
Ижгата сваког четвртка 
ва цијзлом табаку.

Стаје за Џриу Гору, Лу. 
стро-Угџреку, Босну и Хер- 
цеговину:

годишње . . 4 Фо.р.
на по године . 2 „ 
па четнрт годиие 1 „

ва Срвију и свс другс земле 
јодишњс . 15 франака
иа н о године 8 „
на три мјесеца 4 „
у злату.

ЦРНОГОРКА
КИЖШШ и пош.

Уредммк:

ЈОВАН ПАВЛОВИЂ.

Прстплата из Црне Го- 
рс и сва писма шаљу се 
самом уреднику.

Претплата из Србијс у- 
пућује се Велимиру Вало- 
жићу у Биоград, а из дру- 
гијех крајева под адресом 
Р. ВашаОапоV 1с СаНаго- 
(за „Црногорку44).

Прстплату прпмају свп 
наши кн.нжари и нови- 
нарске експедиције. Нг 
Франкирана писма ис при - 
мају се.

БРОЈ II. Ц е т и њ с, 21. Марта 1885. ГОДИНА II.

С Л II К Е И 3 Ж И В 0 Т А.
I.

М Л А Д 0 С Т.
Што ја љубим, питаш меио ?
Да ми срцо не увено 
Всз љубави страсне бујно 
И виново канље рујно !

Боз нјесмице милопојко,
Без иољупца од ђевојко,
Без састанка — часа мили’ 
Што би моји данци бнли ?!

На што бп ми живот младп,
Да га љубав сад не сладо ? 
Рујпо винце да с’ но ц’једи ? — 
Он увену — он со. сдоди ! . ..

Што би срцо, звучна лира,
Кад га мила моја дира 
И у страсти жицу тапће 
Да не илано, да но шапћо :

„Ја то љубнм !и па да лиру 
Ја но даднсм мом кумиру,
Да у љојзи пјесму ори 
0 љубава тајној збори ? ! . .

Па кад крв се млада згријо,
Да со винцо но поиијо,
Да со пјесма не испоји,
Шго би шћели данца моји ? !

Што бп младост а бсз хата, 
Мојо тнцс, мог ђогата,
Да се на љег’ млад по матим 
П пољаном но занрашим ?

Што бп рука манитова 
А без сабљо стара кова ?
Што би срцо да но грије,
Шго бп пнно да с’ по иијо ?!

За то трсба впно ппти,
Љубав љежну нроводити ; 
Сабљу острнт’ — пјссму пјеват’, 
0 јсдииству Српства сп’јеват’!

II.
С Т А Р 0 С Т.

Кад наиуним стотин’ љета,
— Мало вишо, мало маљо —
Наживим со овог св’јета 
— Мало бољо, мало таљо —

Кад остарпм и посједим 
Као овца бјелоруна,
Кад увенем, кад убл’једим 
Кано што је бл’једа луна;

Кад ослабим, обезубпм,
Као каква стара бака,
Кад вид очни ја изгубим,
Силу мигацо од јунака —

Онда нсћу ја љубити 
Нпти ијесму, ни ђевојке,
Ондар пећу вино иити 
Појућ’ пјссмо милопојко!

Онда нећу коља јахат’,—
— Пељати со лако нијо —
Опда нећу сабљом махат’
— Спага треба гђо со бијо!

Љубпти ћу крај камина,
Да ја гријем старо костн,
Љубити ћу мјером вина,
Љубити ћу часно ности! . . .

У цркву ћу ићп често,
Молнћу со ноћу даљу,
Устунпћу својо мјесто 
Као мено враголану . . .

Пска и он љубн, пијс,
Ка’ што младу и нристојп,
Мапитујс, нек сс смије,
Ка’ што бјеху данци моји.

Јер љубио, нс љубио,
Јсднапо му сво то важи;
Вино пио ил’ но иио 
Свејсднако смрт га тражв !. . .

Цстиљс, 15. Марта 1885.
Ј. Ноповпћ-Лпковац.
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УСКОК ЈАНКО.
Приповијетка из црногорског живота.

I.
(Наставак).

Погато пспи чашу, паслокп деспу мпшку 
на кољено, лијевим длапом отра пеколпко пута 
брке, па и лнјеву мишицу иревјеси иреко ко- 
љепа, и оста тако не мичући се, мало зипути- 
јем устима и гледајућп нетренимице у огаљ.

Нико не проговорп, нити се маче, по све 
очи запеле за љ.

Пламеп је весело пграо у сред те снужде- 
не чељади. те је мужевно а жалосно лпце сер- 
дарево чудан израз примало од тога блијеска.

„Пејо ! подај човјеку чашу вина, паппо 
сп му !“ — рече тпхо Ивана, сердарева жена.

Иејо не чу, ннти оком трепу.
Старица подухвати дланом лакат, иа иа- 

слонп своје мрптаво, жутељаво лнце на длан, а 
своје живе, црпе очп, — у љпма јој је савжч- 
вот бпо, јер љепо тијело бијаше кост п кожа, 
а раста бјеше омаљег, — очи унрпје опет пут 
домаћппа. Иоглед јој сппу некијем чуднијем 
пзразом, као да је тијем погледом хтјела про- 
стрпјељатп љегово пространо чело, улећети у 
мозак, те подјарити и окупнтн тпљајуће п 
раштркане мислп домаћипове.

Солдат бијаше у чуду; поглсдао је час 
љега, час љу, а час оне двије женске, певјесту 
и дјевојку, које сједијаху подвнтпјех погу пре- 
ма старијема.

