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ЦРНОГОРСКИ БАРЈАКТАР.
„Барјактару, орле сури,

Каж’ ијеснику што те јури
Те у боју летиш први
Жедан боја — жедниј’ крви ?!“

Обучена лаким зраком, 
Оиасаиа сунца траком,
Под грлом јој ђердан био 
Ситно звјезде, мјесец мио.

„Казаћу тп брате право,
Тако био јунак здраво,
Тако моја пушка била,
Тако сабља крвцу лила.

Круну шће ми датп сјетна, 
Тамом сину дуга цвјвтна 
Иредвјеспица рујне зоре — 
Крунисане Црне Горе!

Сн’јевах ... небо грозно бјеше,
И небеса прогрмјеше,
Тама паде — муља сину,
Те к Ловћену горду мину.

У то туђин те се крсти
Међ’ злотворе он с’ уврсти
Те пападе — и недаде
Да ми вила круну даде. . .

Ловћен засја — око њега
Крвник с војском бјешо лега’,
Да и њега страшна горда
У ирах сатре вража ћорда!

Вила виђе — ста да бјежи, 
Пут Призрена ста да тежи,
Да овјенча тамо млада
Оног који врага свлада !

Бој се поче крвав, љути,
Са дв’је стране наиаднути
Пропанули тамо бисмо
Да се мушки но побиемо !

Па да томе барјактару,
Свега Сриства Госнодару,
На очиглед ц’јелом св’јету 
Окрунише главу свету!

Ал’ узалуд крв би била,
Да тад није српска вила
Са небеса у бој нала
И на круну показала.

Пред очи ми мој пјеспиче
Од тад вила с круном ниче,
И у сваком љутом боју
Круну видим срнску моју.

Дивну вилу српске славе
Дичијаху косе плаве,
Црне очи — лица ведра,
Као мајско цв’јеће једра.

Па јурпшам, зрно вруће
Но ломи ми тад прегнуће,
Ни гром топа, оштра нала 
Још ми на пут није стала.

Ситни зуби низа густа,
Зора рујна — дивна уста,
Грло б’јело, љежно, бајно,
Чело ведро — суице сјајно !

Већ јуришам, сјечем, косим, 
Барјак крстага напрјед носим : 
Црног орла, турску луну
Да под срнску бацим круну!“

Ево зашто ора’ сури 
Са барјаком напрјед јури,
И у боју лети ирви 
Жедан боја— жедниј’ крвиН

У селу К а в е з у.
Ј. ПоповиЈМиповац.
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(Н а с т а в а к).

Цијело наше село као да се промијенпло. И ако су 
логи момци с комнанпјом и с батаљоном „измаширали“ 
лји у Италнју, а оно мало што је остало дигло се 

л отишло да „пува Јарак“, онај опкоп што су га још 
; рајаиови Рнмљани били подиглп између Тисе и Дунава, 

нама се дјеци ипак чиннло као да је село пупнје. Све 
сс то узпемирило, све се то устумарало, узмухало, некп 
шгрк ушао у људе па не да никоме с мнром ни стати
ни снати, ни сјести нн јести.

Само што је коло малаксало, што бисмо га ми дјеца 
нриђе једва чекали да поигра, те бисмо се ирометали у 

; >ло на из кола, између момака п дјевојака. И сад би се, 
дјељом и свецем, спремиле дјевојке, обукле стајаће ру- 

\о. објесиле дукате о врат, пакитиле се, пабијелиле и 
трумениле, па бн се искупиле пред крчмом, према па- 
шој кући. Ал’ нема момака. Кад бн се нашао који чика 

' посвира у гајде, ђевојке би само завеле коло, тек да 
; жеља прође. Но нн нама, дјецп, као да се није ви- 

мнлило ирометање; коло нам се чипило кусо и шуто 
момака, те би тако пољекоји празнични дани прола-

зпли са свијем без кола.
Стадоше се по селу растуривати њеки листови и ми 

пх ночесмо читати. Бјеше то Мплетићева пјесма:
Већ се српскч застава 

Свуда вије јавно
И сриска се браћа сва 

Свуда боре славно.
Научише нас п пјеватн је. Село је брујало од на- 

шнх дјечпјнх гласова. Особито би нам биле миле ове 
ријечи :

Граничара мишица
И храбрих Шајкаша

И божија десница
Брани нрава наша.

То иам је ласкало, јер н ми смо бплп „Шајкаши“, 
п< као да се и наше мишнце славе. Нијесмо, до душе, 
зпали, која су то „нрава наша“, ал’ пијесмо много ни 
р; . штивали, доста да их брани п „божпја десница“, те 
ш ра да су велнка и драгопјена, мора да су љека све- 
тнња. Тада гледах и онога Саваота на црквеним икона- 
:.;а другпм очима; долажаше ми ближи, као њекн старији, 
те је готов да се борп уза ме својом „десницом“, којој 
нс може нико одољети.

Ја се бијах већ здружио и спријатељно са сељач- 
т дјецом и хтједох бити у свему као н они. Моја мај- 

. бјеше иа муке са мном. Не хтједох више да ме оди- 
•>\ју као до сад, бјеше ми то сувише „господски“, ио 

.-.х онако рухо као што је бнло у мојих другова. Мо-
р ; ;о ми се учинптн по вољи.

Једног вечера пуче глас по селу : „Везали капетана’“ 
К<» зна каква је то веља звијер била у граничарском 
елу, — капетан! — разумјеће како се свијст раздра-

гао на тај глас. То бјеше канетап Молннарпја, коме је 
брат послије био нодмаршал и хрватски баи. Всзалп га 
људи што није хтио да иде с њима на Маџаре, па га 
однијели у Карловце да му судп народпи одбор. На путу 
су моралп преноћити у риту, према Карловцнма, и ио 
селу се нричало како еу „госнодина капетана“ страшно 
изуједали комарци, јер људп га не хтједоше одријешити, 
а, везан онако, не могаше се браннти од павале крво- 
жедних зукаваца.

Сваки час би пролазиле селом њеке чете, но врло 
ријетко с пуном војничком опремом. Њекн дап велика 
журба и спрема по кући, кад пред вече, ал’ ево ти Ие- 
тар Вига, послије ђенерао, тада само поручнпк, са сво- 
јим варадпнцима. Впга је код нас вечерао и поћио, а 
сјутра се кренуо у Сентомаш, гдје ће па скоро Маџа- 
рнма задатп сто јада п овјековјечитн „Србобран“. \

Нагрнуше п Кнпћановп „Србијанции. Није скоро 
било дана кад не би нрошла ио која чета нашпм селом.

Први пут сам онда видио источку пошњу. Како ли 
сам се днвио том шареиилу, тим златним везовпма, тим 
кићапкама п Фесовпма, тпм кривим сабљама објешеним 
о раме. То еу тек јунаци, мишљах.

Па колико се ирича причало по селу о њпхову ју- 
наштву ! Маџари су толики страх ухватили билн од Кни- 
ћанове војске, да би иобацали пушке и окренули леђа 
чим бн угледали „црвенкаппће.“ Тоје био толики ужас, 
да је једна чета Маџара, идући нољем, једанак надала 
дреку и етала бјежати иснред једне ливаде нуне турчип- 
ка; унлашили се, мислећи да су Србпјанци у засједи, а 
оно сам турчинак, исто онако црвеп као Фесовп. Такаје 
бар била нрича међу дјецом.

Особпто се много чуда прпчало о њеком Вулу Цр- 
ногорцу, којп бјетие дошао са Кннћаном. Њега не бпје 
пушка и не боји се цијеле војске маџареке. Тада еам 
први пут чуо за Црногорце и замшпљао бих да су јога 
миого већп јунаци од Србијаиаца, јер бијаше глас да у 
Црној Горп има још далеко бољих од Вула. Куд бн се 
дјелп Маџари, мпслио бих, да ти њешто дођу! Та ти би 

, половииу њихове војске очима пспресијецали, па тек ако 
бп остала половапа да је разнесу на ножевпма ! ЈН

Са Србнјанцнма дођоше и њеке нове књпге п но- 
вппе из Бнограда.

Између новина особито се разноспо један лист са 
пјесмама и са нацртнма, у којима се нагрдно и накарад- 
но писаху чувене вође маџарске, најомраженија нмена 
у нас тада, као Кошут, Баћаљија, Перцел, и т. д. Нај- 
више бн бпвалп накарађенп дугим брцнма и вељим ма- 
музама. Сјећам се као данас да гледам Кошута и Баћа- 
њија, приказане као њеке ђаволе, брке обмотали око 
ушију, па око мамуза, па око врата, без краја п конца.

С тим листовнма дошла је и расирострта међу нае 
п ијесма :



Г>п, %). ЦРНОГОГКА

УстаЈ, устај, Србине ! 
и т. д.

Врло смо је брзо на)чнлп, јер се нјевала као сва- 
товац. Ваздан бп се ио селу раглегало :

На ноге, Срби браћо,
Слобода зове!

