
Издази сваког чствртка 
па цијелох табаку.

СтцЈе за Црлу Гору, Ду- 
огро-Угарску, Бослу в Хер- 
легоеалу;

годкшље . 4 Фор.
ма по године . 3 „
на четврт године 1 „

оа С/>б«Ју н свс лруге »емлв 
додишн.е . 1б Франлка 
иа но године 8 „
иа три мјесеца 4 „
у ажату.

ЛИСТ ЗА

ШЖЕБЕОСТ И ПС7К7.
Уредник:

ЈОВАН ПАВЛОВИЋ.

Претплага из Црне Го- 
ре и сва писма шалу ее 
самом уреднику.

Претплата из Србије у- 
пућује се Ведимиру Вало- 
жићу у Биоград, а из дру- 
гијех крајева под адресом 
Р. КашаЈапоуј<5 СаПаго- 
(за гЦрногорку“).

Претплату примају сви 
иаши мвижари и нове- 
иарске експсдициЈе. Не- 
франкирана писма не прн • 
мају се.

БРОЈ 10. Цетиње, 14. Марта 1885. ГОДИНА II.

СЛИКЕ ИЗ ЖИВОТА.
II.

НЛДРН-КЊИГА.
I.

Крај оваца у планини,
На Ловћену у висини 
Црногорчо стадо пасв 
Уз дудука миле гласе.

Час нјесмицу гласну пјева, 
Чае о глави турској сн’јева ; 
Час о ножу бјелокорцу,
Час о слави, Црногорцу !

Босоног је, па то шта је ? ! 
Кад на камен оштри стаЈв 
Ил на трње, то не мари — 
Газише му тако стари....

Гологњат јо — какве штето ? 
Тврди гњати — тврде пете, 
Гола прса, ал’ су тврда 
К’о камепа што су брда !

Од кишо га чува струка, 
Једва под њу уђе рука !
А од грома и олујо 
Пећина му мрачна ту је !

Школа му јо — гусла звучна, 
А искуство — доба мучна, 
Голотиња и глад тешки 
Кр’јопе њему дух витешки !

Па у патњи и у глади 
Нролазо му дани млади ;
Ал’ он зато ништ’ не мари —- 
Радишс му тако стари . ..

И.
Настирче је мудро било, 
Домовинн било мило 
Да со оно још помучи 
Да се у св’јот што научп . . .

Добра ли јо домовина,
Из крај срца шаље сица 
Да на прса своја мека 
Учењака кад дочека !. .

Син свог рода да у роду 
Корист снесе свом народу, 
Посред њега да остари — 
Чинише му тако стари !

Она мисли, тврди камен 
Остати ће живи пламен !
Она мисли, учен борац 
Остата ће Цриогорац!

Црногорче било вјешто,
Научи се у ев’јет њешто . . .
То се роду свому врати 
Да му — добром добро врати ?

III.
Иадри-књига пјацом шета, 
Сиротиња њему смета . . . 
Оћали му на нос сјеле, 
Рукавице носи б’јеле ! . ..

>
А иггапићем танким маше,
Од њега се и иси нлаше, 
„Бопжур“ *) р’јетко коме зовс, 
Хаљино су на њрм’ ново ! . . .

Пружи ли му когођ руку,
Дати ћо је — ал’ па муку ! 
Капу ли му гољо скине,
Он не мари — даље мине !

Отац ли га мајка срете 
„УбираЈ'тес **) голонете!“ 
Рођак ли му руку пружи,
Оп га ћера, оп га ружи ! ...

*) Добар даи! — по француски.
**) Торшзј сс! — по руски.
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Али љубав мајке старе
За иадудоет бми аемаре,
Већ га згодна, глатка, л’јеиа 
За обрашчић брити шчепа.

Шће да л>уби: „сине мали 
Добро доша’!“ — ал’ оћали 
Сметнуше је — она с’ снеби & 
„Сл’јен си сино, прије не би!

Наука ти црне очи
У стаклеие ах преточи . ..
Што је рацо ? . . јао муке !
Какво су ти сиње руке ? !и .

„Мучи етара ... ух срамоте ! ... 
лМа}н гот •), гледај ти иростоте ! - 
Ал’ им онет Божо проОти, ‘ -
Што ће народ дивљи пр^сти ? !“ « '

На те р’јечи отац плану :
„Народ дивљи! сине лану,
А ти што еи и од куда ?
Аманат ми, баш «си луда. .

в.ф

*) Боже мој! ио шемдчки.

Заборави брзе муке
Смротињу — црн»о бруке !
Заборави, мајку, оца,
Домовину. — .вдадаФЧа • г“ .

У народу ти се роди,
' Служи њему и слободи!

.^У народу, сине, ниче,
Вомогни га, несретниче!

Знаш ли штогођ, — ти га учи,
Он те плаћа — на се мучи !
Видиш ли му какве мане,
Гледај и њих да нестане !

Уетроба ли боја,
\ Да иочличу бу^и први.1 ...

Уегјреба ли.да/ее гине,
; Не покори мене сипе !

Када такав будеш рапо,
Онда свуда бјелодано 

. Дич’ се да си „учен“ борац,
Дич’ се да еи Црногорац!“

Цетиље, 12./3. 1885.
Ј ИопооићЛпповац

'■ "Л-

,*■* *

УСКОК ЈАћКО. '
Приповијетка из црногорског жнзога.

I.
Једног зимљег -јутра, гбдипе 1817-те, у 

Котору граду, ударише бубњи и свирале, стаде 
трка по граду војника, стаде звека по калдрми 
равној од сабаља и од потковица. . ...

А кроз ваздух, кроз густу маглу, што иа- 
иунпла бјеше уске, кривуљасте улцце которске, 
разлијегала се древњава и плач жепа и дјеце.