Цурн на крилу сјеђаше мушко дје- 
тешце од три године, голнјех иожица, јер 
па љему не бјеше до кошуљице. Дијете 
ухватнло се рукама за љезина бујна љедра, 
а главу прислонилона љено гр’оце, те 
је опа морала одићи своју главу гледајући у 
оца. А какво бјеше то гр’оце н та женска 
глава ! Материне очи а очппе илемсипте црте, 
њежннје дакако, састале се у кћери. Иза ма- 
лијех руменијех усана два ннза зубн, као два 
низа бпсера. Мимо сву ту љепоту, одвојпла јој 
бјеше љепота црне, као ирољетнп бусен бујпе 
косе, који бјеше сплела у впјенац око тјемена, 
п љепота малијех месних руку, које кан-да су 
вазда у рукавицама почивале, а не жљеле п 
копале, тако бијаху господске. ГГрпјед смо ре- 
кли, да је цура бпла стасита н тапковјеста. Еле, 
дпвни божији створ, — днвни плод господскога 
со/с, што се у брда станно те живио жпвотом 
простим н природнпм, а од старог препмућства, 
кроз вјекове задржао љеноту тјелеспу, ионос п 
јуиаштво, што је п љој иа лнцу одсијевало.

Заова јој, млада удовица Милупа Нејова, 
који погпбс на Дсбеломс Бријегу у Копавлнма,

бијаше осредљег раста женпца, једра, плава, 
лица некако прешпрока, алп ипак доста нрн- 
јатна п доброћудна пзгледа. С Мнлуном јс жп- 
вјела нн иупу годину, а трп мјесеца ио љего- 
вој погпбнјп, обрадова старе и ссстру безбрат- 
ницу, мушкијем чедом, једнном узданицом гото- 
во истражене куће. Свекар и свекрва нажаху 
је колпко п своју Стапу, а Стана, од мплоште 
умјела је тако нрпљубити к себи дијете јој 
и љу, да се пи једно ни друго, ноћу ни даљу, 
не раздвајаху од лнјене Сгане.

Ето вам, у главнијем потезима, облнчија 
тијех укућана.

Са чељадп, солдатов ноглед летио је 
около, по кућн, н највнше застајао иа 
оружинцу, што блисташе уз чађавн, иеокрече- 
ни дувар. Заиста, томе страпцу морало је јако 
у очн ударпти то што међу толиком нростотом, 
да не речемо сиротнљом, палазаше се полошке 
наслагано неколпко танкијсх пушака, н јагага- 
на од велпке врвједностн. Од осталога нокућ- 
ства не бјешс у кућн нншта до два ироста др- 
вена кревета, неколико сточева на три ноге, 
дрвепијех судова за воду, земљаног посуђа за 
готовљеље јела. Врх огљншта висаше много 
овчијех и свиљсћих бутина п ребара. Поткровља 
није бпло, по сламеии кров, иоцрљели од дима. 
Према другој ластавнци, виђаше се дрвенн 
пребој са затвореним вратима; ваљда је била 
клијст за млађе женске н дјецу. Према нрије- 
боју бпјаше тара, а над таром о чукљама ио- 
вјецшно одјело.

Дуго су тако мучке сједплп.
Вјетар је, на махове, хујао и потресао 

вратницама; торпи пас у авлијн бп понекад 
круппо залајао иа умукао; у селу загрми 
погдјекад пушка, — на опет настани мртва 
тишнпа, да се лпјспо чуло како пз сировијех 
клада пиштп истиспута влага п како један ша- 
ренн мачак па кревету преде.

Сердареве руљаве груди паднмаху се и 
слпјегаху снловнто. Впше од једном потмуло је 
јекиуо. У једаимах сав унутрашљн јад љегов 
скуин се, зар, уједно, иа одушп у снажном уз- 
даху, — као што би раљсн лав уздахнуо.

У истп мах, двнје му се круине сузе ско- 
трљаше низ образе.

Толико је било доста ; то као да је бно зпак, 
који женске очекиваху, јер оие сад једанак и 
у глас закукаше све три. Ивана стаде нарица- 
тн за снновпма, Стане за браћом а Милнца по- 
мнљаше само дјевера Шћепана, (јер, као што 
је иознато, Црпогорка не смнјејавно кукати за 
мужем), а разумпје се да је дио — н то већи — 
својпх суза намјељпвала у срцу своме Милуну.

Дијете, и оно брнзиу плакаги, иа се само 
днже са теткпна крила, ириђе ка дједу, тс му
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се сави око врата. Обикло је, ваљда, бпло да 
тако чнни, у таким нрилпкама.

Солдат се сиебио од чуда, иа се новуче у 
нугао и иокри кабаипцом по глави.

Сердар иошто цјелива дијете н утјсши, 
иодиже главу те иабра густе обрве, и таман 
отворио уста да брекне женскима нека нрекп- 
ну, кад пеко закуца на вратима.

Врата се отворише, нрије но што они и- 
маше времена до иоустану, те с мећавом и 
вјетром уљезе човјек, внкнув:

„Добри вече и на добро ви донГо бадњи 
вече!“

За њнм уђе други, за овнјем још двојнца, 
један за другијем, свакн нонављајући оне ри- 
јечи што их је првп изрекао.

Вјетар суну кроз отворена врата п нови 
нламеном, те осташе у иевиђелици.

Солдат се још боље прибп у нугао.
„Ха, Мплице, луч ужди !“ — гракну сер- 

дар, иа настави :
„Добра ви срећа •— и вама на добро до- 

ш’о, соколовн моји !“
Врата се затворнше а пламен се онет 

иснрави. Полазнпцн цјеливаше се са серда- 
ром, па с малијем и редом са женскима. 
Затијем онај први нотакну бадњаке, иа ношто 
оеталн то учиннше, посједаше сви око огњишта.

