
Излази сваког четвртва 
ћа цвЈедом табаку.

Стаје за Црпу Гору, Ау. 
стро-Угарску, Босну » Хер-
цсговону:

годишн.е . 4 Фор.
ка по годинс . 2 „ 
на чотврт године 1 „

•„а Срвају и све лруге вемле 
јс , лље . у 16 Франака 
иа по године 8 „
иа три мјесеца 4 „
у алату.

ЦРНОГОРКА
шпшноот и пош.

Уредмих.*

ЈОВАН ПАВЛОВИЋ.

Претплата из Црне Ге- 
ре и сва нисма шал>у се 
самом уреднику.

Претплата из Србије у 
пукује се Велимиру Вало- 
жићу у Биоград, а из дру- 
гијех крајева под адресом 
Р. КатаЈапоУ1с СаИаго- 
(за лЦрногоркуи).

Нретплату примају сви 
наши књижари и нов:*- 
нарекс екснедиције. Не- 
Франкнрана иисма нс нрн • 
мају се.
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СЛИКЕ И 3 ЖИВОТА.
IV.

На

Гробовима Круте
близу Уциља.

Нв у сапу по на јаву 
Књаз Николо виђех главу,
Гђо на гробљу тужно Круте 
Рони сузо горко љуто !

Жалосницо суае бјаху 
То низ дице тецијаху, 
Жалоснијем гласом стаде,
Да наричо тошке јаде:

„Ту ли сте ми храбри борци, 
Ту ли сте ми Црногорци '
Ту ли сто ми ђецо мила,
Ту во слава удомила !

За крот часни и слободу 
Живот дасто мом пароду,
На жртвеник Српско славо 
Жртвовасто младо главо !

Жао мп јо ваших глава 
То их убра бојна слава,
Жао ми јо што вас младо 
Ја иовидим самном садо !...

Ђецо моја, јади моји !
Што гинусто тако млади ?! 
Што Вас к смрти ладној гони 
Те падосто сви смиони ! ?

Внтозови, жељо љута!
Час нроклсти но сто пута, 
Што мо с вама Бог не узе — 
Но да лијом горке сузо !“

^Господару, сунцо наше!“ 
Мртвн гласи зборит’ сташе : 
„На обали сињег мора 
Суторман не иосла гора

Да иштвмо а на мјесту 
Ми Уцињу зор-невјесту,
Коју ото Скадар горди 
Сво на пушци и на ћорди !

У золено рухо била 
Обучена дивна вила,
Под вратом 1ој морска пјена 
Таласашо прса љена . . .

Квкза бјвше, Кљаже, дима 
Нјерна љуба освотника,
Такво ни рај нијо знао —
Јер јо Скадру не би дао!. . .

Искасмо јо ал’ не дад е, 
Господару, није оајде 
Крпти оно што јо било 
Вратит’ ни се но би мило

А прод твојо очи сјајно 
Без невјеето нашо бајне,
То са зором а на силу 
Преотесмо морску вилу!

Ма остасмо сви ми амо 
На св’јет други — гђо су само 
Бориоца мртво душе 
Те за народ погннушо !

Ево загато, Књажо мио,
Младо си нас изгубио,
Но се радуј а но илачи 
С нама друге појуначи !“

Уцињ, З.ДУ. 1885 год.

Ј. Поповић-Лииовпц.
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0 пјесништву нашијех дана.
(Наставак *).

Ко бн могао помислити, да ће се у паше 
пародно лирско пјесништво увућп љешто, што 
нас пзједначује с Кинезпма ?

Узмите најновије производе народнога лпр- 
ског ијесништва у Војводини — наћи ћете их 
у разнпм ијесмарицама — па их сравните с 
кпнеским народнпм лнрским нјесмама, увјериће- 
те се о велнком сродству љиховом. Само што 
су кинеске много љепше од нашијех.

То је она врста пјесама, ири којпма се 
њеки утисак из природппјех нојава такне пјес- 
ннчке душе, која налазећи сродности у своме 
стању са тијем природним појавнма хвата се 
за љих и падвезује о то своја рођена осјећаља.

Неда се нншта љенше замислити од тога 
заметка лирске пјесме, само ваља да је све у 
свохм реду, т. ј. да је све лијеио : и онај прп- 
родни нојав, и утисак који од љега па д^шу 
нада, и душа која га прнма, и осјећаље души- 
по, које се с љим спојп.

Да видимо неколико овакијех пјесама, п 
да их упоредимо с кпнескнјема, у љемачком 
нрнјеводу, јер другога немамо ири руцп.

Проста Војвођанка нашијех дапа пјева 
овако:

„Зелени се трава,
Мене боли глава,
Нема дике да ми дође,
Да ме глава прођо.“

Чујте како Кииескиља пјева:
В1е АУаваегИИе луасћа! 1т 8ее,
81е 81еШ 1п ВИИе;
ТЈт С1пеп бсћбпеп Мапи 181 мгећ 
М1г ип 6ети1ће.ц

Није лн то скоро у свему исто, па баш 
и у еамом стпху ? Алн док су ијесме овога ро- 
да у Срба па жалост већпиом Фриволне, у Кн- 
иеза морал превлађује. Н. ир.

Срнкиља:
„Ја еам цура малена,
Сукња ми је шарена,
За то момци ,за мвом лете,
Ма да сам још детеЛ

А Кппсз овако :
„Ећ’ сНе Маи1ћеегћ1аПег ГаПеи,
8т<1 81в ИећПсћ ћии1 хи бсћаии ;
МГепп 81е вћећеп хи ^еГаИеи 
8т<1 <1ет Еа11е иаћ <Ио Гпит.и

Алп п апстрахујући од морала и Фриволпо- 
стп, нраве ноезије мпого је више у пјесмама 
кннескнм овога рода, него у срнским. Јер, иа 
жалост, има внше овакијех пјесмица српских, 
у којима се осјећаље ие надвезује ии за какав

*) Види број 11.

лпјеп појав у ирироди, пего ма за какву другу 
најобпчпију и најпрозаичнију ствар на евијету. 
II. пр.

„Три риФа сомота,
Зар те нијв срамота“ и т. д.

Илн :
„Три риФа мола,
Мој се дика лола“ и т. д.

