепости без којијех је тешко у свијету 
жпвјети а особито код вас жсна . . . досађујем 
лн вам ?

Боже сачувај, сљсдујте — нроговори опа
не дижући с њега, очи.

— Ко зна! Ја сам врло сурова значаја за 
који се баибадава мучим да га угладим. Женс 
одмах опазе ову суровост која сс љпма не до- 
пада. Оне би раде иматп пред собом слабе, удворне 
душе : може бнти да имаду разлог. Ја сам крив 
што храним у себи неке особите мислн о жн- 
воту и свнјету. Рашта да човјек дава толику 
важност једној цигарети, једноме, валцеру јед 
ној одјећп одвећ помиозној ? Ннјесмо ли срет- 
ннјп чим смо иовршнији. Рашта нијесам слаб- 
чина, слабчина ношто је и досуђено да живот 
п не буде пишта друга него слабост ? Снаватс 
ли ?

— Слушам вас.
— То су забаве, госпођо Клара. Одласца 

справљају меланконнчпим људпма исиите еавје 
стп. У нстини, морам вам прнзнати, да сам 
сметењак. Шта се мучимо да нађемо у човјеку п 
женп неко нјесничко чуство међусобног пошто- 
ваља када исти нага живот има на својој по- 
вршнпу нску лажљиву Фпноћу а у корпјену је 
своме блато и трулеж ? Или сам ваљда ја неко 
кланало, неки створ, који прећерава који криво 
мислп ? Кажите ми справан сам да савладам 
самога себе. Шта да тражимо од ие ке жен
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коју љубимо више доброте него лп духа, внше 
ведрпне не го ли весеља, више гвозденога здра- 
вља пего ли грпевите трзавпце ? Жене су да- 
нас духовпте, грозпичаве, весељасте п "т; д, па 
бнх п ја добро учиКпс да љубим жену грознича- 
ву духовпт}г весељасту к т. -д.

Оиа као да још слушаше сва замишљена. 
— Рашта ми пепонудпте још шољу чаја да

мн онростите па предику ? ’
— Не, ие — узвпкну она расбјана.
— Оправљате ме у Торин без онр7ин?еп»а ?

Госпођо Клара, цнјело ово говоркање бнло је 
па ту цијсљ да вас забавим малко: ерества ни- 
јссу била иајбоље, то знам, ма сам шћио показа- 
тп колика сам ја Фантастпчпа живипа . , . Хо- 
ћсте ли сјутра на гржу Цецилпје Метеле ? ‘

—- Нс зиам.
— То јс,задП|И пут ове сезопп. Моја те- 

тка иде, можете сс сас1*авпти заједно.
— Ваша- тетка доћићена штацију да вас 

нопратп ?
—1 Чинилп вам се збиља? То је прерапо

• а њу. У шест и по једва је. дан.

— Баш и јест прерано ионови госпођа 
Клара као проза сан.

— Добра поћ дакле, госпођо Клара п сре- 
тан вам остапак. Хоће те ли у Ливорну на 
љето ’?

— Не знам.
—- Ја ђу у* 8аш1 Могкж Добра нцћ.
Она га погледа мало као крлјући у лпце : 

оп је увати за малу руку, нримаче је устнма, 
на је иољубн студену, студену.

— Чудновата ствар. акб ннје сан нро- 
мисли гоепођа Клара па,; као да се буди нз 
неке занимљнвости, ноДпже главу, отвори очн, 
скуни уста да се оарем Захвали иа посјету сво- 

•мс Цезару Дпјасу, — да, алц Цезар Дијас би 
јаше већ давно ца кола ено.

• — Ја п оп смо Дћа' ек^тЈ^ма. ми одбијамо 
једап другоаа — узвикиу нола ијетка госпоћа 
Клара не знајући ва.љда Дач^мћ еКстрсма којп и 
иривлаче једаи другога.

(Свршнће оо).

Г1ЈЕСМЕ Б
I.

Коп. је оног, ко га јашс,
Сабља* онрг, ко јо паше ;
Вино оног, ко га инје,
Коло оног, ко га вијо,
Власт онога, ко не губи,
Цура опог, ко јс љуби!