Мплица оста стојећи, држећи високо луч.
„Ево нас, сердару, твојијех брата, да ти 

тугу пз куће пшћерамо, јер, бога мп, ннти нам 
је божпћа ни весеља док је теби тако !“ — 
рече онај што бјеше иајпрви ушао, окошт чо- 
вјек, средовјечан, црпијех велпкијех брка. — 
„Ти лијено знаш што сн тп нама, наша нерја- 
ница п паша дика, а што смо мн теби, твоја 
крв! Вог драгн зна, а и тн, јесу лн твоји јади 
и наши јади ! Лма нећемо тако! Нећемо да 
свијет речс : „гле јунака п јунаковића сердара 
Пеја Грубанова, како не може да се утјешн 
за спновпма што јупачки ногибоше, ио нариче 
као жена!“

„Не бога ми п божијег ми слова !“ — за- 
грмп сердар — „то не смије нико рећи !“

„Е ма чоче смије, кад је истина!“ — ре- 
че бркоња благо, па још блаже наставн :

„Али, иосад не ће ! Да сп тп самохран и 
ннокосап, бастало бп тебе п осветитн се крв- 
пнцнма, те замијенпти опе соколове, (а зампје- 
нили су се и сами и још како !), п јуначке ја- 
де нребрдити, а камо лп — погледај !“ То ре- 
кавшн бркоња, упрпје руком нут оне тројице 
својијех другова, те згоднијех момака, у нрвом 
цвнјету младостп. Двојица, Марко и Петар, бје- 
ху рођенн сииовци сердаревн, дјеца пеког му 
млађег брата те је давно иогинуо у Дугн. Њих

смо већ номеиулн у иочетку ове нрпповијетке, 
јер су били са стрнцем у Котору. Трећи је био 
бркоњин брат, а оба иодаљи рођацп Пејови. — 
„Погдедај, сердару, рекох, овакијех змајева пе- 
десет, браћа су твоја! Сваки би за тебе живот 
дао; сваки је наредан да на твој миг крене ја 
ли стане, као што и доликује, ваистину, јер си 
ти наш етарјешпна!“

„Фала тп Радоје, Фала ти брате!“—рече 
еердар, тронут до суза, — „знам ја да је тако. 
Фала ви, браћо !“

„Па и без тога, сердаре, не врпјеђај Бога! 
Није лп ти накиадио овијем дјететом ?“— то 
рекавши, Радоје узе дијете са Станина крила 
па га сједе иа своје н пољуби у главу. — 
„Ево иам Милуна, ако Бог да! Глава је иста 
Милупова аисрцеће бнти очево ! А да како !“

Марко узе дијете па га пољуби, па Петар, 
па Мнлија; сви га изгрлише.

Ко вндио није како Цриогорци, у опште, 
дјецу мнлују, особито дјецу позиатијех ју- 
нака, а особито нак ако је јединче, тзј појма 
нема о њежности тијех, (ио изгледу), окорјелих 
брђана!

„Па ћемо те оженити, је ли де Милуне ? — 
уппта Марко, провлачећи прсте кроз косице дје- 
тету.

„Оцу зенити се, боме!“ — одговорн ди-
јете.

Сви се насмијаше.
„А коју ћеш узети, де?“ заинта га баба 

му, а лицс јој се разведри н пасмија.
„Узецу Миљу Ђулову!“ — рече Милуп 

озбиљно.
„Аферим! Живио Милуне!“ — рекоше 

момцн.
„А мене ћеш оставнтн и заборавнти, а?“

— рече Стане, тобож нјетко.
Дијете рашири руке, па се привн уз-3 њу, 

да је тим увјерн о иротивном.
Весеље мало по мало стаде се номаљатн у 

кући.
„Богу јакоме да је за мнлост!“ рече сер- 

дар, скинувпш капу и ирекрстнвпш се побожно,
— „нешто ми сад у дупш свнће, таман као 
нза ноћи кад зора заруди !“.

„Ваистину, брацо Радоје, — умјеша се 
Ивана, — „нама је и до еад криво било, што 
браство коротује толико времена! Ево је мн- 
нулагодииа и у њој божић један, иа ево дође н 
другп, — мину и Ђурђев-даи, наша лијена слава, 
а гусле не загуђеше нитн ее орз поигра нигдје 
у нлемену, као да је нз сваке куће но мр- 
твац !“

„Нити ће, стрпна, док се под овајем шље- 
меиом иешто не измијени !“ — рече Марко и 
ногледа значајно своје другове.
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„А што већ да мудрујемо и у кучине 
завијамо !“ — рече Петар, — „мн смо, стри- 
ко, договорилп се да те молпмо е да зачиеш ! 
Ела, овако те молим, потврди оно што иријед 
рече !“

Сва четпр устадоше и скндоше каие.
Сердар скочи викнувши :
„А, Стане, крпло моје, иомози ми да ухва- 

тпмо брава !“ — и хтједе на поље.
Овдје треба објаснпти нешто. У црногор- 

ској кући, гдје су кајачки, (или како се амо 
говори гдје коротују), на бадн,у-вече прилажу 
се бадљаци и оеталн се обреди свршавају, али 
се пециво пе нече, нитп се ноје; а кад се то 
иочне, знак да је кајаше нрестало.

„Не треба, сердаре, ми смо се за то ио- 
брппули !“ — рекоше момцн весело, а бркоља 
РадоЈе искочи на врата, те унесе натакнута 
брава, којег су пред кућом прислонилн билп.

„Е, Боже помози!“ — рече Иејо, нрекр- 
стив се још једном, — „справите иушке, момцн!“

Сва четпр извадише ледепице. Сердар 
извади иза паса своје двнје, које му бијаху 
увпјек свијетле н иаредне, пак пзиђоше нред 
врата.

„Стапе!“ — викну оп, иред кућом, — 
„допеси тај џевердар, иа гађај и ти!“

Цура излети, пушком у руци.
„На здравље ви бадља вече и божићни 

дани, браћоооо!“ новика сердар што га пкад 
грло слушаше, па оиали пз обје.

Пет пушака плаиуше и затутље. те, за ље- 
говом.

Истога часа, пред свијем кућама у серда- 
реву великом браству, стаде пуцљава и весело 
одазиваље.

То је све договором било и очекивало се.
Уђоше, приставише нециво, па носједаше 

око огља.
„Дај, чоче, да сквасимо иусто грло !“ — 

рече сердар својима.
Милица му прннесе бардачић и куиу.
„А, гле ! — удари се сердар дланом ио челу, 

— „а камо нам ускок ?“
„Какав ускок ?“ — упнташе браственнци 

зачуђени.
„Ево га, мп га и сметосмо с ума ! Дижи 

се, братко, дижи. Ходп, сједи да нпјеш!“ — 
рече Ивана љубазно, новукавши га за кабанпцу.