Или :
„Четир коња зелона,
Пова кола гвоздена, ]
На љима су оцштинари 
Све сами бећариЛ

Или :
„Седамдесет и седам,
Сви су момци к’о један“ и т. д.

Све ове пјесме ноказују дубоки пад пје- 
снпчке творбе. Тога нада не бн могло битп, 
да није сама народна душа пала пз првобитне 
впсине своје, гдје је с љепотама нрироде дру- 
говала, у ннски глнб друштвенога талога. Пе 
вјерујемо, да ће се пкад извући из тога глиба, 
ван ако би се све околности измнјениле, а то- 
ме нијесу нрилпке.

Не можемо оетавити ову жалоспу нартнју 
пашијех разматраља, а да не иомеиемо још 
јсдну пајновију наказу иаше лптературе, која 
се на жалост штампа и растура у 100.000 
егземплара п пјева из још внше грла. То су 
„пјесме“ Србпна Милоша Грабовачког. Тај 
„Србини пма заслугу, да је иагрдпо српску лн- 
тературу, увукавшп у своје пјесмс дневну но- 
лнтнку. Прве су му пјееме овога рода нз 
сриско-турског рата. Могао би рећп љеки 
злопамтило, подсјећајућн на Ђупнс : какав рат, 
оиака и пјесма ! Нека то, али шта је Богу 
скривила литература срнска, да је „Србини 
паказама својим нагрђује ? Шта је скривио 
старац Гутенберг, да се вјештпна љегова тако 
злоунотребљуЈе, и шта је скривила она Ј’адна 
карта, да се ио љој онакве силачпне просипљу ? 
Шта је поезија скривила, да јој „Србини сра- 
мотп и оца п мајку ?

Ч^реба ли да наведемо што нз тих „пјеса- 
маи „Србиновихи ?

Чуда ради и то ћемо учпнити !
Узмп ма коју с реда, али је читај па 

штесрце, да ти се пе бп преврнула утроба :
„С оне стране Србије 
Чстир нове ћуприје,
На ћуприји Милан етоји,
Своју војску броји.“

Помози Боже н мајко божја ! Хајде даље: 
„Русија се шалила,
С Швабом сајуз правила,
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За то тајом кљигу иишо 
Да се Милан дижо.“

Отрите зној с чела, па хајдемо даље :
„Хајде брато Војино 
Да читимо новине :
Како Турчин Босну даје,
Мнлан не иристаје.
Воћ он иштс нешто више,
А Турчин уздише.и

Хоћемо ли још ?
„Зелен добош добује, 
Мнлан храну кунујо,
Дд он нуни магаанне,
Да има до зиме.“

Доста за Бога !
(Наставиће се).

ЈЕДНА ПОСЛАНИЦА НА ВОДЕНИ ПОНЕДЈЕЈБНИК.
Велсславној дружини Монгола,
Што без сваког онерира бола,
Рад наркозе раби алкохола,
— Нрави Монгол мож’ и витријола — 
Што со нимад на силу не лола,
Што га не мож’ од чаше и стола 
Одвратити баш нн еам .1ојола,
Што јој ноздрав дотрча без кола — 
Нок јо хвала, поздрав и парола

Од л’јепога н ружнога нола :
Да јој елава нуца и да кола 
Од сјеверног до јужнога нола 
— Ил’ бар дад.е нег Ада од Мола 
А највеће пек јој хорошола 
— То је прва од свих шених рола - 
Примадона сиљора Турола.

С у б о т и ц а, 1885. :

Писма из Војводине.

Жалосно су сликеи прилике, које данас постоје 
у нашој књижевности по овим странама, баш као и 
ОН6 у нашем иолитичком животу. Ту се види, како 
је тијесно скоичан један за други, те се ио даје 
одијелити : Куња ли народни живот у иолитичкоме и 
друштвеноме, то ћо и у кљижевноме ногледу. Први 
и бољи радници у јавномо животу ноаукли су се у 
нриватан и Фамилијаран живот, те још једино тамо 
живе, а јаван рад јо остао дијелом на љеколикијем 
млађим снагама, којо са всликим нанорима настоје 
да замијоне понестале раднике и да сачувају љихове 
тековине, дијелом на још маљи број старнјех снага 
које су већим дијелом одстуниле од свога љекада- 
шљега нравца, које се још и за то из свога много- 
годишљега мучаља нокрснушо, да би назаднију 
струју ирема нзповјереној старијоЈ могли нротури- 
вати. Иеутјешиа је то слнка, слика умора или боље 
нерада, која со оку приказује — слика, коју може 
само омскушенн источљак показивати, који, немогући 
олако до илода и уснјеха доћи, одаје со Фатализму, 
удесу, шат он што донесе.

Така нам јо и кљижевност. Дјела врсних но 
гражите; добра су ријетка а лоша су поплавила ово 
мало кљижсвног рада: ради се зло а нада се 
д о б р у — може ли тога бити ? ... Али нијесмо са 
свијем ли без нада. Српска влада јо откупила дје- 
л а В у к о в а, те ћемо зар скоро доживјета те умо 
творине народне у јеФтином издању тако, да ће со 
и народ и кљнжевник зановнти овом душовном и 
моралном нићом, те ће се у њеку руку нренородити, 
а од овога нашће који зрачак и ни нас Војвођане. 
К љ и ж е в н и к Стојан Новаковић не би ничим дру- 
гим боље могао п о л и т и к а Стојана озарити 
свјстлошћу, коју је он себи до сад као министру

ускраћивао ! То би била нада с поља, а има једно и 
унутар наших редова. „К њ и г о з а н а р о д“, што их 
је накана „Српска Матица“ издавати,могу такођер бити 
од воликог утицаја на народ и књижевност ; на ову 
ношљедљу тијем, што ће маого утјецати на правац 
кљижевкика и кљижара, ио што ћо то кљиге јеФти- 
ноћом својом поквариги кљижарима вољу за издава- 
вање рђавих дјела, а књижевницима даће ове кљиго 
посла и нравца у исто доба. Кроз дуже вријеме, кад 
се овијем кљигама буде нробудила воља и смисао у 
народу за корнсним књигама, престаће оне кљижар- 
ске ишекулације, које су се код нас већ грозно 
одомаћиле.