Врева је бпвала све већа. Илн бп пролазпли Срби- 
јаицп, а главари им се у пашој кући гостили; или би до- 
лазпли људи „с Јарка“ по новац п храну за војску. Мој 
ујак би сваке недјеље слао војсци по воју кесуталпјера 
или цванцика н ја сам често гледао како их вадп из 
ковчега, броји и иредаје посланику.

Једном скупише нас дјецу, поређаше нас двоје по 
двоје п наредпше да с учнтељем, старим Апом *), и с још 
њеколико старјешнпа обиђемо око села. На чело стзви- 
ше мене п дадоше мп у руке српску тробојку; тако оби- 
ђох ја село с мојом малом војском пјевајућн срнске пје- 
сме о јунаштву и слободи те их од скора научисмо, као 
што је : „Већ се српска застава“, „Устај, устај, Србпне !“ 
и т. д. — Кад год би се заорило из дјечијих грла :

Већ се српска застава 
Свуда вије јавно,

ја бих с њеким особитим попосом завитлао мојом заста- 
вицом, потпуно увјерен, да је то она „српска застава“ 
што се ијева у ијесми, и да сад гледају у мене опа 
„српска браћа сва“, што се тамо негдје „боре славно“.

„Срб се бије 
„И крв лије 
„За своју слободу

пјевасмо пз свега грла.
— Дјеца су као чавке, рећп ћсш ти, брбљају што 

чују. Како сн ти онда могао зпати шта ј’е словода ? Не 
знам је лн то довољно јасно бнло и оном што је спјевао 
тунјесму, и самом Свстозару Милетпћу, а камо ли седмо- 
годишњем дјетету !

— Не знам је ли то јасно било Светозару Милетп- 
ћу, ал’ мени је то тада јамачно било сасвим јасно, ја- 
сније можда но сад. Ја сам онда потнуно разумио шта 
је слобода. Мени је била слобода, српска слобода, — 
везати капетана. Кад год бих, и послије буне, још као 
дијете, гледао како бију гранпчаре тољагама, кадкад и 
на правди Бога, а канетан сједи, гледа и заповиједа то, 
увијек би ме снашла њека мука, њека љутина, њеко 
огорчење, грчевито бих стискао малу песницу желећи да 
истргпем оне тољаге нз руку мучитеља и да их замла- 
там по њима, управо по оном немилостивом капетану. 
Таком нриликом бнх се сјетпо везапог Молинарија п по- 
мнслио бнх у себп : „Чекај само, чекај ! Доћн ће п опет 
буна, и тебе ће везати, па тешко теби !“ —Ја сам онда 
још мислио да мучења п пеправде морају павнјек иза- 
звати буну. Што ћеш, био сам још лудо дијете !

Једанак дође глас, да су Србп потпсли Маџаре на 
све стране, да их живо гопе пред собом, и да су Шај-

*) Најстарији син му био је архимандрит у Гомирју, Ге- 
пасим Петровић, „браца Глшпа“, а најмлађи био је мсј врсник, 

»ван (ја бих га звао „Јојом“), послијо проФесор у Новом Са-
и лознат у књижснности ; умр’о је, чини ми се, 1868.

каши већ заузели Сомбор, гдје је сад зановједпнк м 
отац. Мп одмах кренусмо пут Сомбора, ујко, мајка, ја 
и сестра ми Катпца, дјевојче од својих петпаест годнна. 
Хтједосмо походити оца и видјетп се са родбином, које 
имађасмо доста у Сомбору. Уљегосмо у кућу мојпх ро- 
ђака илн, као што се тамо каже, браће од тетке, јер 
матере нам бјеху сестре, Ннколе Михајловића, (иознатог 
правника, сад пресједннка велнког суда, краљеве табле 
у Буданешти) и брата му Ђорђа.

Њекп дан, за обједом, дође ред па печење. Донпје- 
ше печење, чини ми се гуску са салатом. Ја изваднм 
печење ; стадоше ме пудити салатом зпајући да ми је мила.

— Нећу !
— А што ? Видиш како је лијепа, зелепа ?
— Зато баш нећу.
— Што за то ?
— Зато мп баш нпје мила што је злепа.
— А што ти смета што је зелепа?
— Зелено је маџарско. Носи даље! нећу !
Толико сам био већ обавијештен у савременој ерал- 

дпци да сам зпао да се маџарска тробојка разлпкује од 
српске тим, што мјесто црвспог има зелено.

Свн се грохотом насмпјаше, оставшпс и објед, поу- 
стајаше од стола и једва дођоше к себи од тешкога сми- 
јеха. Ја бих иак мирно даље грнскао батак; само бпх 
покадкад попријеко погледао на смјехаче, љутећи се у 
себи п потпуно увјереп да су свп те ми се смнју, ако 
не баш мађаронп, ал’ јамачно недовољни Србн.

Прољетос, кад сам био у Сомбору код „браца-Ђоке“ 
сјетио се он при једном обједу тог догађаја, и још сад. 
скоро послије четрдесет годпна, слатко се насмпјао момс 
тадашњем дјечијем србовању.

Кад се креиусмо дома, пошао је с нама и ота. да 
нас ирати до Врбаса, па исто вече да стпгне војску па 
шу, која је јутрос пошла на Суботнцу, не мислећи ла 
иуту наићн на неиријатеља. Но, на по пута, чујемо мн 
једанак тутањ топова. Вила је то битка на Бајмаку, гдје 
су Срби, особито Шајкаши, страдалг. и од кад поче уз- 
мицање српске војске до ушћа Дуиава и Тиее.

На погледу Врбаса имали смо прсћи мост прзк > ка 
нала. Таман се затварала устава иронустивши њеку (а- 
ђу. Тек ми на мост, а коњи зазру од њечега, тргву та 
страну, кола се изврну и —ја више не знам што се да- 
ље збило. Послије су ми прпчали, како сам ја нао у ка- 
нал п одмах нотоиуо, како Је мој отац скочно за м м 
н, тражећи ме иод мојим сламњим клобуком те је п;<о- 
вио над водом, напинао ми главу и извукао ме за косу.

Да ми је била краћа коса, могло је лако бити дл 
ме отац не би дохватио и да бн сз утопно у каналу. 
То, до душе, у васелени пе би оетавнло никакве праз 
нине, ова планета те се зове земља окретала би се и 
вртјела исто онако као и до сад, пи једна комета не би 
пала у сунце ни више пи мање, ни један зрачак тога 
супца не би досиио до те земље пи више ни мање. Само што 
онај старозавјетпп Ансалон можда још пе бп нашао свога 
премца; јер, као што зпаш, он је страдао са своје дуге 
косе, а мене је дуга коса спасла и дала нрилике мом 
оцу да му но други нут захвалнм па жнвоту.

(Наставиће се).
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Приповијетка из црногорског живота.

IV.

(Наставак).

„Но, гдје ти је војска, канстапићу запита гроФ 
Јана, одигнувши главу с књиге.

ГроФ је сједио иод оним истим бријестом гдје 
дан прије бјеше дјецу затекао. Лијепо исето лежаше 
крај љега; нушку ноложпо крај њега с друге стране.

Јан се уставно иа неколнко корака, држећи 
капицу у руцн, а другу руку бјеше турио у џеп.

„Ио, па ходи блнже ! Не бојнш ме се ваљда ?“ ре- 
че човјек расијано.

Исето, и оно однгло њушку нут дјетета, рашнрило 
ноздрице, на махаше репом.

„Не бојнм те се !“ издрпје се Јап, ама издрије се 
као помаман, а у исти мах крочн десном ногом назад а

; џеиа истрже го ножић па замахну њнм.
Елвпра, која бјеше дотрчала за братом, стнгпе у 

чј час те видјев покрет братов п чувши те ријечи, 
врисну а одиже руке пут гроФа, као молећи га за мн-
лост.

Павле хптро шчена за огрлицу нса, који се лајући 
л.утито трже да скочн на дјецу, иа тако држећи хрта 

чјераше дјецу. Видје како се маломе груди убрзано 
»имаху н слијегаху; у котлацу му поиграваше јабу- 

• ча; лнце му ублиједнло, као самртнику; зенице му,
бичпо раширене, застале гледећи укочено на њ.

Човјск разумједе све. На лицу му се разли велнка 
а и уздах му се оте из груди. Оборп главу, па па- 

аним челом стаде теиати своме нсу, јер овај једнако
каше и отимаше се.

Цурнца, вндећп е се гроФ забавио око пса, повуче 
;рата за руку. Обоје пођоше лагано, обзирући се на 
сваки корак. Не смједоше потрчати јер се бојаху да се 
нсето не отисне за њима.

И оп пође за исетом, које лискајућп дјецу по ру- 
кама и нграјућн око њпх у витлац, штекћаше као да 
им се умили.

Дјеца се збунпла. Јан једпако држаше каницу у 
једној а ножнћ у другој руци.

Човјек мпрно и смијући се узе му нож а капу 
сгави му на главу, па узев нх за руке иоведе нх нод 
брпјест.