„Та то је солдат!“ — рекоше у глас она

четвернца, пошто се Јан ирпмаче н поздравн.
„Е па солдат, ускок, наш брат Црногорац 

иосад, ускок Јанко!“ — рече сердар п повје- 
ди им, како га је српо и довео.

Дадоше му да ппје. Јан је бпо веома блн- 
јед, лице му растројено бјеше од узбуђеља.

„Јадник“ — рече Ивана — »Бог зна шта 
је нромишљао гледајући све ово ноћас, а 
мп га заборависмо ! Ко зна има лн кога дома, н 
хоће ли већ икад евог дома видјети ! А вндп- 
те, млад је као канља, лудо дијете!“

„Ма вндите, није он нрости солдат!“ — 
рече Радоје, ноказујућ јаку Јанову, на којој 
блисташе но једна звјездица са сваке стране.

Заокупише га питаљима.
Јан је наелак говорио ческн, служећн се 

п српскијем рпјечнма које је заиамтио у Кото- 
ру, тако да га разумјеше. Оп пм у 
кратко каза да је бјегунац, да мисли остатн у 
Црној Гори, и да би желио поћп на Цетиље к 
Владицн.

Све што је даље говорио све им је мили 
постајао. Његове лијене црте дођоше онет у 
склад.

Пошто се бредише внном два иута, <ер- 
дар се дпгне те дохватн гусле што ввсј. ху 
украј оружнице, отра нрашнну ш љих, ва за- 
гуди и занјева, цочпмљући пјесму, као што је 
обичај, са ова два стнха :

„Сво у славу Бога великога 
А за здравље нашег Госнодара.... и

Момци нуцаху сваког часа с врата. Бра- 
ствепнци готово сви, измјенише се у полаже- 
ље. Пило се и веселило до саме зоре. Јапа 
нреобукоше у црногореко рухо и затакоше му 
леденицу и хаиџар. II ои је ш љима иа летур- 
ђпју пошао, а из цркве у излажеље. Цпјели 
даи био је весео, шално се, играо у орб, гађао 
с осталнјем у циљ, сјекао у зарок бутнне. 
Његуши га завољеше још боље, видећн како је 
чврст и окретан. До ноћн уиозиао се са сви- 
јема, као да је одавно ту; ипко га друкчије 

I није звао но како га је сердар кретио : ускок 
Јапко.

Нп ми га иосад, уовој нриновијетци, друк- 
чије зватн нећемо.

(Наставићо се).

с. м,

0 пјесништву нашијех дана.
(Наставак).

Док је душа Србниова друговала с душом 
цијеле ирпроде око себе, дотле су и нзбијале

из ље пјесмице најљежпијега и пајузвишенијсг 
осјећаља. Све што је најљенше и највелпчаи- 
ственије у природи, то ее реФ.лектовало на ду- 
иш Србниовој и нзлазпло је одатле обливено 
топлотом живога осјећаља љсгова. Осјећала се
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душа срнска као да је везана за нрироду и 
уткаиа стотинама жица у велико ткање свјетско.

Да је те душе већ нестало, да она внше 
не другује са природом, да су те жице ноки- 
дане, евједоче нам данашље вачке и еанатсне 
пјееме.

Оне свједоче н о моралном наду тамошње- 
га народа иашег, који је давно нзгубно стару 
спергију воље, а данас му је већ замућеи и 
чисти извор осјећања. Дегенериеао му сенсуа- 
лизам — казалн би физиолози евојнм језиком.

Од куда је то дошло ?
Без сумље од несрећнпх политичкпх, друш- 

твенпх и културнпх околности, у којима ее та- 
мошљи парод наш налази.

Аустрпјска држава, но цпјелом саставу 
свом, најнепогоднија је за наш народни дух.

Шго у љен склоп уђе с наше етране, то 
мора иогннутн или бар дегенерисати. За наш 
народпи дух ту нема жпвота, једва еамо живо- 
тарења. Све му ее онпре, јер му је све туђе; 
иишта не иде на љегов коријен; ништа се не 
слаже са начелом љегова живота. То је једпа 
туђа страна енла, с којом наш народни дух 
мора непрестаио да ратује, а почем је та спла 
много јача од љега, то јој он на пошљетку 
мора да нодлегне. Аустрпја не убија меео него 
душу, не убија мишпћ него живац. А зпа се 
фнзиолошки закон : убпј жпвац, убио сн и ми- 
шић ; убнј душу, убио си цијели оргапнзам.

Примјера радп навешћемо да је наш на- 
род чнтаве вјекове р&товао и са Турчииом, али 
јо ово био рат са свијем друкчији, са свијем 
иротивиоложеие природе. Турчип је ратовао 
само са физичнпм Србииом, ;шг му душу пикад 
ипје дирао. Турчнн је иосјекао многу ерпску 
главу, али под љнм нит је нестало срнскога 
парода, пити се пзоиачио. Остала јс душа и у 
љој јака морална снага носред љуте Фнзпчие 
борбе. Свједок је томе : вјечити крвави нротест 
против тућинског јарма, вјечитн устанци п па 
ношљетку ослобо1>еље. Свједок је томе и цвијет 
српске народие ијесме, под турским гоеиодар- 
ством.

Иод аустријскнм тога ннјс могло бити, него 
све нротивно одтога. Народпи дух учмануо је, 
нзоиачио се, »*а н оно што изиђе из љега, на- 
казно пзгледа. Народнадуша Србинова одмакла 
се од природе и љене величапствености, а нри- 
макла се најпрозаичнијим, гадннм, иодлим еле- 
ментима. Она се морала оборити, нонизити нод 
притиском аустријскога бирократизма — којп 
је опште нознат као најбездушпнји у свпјету 
—, у доднру са аустрнјскнм „беамтерима44, 
ћендармима, финанцима, еолдатпма, ОФИцнрима 
II Т. Д.

Шга је могло произнћи из тога додира ?