„Шта је, ма шта је?“
„Ама иешто /ес, нешто мора бити!“ ппта- 

ло се и довикивало од прозора до’ирозора.
„Сиђите ца вИдите, тб јест сиђите па се 

попните па бедеме вашег града, о јадни грађа- 
ни, па ћете видјети шта је! КолПко је поље 
пред градеким вратима, еве је поље војска при-
тиснула...........“ Тако бд прилике овијестише
први гласпици.

Слободнији грађани слетише. пиза сте- 
пенцр, али се уетавише на кућнијем вра- 
тима. Гомила влаетеле, евештепика и другијех 
главара иђаше иут црногорскнјех врата ; пред 
том господом пшло је њеколико ћесарскпјсх 
војника, — знак да је госиоду норука водила.

Коите ГГјерб Б., са власуљом на главн, са 
отегпутим бијелим чараницама до кољена и за- 
гриут табаром „а 1а уепе21аиа“, набадаше пе- 
снгурно својим танким пожпцама. Као одабра- 
нији кућнћ и кољеповић, он иђаше пред осга- 
лијема. Ни остали пе изгледаху соколастији од

свога вође. Впдјело се лијеио „е им»се мрнјс- 
ти неће, ал’ јесђг пешто што их напријед креће”.

То ,,иешто“ бјешс глацом војени зановјед 
иик, који кад их с бедема угледа, наже се про 
нерваза, на викну талијански, (т. р ријечпма 
талијанским али осакаћеним н нзговараннм ужа- 
сно): “

„Вуците се већ, конте & ви остали ! Та 
дошли би већ с онога свнјета, сакрррамент!!“

Ох, грознијех тих њеколпко .тренутака док 
се попеше уз узане степенице бедема! Сад јас- 
није чуше звеку оружја, похличе, шђапске ко- 
манде, зачињене сапраментираљем. Опамо опет 
испод бедема, граја се дпгла, коњп вриште — 
ларма као да се свн ђаводи жене.

„ Брже, брже;! Оелови те цх у вашем ј ез и - 
ку; пнтајте их рашта су дошли, шта су науми- 
ли ?“ — рече заповједнпк, дочекавши Котора- 
пе на уласку.

Господа, дишућц као цигацски мјехови, 
протискоше ее кроз војпике. Конте Пјеро, по- 
што прошанута негаго са својиМа, отисну се од 
њих, те се нримаче к нвпци бедема. Колико се 
старац изморио (а можда и пренануо), не мога 
проговорити, по чекаше, јадннк, да му се дах 
новрне. Осорни заповједник стаде брекгати; го- 
сиода, п они почеше мрмљати на њ. Конте, на 
то, оиружи лијеву руку, стпсћувшћ балчак од 
свога мача; деспу иодиже, онако као што чпне 

I проповједници. Сви очекују кад ће излећети 
| прва ријеч. Као некијем чудом и под бедемом 
! мзтеж малко утоли. С^нце (и оно, гле!) повир-
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.је иза брда, те млазау својнм зрацима конту ;у 
очи. Старац кихну једном, другом и трећом; за- 
тијем накашља тодико пута, па иајзад:

„Чујте ви дол,е, под бедемом ! Занов....
„Шјор Конте ’бројутро!“ — прекиде га 

неки дебели глас оздо. ■— „А хоће ли се отва- 
рати та сретва врата јутрос ? Помете се овлп- 
ки народ! Ираво је, вВлај, да се јутрос рани- 
је, отворе; знате.... који је дап сјутра..? 
г Конте се запањио, спустио рукенвз-асе и 
зинуо најприје, па од једном етаде се тако 
слатко смијати да му је табар поигравао ва 
илећима.

„Помамио се !“ — рекоше другови иза 
љега, јер они не бјеху чули оне ријечи.

„Помамиди смо се сви !“ ’— викну конте, 
окренув се живо и пришавши к својима. — 
„Та гдје намјенамет, није ли им данас бадњи- 
дан!?“....

Апостоли Христови, кад се дух свети излио 
на њих, не бјеху, можда, више зачуђени од кон- 

тове дружине тога часа. Бленули од чуда, као 
да је конте са својим табаром и власуљом ио- 
летио у облаке. Он изврнуо оба длаиа, па нх 
омјера презривим погледом.

„Но, шта је сад ? Каква је то комедија 
опет ?“ —- викву војник.

Госиода, сва једанак освијестише се; свп 
у једап мах „начаша глаголати“.

„Станте !“ — нрекиде пх конте, махнув 
рукама, као орлушииа крплима.

„Господине ђене'рале!а — поче оп, ски- 
нувши тророжац с главе и приступавши к за- 
повједнику. — „Природа је са сввм нроста 
и . . . то јест ствар је са свнм проста и при- 
родна, а вн овдјс као пов и невјсшт ....

„Ајте до врага ви н ваша реторнка !“ —? 
ирекиде га срдити ђенсрал. „Но, кажите ми, 
рашта се стекао јутрое овликн народ овдје ?“ 
— уннта једпог млађег властелина, ошишане 
главе и одјевена по повом, Француском на- 
чину.

„Сјутра је, господине, божић грпкоме за- 
кону. Данас је народ дошао да пазари. Овдје 
осим Црногораца има и нашијех поданика, Ора- 
ховљана, Лепетапаца и другијех. Откад еу Фран- 
цузи бнли, елободно је нзвањском народу да у 
град улази ....

Даљег објашљивања није требало, јер у 
тај мах сунце искочп, п раепршп маглу. Ђене- 
рал еа својим часницима, коите са својом 
пратњом, прнмакоше се к мазгалама и видјеше 
шта је. Опо јест ^коњ до коња, јупак до ју- 
нака“, алн коњи бјеху натоварени дрвиМа, суж- 
бином, перјадн —- — и другијем етварима што 
сељаци лацмаввма продају; а до јунака бјентс 
доста н певјестнца п дјевојака, свс по двоје

но троје, тнчучурило се под једпом струком, Је- 
днно озбиљио бјеху „нушке дуге пут небеса 
што се кочеи, пушке; вјерне друге Црногораца. 
(а у опо дбба и примораца).