II.
Ја сам синоћ ппо, пио, —

Кажу да сам и нјан био :
Љубио сам кримарицу,
А крчмара ирогонио;

Дигао сам нож с астала,
С царсвима бој задио,
Па нм тада чашом вина 
У спокоју душе пио . . .

То заиста није тако,
Но.се шале друзи мили ;
Лер ја за то ништа не знам,
Него само — да смо иили.

1П.
— „У вину је истина“ - 

Тако мудри кажу,
А мударци ријетко 
Да икада лажу ; —

Ја се за то држим љих, —
Е то није шала: —
Рад’ пстине вазда пијем 
Из иуног бокала.

> НЛСЛОВЛ.
IV.

Зелена је трава.
На њој мома слава

Цијела4 румена.
Сунце грије јарко,
Лице горп жарко

Вијело, румено . .
Ој Гти момо мала,

Шго си ту заспала,
Еијела, румена ?

Сунце ће да нагне 
И лице ти смагпе

Еијело, румено.
V.

Напити се вина,
Наљубит се мома;
Наловнти лова,
Нанграти коња;
Набити ее боја 
Крвавих мегдана.
И насјећи глава 
Срискијех душмана ; — <

Ускрснуто внћет 
Наше Српство мило,
Па лећи, засиати 
И пс дић се више ;
— Вогу нросто било ! —

Никац од Ровина.
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С о к р а т.
Његов живот, ларактер и иаука.

И.инф Филип Ј. Ковачевић.
■ .* ‘ \ (Свртеток)/’’ • " •' '

И потресе се пстииа пред лажима,. а пакосТчг 
губа људска одржаше иобједу иад добротвором човје- 
чанства. — Сократ је био оеуђен на смрт и; чекао 
је мирно и ладнокрвног да му’ нруже ..џајпу отрови 
они, за срећу којих јо жртвовао . сва е^о$а блага ша 
и сами живот. У студеној тамници лежао је онај, 
који се нрвн срцем и душом/овојом могао на нгебо 
нонети. У тамници — о колико је сдаве н поштова- 
н»а та црна;'јазбина.стекла .откад 1С Сокра^у.њој 
био затворен ! .♦ ... г •.•'>•»„•*

, Стари Сократовн ненрцјцтељи," соч>и'сФе,. евешт.е- 
ници и говорници, којима је велцкн филозоф био..уви\ 
јек трн у оку, стадоше се еада још ж<јшћо брииудц, 
да му врху глаис дођу. Ова њихова иотежност ннје 
ви1ие била јавпо нападање^цегб мукло ј срамотно. ко- 
иање јаме своме л.ротивиикуг ."Анцтусу 'Мелнтус Н-Ди- 
коц то су на њих.ову. .срамоту. три исзаборављена 
имена пељуди,’;.који ,со Заузешо М извргас то нечо- 
зјечно•■•дјоло. , . „

Особитом ревлошћу., п вјснг&шбм ‘ евојом знадо- 
ше та тројица његоц.их душмана ‘тако пббунитн пре: 
водљиву нучипу. нротнву Сдкрата, - да јеовај био у 
велику немилост код њо пану<>.... Ко но^наје лакоум- 
ност и неиостојанство нростбга народв, лако му јо 
разумјети зашто су Атењани иовјеровали тако брзо 
оиом лажљивом кдеветању Сократових крвоиија. Ани-ј 
тус и Ликон то је сасвијем лаКо за руком отишло, 
а Мелитус, увјсрсн у народну узбуђеност, подпесц 
врховној власти града тужбу, која је гласила: С о- 
к р а т г а з и з а к о н е, ј е р 1) н е н о ш т у ј е д о- 
маћо богове, иего уводи некаквоново 
божаиство и 2) к в ар и м л а д ож иаводе ћ и 
ј е д а и р е з н р е с в е о и о' ш т о ј е с в е т о. Н с- 
к а с е о с у Д н н а с м р т.

Његови тијесни нријатељи донијешо Сократу 
оеобитох вјешгиномГспремљених говора у хатар ње- 
гове самообране, лли их јо Сократ све неким досто- 
јанством одбио. гОви су говори врло добри, алн та- 
кве вјештачке ствари не доликују мепи старомо чо- 
вјеку?