Од нрилике, ова јадна пјеема:
„Сво штудирам, кога да избирам :
И.т трговца, или богословца,
П.Г јурата или адвоката,
И.Г Фурира или ОФицира ? —
Иренрав’ иовца, иа љуби трговца,
И талира, љуби оФицира,
Н дуката, л.уби адвокатаЛ

Некада је у Српкиље дјевојаштво бпло нај- 
тврћи град, којн ее пнје дао освојити нечистом 
руком. Из тога града пзвнјале су се најљежии- 
је љубавне ијесме. ЈБубав се купала у л,убави 
н из ље нзлазила све чистија и сјајнија. Од 
Фриволностн ни трага.

Сада нак, у додиру еа тућниском безо- 
браштином, н тај је град оборен, иа нз љега се 
само чује Фриволна, ниска, бљутава нјесма, као 
п. ир. ова :

„Девуј, девуј, велика девојко ’
Девуј, девуј, удати се немој.'
Љуби седам, не гине ти један —
Кад удаду, љубити не даду,
Већ једнога, на до гроба твога !“

или п. пр. ова :
„Шинак *) мами, што ме с рогља мами,
И два тати, што стоји на врати !
Мисли мама, да сам и сад мала,
Па за дсру нривезала керу,
Да мн кера уЈеде швалера ;
Кера лаје, швалер леба даје,
Ја нуз керу, а швалер на деру,
Седам дера, четрнаест швалера —
Шибе керче, не лај на швалерче!“

или н. нр. ова :
„Што ћу, нано, кад, ме швалер ман’о ?
Нп ме жао ни што ме је мзн’о,
Већ мо жао што ме другом дао,
Но знам ћуди, како др.угн љуби.
Ситно љуби, моја мила дико,
Ситно љуби, не ујодај зуби,
Ио нрави ми модрице на лицу;
Ја сам мала, иознаће* ме нана,
Па ће рећи, да се милујемо,
Није дуго, ни)е ни одавно,
Ето сада већ година дана,
Од како се, дико, милујемо.“

или н. нр. ова красна исиовнјест :
„У сну сневам, да швалера нсмам,
А иа јави — к о кике на глави !ц

Уираво не зпа човјск, иа што већма да ее 
згадн : да ли на еаму Фриволиост илп на одеу- 
ство свакога духа. сваке ноезије. Једно је с 
другим спојено н чини у толико већу одврат- 
ноет.

Има пољекпх пјесмнца (згрознмо се, кад 
им то име дамо !), у којнма до душе нема иика-

*) То је по војвођански зиак пркоса, који со 
нравп палцем нротуреним нзмеђу прста кажииута п 
срсдвега нрсга на руцн.
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какве Фрнволностп, али је ту толико одсуство | 
поезије, таква прозаичност, нискоћа и неотсса- 
ност, да човјека чисто заболи, кад примјети у 
неколико стнхова толику дегенерацију душевну. 
На ир.

„Од како је шора и сокака,
Нису била така три ортака :
Они иду, па у ноге гледу,
У кога су најленши обојци.
Мети гаће за обојке,
На се ватај мођ девојке !*

нлн на ир. ова :
Светуј, мати, велику девојку Г 
Светуј, матм, ово до јесени,
0 јесени нредаћеш је мени ;
Ја ћу, мати, боље неговати:
Десном руком и — лесковим прутом!

или на ир. ова:
„Сад иулгери *) цоетају швалери,

*) Грађапи, од њомачко ријечи : Виг&ег.

Иа не смеду ноћу да идеду 
Од неммла, од гвоздених внла,
Од вашака — лаорских момака.“

илп ова :
„Каква ми је дика боз бркова,
К’оно кера која репа нема.и

или на ношљетку ова:
„Шандор туче, а Јуца јаучо:
Нсмој Шандоре, глава ме болоГ 
А Марина вари цеђа,
Па јој нари леђа Г“

Приђе нс што овд}е прекииемо, молимо 
читаоца, да узме Вукову збнрку женскијех иа 
родннх пјесама, на нек прочита ма коју, рад- 
лијека, да му се нс би послије овдје наведених 
цптата нреврпуо естетички желудац.

(Наставиће се).

Синовац као стриц.
Ш а љ и в а и г р а у т р н ч и н а.

(Наставак.)

М и л и ц а. Шта ? — Ви ете госводин Непозна- 
новић ?

Н е н о з н а н о в и ћ. Да богме Г — А да за ко- 
га ме држите ?

М илица. За нријатеља мога оца, кога јо он 
на моју свадбу позвао.

Неиознановић. Ви све дакле снијевате о 
некаквој свадби, и ако сам ја мртав ?

М и л и ц а. Наравно !
Н е п о з н а н о в и ћ. А за ким се удавато, ако 

смијем питати ?
М илица. За мојим рођаком Угриковићем.
Н е п о з н а н о в и ћ. Али ваш госнодин отац 

имаће, ја миелим, коју ријеч да проговори одиосно 
тога.

М н л и ц а. 0, то се разумијо ! Он је већ нро- 
говорио. — Одобрио је да се удадем.

Н е п о з н а н о в и ћ. Кад је одобрио ?
М и л и ц а. У овај чае — неколико тренутака 

лрије но сте ви дошли.
Ненознанов и ћ. Али јам сам с њиме заје- 

дно дошао.
М и л и ц а. Нијесте, гоенодине ! Мој отац је 

нриђо вас дошао.
Н е и о з н а н о в ић (Фатајући со за главу). Ме- 

ни је иамет стала свијетњаци ми со иснред очи 
врте. Свакоја ријсч, коју проговориге. чудновата ли 
је, изненађује ме. — Част и ноштовање, госпођице, 
вашему говору, али овђе мора нешто треће битн, 
те ја још не разумијем.

М и л и ц а. Како, госнодине ? Јеете ли то оз- 
биљно казали?

II е п о з н а н о в и ћ. Најозбиљније, госпођице.
М и л и ц а. Ви сге дакло заиста госноднн Не- 

познановић ? Воже мој, шта сам ја онда учиннла — 
шта ћу с мојом ненрнстојношћу ?