Неко пз народа повика: ^та отварајте за 
Вога! ХдћФ лг! облнки народ ваздан чамати 
овдје^* ЕуШ V »>Е«7 ; < /Г -

Запобједник тгчаеннци пошто видјетне, но- 
чеше се смћјатп; наредише војсци да сиђе на 
п оип одоше. Которани .осташе сами на бе- 
дему.Ј;-

Дебеле вериге забрујаше те мост еа ве- 
ликом лунњавом иаде. Весели власи јурнуше у 
град и разметнуше трагове но њему.

„Оно знаш, видите, ја сам знао да.није 
нншта“ — рече конте својима — „али оиет 
знаш, впдите, свашта мијепадало на ум. Знаш, 
видпте, све што смо доживили откад је прин- 
цип пропао ! Колико се гоетију измјенило и 
како се испратише ! А свијет је обезбожио, 
знаш, видите, нанустнсмо наше старе обичаје 
па и срећа оетави нае“ — то говорећи, зна- 
чајно погледа своје другове, коЈи сви-бјеху 
ошишани, без власуље, у широким панталам 
фраицуским. И даље шћаше конте да прича да 
га другови хтјеше слувдати, но они наелак 
кренуше дома.

’ Велика је врева у граду била; трговци, 
особито бакалинп не могаху одољетн послу. 
„Настала су оиет добра времена“ — говораху 
они, трљајући весело руке. Није шала толикн 
народ, таки пазар ! Од прлнцинова времена то- 
га не би, јер бјеху мутна времена, да се слабо 
и знало кад је божић а камо ли да га је ко 
славио!

Већ око подпе народ.се разиђе; неколико 
оближњијех прпмораца и катуњана врзло се но 
граду док сунце иаже, па и они упуташе се к 
црногорскијем вратима.

Дан је био ведар, сунце је грпјало, као 
што само у нашем убавом приморју у то го- 
дишњс добагријати може. Кроз сунчану свјетлост 
вијаше ираишна, што се днзаше са ис: реметани- 
јех платненнјех труба н другог еспапа из дућана. 
КалФе ноеиремаху хитно; ћененци и врата на 
некијем дућанима нозатвараше се већ, јер тр- 
говци, већином правоелавни, хитаху дома к дје- 
ци; градски чпстпбаше метијаху улице; нси и 
докоњоци измиљеше да се насупчају.

„Јеси ли се црепао јутрое ? Шта си но- 
мислио да ће бпти! ?“ — то су сад бида обич- 
на, узајамна питања грађана.

Почеки би се разметао:
„А од шта да се ирепанем! Та знао сам 

ја да ће бптн много парода данас у граду. 
Стража се препала иа узбунил* војску; комап- 
дант невјешт, човјек скоро дошао, пе зна јези;
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ка иг т. дЛ — Назо је чуднијех и смијешнијех 
ријечи о конту Пјеру п дружини његовој. Свак 
пајрађе исмијава и пребире своје влаште мане 
кад их при другоме па^е.

Оно народа што се задоцнило било, — би- 
ће их било до тридесет, што муткијех што 
женскијех глава, — застало у шупљаји бедема, 
на не хоће да се отисне кроз врата. Мичу се, 
грАју, нукају се да излазе, али се тај грунак 
пе расипље док се не начме. Један обавнја гла- 
ву чалмом, вјеша дугу пушку о раме, огрће се 
струком, пупи симсију, крете огњилом — а то 
све наелак, без иреше, каодаје у својој авлији. 
Други клекао, па нритеже онанак? ни бриге га 
што га са свијех страна гурају. Трећи држи у 
десној руци разјапљену ћесицу, а лз лијеве пу- 
шта у ћесицу грош ио грога : цик, цак, цпк. 
Неки загрпзао чибук попријеко, по сред 
сриједе, — не марећи што би му пролазници 
могли поломити зубе, ако запну о крај, — иа 
тако, пребира нсшто за коланом. — А женске, опет, 
неке се врте ; неке, зар ту се првом удесиле, 
на се цмокају у образе, у рамена — никад се 
растати. Невјеста јсдиа, те згодиа, одигла десно 
стегно и на њ наслоннла торбицу, набрала обр- 
ве, на лремеће нешто по торбици; јаднпца, ку- 
сур чнаи колико је потрошила, ја ли да није 
што заборавила, јер ће одговарати, можда, све- 
крвИ.....

Млаз студепа вјетра Фијукну испод свода, 
врх њиховијех глава; помрАчи се; неколпко ка- 
пи љосну на калдрму, ама крупнијех као љеш- 
ници.

„Ударц вријеме, божЗ врцјеме, бјеж’ наро- 
де !и — викну неко.

Сви наврли к вратнма те одиглп пут иеба 
главе; утоли граја, да би чуо муху да ирозуји.

„А ха! дома наши, дома !и — викну сад 
неко иза њих, а ма викну такијем гласом да 
им је свима у ушима зазвонило. Сви се обр- 
нуше.

Човјек — не, но нрави „дивеки старје- 
!иппаи, (што се у пјесмама пјева), бануо из 
града иа се раскорачио на уласку каније. Гла- 
вом је свијех надвисио, а грудима би заклонио 
два осредња човјека. Под орловским носом стр- 
ше му брчине сиједе, дебеле. Тај цин раздрљио 
груди, објесио струку низ раме, у лпјевој му 
дуга путка а у десној чибучина као тољага 
будалине Тала. Својим круинпм грахорастим 
очима гледаше расијано; виднло се да се нешто 
дубоко замислио.

Док тако етајаше, иако не спусти очију с 
њега. Има људп које бп ваздан могао гледатп, 
да тп се не би досадпло; такав бјеше тај. Прва 
иомисао, видјевши га, била би : чудне мушке 
снагс! А затијем нлијеппло би ти ноглед њего-

во лијеио лице, на коме одсијеваше јунаштво н 
доброта.