Истина, иЈано могу да увидим разлоге, за што 
ће „Матицаи из Кољевићево закладе ове кљиго да 
нздаје и, за што се она није тога подухвата и пријед 
сјетила ; али, ннје ни сада рђаво иогодила. Јор и ја 
држим са онима, који знају, да је стнпондијама за 
нашу интелигенцију д о с т а а за трговце, занатлије 
и тежакс н и ш т а учнњено, на јо требало оставину 
једнога родо.љубивога трговца управо на то одреднтн. 
и ја сам увјерсн, да је „Матицаи давно могла из 
својих нрихода такав нодухват отиочети, који јо 
очигледно кориснији ного издаваље само^а „Љето- 
писаи, а новац би јој се тај ииак накнађао, као што 
ће со и овој заклади враћати, односно нриилођаватн.

И код једног и код другог нодухвата вриједидо 
би, да се издаља удешавају нрсма очима, т. ј. да 
буду крунним словима штамнана, те да не падиемо са 
нашим јеФтиним издаљима у исту ногрсшку, коју иа 
заиаду иснаштају очима својијема читаоци им. Нај- 
згоднији јо за то Формат т. зв. Француски, од ирилнко 
као „Дјсла Јакова Игљатовнћаи. Матица би могла и 
5 табака такога Формата за 10 новчића давати, а 
тај јо Формат згодан и за руку, и за џсн и т. д.

Осим та два иодухвата, која до сада, на жа-
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лост, вијесу још ништа донијела, али иоја нам тек 
љоке наде улијевају, имамо да забиљежимо једну 
новољнију књижевну новину у овој години, а то је 
изнлажење књижевно-поучног листа „Стражи л о- 
в аи, на којему радо поглавпто нроФесори ерпско 
ђимназије у Новоме Саду. Покретачи веле да су овај 
лисг изазвале ираве књижевне нотребе, што ја 
не разумијем, јер знамо, да је за то нотребе „Ја- 
вор“ већ ту, који со но своме правцу не разликује 
од „Стражилораи, а не вјерујем ни да јо „Јавор“ нро- 
тиван бољијем радовима, то да со не би могло доћи 
до споразума, да се тај хтио, и свакојако се овај тре- 
бао нокушати (та бар се о власнику — Змају — „е 
дајо сумњати, да би био противан бољој редакцији!) 
нрије него што се нокренуо други лист у јсд 
ном и истом „равцу, код оваких злехудих при- 
лика ! Иначо „Стражнловои има бољих радова него 
„Јавори и брижљивије је уређивано од овога. С 
тога гледигата и забиљежнх ово као повољнију ноја- 
ву. На језик и граматику со у „Стражиловуи јако 
нази, али има п њеких вјештачења а у ирииовијет- 
ци Игњатовићевој гледа се рогобатностима и ненра- 
вилностима његовог писања кроз нрсте, ма да се 
зн«, да Игњатовићев ни један снис без коректуре 
није за штамиу. Него већа погрешка од овијех јест 
та, што је „Стражиловои одмах у свомо 1. броју 
иохвалило дјсдо иознатог Ђурковића „Албанијуи,

чији је смјер унраво грнјех са српскога гледишта. 
Даље ми је нримјетитн, да је уредништво иоказало 
мало такта и деликатности, кад је одмах у 11. и III. 
броју донијело нриказ иријевода свога уродни- 
к а и то у обиму, који другниа дјелима пије до сад 
поклонило. Толико о томе, што је тај лист донио, 
али има и непега, што он до сад није донио а тре- 
бао би да је то учинно, на име, да је оцијенио нли 
управо осудио онај крајња шпекулантскн рад, што 
га једиа тамошња с рпска књижара пред његовим 
очима чини. Или оматра ли уредништво „Стражнло- 
ва“, да то нијо носао жњижовне критике и да она треба 
све друго прије да иретресе него оно, што је њојзп 
најближе и што је пашој књижевности од тијех «>ак- 
тора највише нашкоднло ?

„Стражиловои је, као што рекох, боље од „Ја- 
вораи, алн као б о љ е и које јо и з т е „ о т р е 6 о 
постало, нризиаће, да со његов рад мора и већом 
мјером мјерити. Оно ће као добар лист наћи, то за 
цијело, и своје нублике ; али, ако оно и „ослије ови- 
јех тринаест бројева својијех буде овако (но хата- 
ру ?) радило, онда ћемо доћи до увјерења, да нијо 
добро књижевну вагу иредати у руко „роФееора, и 
ја ћу доћи до увјерења, да сам погријешио, што 
сам у овоме извЈвштају његову нојаву као новољни- 
ју у овој књижевној годинн обиљежио.

Што буде даље, јавићу вам оиет. X.

Синовац као стриц.
Ш а л, и в а и г р а у т р и ч п н а.

(Наставак.)

ЧИН ТРЕТгИ.
Прнзор нрви.

0 б р ш т а р У г р и к о в н ћ улази. Н е п о з н а н о в и ћ.
0 б р ш т а р. Баш је ђаво морао сада доннјети 

овога иатароша на вечеру! — Е мој синовац ћера 
своју све јоднако.

Ноиознановић (улази.) Барем сада мислим 
да имам иред собом стрица, а не синовца.

0 б р ш т а р. За цијело ! Ја сам ; о томо но 
сумњајтс !

Н е н о з н а н о в и ћ. Ја имам доста разговора 
с вама, господине Угриковићу.

0 б р ш т ар. Ја то знам и сам, драги ђетпћу ! 
Ти ћсш и с ума саћи од иједа. — Али не чините 
никаква насиља, пријатељу, молим вас! Сјетите ее 
да јо мој синовац онај, те вас је увриједио. — Ја 
вжм иштем ријоч од иоштења, да ћете ту етвар на 
мсне оставиги, да га за то казним.

Н о п о з н а н о в и ћ. Али ми ипак допустите —
0 б р ш т а р. Ио допуштавам ништа ! — Ни- 

шта! Јеете ли чули ? Од тога неће ништа бити! Ви 
сте млади људи увијек такви ! Ви се не знате на ни- 
каков други начин разрачунати, него одмах један 
другоме нос да окинето.

И е п о з н а и о в н ћ. Али то нијо код мепе та- 
ко. Иего чујто једном.

0 б р ш т а р. Ништа, ништа ! — Боже мој ! Та 
и ја сам млад бис! — Али ... али — ти се не ије- 
ди ! Ти ћеш бити мој зет ! Мој зет на сваки начин 
— Тако !