II е п о з н а н о в и ћ. Пемојте се иједити, госно-

ђице! Ваша наклоност к рођаку таква је ствар, коју 
човјек радије чује ириђе свадбо, него ли нослијо.

Милица. Али ја не разумнјем —
Н е п о з н а н о в и ћ. Ја ћу тражити госиоднна 

обрштара Угриковића — можда ће ми он ријешити 
ту загоиетку. Но како гођ се она ријешила, треба 
да будете задовољни са мном. (Одлази).

Милица. Он 10 врло уљудан чо-вјек — на и 
ако ме не силе да га узмем, оиет ми је мило што 
није носјечен.

ПРИЗОР СЕДМИ.
М и л и ц а. 0 б р ш т а р. М а р а.

М а р а. ГГусти нас саме, Милица ! (Милица од- 
лази). Како, Угриковићу, и вн можете у очи казати 
да мало час нијесте говорили са множ ? За цијело, 
ко је други могао учинити оно што Јв учињено, но- 
го ви, као господар ове куће, као отац моје ћери, 
као мој муж на ношљетку.

0 5 р ш т а р. Којега сам ђавола уаднио ?
М а р а. Зар да вас још оиомнњем ? Ви не зна- 

те, да сте мало ириђе са мојом ћером говорили, да 
сте ви открили њену наклоноет нрема нашему еи- 
новцу, и да емо се ми у томе сложили, да му је у 
жену дамо како дође ?

0 б р ш т а р. Ја не знам ништа. — Мадама, је 
ли ово сањарија ваше уображеноети, или је збиља 
ко гођ мено за врнјемо осуства нрестављао. Ако јо 
ово нотоње. то је било већ крајње вријеме да дођем. 
— Јер тај ко гођ убио је мога зета, узима моју ћер 
н оиада мо код моје влшпте жене, увиђајући како 
еу му у исто вријеме н мајка, ћер и жена миле.

М а р а. Шта је то ? У истнну, госнодино У- 
| гриковнћу, ја не разумпјем ваше ионашање.

0 б р ш т а р. А од твојега нрти мн се ум но 
| намети.
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ИРИЗОР ОСМИ.
II р в а Н! њ и. А н к а.

А и к а. Ја сам већ и мислила, да ћу их заједно 
наћи. Шта није свакојо понашање равно вашему ? 
Маните се спора и зађевице! Вазда једао срцо и 
једна душа! То треба и можо со тако ! Ово је 
ипак неки примјер ! Стрина јо допадљива као ан- 
ђеоче, а стриц стриељив до иошљодње.

0 б р ш т а р. Нраво си казала, синовично, бога 
ми! Мора човјек имати стрпљеље Ннобе, као што 
ја имам, да нри оваквим лајањима с памети но сађе.

М а р а. Синовачна је право казала, мора да је 
човјек и одвишо љубазан да такво што иодноси.

0 б р ш т а р. Но, мадама, синовична ме није 
остављала откад сам овђе; хајде да њу узмемо за 
нашега суца. Хоћемо ли ?

М а р а. Ја сам нотнуно задовољна и нокорићу 
се њеној осуди.

А н к а. 0 чему је говор ?
М а р а. Промисли, Обрштар се усуђује тврдити, 

да он није био оно приђе кад сам с њиме говорила.
А н к а. Јо ли могуће ?
0 б р ш т а р. Промисли, синовично, жеиа хоћо 

да мо увјери, е еам ја главом био овђе — овђо у 
овој соби — баш у оном часу кад еам се морао 
шикати на иоштанским колима.

А н к а. То со не да разумјети стриче. — Овђо 
мора да јо какво иеспоразумљење. — Допустите да 
проговорим двије три ријечи на само са стрином.

0 б р ш т а р. Допуштам, па настој е да јој уће- 
раш иамот у главу, акојемогуће, ма ће бити тегако.

Анка. (лагано Мари). Драга стрино, то је све 
само шала стричева.

М а р а. Разумије се, иначе би био луд кад би 
што такво озбиљно тврдио.

А н к а. Знате ли шта ? Купујте му ту шалу за 
исте новце — нска се он шали, а ви примајте ту 
шалу за малу.

М а р а. Имаш разлог, то ће и бити тако.
О б р ш т а р. Хоћете ли брзо ? Ја мислим да је 

већ доста.
М а р а. (подругљиво). Да, доста је, доста, го- 

снодино — и будући да је све ово иогрешка моја, то 
ћу и ја радо уобразнти све што хоћете.

0 б р ш т а р. Нодругљивијем начином мн но ћемо 
иикад на крај изаћи.

М а р а. Без иједа, госнодиие Угрпковићу. Ви 
сто со до сада па мој рачун смијали ; од сада сми- 
јаћу се ја на ваш, и тако ћемо вратити једно 
другоме шило за огњило. Ја морам сада неколико 
иосјета да учиним. Кад се повратнм, а вама будо 
нсстало тога иодсмијевања, онда ћемо се озбиљно 
међу собом разговарати.

Обрштар. (Анки). Разумијем ли пшта, што 
аспнда говори?

А н к а. Ни рвјечп. Ама ја одох за љом да нспп- 
там ствар у корнјену љеном (одлазв).

Обрштар. Хајде, ако хоћеш. Ја ћу се податп 
— тако сметеиу п бијесну још је нијесам видио. Бп- 
ће ђаво у вријемо мога одсуства моје обличје узео; 
јер ко бп ми други овако дигао кућу иа тољагу и 
понпо памст чељадима!

ПРИЗОР ДЕВЕТИ.
О б р ш т а р У г р п к о в п ћ. ГаноЈБуца, накрссан

Г а н о Љ у ц а. Но, то мора битн пстина ! Овђе 
човјек живи као у бнрцузу. — Алп до ђавола ђе се 
они свн сакривају ? Ни живс душе још ие виђех,

откад сам као поштопоша ону ларму подпгао. Алп — гле 
овђе мога драгота господара оФпцпра. — Ваља да 
сада чујем како наше стварп стоје. (Даје обрштару 
знак међусобног споразумљеља п смпје со да пукне).