На одређени дан иетраго појаве со Мелитус, 
Анитус и Ликон. Први је био за ијеснике, други за 
народ а трећи за говорнике; једап за другијем сва 
тројица се нењаше на трибину, и отоло ригаше иаЈ- 
љући отров иротиву Сократа. Иза њих ее и Сократ 
нопео на говорницу неустрашив, без икаква знака 
илп израза норажона човјека, достојанствено и сло- 
бодно. Он јо говорио облло и бистро а није нигђе 
ни рнјечи писнуо у свој хатар да нокрене на са- 
жал.ење своје надувеие судце.

„Немојте се чудити, Атењапн ! е ја плачући не 
говорим, као што је обичај оптуженцка $ немојте се

чудитн е ја нијесам данас довео овђо своју ђецу, 
сроднике и пријатеље не бих лн у вас нрема мени са- 
жаљење и милост иобудно. Ја то не чиннм из 
какве обијести или нркоса, него зато што сам 
тога увјерења да је ствар испод љуцкога

, достојанства иреиоручивати се судијама другијем 
среством осим истином и правицом, Судија је заклет 
да ио закону и иравичности суди, па за то и њсго- 
во сажаљење и његов гњев не смију у никаквој 
истрази никакве улрге играти *) и т. д.“

Сва обрана Сократова састојала се у иростом, 
истинитом и ненобитном излагању разлога и доказа, 
а зачиња 1*е била мпогим нрсбацивањем, хумором п 
познатом нам Сократовом иронијом. Пеки од судија 
морали су од стида црвенити на етоловима, кад год 

- со- која Сократова ријеч њих тицала. Разумије се да 
пм такво понашање није у рачун одило и Сократ 
би изј-ављен кривцем већииом од тридесет и трп

-'кчаса-
Бијаше обичај кол Атењана да кривци изаберу 

• сдми себп казац : новчаНу глобу, -тамницу или про- 
гонство како би тијем иоткријриили правичност осу- 
де или барем нризнали своју кривицу. Али Сократ 
не шћеде на никакав начин тако неираведаи према 
самоме себи бити и признати да је крив. Обрну се 
па ће достојалствено : „Ако морам слободно казати 
пг^о сам' заслужио, то онда чујте Атењани ' Ради 
великих заслуга те сЗм 1 домовини и вама учинио 
осјећам се-достојан да мо на државне трошкове у 
Пританеуму издржаватв.“ Поглед^ше сс судије, 
усиламттие душмани и Сократ би осуђен на смрт
да се отрујо отровљу.

На иуту до тавнице сријетали су га многи уче- 
ници па птакали као ђеца. Неки Аполодорос рс’ > (н 
му: „Вала ми је жао што те тако невина осудп-и 
— „А зар би ти рад био да су ме крива осу л, 
добри мој Аиолодоро?и рече му Сократ смијућк ,

У тамници је Сократ био са свим располола . 
Његови иријатељи чудили су се присутности и сио- 
којству његова духаона одрешитост у разговору 
на ирагу вјечнога дома морали их све занијети, Ту 
је он држае о свему, што је засијецао у јавни м<>- 
рал и будући жииот човјеков.

Из тога разговора иотекли су они дивни дија- 
лози које је Платон пнсао и у којима се налази. ако 
ћо н раштркана, готово сва наука Сократопа. „Крн 
тон“ и „Федони биће увнјск занимљиви филозофичии 
саставцн.

Жалећи искрепо својсга учитеља, договоре со 
у очи његове смрти неколико му ученнка, подмиге 
тамничара и учиие му на руку да побјежо. — „Не 
добри моји, ни иод који начин. Законима се треба но 
коравати ! Ако су ми криво учинвлн они те ио нш.ма 
суде, Бог је праведан ■ ја одлазим одавле, а они 
нека остану : коме ће бити боље, то ће Бог нресудити?4

*) Цлатон апологнја Сократова.

Д А с А М Д Е М 0 Н.
Да сам демои, моја вило мила 
У иаклу би ти царицом била!
Сеђсла би на огњеном трону,
Нод ноге бнт’ простр’о висијопу,
Да шњом владаш ко што ти пристоји; 
Слуге бн ти врази билн моји,
Скинули би на миг твога ока

Дијадему са пеба висока :
Звјезде јасно и супашце сјајно 
Ставили је на чсоцс бајно !
Па најпосљо сво то кад би дао, 
У робство би и ја твоје иао.