Н о п о з н а н о в и ћ. Вашу доброту, ваше прија- 
тељство примам ја с највећом захвалношћу. — Него, 
како сада ствари стоје — чујте! —

О б р ш т а р (гласно.) Ништа! Кажсм вам : ни- 
шта! Ни једве ријечи више!

Призор другп.
Г а и о Љ у ц а са два нодоФицира. П р в а ш њ и.

Г а п о Љ у ц а. Глете, господо моја ! Ваш су 
сада шћели да јурише једап иа другога !

Непознановић. Шта траже ови људи од
нас ?

II р в и п о д о ф и ц и р. Слуга понизни, господо ! 
Имам ли част да говорим с госнодином Угриковићсм ?

0 б р ш т а р. Угрнковић сам ја.
Г а н о Љ у ц а. А овај овђе, то је госнодин Но- 

„ознановић.
Н е н о з н а н о в и ћ. Истина јо. Али шта желн- 

те, госнодо, од мене ?
Д р у г и н о д о ф и ц и р. Ја ћу имати част ва- 

шу милост да попратим.
Н е п о з н а н о в и ћ. Менв да попратите ? Докле 

и камо ? Мени није нигђе на на крају „амоти да 
изађем одавле.

II о д о ф и ц и р (о б р ш т а р у.) А мени је, 
господинс, наређено, да вас причувам и на поље 
пзведем.

0 б р ш т а р. Камо, господине, и зашто ?
II р в и и о д о ф и ц и р. Дочуло се да се ви ка- 

ните носјећи са овим господином.
0 б р ш т а р Ја да се „осјечем с Непознанови- 

ћсм ? А раш га ?
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Прпи подофицир. Јсрбо сто ви такмаци, 
јербо ви обојица љубитс шћер господина Угриковића. 
Овај госиодии о«фе вјереник је ђевојже; њу му је 
отац одредио — а вн, господине, ви ете и»ен рођак 
и љубавнаж. — 0 ми знамо све !

О б р ш т а р. Ви нијесте на нравоме путу.
Г а но Л> у ца (стражарима.) Живо де ! Не 

пустите да вас за нос вуку, госнодо моја! (госпо- 
дину Угриковићу.) Драги, милостиви господару, ски- 
ните већ обрааину са лица! Нризнајте, жо сте ! 
Маните се всћ једне игре, у којој ие играте баш 
најбољу улогу !

Обрштар. Како, лопове ? То је све опет 
твоје масло

Г а н о Љ у ц а. Да, госиодару, ја сам све то 
тако удесио, ја не нијечем — ја се поносим тиме ! 
Ја сам исиунио своју дужност као вјерни слуга, кад 
сам несрећи на нут стануо.

0 б р ш т а р. Ви ми можете елободио вјеровати, 
тосиодо моја, онај кога ви тражите, нијесам ја; ја 
сам његов стриц.

II р в и п о д о ф и ц и р. Његов стриц ? Идите с 
милим Богом ! Нама су већ казали да ви са свијем 
наличите стрицу, али та сличност пе ће нас за ное 
повести.

0 б р ш т а р. Или иогледајте ме мало бољо ! 
Ја носим власуљу, а мој синовац има своју рођену 
косу.

Први подоФицир. Да, да, ми већ и то знамо 
зашто сге ви ођоло вашега стрица узели. Тај нома- 
дић шаљивв игрв био јо мудро смишљен; жао нам 
јо што га не можете до краја изиграти.

0 б р ш т а р. Али, госнодине, чујте. —
II р в и п о д о ф и ц и р. Јест, кад би ми морали 

евакога слугаати, кога имамо уватити, не бисмо ее 
могли никад с мјеета макнути. Изволито за нама, 
госиодино Угриковићу ! Иоштанска кола већ чекају 
на ноље.

0 б р ш т а р. Како ? Што ? поштанска кола ?
Пр » п н о д о ф и ц и р. Да, госнодине ! Ви сто 

вашу посаду без ннтања оставили ! Нама је наређе- 
но да пас с ово стоие у кола смјестимо и у Краји- 
ну одвеземо.

0 б р ш т а р. ГГа то јо опет масло овога пи- 
штавца! А, црво један !

Гано Љуца. Да, милостиви госиодару, то је 
моја нарсдба. — Ви и сами знато колико сам вас 
еавјстовао да но остављате Крајину без дону- 
штења.

0 б р ш т а р (дижућп батнну). Но, тако мп Бога, 
ја се не могу више уздржати. —

0 б а н о д о ф и ц н р а. Ублажпте се и умјернте, 
господине Угриковићу !

Г а н о Љ у ц а. Дрште га, господо ! Молим вас! 
Твјем се иаграђуЈе онаЈ, коме човјек има битп захва- 
лан. Ја сам вам можда живот спасао пренријечввшп 
овај мегдан, а вн бисте мене на мјесто убили, да мо- 
жете од ове господе.

0 б р ш т а р. Шта да се ради сада, Непознано-
ввћу ?

Ненозпановпћ. Што се не нозовете па 
особе, које вас познају ?

0 б р ш т а р. На којега ђавола? Моја жена п моја 
шћер ваашле су — моја синовична није овђе — ци- 
јелн је свпјет ногпнуо, зашто је менн потреба.

II е н о з н а н о в и ћ. То онда не остаје друго но 
вутоватп у Крајину.

0 б р ш т а р. То је ђаволскп оосао !

Првп подофицпр (Гану Љуцп). Ама јесте 
ли ви баш увјерени да је ово синовац?

Гано Љуца. Наравно! рааумије се! Стриц је 
далеко, далеко ! Него на посао ! Не оклијевајте!

ПРИЗОР ТРЕћИ.
Кочијага. првашњи.

К о ч н ј а ш (нјав). Е ! Ала ! Де! Хоћете ли брзо, 
господо ! Моји кољп чекају има већ дебелп сат нред 
кућом, а ја ннјесам дошао да чекам.

0 б р ш т а р. Шта тражи то момче ?
П р в и и о д о ф и ц и р. Ово Јв кочијаш, те ће да 

вас одвезе.
К о ч н ј а ш. Гле ! Хоћете лп ви, Јуре, путовати ! 

Ви сте брзо нослове сврши.ти : вечерас дошли, на но- 
ћас већ одлазите!