0 б р ш т а р. Шта врага ! Није ли ово онаЈ ло- 
пов, ГаноЈБуца? Како је он дошао овђе н шта тра- 
жн он одмене, магарац са својим дугачкнм ушима ?

Г а н о Д> у ц а. Дакле, дакле, драги господине ?
0 б р ш т а р. Ја мпслпм да је безображњак пјан.
Гано Љуца. Дакле шта кажетс ? Јесам ли 

добро одиграо моју улогу ?
0 б р ш т а р 1у себи). Његову улогу ? Ја оиа • 

жам ненгго. — Јсси, пријатељу Гано, није рђаво !
Гапо Љуца. Није рђаво! Шта ? За највећо 

одушевљељо одиграо сам је. Са мојим курбачем и 
оиим дебелим чизмама но бнјах ли нрави ноштоно- 
1па ? Не ?

0 б р ш т а р. Зајиста! Зајиста! (у ееби.) Сами 
ђаво зна шта бих му одговорио.

Гано Љуца. Дакло како је у ствари ? Коли- 
ко сте још далеко ?

0 б р ш т а р. Колико сам далеко — како је у 
стварп — но то можеш и сам знати како јо.

Г ан о Љ у ц а. Свадба јо у реду, није ли исти- 
на? Ви сто као отац одобрили.

0 б р ш т а р. Да
Гано Љуца. А сјутра ћето у вашој правој 

особи доћи као вјереник.
0 б р ш т а р (у себи). Овђе је некакво масло мојега 

синовца Јуре.
ГаноЉуца. И узећсте удовицу господина 

Непознановића. Удовицу ! хаЈ ха ’ ха ! Удовица мојо 
иамети ! хи ! хи ! хи !

0 б р ш т а р. Што со смијега ?
Гано Љ у ц а. Па још питаш ? Ја се смијем 

лицима, које ћо стрнц виђетн, кад се враги — тебо 
вјенчана са љеговом ћером !

0 р ш гн т а р. (у себи). Иа да човјек из памети 
не изађе ! Ја кад со вратнм виђећу мене, вјенчана 
са мојом ћсром !

(Паставике се)

Мајска ноћ или Утопљеница.
Прича из малоруског живОта 

//. В. Гогоља.
(Наставак).

II.
К м е т.

Знате ли ви украинску иоћ ? 0, ви сигурно но 
знате украинске ноћи ! ЗагледаЈте се у љу : са срс- 
динс неба глсди мјееец; високи небески свод необ« 
хватљиво раширио сс, размакао се ; чисто он илам- 
ти и дише; земља је сва застрта сребрном свје- 
тлошћу; иа и ваздух јо неколико и хлално-загушљив, 
и пун љеге, и иокреће цио океан миомириса. Божан- 
ствена ноћ ! дивна ноћ ! Непомично, духовито укочи- 
ло су се шуме, испуњене мрака, те бацају огромну 
сјенку од себе. На рибљацнма тишина и мир ; хла- 
дна и тамна љихова вода мрачно јо стиснута између 
тамно-зеленијех зидова околнијех башта. Цијела 
честа од сремзе и дивљијех трешања плагаљиво 
иружила је своје коријењо пут хладовине једног 
пзвора, и изрнјетка треиери својим лишћем, као да 
сс срдн н кара, што јс дивни ноћнп вјетрић, само 
један часак прикравнш се, целива својим хладним
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нољунцима. Цио „ландтаФти сиава. А горе све дидае, 
све је дивно, чаробно-свечано. Душа осјећа неку 
беекрајност н чудновлтост, и гомиле, као сребро, 
сјајно-бнјелијех утвора у дубини њезиној ноничу у 
чудноватом реду. Божанствона ноћ! чаробна ноћ! И 
на један иут све оживље, и шуме, н рибњаци и 
бескрајно степе. Одјекну всличанетвснн гром укра- 
ннског елавуја, и иривиђа ее, као да је и мјесец 
стао иа сред неба, иа га слуша.... Као омађијано 
дријсмље на брежуљку село. Још љенше, још бољо 
блистају гомнле сеоскијех кућа на мјесечнни ; још 
бољс се помаљају нз мрака њихови ииски, бије.ш : 
зидови. Пјесме иреетадоше. Све јс тијо. Побожии 
људи већ спавају. Ђе-ђе само још се свијетле узани 
нрозорчићи. Пред праговима ноиекијех тек кућнца 
одоцњела нородица свршава позну своју вечеру.

„Ама х о и а к не игра се овако ! А ја се чуђах, 
што ми нешто никако не идс. Што то прича кум ?...
Е на ела оиет: хои трала! хои трала ! хои, хои, 
хоп!“ Тако се разговарао сам са собом један сељак, 
онако ередњих годнна, играјући улицом, поштено 
сркнувши мученице нсђе. „Е, Бога ми, нијо овако !
Е сад овако, ела ; хои трала! хоп трала! хои, хои, 
хои !и

„Баш је по.гудио овај човјек! Г»ар да је какав 
младић ајде де ! него етари вспар, на иодсмијех ђе- 
ци, иоћу игра но улици!“ иовикаће иролазећн ио- 
стара већ жена, носећн у руцн сламу. „Хајде у сво- 
ју кућу! Вријеме јс већ одавно сиавати/

„Ја ћу поћи!и рече зауставивши ее сељак. „Ја 
ћу поћн. Зар се ја бојим тога кмета У! Јес, како но ! 
Шта он мисли, враг му матери ! Што је он кмет, 
што он облнјсва људо на мразу хладном водом, па 
је већ и нас дигао! Е, па, кад главпр, нек је главар; 
а ја сам сам себн главар! Да! ево нек мо Бог 
убије! Пек ме Бог убнје, ако нијесам ја сам себи 
главар. Да, овако је ово, а но да је.и .. настави он 
п дад>о нсшто. мрмосити, прнмнчући се првој, која је 
пред њим бнла, кућп, и стале прсд ирозорчићем, 
иовлачећи нрстима по стаклу, н старајући со наћп 
дрвену ручицу.