Много је требало да нх умпри п развесели, али је 
он то постигао нријатним н вјештим говором. Почео је 
из далека наводитп, како су га злп људи озлогласили у 
селу, да је он тобож вјештац и којешта друго, а у 
истини да је он прнјатељ доброј дјецп, да жпвн осам- 
љен јср му је то мпло. Иза тога занпткпвао пх је за 
ситннце и за дјетиљске иослове, само да пх, нгго-но 
ријек, раскрави п разговори. II хрт је настојао да пм 
се допане а у томе је усппо ноказујући им разне сво- 
је вјештине, ио наредби газднној. ГроФ нзвуче из џена 
неку књнгу, а кад је расклопи дјеца, зинуше од чуда. 
Ту бјеху живо наслпкане жпвотиње свакојаке, а редаху 
се најпрнје сисарп, на тнце, па рибе, гмизавци н т. д. 
Пенмаху времена да сваку подробније разгледају, јер 
сунце бјеше већ нагло на пм се ред бјеше растајати. 
Дјеци је протекло вријеме у божнјн час са „чиком“ 
— како га већ повјерљино зваху. Прп растанку ижљу-

бише се, а дјеца обрекоше да ће се и сјутра дан тунак 
састати.

Весели и освјежеип чудним неким осјећајем пођоше 
дома. Разумије се да су крплн своју тајну. Једва до- 
чекаше понасна доба да се опет саетану са чиком.

При другоме састанку бјеху већ са свпм слободнн 
с њим. Сад су се већ и шалилп и јеглену нроводили, 
као са старпм каквим иознаником.

Тако су даномице бивали ти тајпи састапци у раз- 
ним крајевима шуме. Из свакога би дјеца ионијела ве- 
селоети и знаља, нјто им је обично надокнађало домаћи 
мамурлук II глупост.

Иавле је умно да нх забавља и поучава у ист< 
врпјеме. Он јс размјерио то нрема њпхову добу н ћу- 
ди. Све је то текло просто п нриродно без натеге. Он 
је исти налазио велнко уживање у тим састанцима с 
дјецом, јер је осјећао нлемениту радост нредаватп сво- 
ју умну тековпну тмм млађаннм умовима. Осим тога, 
ношто бјеше самотан и I лонио се од свијета (а можда 
и огорчен у нрошломе животу), црпао је он из додира 
са дјецом насладе што му је мањкало.

Цијело љето, но два три сата на дан, саетајали су 
се та три чудна друга и увнјек у шуми. Нпко за то 
знао није, јер еложно кријаху својс трагове. Дјеци —; 
као што нрпјед рекосмо — дома нијесу искали рачуна 
о времену. Намјернпцима, што би их могли затећи, ла- 
ко се било скрити — хрт је стражарио. Ко од сељана. 
само назрије гроФа, бјежи без стрва, као од чуме.

Иа како и дјеца у прилицн умију се довијати и 
лијати ! Сеоски кланчнћи у чуду бјеху што нм би од 
ноглавице Јана. Залуду су пристајалп за њпм, он им 
је знао номрситп конце и престављати нм бпјело за 
црно те им умнцати а да вјерују е је дома стегнут.

А дома оиет обоје се нреподобише као да не бје- 
ху свукли нређашњу кожу. Умјели еу да изгледају како 
се то изискивало од њих, премда им је све то сада 
јако смијешно било. Смијешне им бјеху навике неке 
што се у кући предадоше с кољена на кољено, кроз 
дуги низ вјекова, и које доликоваше, можда, времепу у 
које се заметнуше, алн никако иовијпм временима; сми- 
јешан им бјеше пои-учитељ, домаћи „свјетилник“, који 
је жље расвијетљивао густи мрак под очевим кровом ; 
смнјешио им је бпло скучено знање п олако оцјењива- 
ње евпјета и новијих прилнка у свијету које се за тр- 
пезом чујало увијек са пстим рпјечпма. А мрско им иак 
сад бјеше оно презирање „Фукаре“ и „никоговине“ ко- 
јим њихови старији обнчно зачињаваху говор о тнм 
„стварима“.

Рећн ћете да то изгледа е су превисоко нолећели 
ти полетарци, прије но што су им крила нарасла.

Они су се само подоста иопели па вис, гдје их је 
вјештн гроФ извео и отоле на далеко гледали, нрема 
својнм зеницама. Дјеца миого више знаду, но нгго из- 
гледа да знаду, јер не умију исказивати ; и много више 
осјећају, но што се чинп, јер им се Цагло осјећаји пз- 
мЈе1ћУЈУ- У томе је добу збијен већи дио знања и осј 
ћања што ће се доцније развити, на с напором и



Бр. 26. ЦРНОГОРКА 161.

моћу његовом, у неким часовнма, ввде дјеца јасно што ни 
•доцније јасније видјети не ће, јер се доцније ријеђе човјек 
загријава толико да са свом душом пријања за нешто. Ја- 
на н Елвнру живо већ тншташе ненравда, законом освеш- 
тана иа њнховом властитоме огњшнту, бива: да пм је мај- 
ка само Венцелу мајка а њима маћеха; тако отац, њи- 
ма очух. Тога ни међу животињама нема. У ирошлости 
бнвало је псто тако у љиховој кући са дјецом мјезим- 
ном, њпховнм предцнма по крви п удесу. Колико ли нх 
је помрло у невољи дворећи туђиие, продавајући се си- 
леџијама, ја ли иструнули у маиастирским зидинама ! 
А шга ће п од њнх битп ? Тако је стање и по оста- 
лим властеоеким домовима, у нространој ћесаровини и 
но другнјем вељијем и малим државама. Од тога бли- 
ског осјећаја неправнце нреносила су се дјеца на ода- 
љеније им појаве исте ирпроде, на неједнакост разнијех 
сталежа не само у уживању земнијех добара (то се у 
неколпко разумије), но на иеједнакост нред законом. — 
Из свега тога усели им се у душу мржња нрема по- 
стојећем реду и тежња за понравком.

То им је уселио гроФ Павле (бнјела врана у своме 
јату). А што се тиче знања, то су прибпрали понаелак 
алп постојаио п добро сложено од „чике“. И у томе је 
оп почео из основе. Најприје је испптао нх, и да се не 
сјећа, те промјерпо сав амбар. Разумнје се дајенашао 
највише пљеве и шупља зрна која је ои најприје изре- 
шетао.

А иошто љивице отријеби, стаде пх јонг крчити п 
мекотнги, како ће снажније ирихваћати сјемена, која не 
хтје хрпама набачати, ,но полако, но браздама п редом. 
Кад нх тако ириуготовп, онда започе да им предаје 
најнрије материњски јсзик (који дома говораху онако 
ио уху), па рачун, новијест и т. д. ГроФ је бно веома 
нзображсн човјек, а у тој нрплици постаде и ирилпчан 
иедагог, јер та се вјештина лако стече кад се човјек 
жпво оиомиње недостатака и мана својнјех учитеља у 
лјетињству. Јана који бјеше одвећ живахан, поучавао 
је у размацима и у мачевању; у тој је вјештпни грОФ 
био прави мајстор.

Дјеца су редовно долазила на рочиште,' весело п- 
дућн тамо као на забаву, а враћајући се дома свакн 
дан боље оснажени душом и тијелом. У дому нм нико 
се не стављаше за њихове тајне путеве, нпти о големој 
измјени њпхова попашања, које бнваше с дана на дан 
трезменије. 0 њима се у опште мала брига водила.

На Павлов-дан, тога љета, дјеца крпомпце сави- 
ше по киту цвнјећа, па нођоше раније но обично к у- 
чнтељу. ГроФ, у свечаноме руху, дочека их иод брије- 

том, па но гпто нрнмп честитке и цјелнве њихове, узе
(X за руке, рекавнш : „ајдемо даље !“

Ишлп су кроз шуму четврт сата од прилике, па 
врнуше па друм. Друмом пшлп су комад, иа опет 

сврнуше шпрокпм пријечацем, пут гроФова дворца на
хумку.

Брат и сестра одавно су се томе . шлп, те не 
само да се не вачудише, но измЈденише значајне 
погледе, као да шћаху рећи: „е нијесмо се преварилп ;

ГроФ им ни рекао није куд их води, но им је 
прнчао о другом којечему.

Пшенелов дворац наликоваше Венцелову, само тпто 
мањи бјеше ; башта, авлија, приграде — све то бјеше 
у бољему реду него ли у онога. Кад дјеца уђоше, ви- 
дјеше у авлијн једну интому срну, која одмах доскака 
ка гроФу, и нроие му се предљим ногама на рамена. ГроФ 
викну некога високог старог нослужитеља, који бјеше 
одјевен на полак војнички, па му у страном некоме је- 
зику заповиђе нешто. Слуга, на то, отвори неку тезу, 
из које истрча но авлији читава јата и крда наунова, 
Фараунака, чуднијех некијех кокошију н интуша, — на 
бијелијех зечева, вижлади, једна чиста свпња и једна 
лисица. Не ћаше бити краја чуђењу дјеце, да их Павл< 
не новеде.