0 б р ш т а р. Како ти то знаш ?
К о ч и ј а ш. 0 ! о ! Гле ти њега ! Ннјесам ли ја 

вас овђе приђе довео ? Као што видпте, госиодпне, Ја 
сам добро уиотребио ваш новац. — Да, да, кад ми 
човјек даде штогод да поннјем, о! ја ћу одмах да нз- 
вршпм своју дужност н његову намјеру!

0 б р ш т а р. Што говорпш то, ђетићу ? Мене си 
ти довезао? Мене ?

КочиЈаш. Та да, вас, господине? И ђаво нека 
га понесе! ево овђе п вашега слуге, којн је пред 
пама омакао. — Здраво, брате лопове! — Јест, Бога 
ми, баш ми је он на таЈно казао, да сте ви неки Јуро 
Угриковић, којп без допуста из Крајине овамо до- 
лази.

0 б р ш т а р. Како то, ниноговнћу ? Јесам ли ја 
то био ?

К о ч п ј а ш. Да, ви ! Вн, који сте свгЈем путсм 
гласно говорплл, п на једноЈ штацпји узвикнули : 0 
моја Милице! Ружо моја ! Моја анђелска рођачице !
— Како? зар сте то већ заборавилп ?

Гано Љуца (Обрштару). Ја му ’ннјесам од 
тога ништа казао, милостиви господару! Ко би још 
тако на јавпим мјестима издавао тајие свога госно- 
Дара!

Обрштар. Свршено је, ја ввдим, ја морам у 
Крајину, ради грехова мојега синовца. —

II р в и п о д о ф и ц и р. Дакле, драгп господино 
Јуре. —

0 б р ш т а р. Дакле, драгн господине пратиоче, 
ја морам с вама, али против моје воље, вјерујте!

II р в и п о д о ф и ц |) р. То смо ми и научени, 
драги господипе, да водимо људе против њихове воље.

0 б р ш т а р. Тн са дакле мој слуга ?
Г а н о Љ у ц 8. Да милостиви господару !
0 б р ш т а р. Шљедователно ја сам твој госпо-

дар.
Гано Љуца. Разумије се.
Обрштар. Слуга треба да слпједи свога го- 

сподара — тн ваља да идеш са мном у Крајвну.
Г а н о Љ у ц а (у себи). Ето ти му га ђаволе !
К о ч н ј а ш. Разумпје се. — Марш!
Г а н о Љ у ц а. Врло мп је жао, да вас наљу 

тпи, господару. — Ви знате колнко сам ја вама 
прпвржен — ја ћу вам то дјел« м показатн у овај час
— али ви знате, како жарко љубим ја своју жен; 
Ја сам је данас нотла тако дугог растанка опет вн- 
дио! Она ме сиромаганца таквом радошћу п весељсм 
примила, да сам ја одлучио: никада је више не оста. 
вљати н од вас сада отнуст питатп. Ви ћете се сје. 
твти да ми већ од три мјсссца нијесте службе плати- 
ли. — Ви стс ми дужни. —

Обргатар. Ја сам тп дужан триста батниа, 
ннкоговнћу!



102. ЦРНОГОРКА Г>р. 13.

Првп подоФнцвр. Господпне! вп пемате 
ннкаква права, да овог пвштеног слугу на срамоту у 
Крајжну водвте тим вигае што сте му а плату дужна.

0 б р ш т а р. Ништа, пи иребијено мангуре 
нијесам му ја дужан.

II р в и иодоФвцир. То опет немате никаква 
разлога, да га батинзма н и рађујете.

Нелознановић. Ја Еу гледати, да ху иомо- 
жем. За љубав божју отпутуЈте, гоеподине Угрикови- 
ћу! Ја сам слободан ; покренућу своје иријатеље и 
повратићу вас приђо зоре натраг.

0 б р ш т а р. А ја ћу наградити кочијашз, само 
нек1 лагано ћера, да мо узмогу пристићи. (Кочија- 
шу.) На, куме 1 Испиј ово у моје здравље, али да 
ме одвезеш.

К о ч и ј аш. Као на крпла.
0 б р ш т а р. Не тако 1 Не мвслим ја као на 

крила лоћети 1
К о ч и ј а ш. Ја ћу вас тако возити вао да вае 

ђаво носи.
Обрштар. Однпо ђаво тебе и све тво>е, 

пјава натарице 1 Ја ти вељу —
К о ч и ј а 1н. Ви се морате журити ! И ја 1 Не- 

мајте бриге ! Јурићемо нанријед да ћо све саме ис- 
кре пз коиита скакати (одлши).

0 б р III т а р (за н>им). Да се човјек помами ! 
Причепј, чуј !

II е н о з н а н о в и ћ. Умирите се ! Ваше путо- 
ваи>е не ћо дуго трајати.

0 б р тн т а р. Ја мислим да је данас цијели »а- 
као на слободу пуштен.

(Одлази, први подоФицир слиједм.)
Непознановић (другоме иодофициру). До- 

ђите, госнодино, слиједите ме, јербо вам је тако на- 
ређено — али ја вам напријед кажем да не ћу ио- 
штедити вагаих ногу ! И ако сте мислили да ћето 
ноћас епавати, то сте се љуто преварили, јер ћемо 
ми цијелу ноћ на нуту бити.

Д р у г и п о д о ф н д и р. Како вас је воља, 
мидоетиви — немајте никаква обзира — слуга нони- 
зан, господине. Гано ЈЕуца! (Непознановић и 
другн нодоФицир одл зе.)

(Свршиће се.)

Мајека ноћ или Утопљеница.
Нрича из малоруског живота 

I/. Ј5. Гогоља.
(Наставак).