„Баба, отвори! Баба, брже, кад ти кажем, 
отвори ! Вријсме је воћ, да козак сиава !и

„Ђо ћеш, Калениче ? Ти ен затртао у туђу 
кућу“, новикаше, смијући се, озад ђевојке, којс ес 
враћаху еа сијела.

„Оћеш ли, да ти покажемо твоју кућу ?и
„Покажите, љеиотице моје !и
„Јесте лн чуле : љенотице ?и ирихватн једпа : 

„како је учтив Калсник ! За то му треба иоказатн 
кућу .... али не, нрнјо иам иоиграј !и

„Да вам понграм ? . . . есе, ви чудновате ђе- 
војкс !и отежући изговори Каленик, смијући се и 
прпјетећи нрстом н иосрћући, ночем му ного већ 
11ијесу могле етајатн на јсдном мјесгу. „А оћете ли 
мн доиуи.тити, да вас сваку нољубпм ? Али еваку, 
сваку !.. ,и

11 нишућн мисљете, нотрча за њима ! Ђевојко 
днгоше грају, евс се измијсшаше ; алн ноелпје ма.то 
дођу себи и иретрче иа другу етрану, видећи, да 
Калеиик пије иајбржп то вечс.

„Ено тп куће !и иовнкаше му ђенојке, одлазоћи 
н показујућн му кућу миого бољу од осталијех, која 
јс иринадала ееоском кмсту.

Али ко је тај кмст, што јс толпку грају дпгао 
протпв себс ? 0 тај јс кмет врло важно лицо на 
селу ! Докле Каленик дође до краја свог иута, ми . 
ћсмо, нсма збора, моћп коју рећн о томе кмоту. 1

Цијело село, чим га угледа, всћ пружа руке, да 
скине кану ирсд њнм, а ђевојкс, најмлађо у оеталом, 
називљу му д о б а р-д а н.

Којн од ђетића пе би иожелпо бити кмст ? 
Кмету је слободаи улазак свуђ, и нрви ссљаци

с поштовањем стоје, екннувиш капе, док кмет своЈнм 
дебелнјем прстуринама узимље бурмута из њнховс 
бурмутице, да нотираши. На сеоском збору, или 
г ј) о м а д н, не гледајућн на то, што му јо власт 
ограличена нексликијсм гласовима, кмст вазда одр- 
жн иобЈсду, н буде свс онако, како он оћс, те ио 
својој вољи изаншље, кога ои оће, да иоиравља пут, 
или да копа канало. Кмет је вазда намргођен, по из- 
гледу суров јо, и не воли много гозорпги. Давно 
всћ, врло давно, кад ’ио је спомена доснојпа вслпка 
царица Екатерина путовала у Крим, он је одабран 
био за нратноца; цијола два дана он јо био^ 
у. тој велсважној дужности, па шта вшие, ои1 
јо имао срећу и част сиђети покрај кочиЈаша ј 
царичиног. И управ отад је кмет иаучио онако на- 
метно и величанствсно иагибати главу, сукати дугач»| 
кс, дољо заковрчене бркове и бацати соколов иоглсд 
исиод очију, И отац кмет, ма о чему да иочнето е 
њнм разговарати, вазда умпјо окрснути разговор та- 
ко, да се мора потаико прнчати, као је ои водио 
царицу и како јо еједио еа кочнјашем царскпјсм. По 
неки иут кмет умије учннити со глух, особнто ако 
чује, И1то му ппје баш најиријатнијо чути. Кмет ни- 
како не воли гиздање: он вазда носи гуњину од до» 
маћег, цриог сукна, опасујо ее вуненијем са разно- 
бојнијем стријекама појасом, и нико га иије видио у 
другом одијелу, изузев тек оно врнјеме, кадно јо ну- 
товао с царицом у Крим, те ј’о том прилнком обукао 
био илаветну коиачку доламу. Али ово вријемо муч- 
но да јо могао ко занамтити у цијелом селу; а до- 
ламу држи у сандуку иод кључем. Кмет јо удов ; 
алп с њим у кући живи пека свастика, која му го- 
тови ручак и вечеру, исре, бијели кућу, иреде му за 
кошуљо и у онште управља цијелом кућом. На селу 
може ее чутн од ђе-кога, као да му та жонска није 
никлква својта ; али смо ми виђели, да у кмета и.ча 
миого непријатеља, који су сваки час готови најгрђо 
гласове о њему распуштити но селу. У осталом мо- 
же бити, да је овијом гласовима узрок и та окол- 
ност, што се свастици никако није допадало, шта 
кмет омакне у поље, но комо су се могле виђети 
жегслице на сво стране, или што сврати у козака, 
у ког има млада шћерка. Кмет је ћорав у једно око; 
али за то здраво око — правп је злнковац, п на 
далеко можс угледатп лпјеиу сељачицу, Али он но ћо 
ирије окренутп то око нут љеиушкаете ђевојчице, што| 
се неће обазрети на ево сграпе, да но гледа оклен 
свастика. Ево ми смо већ ево нсиричалн, што нам 
јо требало о кмету знати ; а пјапи Каленик још нијо 
дотоврњао ии до иоловипс пута, и дуго јо још ча- 
стио кмста свијем пајодабранијпм ријечима, какво с 
му са.мо могле доћи на н.егов језик, који се в 
једва мпцао, па му со и рпјечи слабо могаху ра 
мјет.и

(Наставп1>с се.)

КОРЕСНОНДЕНЦИЈА.
Господ. Драгутпну Адачопићу, Вршац, — Ша.ЋСМО. 

Вам 8-мп број накпадио.
Господ. Крсту Пиколајс впћу, Пожарспац. — Данао 

Ваз| шгспсмо 7-мн број, којн В.ш, како кажсте, нцје стпгао. |
Госнод. II. Марковићу проФ., Кар.тонцн. — Шаљемо. 

Вам данас све бројсвп од нопе године. Од прошлс годинс нсма- 
мо нијсднога броја «Цриогорке».