У кући, на главним степеницама, бјеше привезан 
један мајмум — то нријед иикада нијесу видјели. Про 
стране одаје бјеху урешене старинским и новијим е;њ 
кама и оружијем. У некој соби видјеше високе ормаас, 
уз три дувара, пуне књнга. Један иаиагај впкаше пм : 
,,ко је то, ко је то ?“

„Добро дошли!— викни им Бенко!“ заповједи гро-р.
„Добро дошли!“ — понови тица.
Нагледаше се и начудише идућп даље но кући.
„Ама вн немате ппкога свога, чико !“ запита дјевој

чица.
Павле, тужно насмијавши се, новеде их ннз друге 

стененице, што сводишс низ наличје двора. Прп дну ска 
ла, под неком одрином, сјеђаху двије старице, мајка му г 
тетка — стара дјевојка.

Старице сејако снебише угледавши Павла гдј< з -. 
руке држи двоје дјеце, које дотле ннјесу видјеле, алп 
се брзо прибраше и дигоше.

Чувши чија су дјеца, обје једанак кликогае у нај- 
већем чуду :

„ Је ли могуће ?“
Чувши даље сву повијест тога позпанства, обје се 

најнрије спте пачудигае, па онда сите нацјеливаше дјеце.
Ту пробавпше Јан и Елвира око два сата, па на- 

кљукани слаткншима и исцмококани, сједоше на кола која 
је гроФ наредио да се унрегну.

Цијелога љета, у дугим подневпим часовима, како 
ужинај, дјеца одлети у шуму. Старији им, и брат, и го- 
тово сви укућанп у то доба спаваху. Два пута у недје- 
љи ишли су и у дворац, а увијек им је тешко било оту 
да одмаћи се.

Сељаци неки видјели су то па махаху главама в г;р 
стијаху се, ади је свак мислио да то бива с прив 
родитељском.

(Наставиће се).
с. м.

М а ј ч и н е с у з е.
Једним крајем Горе Црне 
Пољице се једно пружа, 
Као ћилим исплетени 
Од цвијећа и од ружа;

А на самом крају поља 
Кућица се једна б’јели, 
Унрав ђе се гора с’ пољем 
На састанку своме д’јсли.
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Над кућом се гора диже, 
Прекрила је шума густа,
У љој љуцког стана нема,
Но је шума са свим пуста ;

Осим што сс при врх’ горе 
Црква једна мала види,
Баш ка’ да се шума чарна 
Нрикрити је оку стиди.

Иобожпик је на висини 
У ирисјенку ту подижо,
Ка’ да ј’ хтиог бар кад ст молиу 
Бити небу малко ближе.

Ал’ оиога што ј’ подиже 
Давно с’ овог св’јета нестау 
Глас молитве у тој цркви 
Давно, давно веће преста.

Црна земља пред црквом му 
Мученичке кости крије,
А потомци сви падоше,
Од ших једаи жив већ није.

Нит’ долазе већ у цркву,
Да му души св’јећу пало,
Осим што га тице само 
Својом тужном пјесмом жале..

Дв’је сироте од потомства 
Осташе му Јадне, саме: 
Нраунука то му ј’ Зорка 
11 љезива мајка Плане.

То ј’ остатак свега рода,
Зорка цнгла још стабљика,- 
На коју је вас род снао 
Покојнога мученика.

Она с мајком сиротпца,
Пошто отац љезин иаде 
И кућица она б’јела 
На сироте те остаде,

Живе оие једна с другом,
Тјешв само једна другу,
Једна другој све су благог 
Једна другој блаже тугу.

Тун обојим сиротама 
Пролазаху тихи данци,
Мајка ћерци бјеше нада 
Тако исто и кћер мајци.

Па да живе једна другој 
Мољаху се Богу сјетне,
Да би тако баро мало 
Овог свјета биле сретне ;

Јер што ј’ зори румон чарна, 
Што су дан.у сунца зраци,
Ил’ што ноћи зв’јездо Јаене,
То бијаше ћерка мајци.

Што је б"ном срцу лијек,
Што је зубља црну мраку,
Што уздисај рањенику,
То бијаше кћер за мајку.

Што је в’јенац невјестама,
Што вијенцу цв’јеће бајно,
То бијаше мила ћерка 
За мајчино срце јадпо.

Што су шуми тице бајие,
Што зеница виду ока,
Што ли дуга сузном небу,
То је мајци била Зорка. —

Што је роса љупком цв’је&у, 
Што поточић бистрој р’јеци, 
Што ли цв’јеће за лентира,
То бијаше мајка ћерци.

Што ј’ славују гора чарна, 
Што су тици лака крила,
Што крилима ваздух лаки,
То је маЈка ћери била. —

А каква је дивна Зорка,
Какве л’ су јој очи пусте, 
Какво лице, каква уста,
Какве л’ оне косе густе .’

Какав ли је стас јој вити 
Какви они зуби б’јели, — 
Виткоћу је стаса свога 
Уграбила виткој јели.

Зори оте румен чарну 
То ј’ но лицу своме нросу,
А мати јој, кад је роди,
Крипом б’јелим лице осу.

Црне косе иросипљу се 
Низ рамена чак до паса,
Густе као мора вали,
Кад се бурно усталаса ;

А несташни вјетар ђекад 
У безбрижан ред их етави,
Те још виши чар љеиоте 
Тим додаде њеној глави.

Очи су јој зв’језде двије,
Лик се божи у њим’ блиста 
У њима се огледује 
Душа њежна, душа чиста.

Али Богу ваљда треба 
Још анђео да га служи,
Да што већом славом, бл’јескок 
Свој небесни трон окружи ;

Па је његов избор пао 
На Планино мило д’јете,
Те је узе и приброји 
Међ’ житеље неба свете.

А пошто је оставила
Душа ово т’јело њожно,
Небу оде што ј’ његово,
Земљи даше што је њено.

На глас ови, ношљедњи јојт 
Свати с’ тужни сакуиише,
И иред црквом у илаиини 
Т’јело њено саранише ;

Да почива, вјечну кућу 
Саградише овој вили,
И цијело море суза 
Над гробом се њеним изли.

Изли једном, али иреста,
Жалост туђа трајна није,
Јер заборав и вријеме 
Брзо с лица сузе смије.
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Али Плана нема чиме 
Да устави сузе горке,
Кад јој с н»оме нема више 
Њена блага, љене Зорке.

Утјеха јој ц’јела бјеше 
Гроб, ђе Зорка јој иочива 
И студена она плоча,
Што тијело н»е иокрива.

Па да б’ сузам’ дала маха, 
Да потражи души л’јека, 
Но цио дан провођашо 
Тамо, ђе јој снава ћерка.

Па једнога таквог дана 
И сувише тун остаде,
Док је и мрак и поћ црна 
Мученицу тун застаде. —

Туга, сузе, јади горки 
Обхрвали душу бону,
Те устала изнемогла 
На гроб миле ћерке клону.

Клону као клас скошени, 
Кад на својој клопе њиви, 
И куцање срца само 
Казиваше да још живи.

Грчовито стисла руке 
Главе гробу око крста,
А на плочи наслонила 
Мученичка своја ирса.

Мрак већ густи земљу склопа 
И у покров свој обави,
Кад се ова мученица 
Мало прену и исправи.

Дршће, јодва с’ пога држи,
Од слабости и немоћи,
А т’јело јој пробјегава 
Хладни дрхат јужне ноћи.

Гледа, таре сузне очи,
Ио сјећа се што је било, 
Мисли сво то да јој се је 
У некаквом санку снило.

Но све ово брзо прође 
И обмана брзо неста,
Мјесто тога јава страшна 
Са ужасом пред н»ом наста.

Опет јад јој стеже груди, 
Горко тужи, горче плаче,
И овако мученица 
Сама собом зборпт’ заче:

„Ноћ ухвати све около,
Гору, долу, ст’јеп>е голо, 
Ст’јен»е црни мрак покрива 
Све мртвијем сном почива.

Гробље, горе и камеље 
И све што је око мене 
Све мртвијем устим’ прича 
Овдје нема, нема жића !

Све што виде моје очи,
Само собом све свједочи,
Да су овђе вазда биле 
Госнодари горске виле.

Та планина да је била 
Уточиште моћних сила 
Цијелога тајног мира 
И вјештица и вампира ;

А ја јадна овђе еама
Лутам ноћу ка’ помамна,
А све вишо бива мрачно,
Ох, како је страшно, страшно !..

•Страх и ужас....
Обузима....
Моје груди '....
Кад помислим ...
Да се буди...
У овај час....
Мир духова....
А не људи ....

Него зашто да се страшим,
0 ти моја судбо горка,
Кад је овђе моја срећа,
Моје чедо, моја Зорка.

Нећу, но ти Боже благи * 
Милостив ми грјешној буди, 
И из вјечног еанка Зорку 
Бар на часак ти пробуди ;

Да Је мајка несретница 
Још загрлит’ једном може,
Па мо онда с’ овог св’јета 
Ти преблаги узми Боже ...“

Тишина је, ни лишће се 
На дрвету не покреће,
Рекао би све да сиава 
И да с’ впшо будит’ ноће.