Враголаи.
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ПРИЛОЗИ ЗА ИСТОРИЈУ ЦРНЕ ГОРЕ.
Нисмо Омер паше Црногорцима године 1853.*)

У заносу своме крвавоме мишљагае потурица 
Омср-иагаа да је већ иред сами час покореља Црне 
Горе. Па у томе заносу крвавоме — издајничкоме 
изгуби намет, то со крвник хригаћански занесе ми- 
шљу да ће му се Црна Гора иредати и признати 
власт његовог надише. Али му Црногорци одговори- 
гае црногорски, јуначки, пломенито :

„Родио си со да крст браниш, а сад си му ти злотвор ; 
Потурице Омер-пашо, фишск ти јс овговор“.

У заносу своме манитоме Омер-иагаа, са бојно- 
га иол»а Мартиницкога, иосла Црногорцима иозив да 
се предаду на ријеч потурице, на вјеру онога који 
је вјеру своју ногазио, милости онога који милости 
нсма. Ево како гласн позив Омер пашии, чији се 
оригинал код нас налази :

„От Мушира Омер-наше, Серасћера царскога и 
све јевроиске војске.

М.П.
II Р 0 Г Л А С. ј

„ЦриогорциМеђу вама пеки злочести људи 
који су вас нреварили, па и ви некоји, слушајући 
љихове босјоде и јошт други ш љиховијем зором и 
еилом, ирави нут сто оставили, и иротив вашега 
цара честитога и довлета оружије дигосте, и тако 
сте царски казап и војску сами на вас ибзвали.

„Сада царску сте силу видјели и мећу вама 
који су иоштени видјели су да иротив ове војске 
држати се но можето. Будући да сге напга земљаци 
ми једну каиљу од вагае крвн нијесмо тражили ; — 
за сву крв гато се до сада пролила, и све гато јо 
вагаа еирогиља до сада трнјела то сте ви сами 
криви. Колико је голема честитога цара сила, и јогат 
јо вигаа љегова милост. И ја видећи да нротиву на- 
гае всјске ие можете се држати заповидпо сам на- 
игајема страиама војске да на вас вигае не ударају, 
и то сам с тога узрока учинио да сиротиља не иро- 
иане.

„Како је честитога цара дужност оне који су 
хаса и не слушају, силом на прави нут доввсти, и 
на другу страну оно који показујући се поврате по- 
миловати, и због тога у овоме ирогласу и ја вама у 
имс цареко обећавам.

»1. За вагау вјеру в закзн као и до сада да 
амате п унапријед сву слободу.

»2. Сиротиља иикакав зулум да не водп даћу 
намјестити један ред како ми је заповидио честитн 
цар, п то јесте вп сами знате Ц рна Гора од прва од 
колико је нахија бола, у свакој нахпји взнађу вас 
оћу начиники сердара да од оне нахпјо сиротињу од 
зулума и иенравнце чува; посље свијема нахијама 
зз поглавара поставвћу једнога озмеђу вас кога ви 
желпте за Баш-сердара који ће свијема сердарима 
заповиједати, а свн ће бити иодложин скадарском ве- 
зпру.

»3. Како је међу вама крвн, иа један другога 
безприлично бијете, то од сада унапрвјед иеће се тр- 
пјети.

*) Наш прид.ежни и трудол>убиви скупљач прплога за 
историју Црне Горе, г. Марко Драговпћ, обећао нам је да ће 
под рубрикоч износити на виђело све оно пгго спада на нашу 
до.чаћу историју а до сада је или случцјно или из немарности 
у мраку лежало. (Уред.)

»4. Када се метнете под царску мвлост тад ће 
се вам датп сва права као п осталој царској сироти 
њв, а то јесте да у сву цареввпу можете слободно 
ходвти и трговати, и који од вас по трговини у дру- 
го царвтво одити оће, ониће битв под царскијем кри- 
лом, в имаће сва права која су међу честитнм цари 
ма по шуруту познатв.