IV.
М о м ц и с о в е с е л о.

Свјетлост се ви^ела још само у једној кући на 
крају дугачке сеоске улице. То је стан сеоског кме- 
та. Кмет је већ иоодавно вечсрао и, но свој прилици, 
давно би већ засиао ; али у то вријеме код њега је 
био један гост, који је дошао да прави Фабрику од 
иширита за једног носједника, који је имао ту, мсђу 
слободнијем козацима, један комад своје земље. На 
почасном мјесту, иод иконама, сједио је гост — ома- 
лен, дебео, са малијем, које се вазда смијеше, очима, 
у којима сс оглсдало задовољство, с коЈијем је он 
нушио своју кратку лушу, час — по час — ирити- 
скајући нрстом дуван, који св бјеше нретворио већ 
у непео, а уз то непрекидпо пљуцкајући. Дим, као

облак, брзо се издизао иад п>им, замотавајући га у 
сивасту маглу. Изгледало је, као да је широки дим- 
п>ак с какве Фабрике, иошто му је доднјало већ ду- 
бити пзиад врова, наумио мало прошетати се, то се 
сад озбиљно посадио за стол у кући сеоског кмета. 
Иснод ноеа стрчили су му кратки, а дебели бркови ; 
али су онн тако нејасно нромаљали се кроз дуван- 
ски дим, да еу пзгледали вишо као мнш, ког јо ®а- 
брикант ухватио и сад држи у својим устима, тијем 
кварећи посао и монопол амбарном мачку. Кмот, као 
домаћин, сједио Је у самој кошуљп и илатненијем 
шалварама. Његово орловсно око, као ’ио ти сунце 
иред вече, иочело је мало-но-мадо жмпркати 
и тамнитн. На крај стола пуишо јо један од сеоски- 
јех досечара, који су сачињали чету нашег кмета ; 
он је, из ноштоваша нрема домаћину, сједио у гу- 
н»ини.

„Кад мислите, рече кмет, окренувшл се Фабри- 
канту и мећући знак крста ва своја уста, која тај 
час страховито зјевнуше, „довршита ту вашу Фа- 
брику ?-

„Ако Вог да, још ове јесени, може бити, да 
ћемо посао отиочети. Иа Нокров, смио би се опкла- 
дити, да ће господии кмет моћи ^писати мисљетеи » 
шарати шемачке колаче овом вјацом."

Пошто Фабрикант изговори ове ријечи, као да 
му неста очију; мјесто н»их навукоше се зраци до 
самијех ушају ; цијело тијело тресаше се од смијеха, 
и веселе губице за један часак осгавише лушу.

„Дај Боже!“ речо кмет, изразивши на свомо 
лицу нешто налик на осмијех. „Досад још, хвала 
Богу, нсма тако много нивннца. А у старо доба, кад 
’но сам ја пратио царицу нерејаславскијом иутем, 
још иокојни Безбородко . . ..“

„Е, свате, баш си се ејотио тог времена ! Тад 
од Кременчуга па до Ромша није било ни двије пив- 
нице. А сад . . . Јеси ли чуо, шта су измислнли нро- 
клети Нијемци ? Брзо ће, веле, пећи ракију не на < 
дрвима, као сви чсстити ришћани, него тамо некаквом 
наром.“ Изговарајући ове ријечи, Фабрикант је раз- 
мишљајући гдедао на етол и на раширене на љему 
своје руке. „А како то паром — тако ми Бога ве 
знам!“

„Ама како су манити, Боже опрости, ови Ни- 
јемци !ц нримјетиће кмет. „Ја бих их свијех тоља- 
гом, пасје синове!! Је ли то игђе чувено, да што на 
нари може узаврети ? Тако човјек ожицу чорбо ку- 
иусне не би могао принијети устима, а да не исне- 
че губицс, мјеето младог нрасића. . .“

„И. ти, сватеи, уплете се свастика, која Је сје- 
дила на иећи, „намјераваш све вријеме живати код 
нас без жено ?“

„А шта ће ми опа ? Ај’д6 до, да је што добро !“
„А зар налазиш да није лијепа ?“ упитаће кмет, 

погледавши својим орловскијем оком.
„Како лијена ! Прођи се јадан ! Стара, јак 

б и с. Лице избраздано борама и више личи на нраз- 
ну новчану кесу.и И ниско здап>е Фабрикантово онет 
се из темеља потресе од всликог смијеха.

У то вријеме стаде нешто шашати око врата: 
прата се растворишо — и сељак не скпдајући шу- 
баре, прекорачи преко ирага и стаде, као размишља- 
јући, на сред собе, зинувши и разгледајући нешто 
таван. То је био наш познаник — Каленик.

„Е, ево ја и кући дођох!“ говораше ои, сједа- 
јући на клупу крај врата, ни вајмаље се ие обзиру- 
ћп на ирнеутне ту. „Видиш ти, како јо отегао ђаво- 
љи спн, сотона, нут! Идеш, идеш, н никад краја!
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Као да ми је неко ноге преломио. Нађидер тамо, 
(јабо моја, кожух, да гд прострем. Крај тебе на нећ 
нећу доћи, Бога ми нећу; ноге мо боле! Иађидер га; 
тамо је он нођо под иконама; иази само, бабо, да 
ми но изврпсш лонац са иетученијем бурмутом. Или 
боље, не тичи! Ти, може бити да си нјана данас.... 
Нека, ја ћу наћи.и

Калеиик се нопрпдиже малко, али нска пеодо- 
љива сила као да га је привовала за жлупу.

»Ово Је дивно», рећи ће кмет: »дошаоје у туђу 
кућу, па ти ту наређује, као да је дома! Изведиге 
га, док је још читав!«

»Нека га, свате, нек мало почине!« рече Фабрн- 
каит, хватајућп га за руку. То је врло користан 
човјек: да јс повише оваквнјех — Фабрика би наша 
дивно напредовала у мало времеиа...«

До душе, није доброта Фабрнкантова изазвала 
горље ријвчи. Фабрпкант је вјеровао у чвараље н не- 
ке знакове, н истн час оћ ерати човјека који је већ 
сио на клупу, код љега Је значило навући на се 
какву несрећу.

»А што ће тек бнтп, кад старост дође!« гунђа- 
ше Калевак, лијегајућн на клуиу. »Ајде де, да сам 
ијан, тако да речем ; али јок, тога нпје, нијесам пјан. 
Бога ми, нпјесам нјан! А што као да лажем ? Ја би 
ово нсто рекао и самоме кметгу. А шта је за ме тај 
кмет?! Нека цркне, пасјп син ! Ја ољујем на љ! Да 
Бог да, да преко љега, ћоравог ђавола, кола оријеђу, 
на да га свега изгњече! Што он облијева л.уде на 
мразу ....»