Само мјесец иза горе 
Почео је да с’ промаља,
И блиједим својим зрацим’
Ио врх горе мрак пролама.

Наједаннут шум се неки 
Околином свом нодижо,
Ка’ млаз ватрен, с пеба озго, 
Да врхове гора лиже.

Плана слуша, дркћс, бљедн, 
Још Јо већи страх обузе, 
Рекао би дисат’ преста, 
Преста горке лити сузе.

Но шум бива све то ближе,
И гле нјесма ка’ да с’ чује, 
Ка’ ројеви када ичела 
По ваздуху тихо зује.

Док од једном свјетлост нека 
Околину сву обасја,
А из њо се једна чета 
Од анђела божих засја.

Чета земљу не додира,
Но ваздухом она лети,
Да долиром до ње грјешне 
Не оскврне себе свети.

А кад чета ова света 
Мимо Нлану сва нролеће,
Она сиази ђе с’ анђелак 
Јоште за њом један креће.
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На лицу му с’ преливаше 
Сјета пека, туга горка;
То анђео бјеше божи,
То Нланина бјеше Зорка.

Па за четом полагано 
Иоступаше јадна, сама,
Још крчажић неки чудпи 
Држијаше у рукама.

Кад је мајка виђе, иозиа,
К’ њој иолеће тужна сјетна, 
Да с’ нагрли свог ђетета,
Па да барем умре сретна.

Иред њом паде па кољена: 
„Стани, вели, д’јете драго,
Па загрли своју мајку,
Моја срећо, моје благо.

За ме није на свијету 
Носље тебе ништ’ осталоц . . . 
А Зорка јој на то рече: 
„Јадма мајко, стани мало!

Мене дират’ ти не можеш,
Нит икакава рука љуцка, 
Докле гођ те не остави 
Та земљана, трошна љуска.

Премилостив наш је творац, 
Па ме посла ево с’ неба,
Да ме само виђет’ можеш,
А сад ми се враћат’ требац.

„А ти кажи, д’јете драго, 
Зашт’ за друштвом идеш сама 
И што ти је тај крчажић, 
Што га носиш у рукама ?“

„Тај крчажић, што га сада 
Видиш ти у руке моје,

У њ’ су моја мила мајко,
Оне горке сузе твоје.

Твоје сузе свеколике,
Што су за мном искапале,
Све су оно као ноток 
У крчажић ови пале.

Свак на овом другом св’јету 
Мора носит’ бреме своје,
Иа и ја сам осуђена 
Носит’ ове сузе твоје.

Па је тешко, зато немој 
Досађиват’ ваше Богу,
Јербо видпш да ја с’ трудом 
Моје друштво стизат’ могу.ц —

Ово рече, па игачезе
На лагана своја крила,
А остаде тужна Плане 
Још тужнија но је била. . .

Иза в’јепца даљних гора 
Иоче зора већ да руди,
Сва природа живну, ирену,
Као да се из сна буди.

Али Плана тврдо спава 
Спава т’јело, ал’ јој душа 
Око трона небеснога 
Анђеоске пјесмо слуша.

Па ужива у загрљај
Своје Зорке, свога чеда,
А пред очи вјвпног Бога 
Вјечне правде, вјечно гледа.

И отуда погледује
Земљу пуну туге, јада,
Своје дане ђе нроживје —
И толико ђе пострада.

ж.

С Р Е Тг А
(Наставак).

Ступисмо унутра и призор бијаше величанствен, до- 
стојан највећег изпенађеља. У једној простој пространој 
дворани, за сијасетом обичних дрвеннх столова, сједија- 
ше тушта неирегледна: слијепих, сакатих, ромих, мр- 
шавих и дебелнх. Бијаше ту жена и ђеце, момака и ђе- 
војака, стараца и старица; људина, који би нотегли по 
триста ока и мледних утуљених певољника, којима се је- 
два дух у кости држи. Иред сваким стојаше кашика, 
нож н виљушка, добар комад хљеба и пупан таљир меса 
н сочива. По дуварима висаху разне политичне, хумори- 
стпчпе и литерарпе новппе. — Ми сједосмо за један нра- 
зан сто.

— Хоћете лп прати кошуље, господо ? — приступи 
п занита нас сасвијем уљудно слушкиља.

— Не ћемо — одговорп мој колега.
А у исти трен падоше пред нама, мјесто варенога, 

двије норције печенога меса са салатом.
— Ја ништа од овога пе разумијем, господпне ко- 

лсга ? — рећн ћу ја.
— Овђе вам за седамнаест новчпћа дају јелс, једио

‘ *
ппво и оперу вам кошуљу. Не ћете ли да вам се иере, 
то, мјесто вареља, добпјете печеље. Шта вам се чнни?

— Невјероватно — одговорим ја.
— Сада ћете виђети — дода он.
У то приступп слушкиља, ми јој избројпмо по се 

дампаест новчића, а она задовољна оде, да се и од дру 
гих намири.

— Е да ми је ово когод причао, не бих му вјеро- 
вао, господине колега! — продужићу ја разговор. — 
Дакле у свпјету пије још погипула љубав, кад се др> 
штво п за ове песретне безнншњаке побрннуло. Шта је 
њима од оброка до оброка псироспти ио седампаест ноп 
чића ?

— Е, господппе мој, ви нијесте још учпли просја1 
ки сталеж, ма сте на вријеме! Има их ту, који ће внц е 
испроенти у једап дан, него ли ће то мучсни радник
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цијелу иеђељу дапа учинити. Нијесу сви просјаци сиро- 
маси, како се чине. Просјаштво је нека врста заната, па 
коме добро за руком иође, он је сретап, ваљда сретпији 
од многих газда. Нросјачке забаве и весеља сацињавају 
врхунац комичнога живота. —

Ми се шћасмо и иа даље о просЈаштву разговарати, 
да нас у толико не сметоше неколико братије, те се за 
нашом соФром посаднше. Бијаше то цијела једна Фампља: 
отац и мајка са једним лудпм ђететом још од прси и ђе- 
војком од свој‘их шесиаест до седамнаест година. На сви- 
јема си могао опазити црге потпунога задовољства и не- 
ку необпчну душевну расположеноет. Изгледаху до душе 
јако уморени и гладни, па им се није човјек могао до- 
ста надивити, гледајући их, како бијаху пријенули около 
својих тањира као челе около цвијета.

— Вала, Маро, готово да ми изађу садњи по рука 
и бедара вукући се сваки даи кроз те улице — рећи ће 
муж жени неким подругљнвим осмијехом.

— А мени да отиану руке носећи овога вајчића од 
врата до врата — одговори жена.

— Лако Ј*е вама обојици; алп Ј*а не могу ј‘ош пи 
очи да отворим добро идући слијепа цијело послије иодне 
— наставп ђевојка.

— Да, да; него заиста си их ђегод отворила, ако 
си се сусрела са твојим Карлом — нашали се отац.

Ђевојче порумени.
— Збиља, Мици, — додаће мајка озбиљно — немоЈ* 

бити сметена; рашта би се ти од пас либнла и одбиЈ*а- 
ла Карла ? Карло је виђен а и вриједан момак; пзмамио 
би теле из јалове краве. Он се умије на триста начина 
иретваратн и умчлити, да бн му човјек и крви испод 
грла дао. Испроеи сваки дан за двадестпњу. Иа осим 
тога, дијете моје, ти си већ приспЈ‘ела удадбеница; тре- 
ба да савијеш свој’ вијек около мужа и да жртвујеш 
слободу своју с.рећн норода своЈ*ега.

— Сакрменто, имаш разлог, Маро ! — примЈ’ети муж 
оциједпвши своју чашу пива. — Јест, приспјела удадбе- 
ннца ! Њих треба још вечерас вјерити, а сјутра вјенча- 
ти. Ја жртвуЈ*ем на то весеље десет ворппти, те сам ове 
неђеље од прошње заштедио. —

— А ја ћу узети из штедиопице оно петнаест,те сам 
ирекјучер уложнла — додаде жеиа.

— Дакле свадба Ј*е готова! — заврши муж.
Ја и мој колега сЈ’еђасмо као нијеми. Он хладнокрв- 

но посматраше просЈ’аке и слушаше њихов разговор, ку- 
пећп том приликом грађу за омиљену своју комедију 
»Просјаци«, који су нмали бити његово ремек-дЈ‘ело; ја 
с моје стране бијах толпко расијан, да пе знавах, збпва 
лн се то све у спу нли на Ј*ави. — На једап иут одЈ*ек- 
луће чудновата граја у дворани. Мп се на то погледамо 
и покренемо : колега се обрне, а ја као да се нробудим.

Вијаше наетало међу проејацнма иза вечере реви-

дирање дневнога добитка. Сваки је бројио и спремао онс, 
што је иснросио. Један слијепац ухватио својега вођу 
за ирси, па се стао на сва уста дријстн :

— Лоиове! ти сп ми половпцу затајио ! —
Изаберу ее одмах судци п два свЈ’едока; преслушају 

се давије обију страна: слпЈ’епцу се памирп сва тековина 
а вођа се удали из друштва.