Старац (но сједннама, а ни по чем другом), 
трену очима, на опет внкну као и иопријед: 
„а ха! дома наши, дома!и — али још јаче но 
пријед, тако да се еви насмијаше.

На те његове ријечи, отисну се нз гомнле 
двоје момчадн, једна дјевојка и невјеста једна, 
те пзиђоше кроз капију; осталн шљедоваше 
њихову примјеру; од њиховојех корака сгаде 
топот по дрвеноме мосту, а сијавица удари с 
брда. Крупни човјек иђашс најпотоњи, и као 
неотице, махаше чибуком, — те је нзгледадо као 
да јави стоку нред собом. Кад минуше мост, 
он се протиште кроз гомилу и оде на десно, 
нут Ираћишта, нредводећи евоју четицу.

Ириморцн,' које пут вођаше на лијево, зау- 
ставигае сс мало, гледајућн за њнм.

„Ко је оно?“ —заиита неко момче.
^Оно је сердар Пејо Грубанов с П>егуша!и
„А!и — рече момак; — то „аи изговори она- 

ко, како разумјети можеш и да се сјећа вече- 
са и да се чуди.

„Даи — наетави ностарпји нриморац — 
„она дјевојка му је кћи; момци су му брата- 
нићи; невјеста не знам чија јеи.

„Еј. бога ми је зорна дјевојка! Види се 
очево дијете!и

„А има лп сииова ?и
^Не. Старнји му погпбе на Дебелом Врије- 

гу. Бјеше посјекао три Фраицуске главе, оног 
дана кад ногибе. А млађег ранише Никшпћи 
лави, ге умрије од ранаи.

„Хеј грехоте! Оста ли бар дјеце од си- 
нова ?и

„Оста мушко дијете од старијега : иашло 
се три мјесеца по смрти очевој. — Гл.ејте сер- 
дара! Велике лн дерте на срцу носи !и

Цриморци одоше својим нутсм.
Ми ћемо за еердаром, у Катунску нахију, 

јер нас приповијетка наша тамо водп.
Он је уз Праћиште ишао пред оном че- 

творицом, иа пошто се подобро попе, под једни- 
јем сивијем куком, — гдјејеувнјек обичавао ио- 
чинути, — сједе да пануни и укреше, а млађарију 
иронушти, гракнувши: „ајте, не чекајте!и

Вјетар је дувао низ Крстац све то јаче. 
Над Црном Гором повијаху се тушти, црни 
облаци. Сунце је тонуло у море. Од запада до 
пола неба бјеше ведро, а од поле нут сјевера 
паведрина.

И ако је у Цриој Гори обично видјети раз- 
нијех појава у ваздуху у један мах, опет је 
тога часа тако чудно било на небу, да1 се оно 
четверо сваког часа устављало и гледало. Сер- 
дар је одбијао димове: ноглед му је био раси- 
јап, као онда на градскијем вратима ; нншта
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око н»ега иије могдо еврпути љегов иогдсд и 
његову пажљу. Лако ее домислити, читаоче, гдје 
су сердареве мисли биле!.... Биље гдје и ваз- 
да, код љеговијех одсјеченијех врида, код ио- 
гинудијех сипова! А дапас више по обичпо, јер 
је ред у иустој кући бадљаке нридагати!. .. .

Није чуо како га опи пред љим век изда- 
дека дозивл.у, и Бог зна, колпко бн он тако 
стојао да неколпко студенијех капаља не падо- 
ше на његово вруће чело. Сердар се диже те 
ногледа око себе; екиде капу на се нобожно 
прекрсти, говорећи: „Смилуј се, Боже, меии 
грешпом!4. Затијем, диже струку па гдаву и 
момачкијем кораком стаде се иети.

Није крочио сто пута а мећава завија. 
Како напријед она све то јача. Сердар довикну 
неколико иута, својпма да хитају е ће их ои 
стићи.

На сред Крстаца, под једним кршем, угле- 
да сердар иешто сиво; шчучуридо се, пемиче се.

„Ко си ?“ — викну сердар.
Гука се иомаче, па се исправи. Бјеше ће- 

сарски солдат, у сивој, дугој кабаници. Солдат 
диже дрхћућу руку, пак претима таче слијепо 
око, говорећп : „Добри вече, паие !“

„А што радиш ти ту?“
„Ја појду до ЦернаХора. Ја сам десертер, • 

пане!“

Сердар је разумио — од прилике. То бје- 
ше обичпа ствар у оно вријеме да солдатп бје- 
же. Овај је и даље причао нешто и размахивао 
рукама, но га сердар прекпде махпув му главом 
и рекавши: хајде замном!•“

У мрак су били на кућнем ирагу. Сердар 
уведе свога госта и посади га украј огња. Би- 
јаше то момак од двадесет годипа, виеок, та- 
нац, бјелопутаст; смсђа наустпца тек га се хва- 
тила ; очи му бјеху крунне, плаве, а гледаху 
мило. Еле, у пуном смислу ријечи, лијеп момак.

Пошто ириложише бадњаке и друге обреде 
трсише, сједе сердар п домаћица му, кћи, снаха 
и солдат, — сви посједаше па оламу, (како је 
обцчај), ц етадоше јестп.

А кад благоваше, дохвати сердар купу, 
нротра брке, пак ће еолдату :

„Како ти је име, братко?“
„Јан“.
„Како рече?“
„Ето, чуо си како“ — прихвати домаћица, 

смијући се, — „име му је Јанко!“
„Здрав ми био „ускок ЈанКО' рече 

еердар, иа натегну јуначкп,
(Наетавиће се).

с. м.

0 пјесништву нашијех дана.
(Иаставак).