»о. Будућн да сте вн на царској гранвца, ако 
вв горе речену царску мплост првмпто ваља и ви да 
обећате да ће те царску границу вјерно и јуначкн 
чуватв, и да ће те се преко гранвце с другнјем цар 
ством поштено владатн, како и желе обадва чествта 
цара.

»6. Сва вергија и текапв неће бнтв друго само 
за сердара од иахија и над свима пахнјама што ће 
бвтн Баш-сердар ; — љихове мЈосечне плате оће се од 
вас узети, а другвје трошкова и вергија не ће те 
вматв.

»7. Како нахвјскп сердари п баш-сердар за њи 
хове трудове хоће бити нлаћенв, тако су и онн дуж 
ни сирогнљу од свакога зулума чувати, и затоће овп 
битп под одговором.

»Ово све горе речено кад вам све буде позпато 
треба да мн свака нахија по нахвја одговори да и ја 
посље вашега одговора ваше мнсли честитому цару 
Јаввм. Ово је све што ја вама могу прогласити, и да 
боме вјеруЈете сво ове прогласе сам с мојом руком 
подписао, и с шојвјем мушврсквјем печатом запсча- 
тно.

На пољу Мартиницкоме 1853 года у Суботу 9. 
Јануара.

Омер Паша
Мушир в Сераскер све Турске европејско војске*)«.

Н доиста свака нахија црногорска даде одговор 
потурвци али другојачп него га Је он тражио. На 
позив књаза Данпла диже се сва Црна Гора на ору- 
жје почвљући од шешнаЈесто-годишљег младнћа до 
шесдесет-годишњег старца. И сва Црна Гора заорп са 
веселијем гласом убојнвЈем, па аосла крмннку — 
цотурицн кратак одговор :

»Потурвце Фвшек тп је одговор«.
Марко Драговић.

*) У оригиналу власторучни шакопис Омеров. (Уред.)

КЊИЖЕВНОСТ.

1>осане1!н осветник. Пјесма Ј. Иоповића-Лвпов- 
ца, посвећена Кљазу Нашљеднику Данилу. Цетиље, 
држ. штампарија, 1883. Цијеиа 20 новч. Чист нриход 
у корвст Цетпљске Чатаонице.

(Свргаетак).
Казалп смо у главнвм потезпма све гато смо пма- 

ли рећи о »Босанеком Осветнику«. Ма ово чедо брата 
Лнповца нијесмо успоређпвали с никаквим ремек-дје- 
лом нашијех нрвака или других свјецких кљижевни- 
ка : сасвим тпм можемо казати да се оно не стнди 
готово нп једног поемета српске кљнжевностп, шта 
више, оно је далеко одмакло од многих саставака за 
које српска крнтика велв да су »драгоцјенп бисер« у 
нашој лвтератури. Нреостаје нам још ов! 'да изнесемо 
на срвједу она мјеета, која еу, по нашему мљељу, 
најљепша у овој кљижнци.

Јунак пјесме Миле вде у пећину к староме оиу 
калуђеру, да му допусти извршитп освету над својнм
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братом иевјерпиком. »Ноћ Је тпја«, а пјесник слуша 
како се подаје смрзнути снијег подЈуначким кораком 
увријеђеног Мила.

Гором лети .. .
Уздах чујеш за узрахом,
Корак чујеш за кораком ;
Ио кораку могао бих 
Назвати га ја јунаком

А какав је Мале ?
Огањ гори — свјетлост плама,
Но изби се већ прелама . . .
Харамбашу мила можеш 
Сад виђсти :
Витка стаса црноока,
Црпоока, милоока,
Црне косе црна брка,
А погледа ка’ ноћ мрка.

А његово оружје п одјело?
Одјело га јоште китв,
И џеФердар златни впти,
И за пасом дв’је кумбуре 
Гордо главе златне тмуро,
Крај кумбура бјелоглавац 
Златокорац, крвопнлац,
Осветилац нож се блиста 
Ал уз сестре он Је приста!