Иошто су се свршили ФппапциЈ‘алнп послови, наре- 
диће сваки нросЈ*ак но добру копању иива, па Ј*е стане 
сушити у здравље оних добрих душица, које се увије. 
брпну и потпомажу њих сиромашне бескућиће. За тим 
Ј*е шљедовала игранка. Морао се човјек дивити, а морао 
Ј*е и од смијеха пуцати, гледаЈ*ући многе, кој’и су цијело- 
га дана били роми илн згрчени, како сада исирављени, 
вјешто, савршено играЈ*у. А опи, које сн чонаве на мно- 
гим вратима видио, испијају сада здравице са чашом у 
снажној и здравој руци. Слијепа момчад са дна дворан. 
на врх дворане осмјехују се сада на своје љубавпице. 
Мајка, која је јутрос накаженога сипа по улица пратила, 
ашнкује сада с њиме и обасипају једно друго пајслађим 
љубавпим пољупцнма. Једном ријечи : весеље, шала, смн- 
Ј*ех п — збиља.

Ја и мој’ колега нијесмо се ту дуже задржавали ; 
потнуно задовољпи извипили смо се бајаги код братије и 
отишли. Кад смо били па врх стуба, допрли су пам до 
уши и ови гласови : „У здравље нагаих вјереника, Мице 
п Карла ! Сјутра вече да смо онет овђе свн на окупу, 
да им што свечапије свадбу прославимо ! Живјели вјерс 
ници !“ — „Жпвјели !“

У осталом просјачки сталеж има код себе доста ље- 
поте, СЈ*аја и задовољства. Мени овђе нада на памет и 
једна аиегдота нз живота Петра Великога. Кад )‘е Петар 
Велики опровао све занате, узео Ј*е на иошљетку н нро- 
сјачку торбицу, да иште мплостиљу. Након ио годпне 
дана вратио се оиет својему двору. Уиитан од пекога 
том прилнком : — Како вам је бнло тамо, Господару ? — 
„Да сам још ио годиче цросио — одговори — шћах за- 
боравити на своју круну“ !

Па у главпоме тако п јест. Воља за уживаљем и за- 
Д030ЉС1В0М ничим се тако не пожиже као множииом 
свагдањих потреба. Ко често гладни, жедпи н зебе, ви 
ше се радује Ј’елу, иићу и топлинп, него ли онај који све 
то у изобиљу има. Шта је један краљ, који никад незна 
за глад ни за жеђ, а исто му је иуста иотреба од двадесет 
маљих или впших министара, да му само какву нову забазу 
изнађу, према Ј*едном таквом просјаку, којн за пунанн? 
шест сата дневно издржи цичу, кишу, глад н жеђ, иа но- 
што се је тако нанатио н нзмучио, иосади се сада ко 
добре ватре, грије се, броји свој испрошени новац, је, 
слатко што су му Бог и добри људи дали, забави Сс . 
провесели као крадиме ?

(Наставиће се).

СЕОБА ИВАНА ЦРНОЈЕВИЋА НА ЦЕТИЉЕ.
(Мала приповијетка из црногорске историје.)

Година 1485 најзначајнија је година у историји Црне Горе. 
Акп Еемо још боље да речемо, то је година почетница 
државе црногорске. До те године Иван Црнојевић бјеше госпо- 
дар јеш и Зете, а те године у иравом смислу иостаде госпо-

дар црногорски. Година 1485 годпна је почетница Цстињу, као 
етолици Црне Горе. Цетшве „поље мукло као ноћ тиханац, алч 
славно као слава црноторскога јунаштва, славно послужи Црн 
Гору ево 400 година; славни орао Душана Великога издијета-
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,пе из малога иоља Цетињскога, испод Орлова Крша, те зл 
собом вођаше Црпогорце у бој „за народ свој, да црној ноћи 
* :;ане, да јарко сунце гранеи народу срнскоме нотлаченоме,

гаженоме, варварском силом.
У бијеломе граду Ободу сакупио сабор Црнојевић Иво, а 

упи га на иљаду и четири стотине и осамдесет пете године 
>д рођења свијету Спаситеља. Бјеше настунило нрољеће, бјеше

већ друга половина Марта мјесеца. На иитомој Ријеци Црно 
>■ иића бјеше се већ иочела гора заодијевати листом, а радник

ше ночео излазити но њивама да обрађује земљу. да иод- 
члшћа воћке, да реже лозе и да засађује бостане. Ама брате 
. !е ти изгледаше некако чудновато. Кад си нролазио гором 
или пољем па си сријетао људе работнике и неработнике т. ј.
. • осподу/ све ти нешто изгледаше жалосно, намргођено. А иза 
<ега све то бјеше ? Господар Иван Црнојевић и ако не бјеше 
нјавио народу своме да ће те године остављати Ријеку, оиет 

1 е то бјеше ироћукало свуда па све стране. Биће неко изгово- 
ј.ио ријеч у Двору, а „заклела се земља рајудасе сваке тајне 
зиајуи, на и ова тајна бјеше постала јава за свакога, али нико 

томе не смијашо ни ииснути. Свакоме се дабогме врзнјаху 
•10 памети чудновате и страшне мнсли. лГоре нама јадниЈема, 

ноги мишљаше у иамели. Господар Иво нрелази на Цетиње,
; Цетиње није далеко од дуждеве земље иа ти једно јутро 
чоже Господар Иво у принцниову земљу, а свакојако му је 
\ужде мљегачки пријатељ. Али нека га. Помози нам Боже и 
прсчиста мајко Богороднцо и свети Саво српски просвјетитељу, 
..■II ћемо се опет борити са душманима докле и пиличника

устраје."
Сада кад бјеше господар Иво позвао на сабор госноду 

од својо земље, већ се нико не сумњаше зашто се куни тај 
еабор. Бјеше се већ и јавно почело просинати ријечи о сеоби 
Црцојевића иородице на Цетиње.

Мала Ријека Црнојевића бјеше оживјела. Није шала оку- 
нило се бјеше триета главара од земље, али не да рјешавају 
на коме је царство, него да гледају како ће спасти земљу од 
нријстоће оиасноети.

Настунн света царица неђеља. Јутро бјеше дивно као у 
с.ред Маја. Госнода се иробудила од ена, али не од сна ири- 

гнога, но тешкога, и можда ту ноћ није многи склаиао очи 
члслећи што ће се догодити с јаднијем народом. Шетуках.у се 

бријегу ријеке кад зазвони звоно на цркви светога оца Ни- 
лаја на граду Ободу. Сви се од један нут окренуше цркви, 

иа се прекрстише крстом хришћанскијем и помолише Богу и 
светоме чудотворцу НиколаЈу; па се затим кренуше нреко ма- 
... :а мостића, који води преко воде, и упутише ее иа брдо к 
Пвановоме градићу да слушају божију летурђију. Старији уље- 

•пе у цркву и заузеше своја мјеста, неки млађи остадоше 
:рсд црквом, јер у цркви не могаху стати због тјесхоћо. Служ- 

бу божију служаше високоиреосвештенп владика Вавило са ви-
шо свештенства.

Бјеше летурђија дошла до онога мјеста ђе се чати апо- 
.1, кад се показаше два господарева лворника — знак је да 

нгснодар иде у цркву. Дворници дођоше пред црквом те поче- 
т чинити пролазак по међу народа кудијен ће господар уље- 

у цркву. Народ се размаче па двије стране и ио среди- 
ли остаде пут. 11ред олтаром право иред иконом Сиаситељевом 

гше прострт ћилим на којему ће стојати Иво госиодар и син 
нашљедник Ђорђе. Пред иконом Богоматере бјеше прострт

;лим иа којему ће стојати књагнња Маре са дворским госио- 
ђама.