Душа је жпвот, којим се човјек приказује 
себи самом и спољашњем свијету око себе. Што 
ко може пли умије боље да се ирикаже, тим је 
милијн другијема. Ко има бољу душу, боље се 
н допада другнјема.

Кад је живот у цвијету, и душа је у цвп- 
јету. Доба младости цвијет је душе, јер онда и 
живот цвјета. Јесте ли видјели, кад је најљеи- 
ша ружа ? Од опо доба кад стане пупптп, кад 
је „љубпе први живота зрак“, па док не иочне 
ирецвјетавати. То је доба њене младости. Жи- 
вот јој тада цвјета, на јој је и душа у цвије- 
ту. Мирисом својпм, који оппја и заноси друге 
душе, она се огласује свијету. Онда је љубп 
свакп, ко душу има: и нчелица и лептир и — 
човјек, еви се надносе над љену душу у цви- 
јету, да је сс намиришу.

Тако је и код човјека. Најмилији је човјек 
— мушкп п женскп — за младости, кад му је 
душа у цвијету. Облпци душе тада се развија- 
ју из пупољка у цвијет и показују ее у нај- 
сјајнпјим Формама оргаписапог физпчног живота. 
То је душа жииота, права душа човјекова, која

збиља постоји, а пе душа метаФизичара, које 
нема у ствари, која је пзмпшљена.

Душа душу тражп, најрадије онда, кад ее 
из пупољка развијају у цвијет. Природа је мај- 
сторију учииила, да ту тражњу повиси до нај- 
вишег стенена узајампнм примањем п давањем. 
Створила је једну душу у два нротовноложена 
нола. Једпнство је раставила на двоје, надвије 
Физичне ноловине.

Створила је љубав т. ј. тежњу да се п фи- 
зично састави што је у души једно.

То што довде изразпсмо голом апстракцн- 
јом, нпко није тако дивно изразио у пјеспиштву, 
као сриски народ у својим лирскнм, женским 
пјесмама.

Ироучимо ли лирско ијесннштво свијех на- 
рода, ни у једнога не ћемо наћи, да се душа 
толико помиње, као у пјесништву срискога па- 
рода. У свијех народа, па п у срнскога, много 
се опијевају очи, коса, врат, усне, обрве, тре- 
навице, чело, образи, груди, руке, ноге и т. д., 
али ниуједпога као срискога није толпко опје- 
вано оно што је укупнп и још миого шири но- 
јам евега тога, што је сиптеза свега тога, а то 
је: луша.

За што је велнкп Гете обожавао пашу 
народну пјесму „Ранко и Милица“, он, краљ



.1^ ЦРНОГОРКА
—— .......

лирскијех нјесника! ? &ез сумп>е због; величап-1 
ствене простот^ љене, којом са два.стиха^внше 
каже него што могу изразпти сва; лнрска јек-* 
теннја модернијех вјештака-нјесника, којима ее

„љубавне нсновијестн отегиу т&о тарапа из лоп- 
да. Не описује ту од главе до‘пете ни Раико 
Милнцу нп Милица Ранка, пего Само Ранко на- 
зивље Милпцу својом ' „драгом душицом^н нпта 
је, је,ли јој „драга љегова дута?и, а оиа му 
то потврђује. Додајте к тбме, да се та најњеж- 
нија исновнјест, о љубави између двпје душе 
чинн у величанственом храму нрироде, нанојене 
тамјаном од ружиног мириса, ког је тихи по- 
вјетарац донио с пол>а — па куд ћете више ? 
Јесте ли игдје н. нр. у Ннјемаца нашли те бо- 
жанствене стихове:

„8а&е, Иеће 8ее1е шн, МШ1га,
8а^о ннг, 181 Нећ сНг теше 8ее1о ?и

или у другога којег народа ?
А такијех пјесмица пуно је у нашем парод-

ном пјесништву. За дивно је чудо, како је ту 
вазда најтачније погођена мијепа у физиолошком 
етан»у организма једнога чељадета, ком је љу- 
бав душу уеталасала! Чујте на пр. ону:

„Њешто ми се д и ш е и у з д и ш е,
Чини ми се спомише ме драги . . .“

Као да јој гледате бурно таласаље груди, које 
шиба вјетар узавреле од љубавне тежље крви. 
Па како дивно завршује:

„А узглавље — срца у нЈедрима 1 —
Па опет ону силну нотенцију љубавног

бола :! •
Еад у з д а х н е м, хоћу да и з д и н е м !“ 

и опда ужасну клетву нри крају :
„Убило те — моје уздисаље!и 

Гдје се пајснлније осјећа заједничка љубав?
Чујте^ народпу :

„Кудгођ ходим, на.ср цу га поеим.
А ов мено, ђе му куца душа.а

Драги драгој ситну кљигу иише, па шта 
ирво тражи од ље у кљизи ?

„Да му пошље у памуку душе“.
Не љубп у Србина оком,' пего срцем и

душом:
„Ако. сам га оком иогледала,
НиЈвсам га с р ц с м ердисала, 
брдпсала, ни бегсиисала.“

Душом дише свака лирска пјесма у нашем 
народиом пјесништву. А та душа није само у 
човјека, него у свега што јс око човјека, на- 
рочпто у свему оном што се љепотом, добротом, 
велпчанством својпм прцказује пјесничкој души 
српској, да има лпјепу душу. II опо што нема 
душе, ако је самнм својпм појавом лпјег о, пред-

Вр. 10.