Стари отац калуђер открија сину Милу таЈну 
своју како је он већ п , гпје знао шта је било са 
његовпм спном Станком, сада потурченим Усеином. 
Он му велп да је већ молио да се врпе у своју пра- 
ђедовску вјеру, али му је Станко-Усепн одговорио :

А н каа бпх син ти био 
А и кад бих мљеко влашко 
Од влахпље јунак пио,
А п кад бп по жвлама 
Српеке крвп слан мп врно, ;
Оца влаха бнх убио!
Мајку српску удавио ;
Крв ђаурску нсасао!

• Груди зубма изглодао !
Сриско срце изчупао,
О камену разлупао!
Све бпх влаше уништпо 
Јер живнтн не би хтпо 
Кад Турчнном не бно!

Па успркос свему томе отац проклиње Мила ако 
се освети брату. — 0 про.страно родвтељско срце, 
шта не тровш шта лн не жртвујеш за свој пород!..

У другоме днјелу најбоље нам се допада оно 
мјесто ђе Јв пјесник чету улогорио. Когод помљпвпјо 
прочита те стпхове »шра се сјетити в чете нз »Змаил* 
аге Ченгпћа« од непознатога на још писца.

Један од љкх ватру ложи,
Јаље кољу другог ножп,
Трећи граљо сухо иоеи,
И ханџаром гору косп.
Ту старије млађп елуже,
Доносе нм шљнвовицу 
Нек се кр’јепе, уљарнцу 
Многи к огљу ето грије 
Мажућ пушке обадвије,
Убојпице змије двије
Сад се св’јетле — он се смије!
Неки оштрп ханџар гладо,
Пекп мучи, неки поје,
П Фишеке иеки броје.

Некн оштри љесков дршка,
Неки огаљ ето гршка,
Неки овцу гоЈну пече,
Неки јаре пусто сјече,
И у кота' бакрен меће,
Њекн једе, гледа плеће.
Па тумачн : биће среће,
Некн рухо дрто шије,
И опанке обадвиЈе.
Неки сједе — некн шеће,
Некн с’ крста — мисли лећ’ ће, 
И заспати сном тешкпјем 
И питат се сном внтешкнм.
Ал’ га други етс будн •
СлушаЈ друже, гусла гудв,
Пјева попо пз Мајдана 
Потурицу Кулин-бана,
И босанску узданицу,
Ускока нп Радојпцу.
Гуде гусле — гуслар пјева,
С тренетом га чета слуша 
Мислио бо једна душа !.. .
Чета храбра и пред њима 
Харамбаша Миле свима,
Слуша пјеему о слободи,
Слуша пјесму како Српка 
Издајника Вука родн.
Слуша пјесму ускок Раде 
Како трпјет муке знаде,
СЛуша пјесму о Арапипу 
И о Марку на шарпну,
На кад Арап Марку пр’јетм 
За Марка ће свн умр’јети !
Кад Арапа Марко коље,
Свако велп, ко ће боље 
Него Марко, швроко му поље !

Тако су лпјепв п они сгнховн кад Милу дође 
пнсмо да чека кајмакана »код камена слана«, писмо 
у кому нема пишга ваше до тога гласа, а Мнле ре- 
Флектира

гНема више! зар је мало 
Нама небо иоћас дало ?
Је ли мало сунце даиу ?
Јо ли мало мјесец ноћи ? 
Је ли мало зв’језда сјајних 
Ведром небу у поноћи ?
Је ли мало Богу неба? 
Мало нама! шта нам треба 
Него турске вруће крви ?

Трећи дио »Босанског Осветника« зачвљен јо 
бојем код Слан камена. Него то није само сухопарно 
описнваље битке, то је живо сликаље, ђо ти се на 
свакоЈИ стих чинн када чујеш да пушке пуцају, ножр« 
ва сијевају н главе полпјећу.

Чуј пушака турскпх цпка !
Чуј хајдука б’јесна внка!
Чуј ножева оштра сјеча!
И кубура тутањ већа !
Чуј поклика осветника!
ЧуЈ јаука раљеника !
Бој се бије, ј
Крв се лијс,
За освету 
Крвцу клету 
Бошљак лије.
Бој се бије — ,
Сабље звече,
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А Козарскс 
Горе Јече.
Бој се бпје 
Ујунака 
Око с’ мије!
У кукавца 
Срце стане,
Па за гргоеи 
Јадан иане !
Бој со бнЈе —
Миле летн 
Да с’ осветн.
Кајмакана 
Хусснна 
Потурнцу 
Издајицу 
Свуда тражи 
Срџбу срца 
Да утажи . . .