»Е, е! Увалпла се свпља у собу, па хоће п но- 
ге на стол«, рече кмет, љутнто се дпжућн са свог 
мјеста. Али истп час новелик камен, разбивши прозор 
на хиљаду комадпћа, свали му се под поге. Кмет за- 
стадс ... »Да Ја само могу дознати, говорио је он, по- 
дижућн камен, којп је ово обЈешељак убацпо, ја би 
га научио, како ће он бацити другн пут! Гле тп ђа- 
лоље работе!» настави он, разгледајући га на руци 
ватренпјем ногледом. »Да Бог да се удавно с овијем 
каменом...«

»Чскај, чекај! Боже те сачувај, свате!« прпхва- 
тн ублијеђевшп Фабрикант, »Боже те сачувај, п на о- 
ном и на овом свијету, да благоспљаш кога гођ та- 
квнјем благословом!« ...

»Гле тп њега, како бранп ! А нек он пропадне, 
насји син, који гођ је ово учинпо«.

»Немој ни да номислиш, свате, тако што ! Тп, 
ваљда, нс знаш, што се дојч)дило са мојом таштом 
иокоЈНом ?

»Са таштом ?«
»Е, е, са таштом. У вече, мало, може бити, раипје, 

него ово ноћае, СЈели смо вечерати: покојна та- 
шта, покојни таст, и још иајамник и најамница, иа и 
нсколико ђеце. Ташта озасула бола нешто г а л у ш а- 
к а из иовећег казана у ваган да ее мало охладе. А 
поелнје рабоге сви емо били гладни и нвјесмо шћелп 
чекати, док се галушке охладе. НабадаЈућн их на ио- 
дугачке дрвене снице, почесмо их јестн. Наједанпут? 
не знамо, оклев ли, како ли, бану некн човЈек, нити 
се зна, ког је рода нн нлемена, па замоли, да му 
доиустимо, да и он сједне за трпезу. А како да не 
нахранпмо гладна .човјека ! Дадосмо му спицу. Алн 
јсст : гост прождире галушке, као крава сијено. Док 
СУ други једва изјели једну п пружплп руку за дру- 
гом, дно је било глатко као госпоцкн под. Ташта 
насое још; мисли, гост са најео, па ће мање већ 
ждерати. Алн то ннје тако : ои још боље — брже их 
салојеташе! п другп ваган исиразни! »А да Бог да се 
удавио тијем галушкам а!« иомисли гладоа ташта;

кад наједанпут онај се превало п леже. Прпскочпше 
к њему — и душу већ бјегае пспустио, удавио со 
сирома!«

»Тако му јс п требало проклетом прождрљивцу, 
тако му је и требало!« рече кмет.

»Тако би требало, алије друкчвје нзашло: отад 
ташта никад се смирити. Тек ноћ настане, мртвац се 
вуче, сједне на днмњак, проклетп враг, и галушку 
држи у зубима. Даљу је све мирно, ништа се не чује 
за љ ; али тек се стано мрачити, иогледај на кров, 
већ јо оседлао пасји син димљак . . . .«

галушка у зубвма?«
»И галушка у зубима.«
»Чудновато, свате! Чуо сам ја још нешто слпч- 

но за иокојну . . . .«
На томе се кмет зауставп. Иод ирозором се чуо 

шум и бахат пграча. Иснрва тијо јекнуше жице на 
тамбури, и љнма се придружи јсдан глас. Жнце за- 
јечаше јаче; неколико гласова почеше нјевати неку 
пјеему, у којој страшно грђаху кмета.

»Баш лнјепа пјесма, свате!« рече Фабрнкант, на- 
гибаЈућн малко на страну главу и окрећућн се к 
кмету, који се бјеше чисто скаменио од чуда, како су 
се смјели усудити, да онако зборе за њ. »Лпјепа је 
пјесма! рђаво је само то, што кмета спомпљу ие баш 
најиристоЈнпје . . . .«

II он опет метне руке на стол спремајућп се слу. 
шати даље номенуту пјесму, а у очима му се огле. 
даше особпто неко задовољство, кад се чуше под про- 
зором смијех п гласови: »наново ! наново !« Али паж- 
љивп носматрач лако бн увпдио, да није само нзне- 
нађеље задржавало кмета на једноме мјесту. Тако 
само вјештн стари мачак допушта нонекад невјешту 
мишу трчкарати око свог рена, а међутим хитро кроји 
план, како ће му нресјећп пут у руну. Још је једино 
око кметово гледало кроз прозор, а већ рука, ношто 
даде некп знак десечару, држаше се за дрвену ручн- 
цу од Јзрата, п наједаннут подиже со етрашиа вриска 
на сокаку ....

Фабрпкант, оспм многнјех другијех врлпна, бно 
је још и врло радознао, па хптро нанунивши лушу, 
истрча на улицу, али се момци већ бјеху разбјеглн, 
ирснувши на све стране.

»Не, ти ми не ћеш утећи!« внкаше кмст, вуку- 
ћи за руку неког човјека у извраћеном црном брав- 
љем кожуху. Фабрикант улучи лрилику, те притрча, 
да загледа у лпце једпоме од онпјех, што бјеху диглн 
на главу цијело село; али у страху отскочн назад, 
видјевшп дугачку браду и страшно измазаио лице. 
»Не, ти ми но ћеш нобјећи !« викаше кмет, вукући 
даље у ходнпк свог заробљенпка, који, нимало се не 
противећи, мпрно нђаше за љнм, као у своју собу.

»Карпо! отворн таЈ нодрум !« рече кмет десечару. 
»Ми ћемо га сад у мрачни нодрум ! А послије ћемо 
пробудоти пасара, окупићемо десечаре, нохватаћемо 
све оие лумпове, па ћемо, колпко јо данае, свима им 
и сентенцију изрећи !«

Десечар зазвекета малпјем катавцем у ходнику 
и отвори иодрум. У то исто врпјемс заробљеник,’ 
користећн се мраком у ходнику, наједанпут отмс се 
са необичном снагом нз љеговијех рука.

»Куд ћеш?!« повнкаће кмет, ухватнвши га још 
јаче за јаку.

»Пусти ме ! то сам ја!« чу со танак неки женски
глас.

»Не помаже ти ! Не помаже тп, брајко! Скичп, 
ако оћеш, баш п као сами ђаво, а не као бабетпна, 
нећеш ме преварвти!« п гурну га у мрачни иодрум 
тако, да је јадни заробљеник јекнуо, ианувши на под ;
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а кмет, праћен десечаром, пође у кућу пнсареву, а 
за њпм, као вапорић, димњаше Фабрикант.