'ставља се машти пјеспичке дугпе срнеке, као д< 
иМа дупг^т* опа .му је улије. За то је у срцекој 
пјесми" све жнво, све дигаС, на свему ее чујс 
бпло дугае. За то ее српека »јеема разговара и 

*С' опијем ;што језпка пема : сајаркнм сунашцем, 
са збијездом Данпцом, еа спвпм соколом,* еа 
сјајнпм* мјесецем, са руменом ружом и т. д. 
Чптав свијет од љеноте, а у сваком комаду по- 
јеДинце чује се лпјепа душа. То све другујес 
дунгом Србпновом, дијели радости и жалости 
љегове дуцге, Тјешп ]*е п помаже јој, а чбето 
богме п ратује 6 љом. Колико је велико То 
друштво нјесничке душе Србпнове, види се пз 
саме ове пјесме :

„Љубило се момче и ђовојче 
Под гранама и перјем од борја,
Гледала их Тица л а с т а в и ц а 
Са врх гране борја зеленога,
Новиђела б о р у зеленоме,
Вор зелени оној з е м љ и црној,
Црна земља трави ђ е т е љ н н и, 
Ђотсљипа о в ц а м’ бијолијем,
Б’јеле овце својим чобаницам’, •’
Чобанице турској ђеци малој,
Турска ђеца ђевојчиној мајци,
Стара мајка својој ћери драгој

Коме није на срцу остала божапствеиа пјс- 
сма Смиљане дјевојке, која бзрућн украј воде 
смиљ п плетући од љега I ијенце разговара се 
са смиљем п пушта вијенце пиз тпху воду с 
молбом да буду љубавнн посЛаницн љени и да 
отплове до двора љенога драгога, да му кажу 
љубавне јаде њене? Је ли нкад нанисано љеж- 
није љубавно писмо од тогА ? Сви париски „№1- 
1е1в Јоих“ иијесу му ни за шегрта.

Ко се не сјећа гигантске куражи „љепоте 
ђевојкеи, која се са самијем сунцем ухватила 
у коштац прко<?ећи му :

„Јарко сунце, љеиша сам од тсбе,и

те ј.е у том рату са сунцем, на молбу сунчеву, 
сам Бог морао иптервенисати, наравно у корист 
свога ближега чеда, ушљед чега је пркос-ђевој- 
ку постигла трагична судбнна, да јој је сунце 
дпце опалидо!

Ко се пе сјећа меланхоличие душе пелимо 
ве (иеленове), једре душе зеден-бора, љубавне 
душе румен-ружпце, пнтоме душе боспока и т. д.?

Ко би већ могао изређати све тс душе ре- 
дом ?

Али није их пужно ређати ; довољно је рећи: 
српска пјесничка дугад уднла их је свему што 
је лијепо, илеменито, узвигаено.

Но, жалости наше ! те је дутпс већ пеетало 
нз нашега лпрског народног пјеснингтва.

Казаћемо како се то збило.
(Наставиће се).



Г,р. 10. ЦРНОГОРКА 79.

Синовац као стриц.
иО ©I

рлц&в с- 
• .л . •»«

тгд. овз

• Ш а м « а, ш р а у т р и 
(Нлставак.)

ЧИН ДРУГИ. 
н Призор I.

. (А и к а. Ј у р е У г р и« о в и ћ долази из оближ- 
о»аЈЈрбе,■ 1лнобзод$ ее Орижљиоо око <?ебе). 
и«ж н к а (са иротивне стране). Тако без^рижан ! 
Стриц ко одмах. .овђе бити.

Ју р ©. Алик^и ми шта ће од мено бити? Је 
ди све открнвеио, и зна ли стр.ина да сам Јој ја X© 
саДа мужа иредртављао ?

. А н к а. Цишта се ие зпа ! Иишта није откриво- 
но.Г Стрида <^е још забавља са модисгкиљама; стриц 
ирр^цње својј жеву —^гоенодин Ненознановкћ са 
сврјем.је забезевђгг бвиу чуЈЈцоватим дочеком, & ја, 
шјџ? ^е .мецб тцчр',,'то ћу'цастоЈати из 'петнИх ајилај 
да..предобијем. стрица за себе, или барем да у менб 
з^убим гццподина Нецозиано.вића.—јер нриђе нбМ 
с^’он склони да"со вјенча са Милицом, истину тД 
ре^. ја ^иХј; га радија узоти.

“ ,а '■ ИРИ3«Р АРУТП. '
! Цр в а шљ и. Н а.ср ади н.

Ц а с р а д' и н (долази жкво). 0, врло лијепо, 
врл& лијеио, шт©» сам вас овђе нашао, Угриковићу. 
Ммам да вам стотину ствари испричам и то хитно.

Ј у р е. Ђаво. да га однесе ! Баш ми је у згодно 
вријеме дошао!

Н а с р а д и нк Милостива госпа могла би се —
Ј у р е. Пред мојом сестром ја не кријем ништа.
Н а с р а д и н (обраћајући ее Апки). 0 како се 

©д срца радујем, п.то се баш сада унозпајем с вама, 
милостива, кад сам у великв срећан да вашсм брату 
услугу учнним.

Ј у р е. 0, шта ја чујем ? Његов глас! (бјежи у
еобу.)

Н а с р а д и н (ибпознавши да јо Јуро побјегао-). 
Ако, узбудо нотробе, милоетива, да вам икад на руцн 
будем, сматрајто ме најоданијом слуТом, (он нијо ви- 
дио да јо у толико дошао обрштар Угриковић.и 
стануо на мјесто Јуро Угриковпћа;.

Призор трећи.
Обрштар. Да, ово су жоне живо мучељо за 

своје мужеве.
Пасрадпн (оГраћа се и мисли да говори с 

Ј у р о м). Ја ти шћах казати, драги Угриковићу, да 
твој канетан нијо мртав.

0 б р гп т а р. Мбј капотап ?
Н а с р а д н и. С ким си со борио. Он јо иисао 

моме пријатељу Лакици; он ће се у томо ираведно 
владати и нрнанати да јб тгрви задио. Породица је 
већ отночела да то законом гони; али ћемо'ми сво 
у своје вријомо препријечити. Ја сам се отнустио 
да ти доставим ову ствар, а сад морам одмах иатраг 
к своме друштву.

Обрштар. Обвезан и захвалан — него , —
Насраднп. Ти можеш са свијем мпрно спа- 

вати; ја бдим за тебе.
Призор трећп.