Пјесма се свршује емрћу браће Мила и Усеина. 
То смо већ на једноме мјесту казали и више нам не 
би друго преостајало него да завршимо, Али оно 
нриродно сликањо раљеника на разбоЈу,, муке Мила 
и Усеина, пе можемо никако. пронустити а да их не 
изнесемо овђв.

Бој је преста, нико се но бкј/е ...
Свуд тишина а и љу пробуди 
Тешки уздах трошне груди,
Слаби вапај рањеннка.
ЈБута а е^а мученика :
. Воде, воде„ Бога л’ зпате 
Срби — Турци воде дајте?'
Па уздану, смртну рану 
Невезану, неоирану 
У мукама ста да дрна.
Рана врије, крвца тече 
И иетече. Као крпа 
Бл’јео отвори мутне очи,
Да. ногледа, ал немаше 
Гледат небо смртан моћи' :
Аох смрт.и кад ћеш доћи ’
Тако с’ Усо смрћу ббри,
Тако г’ жеђца љута мори ... .
Покрај њега Миле лежи,
Од грјеишога св’јета бјежи.'
Потггб му је ладно чело,
Тужно му је лице б’јело,
Ко смрт црна ил’ оијело.
Коче му. со ладни ирсти,
Земљу гребу пуне грсти 
Бљедих рука нокти модри 
Но умрјеше — већ еу бодри.
И конајућ земљу црпу,
Ко да хоће рањеника 
Црном земљом да огрну !
Уздах чујеш за уздахом,
Јаук чујош за јауком ’
Мука гора све за муком 
Иогнала се за хајдуком.’
А он јечи !

Али тај јаук замнјељен је поелије слаткнм ио» 
којем, кад су помнрена н шљубљена браћа нздахиу- 
ли као Срби — као људп.

Неколнко погрешака у језпку, мијешаље еуФо- 
није и етнмологнје, погрешаи склон неких стихова, па 
ђекоја непрцродна Фпгура нди троп, једва се даду 
ирнмјетпти. До душе и на сунцу пма нјега, алн ипак 
преноручујемо брату Липовцу да нам се другом 
прплнком н тих недостатака отресе. Оиб<1 орКшиш 
1<1 <1ео ргохшшпк

Б И ЈБ Е Ш К Е.

(И з н о с м р ч а д и В л а д и к о Р а д а П> е г о 
ш а). На парчету неке старе иожућеле хартијо на* 
шао се у Цетињском Манастиру ночетак једне оде 
Богу од неумрлог пашег пјесника Владико Рада. Тај 
руконис нредао нам је на иреглед г. Марко Драговнћ. 
На љему до душе не етоји занисано да је те сгихо 
ве иок. Владика писано, ио стилу и по дивскоме ио« 
оету Фантазије, ми смо слободни тврднти, да то нп 
јо могао нико други нјевати осим оца „Горек а 
Вијснца“. Ево твјех стихова :

0 Свевишњи Творчо неиостижни !
У човјека искра беспредјељног
Ума твога огледа се свјетла,
Ка’ свод један од твоје налато
У иучину 1ито с’ оелода лашу;
Дан ти свјетлоет круне пбказујо
Ноћ иорфире твое таинствене !
Непољатна чудества дивотах !
Твар ти слаба дјеља иеностижо,
Само што со усхићава тобом. —

Нове књиге.

Са захвалношћу иримили смо од самога ннсца 
врло занимљиву кљижицу : „К р у с о в у љ К љ а з а 
и Г о с п о д а р а Ц р н 0 г 0 р с к о г а И в а н а Ц р- 
нојевића". Исиисао и нздао Марко Драговић, се- 
кретар министарства просвјето Цетиље у државној 
штамнарији 8885. Цијена ? Кљижица је особито ин- 
тересантна за свакога ко. се жели упознати просто- 
ром и границама државе црногорске у врпјемо 
Иваиа Црнојевића. Ми је најтоилије с наше страте 
препоручујемо.

Ц е т ц и. с, у ттамнаријц Чигаоницс Цетитскс.