Сва тројица су ишли размншљајући, оборившн 
главе доље, кад иаједанпут, баш кад су шћелп окре- 
нути у неку мрачну уличнцу, сви једанак ва сав 
глас иовикаше од жестоког ударца во челу, а у од- 
говор њима новика им нево исто тако из мрака, 
Кмет, зажмуровши једино своје здраво око, ире- 
неражеа од чуда, угледа свог пвсарв са четири десе- 
чара.

(Наставике се)

ИРИЛОЗИ ЗА ИСТОРИЈУ ЦРНЕ ГОРЕ.
Иисмо влздике Петра I. (светога) којијем по- 

зива житеље Боке Которске да дају нрилоге за зи- 
дање једне аравославне цркве у Котору:

„Петар Божијеју Милосгију православнаго во- 
сточнаго исновједанија смирени Митрополит Черно- 
горски, Скендериски и Приморски, и Всероепскаго 
имнераторскаго ордена свјатаго великаго Књазја 
Алекеандра Нсвскаго Кавалер.

Понеже православнаго восточнаго не унијатска- 
го исиовједанија у цесаро-краљевски град Котор жи- 
вушчија христијане, не имјејушчи но токмо једину и 
то весма малују и тјеснују церков свјатаго аностола 
и еваигелиста Луки храм, в којем ни четвертаја 
част народа в молитвевоје времја к богослуженију 
иомјеститисја не может, исиросивше чрез находјашча- 
гссја в оном градје коменданта и каваљера Томаса 
Бради нолноје дозводеније (којего они ирсжде от 
венецнјанској републики имјети не могли), намјерени 
нињо нри сем дозволителном случаје онују церков 
јелико довљејет распространивнш возобновит. Но бу- 
душчи сили их к совершенију того свјатаго и бого- 
угоднаго дјела весма сут слаби и недостаточни, того 
ради лризираја иа нрошенлја их, и набљудаја дол- 
жност настирскаго званија, нросгирају чрез сије ни- 
саније вездје к високим и знаменитим и духовнаго и 
мирскаго чина богољубивим господам и госпожам 
и ко всјем в обшчем всјакаго званија једновјерним 
собратпјам, љубљашчим Христову церков н благоље- 
иије јсја, усердњејшија ирепоруки и моленија моји 
да би от богодаиаго имјенија на созиданијо сего 
храма возможноје всноможеније учинит не отреклис. 
К тому же јешчо в сеј книзи, но нижеписаној Форми, 
еобствено-ручно имја своје, с означенијем нодавае- 
маго числа повац, написат благоволили; за что они 
христијани обвјазани будут таковим блауодјетељам 
вјечноју благодарностију; а ја, с церковију, непре- 
стану на всегда о здравију, благостојанију и о спа- 
сениЈу душ тјех доброхотних дателеј тенлија и свја-
шченија ко вссшчедрому Богу возсилати молитви.

Дана сија просителнаја книга, рукоју н&шеју 
иодпиеанаја и иечатом обичним утверждеиаја в бого- 
хранимој Черној Горје, при митрополитској катодрал- 
ној розиденцији на Цетиње Маја 9 числа, љета Хри- 
стова 1880.

(М. П.)

193. Петр Петровић.
Секретар : дјакон А л е к с п ј е .

Пиемо ово дао мв је преосвештени г. Гераспм 
еиископ бококоторски п дубровачки. Оригпнал јв 
евојина цркве св. Николе у Котор. Писмо, колико 
сам могао дозвати, нијв јого ниг^е ггаштамнано. Пв- 
смо ово, при многијема другијем св|одочанствима, 
даје нам још једно свједочанство више о очинској 
бризи Петра I. (светога) о његовој православној иа- 
стви у Боки Которској.

ДогаЈ^аји који ваступишо у Јевропи почетком 
XIX. вијека, који у мало што не окренушо сву Јев- 
роиу врхом дну, учмнише те се ова света жеља вла- 
двко Петра ве испуни.

Марко Драговић.

КОРЕСПОНДЕНЦИЈА.
Сл. дружпни «Бу дукност», Кардовац (Хрватска). — 

Нослали смо Вам заосталих 10 бројева, заједн* еа бр. 11.
Господ. Стеву Н. МитровиКу, Сагаоп СЛу (5е\ас1а. 

1Ј. 5. о» Агаепса). — Шал.емо Вам даиас све бројсве »Црно- 
горке* од ночетка године. Нретнлжта »а Амервку износн на 
годину 15 Франака. Новце можете послати на г. Нетра Рамада- 
иовика у Котор.

Господ. Илији Билбпји, Купреш. — Послалл смо Вам 
све бројеве „Црногорке14 од почотка ов. г. и слаћемо Вам даљл 
редом до 1. Октобра.

Господ. Крсту Никод ајевнк у, Пвжар евац. — Но- 
слали смо Вам ио други иут 7. бр. „Црногорке*. Ако га ин сад 
нијесте примили, не Кето га никад нн примити, јер мора да јс 
погпнуо нод цензуром биоградском.

Пошт. књижари Браке Јоваковика, Панчево. — И 
опет Вам јављамо, да се „Црногорка“ редовно шалл »варошкц/ 
Читаоници у Крагујевац.„ Увјерили смо се о том и у нашим 
кн.игама, гдје јој је претплата завсдсна под бр. 54. и ири 
експеднцији и на пошти овдаипној. Е век вишс не можс со тра- 
жнтн од нас !

ПОЗИВ НА ПРЕТПЛАТУ.

Почетком мјеееца Анрила отвара се пова 
претплата на „Црногорку^.

Цијена је за Црну Гору, Аусгро-Угарску
Босну и Херцеговину:

На годину . . . . . 4 Фор. — а. в.
На по године . . . . 2 п — а. в.
На три мјеееца . . 1 и — а. в.
За све остале зелљегодиниБе 15 Франака. 
Претилата нек се ^нућује на г. Петра Ра-

мадановика у Котор.
Свијем бројевпма од ове годпие мо- 

жемо још послужити.

Цетише, 20. Марта 1885.

Админкстрација „Црногорке“.

Ц е т и н> е, у штампарији Читаоницс Цетишскс.