А н к а. 0 б р ш т а р. Угриковић. Неиознановић.
0 б р ш т а р. Кажи ми, за Бога, шга хоће тај 

човјек ?
А н к а. Тај човјек је суманут, то и сами види- 

те!
0 б р ш т а р. Ово јс дакле пека енидемија, која

јв вас свијет окужилга, пошто сам ја пошао; јер то 
није нрви луда, кога сам у ово ио сата овђе затекао 
и вндио!

Анка. Ви но трвба да тако озбиљно узимате 
хладна дочек мојв стрине. Кад је нитање о домаћим 
стварима, не смије јој нцко нротив стати.

0 б р ш т а р. Но, хвала Богу ’ да барем једном 
чујем коју паметну ријеч. То нека си ти дакде нрва, 
коју унозшурм с гоеподином Неиознанрвићем.

Н е н« з н а н 6 в и ћ. Ја сам и одвише сретан, 
госиођице, што се могу радовати .9 .доиуштељвм ва-> 
шега оца — али ми ово радоваље ништане вриједл 
ако и ваше —

0 б р ш т а р. Но сада ми је и овај почео ! Јв 
л» и тебе дохватило опће лудило, Јадни пријатељу! 
Твој је комнлименат врло учтив, али си га мррао 
указати, мојој ћери а но мојој. синоцични.

Н е н о з п а н о в, и ћ. Онростите, мидостива! Ви 
сТе тако сличци, Ио оиисивању госнодина Угрикови- 
ћа^ мојој вјереницц, да ми можете лако извинити ову 
погрјешку.

А н к а. Ево моје ро^аке, господине Угриковнћу*! 
Посматрајте нажљиво и ви ћете се ‘ савргаено 
увјерити да она има на себи сво оне лијеие цртс, 
које сте на мени иримјетили. 1

Прнзор пети.
II р в а ш њ и. М и л и ц а.

Мцлица, Опростпте ми, добри бабо, 
вас ири^о. оставила; мајка мо негато зовну, иа сам 
јо морала иосЛугаати.''

Обрштар. Но,*кад тако човјек нризна своју 
но1Д)јошку и мбли‘за извигаењо

Милпца. 0, бабо, ја но могу да израза -наг 
ђем, немам ријечи како да вам захвалим што сте 
одобрнли ову свадбу.

0 б р ш т а р. Такб дћклб ? Дбиада тн се ова 
свадба ?

М и л и ц а. Врло добрб !
0 б р ш т а р (лагано Ненознановићу). Гле, како 

то опа већ љуби и ако то још ггепоЗнајо! То јо 
због мојег лијопог оиисивања, којим сам те њој ирс- 
ставио у крећању.

'Н е п о з н а н о в и ћ. Ја сам вам обвезан.
0 б р ш т а р. Да, али, драго моје дијете, биће 

ја миим већ вријеме да » мајку видиш ; јер ее на- 
дам да ће ми ииак модисткиње учинити мало мјсст.а. 
Ти се у толико иокажи дружевна и нријатна овоме гос- 
подину. Он јо мој пријатељ, а од срца ћу се радо- 
вати да чим нриђе и твсгј ностано — разумијеш ли ? 
(Ненознановићу.) Сад јуначки де — ово је час! 
Глсдај да јеј још данас срце предобијеш, па ће ти 
сјутра одмах женоМ бити — (Анки.) Дођи, синовпч- 
но! Нока њих двоје заЈодно остану.

Призор шести.
М »I д и ц а. II е ц о з н а н о в и ћ.

М и л л ц а. И &и ћете дакле бити на свадби ?
Н о'II о з и а и 0 в и ћ. Да, госпођице, изглода, као 

да вам није мрзиа ова свадба ?
Милица. Она је с допуштењем мога оца.
Н о п о з н а н о в и ћ. Красно ! Али чеето нЈта 

гато очеви уговоре, то шћери нс одобравају.
Милица. 0, што се ове свадбе тиче —ту је, 

ако ће бнти и мало нсшто, и моје воље.
II е п о з н а и о в н ћ. Како то, госнођице ?
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М и л и д а. Отац ми је био толико добар да ме 
иитао, имам ли што противно.

Непознановић. Ви љубите дакле човјека, 
који вам је за вјереника одређен.

М и л и ц а. Ја то не кријем.
Непо знано вић. Како ? А нигда га не ви- 

ђели ?
Милица. Јаеам с њим подњивљена.
Ненознановић. Ви ете били иодњивљени 

са младим Непознановићем ?
М и л и ц а. С госнодином Непознановићем ? —

Не!
Н е п о з н а н о ви ћ. Ама то је ваш вјереник.
М и л и ц а. Да, то Је у ночетку било.
Н е и о з н а н о в и ћ. Како у почетку ?
М и л и ц а. Мени се чини, господине, да сам 

још не знате. —
II е по зв ан ов и ћ. Но зкам ништа ! Ама баш 

лс знам вишта !
М и л и ц а. Ои је мртав.
Н е п о з н а в о в и ћ. Ко је мртав госио- 

ђице ?
Милица. Па тај млади господии Непозна- 

новић.
Н е п озпаковић. Заиета ?
М и л и ц а. Без сумње.
Непознанов и ћ. Ко вам је казао да је 

он мртав ?
М и л и ц а. Мој отац.
Н е н о з н а н о в и ћ. Није, госпођице ! То није 

— није могуће !
М и л и ц а. Оиростите, господине, али је истин- 

ска истина. Мој отац, који сада бага отуда долазв, 
боље зна него ви. Тај млади госпоцин свади се с 
неким на игранки, подијели с истијем мегдан, иа 
умријо иа мјесто од три смртва ударца.

Н е и о з н а н о в и ћ. То је опасно.
М и л и ц а. Да, одмах је издануо.
Непознановић. Вами је нешто мнло, да 

се са мном шалите госно^ице. 0 господину Непо- 
знановићу нико вас боље не може извијестити од 
мене.