Кад господар Иван дође иред црквом, један од дворника 
господарев плашт, те га преви иреко руке па се измаче

■ ље; другн млађи двориик приетупи те узе плашт са госнода- 
.:» нашљедника Ђорђа на се и он измаче натраг. Господар

■ ’нн са двором уљезе у цркву и заузе своје мјесто. За тијем 
олећи се народ стаде оиет у они иоредак у који бјеше док
гиодар још не бјеше дошао. Летурђија тецијашо дивнијем 

ожнијем поредком. Пјеваху у пЈевницама владичини пјевци
• ;ијех дивио пјоније у умилење довођаше присуствујуће мо- 
ћо сс. Дође се свршетку. Владичин протођакон изговори „со 
рахом божнм и вјером нриступите“, пјевци одговорише : „не-

ка је благословен који иде у име госиодње.“ Очита сеизаам- 
вона молитва и нроноја: „спаси госиоде људе твоје .. Тада 
свети владика изиде на царске двери на ноче говорити своју 
духовну бесједу. Ирве му ријечи бјеху : „иребивајте у сајузу 
и љубави.“

„Ђе нема љубави ту нема благослова божијег, ту иема 
слоге, ту нема ннкаквога добра. Ја ћу вам нрозборити неко- 
лике ријечи из живота нашега несрећнога народа, из догађаја 
који се збише на очима наших ђедова, очева и на наше очи. 
Проклета неслога, мржња и завист, грамжење за влашћу сурва 
у пронаст лијену државу нашу, баци нод варварским коиитима 
народ наш. Вук и Милош бјеху зетови нашега честитога цара 
Лазара, опи су могли живјети као браћа међу собом, али мр- 
зост бјеше међу њима, међу њима не бјеше хришћанске љу- 
бави и та њнхова мржња баци у пронаст цио наш народ. Са 
особитом тугом споменућу и оно што се догоди на нашим очи- 
ма — издају коју учини иза злога славољубља снн млађи на* 
шега господара Станко, који отиде крвнику рода иашега 
да му изда народ свој. Срамотан нска му буде спомен ме- 
ђу народом нашим као Вуку Бранковићу. Тако господо 
сакуиљена од овога комадића осироћеле, али јувачке зсмљице 
наше ; тако народе мили,видите каква несрећа поетиже наш 
варод са неслоге проклете. Призивајући благослов Божи на 
вас све, заклињем вас васедржитељем Богом и пречистом мај- 
ком његовом и свима Богу од вјекова угодившима да љубитв 
друг друга, да брацка слога буде међу вама; да сложно води- 
те борбу против злотвора народа нашега, јер ако будете тако 
радили госиод ће бити с вама и сила ненријатељска неће вам 
одољети. Завјештавам вам да ово проиовиједате међу народом, 
и да проповјед вашу подржавате свагда вашим примјором. Мир 
и благослов Божи нека буде с вама, амнн“. Побожии уздах 
богомољаца раздаде се по цркви. Тихи глас иролсћо по цркви: | 
„амин“. Пјевцп заиојаше: „нека буде име госнодње благосло- Ц 
вено до вијека“.

Пошто архииастир раздаде наФору и сви пољубише све- 1 
титељу руку, изађоше из цркве. Госнодир Иван са Књагињом 5 
Маром и нашљедником Ђорђем и дворницима упутише се Двор- 
цу. Гоенода и народ иђаху за њим до нред Дворцом. Кад је Ј 
госнодар, с двором, био на канију авлије, онда се окрену на- | 
роду на их поклоном главе поздрави и рече да мало одиочи- | 
ну иосље стојања на светој служби, па у сат по нодне да буду 
сви у саборној сали. Одиоздравивши господара дубоким иокло- ( 
ном разиђоше се ио Ријечкомо граду, а Госиодар уђе у Двор.

Прођо доба ручање и већ удари на меридијану лад па 
уру по подне. Народни застуипици кренуше се к Двору и уђо- 
ше у саборну салу те заузеше своја мјеста. Пошто су за.туц- 
ници уљегли у саборницу, коморник господарев Гатко Боровина 
дође те каза господару да су госиода већ на окуиу. „Добре 
Ратко, ајде јави да ћу и ја за часак бити међу њима“. Соба 
у којој сједијаше госиодар Иван Црнојевић бјеше не велика, п 
више сличаше на ћелију побожног монаха, него на госнодар- 
ску собу. На дувару, који је к нстоку, висаху икоке Сиаситеља, 
Божије мајке, Крститеља Јована, јер то бјеше имен дан госпо- 
дара Ива, који се је у крштењу звао Јован, и св. Николс па~ 
трона дома Црнојевића. У једноме крају собе стојаше армар 
пунан књига, међу којима бјеше на екуноцјеиоме нергаменту 
нисано јеванђеље, апостол и молитвоелов ; а бјеше тамо још 
много књига срнских, латннских и грчких, јер господар бјеше 
научен човјек па читаше мудрост латинских и грчких писагеља. 
Код једнога прозора, ђе бјеше највише свјетлости, бјеше стол за 
којијем госиодар сјеђаше и на њему читаш ■ и ииеаше ; бјеше 
свега шест наслоњача дрвених које бјеху ириправне да сјсде 
који од госиодаревих доглавника кад би дошли к њему ио ио- 
слу. У ту собу он примаше само најближе људс, а у дворској 
сали примаше иностране и домаће церемониЈалне визите.

Господар Иван подиже се из своје књажевске наслоњаче 
на се окрену к истоку према иконама и посље дубокога и по- 
божннга уздаха изусти тихим гласом ову молитву:

(Наставиће се).
Мпрко Драговпћ
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ОТАЦ НИКО.
1п вотша аарр! еће 1иШ Гиг сћегс!,

Оставившп дјецу да спавају врати се натраг к Ани. По- 
губи је ватрено и запита шта Је радила тога дана.

— Мислила сам много о теби, драги мој, рече она, и . . . 
Гу прекине, у забуни како да настави даље а да му онет на 
? ао не учини. Помоћ јој дође из ненада. Врата се отворише 
к Јевђсније ступи унутра. Браћа су се радо имала, при свем 
т м што је Јевђеније био заједљив, а пон са свпјем друкчије 
нарави. Кад би иоп илакао, Јевђеније би се смијао, а чеето би 
то било са истог узрока.

— Баш сам хтјела да му читам буквицу, рече Ана, а ти 
ми добро дође у помоћ.

— Остави се буквице; читај му је послије ; сада мало да 
ћаскамо. Погодите од куд долазим, драги моји ? Ручао сам у 
оца Рођонова. Ех, то ти је ручак! Риба у сосу, — па говеђа 
неченица ! . . . . Умије да живи тај стари ждера!

— Јес’ чуо, не збори тако о оцу Рођонову! Знаш да је 
то стари свештеник и . . .

— И поштовања достојан, хтио си рећи, учини Јевђеније 
не тренувши оком. Па што не кажеш, брате ? Ма мени се чини, 
да тај стари лисац има „благоје намјерен»јеи, да мене улови 
у замку, мене једног сиротног мишића. Обукао је своју ћерку, 
•оспођицу Агрипину, у хаљино црвене као броћ, таман нрили- 
;а за њене ручице и обрашчиће који су се исто црвењели као 
.есварена иршута. Ма ја сам се здрав и читав извукао као 

тарана из лонца, те нијесам ни дирнуо у ту пршуту, јамац ви 
моја ријеч.

У осталом пе тичо нас се сад гђца. Агрипина, настави 
Довђеније. НиЈвсам ради њо дошао овамо. 0 твојој се кожи 
ради, мој лијеии свече, и морам ти рећи да отац Рођонов ни- 
јв ви вајмање задовољан с тобом. Историја гвоје јучерашње 
задушнице допрла је до његових „чешњејших“ ушеса.

Нико поцрвење и хтједе њешто рећи, али га претече Анин 
језичић : „каква историја ?“

— Ево, чуј је. Јуче у јутру једна зкена, по изгледу сиро- I 
машна, приступи моме часном оцу Нику и замоли га да чита , 
молитву за душу њеном мужу. Пружи му страшљиво једну ру- 
бљу, бојећи се да не буде мало. Шта мислите да је на то чи- 
нио мој драги братац ? Он јој одврати : „Знаш ли ти да се 
сваке летурђије чита за душу мртвијема ? — Не анам, оцо, 
одговори жена устрављена и већ поче да слињи. Нико јо поу- 
тјеши овијем ријечма: „кажи ми како је име твом мужу, иа ћу 
га ја споменуги међу мртвијемакад се будем молио за њихову 
душу? Молио се башка за једну душу или за све ђутуре, све 
Је исто иред Богом. Задржи тај новац, моли се Богу од свег 
срца, то ти је све што имаш да чиниш.“ Жена се већ више 
нв врати. Она иође у писара, да разаборе, е да ли је то баш 
тако као што отац Нико каже. Исирича то и свијема бабама 
нуријашицама, а ове дигну хајку на батаљку, па нроз нурију. 
Отвори се чнтава граја. Јо ли могуће, да ишта вриједи моли- 
тва, ако се за њу не нлати ? Жена она отиде к другом попу, 
да се добро увјери, „јер, рече, не могу бити мирна док се не 
увјерим. Гризла би мо савјест, што нијесам хтјела платити за- 
душницу својем нокојнику. Не би ми давао мира на сну и нре- 
<>ацивао би ми ципијашлук." Писар, који је већ био киван на 
Ника што му не даваше да чита у цркви новине за вријеме 
летурђије, ножури се и исприча сву историју Рођонову и кум 
наннји, и ја те увјеравам да у овај мах стојиш рђаво уписан 
код њих.

Отац Рођонов, настави Јевђепије онако кроз нос, подра- 
жавајући нротопресвитеру тако вјешто да се Нико и жена му 
нијесу могли уздржати од смијешења — отац Рођонов стане 
превртати очима као преблаги Јеврем и овако удеси : „Поми- 
слите, молим вас, часни Јевђеније Васиљсвићу; има ли ваш 
брат намети, кад се тако влада ? Ви ввдите, дага ни самп они 
људи не разумију. Шта хоће он тијем ? Он је, до душе, ваљан 
човјек, ма ми не ћемо поћи за његовим трагом. Гради се све- 
тац и хтио би од нас да начини саеце, ма за луду, јер то не

О’ип теЈеашо ресса1о а1 топ<1о 1егсЈ.
II. ћ а п I е, 1пГегпо, Сап1о XV.