М и л и ц а. Од вас ! то би било добро.
Непознановић. Да, од мене, госпођице, 

од мене ! Јер на пошљетку да н то избацим: ја сам 
тај господин Неиознаповић и колико ми се чини ни- 
јесам мртав.

в и ;б е ш к е.
(Доде иЗола). Доде јо репрезентантреализма, 

родом из јужне Француске. Те је пјесник н срцем п 
душом, а осим тога има бвстро око, да промотри, 
онази и наЈмање психологнчне танчине; вЈештак 
коме је рнјетко наћи друга за престављање слика вз 
живота. Он осјећа дубоко п искрено судбпну човјечан- 
скога рода, а уз то је и велика естетичар, којп не 
ће никада нрећи граннце љепоте н нристојностп. 
Другојачвјп је Зола, ренрезснзант натурализма, Паризлн- 
ја крвн талијанске. Он слнка пзопаченост свиЈета, па 
му ннјс доста да, уз оно што је лијепо н узввшено

у љуцком жпвоту прнкаже тако^ер в оно што је но« 
дло и ниско, него навлаш тражн хрђаве страие, калнж 
и поругу, иа то без вкаквога обзнра хладнокрвно опв- 
сује и взносв на ввђело. Зола не хаје нппгта за ваша 
чуства н естетвку ; он додуше вјештачкн аналпше, алв 
је та анализа сама гњвла н трулеж модернога човјека. 
У Додеа су врлнне Докенсове в Балзакове, само што 
он њежнвје н Финпје осјећа, он плаче и смп 
је се са створовнма своје Фантазвје. Код Золе 
ћеш то бадава тражити; његови су створови тамни, 
грознн. Зола је ввлики књижевии свлеција и освет- 
нвк; он је физиолог у правоме смислу. Зод* со кр- 
сти нрвим и правим натуралистом заб^рављајућв, да 
је и нриђе њега било заступника истих мисли. Он 
се поноси што није ијесник, и вјерује да више ври- 
једи за културну историју него ли за умјетиост. 
Доде је наиротив пјесник, па и ако је застуиник реа- 
лизма, опет ^еђе пуштаје крила својој машти. У томе 
јо наличап Шекспиру и Омиру, који еу такођер ре- 
алисте, али опет не сапињу иолете евојих муза. Доде 
и Зола добри су пријатељи. Зола се изразио о ево- 
ме пријатељу једном приликом овако: „нарав је ста- 
вила мога иријатеља на раскрШћу поезије и реализ- 
ма.“ Но Тургењев )е о Золи рекао : „Зола је вели- 
ки таленат, али на жалоет загрезао у веприродност 
и одвише јо меланколичан. Сједећм ме^у чегири зи- 
да, он више сгвара у својим дјелима него ди се 
иначе у нарави налази. Најбоље слика она) круг у 
коме се увијек надази.“ К.

КОРЕСПОНДЕНЦИЈЛ.
'Господину Милаиу С. Краевћу практиканту Управе 

Фондова у »иогрзду. — Рздо цристајемо на молбу Вашу и 
слаћемо Вам лист у нола вдјене, коју ћете положитп у кн>нжа- 
ри Вадожића. Ваш примјер заслужује сваку похвзлу. Кад Вн 
као практиканат, са злехудих 45 Фрапака цјесечве плате, пмате 
толико моралне снаге, да сте кадрн тако рећи од уста својих 
откинутп претплату на »Црногорку«, како изгледдју према Вама 
<голикн српски богаташи и великаши, који ниједнога листа 
српског не држе, а не би им се познало на кеси ни кад би их 
све држали! И како би нам књижевност наша изгдедала, кад би 
се у Ваш примјер угледали стотине хиљада другијох Срба, ко- 
јијема ва вдјело не стоји зз вратом брига, : вцко Ее изићи »а 
крај са 45 Франака мјесечно ! Евала Вам!

Господину Никодиму Вукашиновићу јеромонаху ман. 
Ораховице.— Иримили смо од Вас 3 Фор. у име претплате 
иа »Црногорку«, коју ћемо Вам и даље слзти. Хвала Вам!

Нреч. Господнну Дионисију Миковићу иастојатељу 
манастира Бан,е. — Шаљемо Вам све бројеве »Црногорке« од 
ове године. Од лањскијех бројева немамо више нвједнога.

Господ. Јовану Нандуровпћу, Шнкдош,-Ваха сс 
редовно шаље „Црногоркз“.

Господ. Ф р а н у Б р ај е в и ћ у, С пљ е т. — Ваша адрсса 
загубила пам се н с тога Вам доиста нијесмо слалп »Црвогорку« 
од трећега броја. Сад смо Вам све бројеве накнадио послали. 
Олростите !

Господину Крсту ЦцколаЈввићу адвокату, Пожаре- 
вац. —С бројеи 45. завршсна је »Црвогорка« од прошде годи- 
не. Број 46 иије изишао. »Садржај« ћето добпти,

Славној Народној Штионици, Дубровник, — Вас је 
на »Црногорку« претплатио г. Пуљези су 4 фор. а. вр, за ције- 
*у ову годину, Шаљемо Вам од почетка све бројеве.

Госпођици Катпци СтанојевпћевоЈ, КЈовиљ (Бачка/. 
— Немамо више пнједнога броја од прошле годпне. Жао наи 
је што Вас не можемо нослужџти, Посдату годишњу претпла- 
ту урачунаћемо Влм у идућу годину.

Иогатов. кн.ижари Луке Јоцића и др., Иови Сад. — 
Шал>емо лист српској легацији у Рим.

Сл. дружваи Будућност, Карловац, —- Слаћемо Вам 
лист бесплатно, ма ћето послатц 1 Фор. а. вр. за лоштарииу.

Цетин,» , у шгамнарнЈи Читаоницс Цетинике.