• иде на овом свијету/ Не можете себи представити с каквом 
Ј*е пакосном злоћом из1оворио нротопресвитер ове ријечи, до- 
додаде Јевђеније, својим обичним гласом.

Нико је и блиједио и црвенио слушајући потоње ријечи
' Рођонове. Сама миеао, да ге он прави светац и да хоће да 

даје лекције својој сабраћи, била је тако далеко од његова
' мозга, да му се ова оптужба учинила као нож кој’им му се ср- 

це иара.
Склоиивши руке повиче: „Јевђеније, Ано, та зпате за 

Бога да ја нијесам такав ! Ви знато добро, да ја само за то 
нијесам хтио узети рубљу од оне жене, што сам видио да је 

’ нука сиромашица. Чинило ми се, да би било злочинство, да сам 
то учинио. Хтио сам утјешити јој душу казавши јој оно што 

' је истина, а ири том не узети јој комад хљеба из руке“.
— Знам ја лијено да Ј’е то тако, прихвати Јевђеније. 

Знам ја да си ти поштен и добар. Ама шта ћеш, кад су те 
гавранови црни онкољели ?

— И ти још то кажеш о њима, ти Јевђеиије, син свеш- 
теников, брат свештеников ?

- Баш за то што сам нопово дијете, знам какви су по- 
пови, одговори Јевђеније. Ти си нлеменит, чпвјечан, искрен; 
излијечп се од тога, драги мој, јер иначе тешко теби!

— Баш смо данас о томе зборили, ја и мој отац, рече 
Ана. Ти знаш колико те он љуби. Е видига, па и он јеубризи 
и има разлог. И мене је брига за тобом и за свијема нама !

— Ма чиним ли ја што необично, ако Бога знате ? упи 
таће Нико.

— Зар не ввдиш јадан, рече Ана, како смо оиали, иа и 
то што имамо није нам сигурно. Ја морам по вас дан да се 
забијем у ову кућу, јер немам ни робе ни огртача честитог 
Дјеца су нам екоро иепала из кошуља, а ти никад и нс по> 
шљаш на то. Сви други непови помажу се и напреду^у. ' 
ти живогариш као какав убоги оеоски капелан.

•' Од овајех рнјеч« иопа Ннка душа заболи. Осјећао Је тешко 
да му се жена на њега жали, што јој је постао жнвот горак, 
те је видио како се отвара провала взмеђу њих.

— Знам за наго, одгпвори, да од мојих танкнх прихода не 
можеш живјето онако удобно као што бпх ја желио. Од тога 
тн не могу куповатн ни нови,ех хаљина ни намјештаја. Алн 
инак не заборави, да мн живимо још доста добро према дру- 
гијсма. Колоко је пута моја мала мплостиња снасла мпо1 • 
људске од очаЈања п од саме смрти ! Ја не могу подно "ги ; 
мнсао, да Један невољник сматра свештеннка као човј ч • . 
срца и без осјећаја. Шта бн онда вриједиле све моје п; з
једи и моји савјети ? Не каже ли апостол : »Ако је у р 
знк као у анђела а нпјесам милосрдан, ниЈесам ништа«.

— Ја ти не пребацујем што помажеш сиромашнима, рече 
Ана; ма то не треба чннити на штету својијех; па да си ти 
мало више умјешан, ти би и впше имао да им даш.

, — А како то? упитаће Нико.
> — Ето тако : иди на проси за њих у богаташа, или пора- 

ди да се оснује какав занод за сирочад, у којем би ти био 
управитељ или духовник, то су врло масна мјеста. Ту со дола-

■ зи у додир са мнозином богатвјех госнођа. 0 слави заводској
> оне ће вам чинити богате поклоне; кад дјеца иоодрасту, оне ће 

нх школовати о свом трошку. Оне се старају о свијема иотре-
I бама вашијема н чине многа добра, на вашу ријеч.

— Дн се оснује завод за сирочад вли боница, за то се 
хоће много новаца, а ја нит имам новаца, нити свеза за људма

• који бв то могли учинита.
' — То и јест оно што тн не ваља, одговорп Ана, ти се ту-

ђиш од људи. Кад Је какво »благодареније« или »парастос« за
[ богате људе нли велику господу, ти се нзмичеш и оетављаш
[ тај посао другвјема, велиш немаш времена. А за то вриЈеме ти
[ служиш летурђију сиромасима, којп су те сва окупили, јер

знају, да вм не ћеш ништа искати ; пли идеш па обалазшн бо-
> леснвке и невољнике; илн се мучиш толико око састављања
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проповнједн, као да ћеш их дввати у штампу. Мој отац, наста- 
ви Ана, био Је увијек добар. Он ниЈе грамзив као што су многи 
други попови, али он се инак зна наћи. Тако он увиЈек има 
неке потркушице у људи богатих, који га добро плаћају; он 
много нде по кућама да иеновиједа. Кад би се дала прилика, 
никад он не би иропуетпо да запроси милостињу, па је преоо- 
ручивао и својој паствп да тако чпнв. Нп он не би одбио сиро- 
маха, којн би га замолпо за укоп, али он би се увијек налазно 
у иослу око велнке госиоде, вазда је добро одјевен н има пз- 
глед достојанствсн п господски, те сиротиња не смпје да св 
усуди ни да се обраћа к њему, јер ко бн смио досађивати тако 
великом госиодину. А ти — ти си проћердао сав свој углед. 
Просјаци и екитнице, који се боје да прослове једну рпјеч пред 
простим ђаконом, куне ее око тебе, досађују ти, краду ти 
вриЈсме, те не можеш да дођега к себи п да уредиш своју 
КЈћу.

Ти то збориш, Ано, а ја слушајући те благодарим Бога. 
Ако сам ја доиста заслужио ту милост, да се невољници и на- 
пуштени обраћају к мени с повјсрењем, ондајемоја ваздашња 
молитва услишана. Јер не заборави, Ано, ти ми иребацујеш 
што ја тежим да ностанем оно што је Син Божи хтио да буде : 
пријатељ сиромаха и обезнаслијеђених. Али но, то не ће бити, 
заврши гласом очајним и као да са собом разговара; они се о- 
браћају к мени за то, што ме сматрају за човјека слаба, добри- 
чину; и ја никад не ћу ностићи то, да се к њима приближим, 
како бих хтио.

— Ја сам старији од тебе, рече Јевђеније, и ја се добро 
ономињем љуте борбе коју јо наш отац водио између св је до- 
бре вољо и горке нужде. За то со ја нијесам ни дао на ио- 
новство. Он нијо био тако учен као ти, Нико, ни толико уман; 
али јо био добре нарави, и никад не би глобио сељака. Ипак, 
о Богојављењу и о Уекрсу заредио би но избама с котлићем 
и врсћом да покупи јаја и сомуне, које му је пастпа давала 
за молитве и свсту водицу. Не би му сељак дао ни иребијене 
мангуре, да се није с њим ио њеки пут давијао чптаве дане 
око њекијех двадссет и пет копека. Он јо знао њих храбрити 
и иостицати, да наредв летурђије, денија и литије кад наиђе 
суша или кад заокупи киша, да им чита мале и веље 
молитве марви кад лисава, да им освети нове куће, 
стаје и т. д. Од тијех нрихода могао је нас васни- 
тати, те сам данас ја нрооесор на гимказији, а ти си свр- 
шио твоје лијене науке и могао би сјајно наиредовати, да 
нијеси иостао сањллпчар. Често ми Је он зборио о својпм незго- 
дама. НиЈесу га вољели сељацп, јер није хтио с њима заједно 
да пије вотку о славама. Његов претходипк као да је био љу- 
бптељ пуннјех боцуна. Једнога дана сеоскп имет дође код мог 
оца и стане му пјеватп похвалне пјесмо о покојнику. Нпје то 
био 10рдељнв човјек, рече, то вам је био весељак н шаљпвчпна. 
На раду ннје било бољег радника ни косача од њега: дође лн 
слава, он нам чатн летурђију, па онда поје »благодареннје«, а 
све везе. Кад то свршн, ето га к нама, да смири коју чашпцу 
мученице. Онда, до душе, кад се мало ваћеФлеише, постане 
цандрљив и онда га не дирлј нп но што. Једног дана сасуо је 
писару два зуба у грло, ударивша га крстом по устима, за то 
11110 га је писар гонно кући. »Да се ннјеси мрднуо!« продера 
се на њега горопадним грлом. Ми сви убезекнусмо се. А ејутра 
дан метанпсао је иред ипсаром молећи га за опроштење: 
»Опроети ми, тако ти Бога!« Очрвидно, рече ми мој отац, иоп 
је овај ирирастао за срце сеоском кмету, јер је живио онако 
но сељачки. Наш отац никад ннје могао да се обикне на тај 
жнвот, п за то сељаци нијесу марили за њега. Бити поп на 
селу а прн великој парохији, то ти је права робпја. Трчи тамо, 
трчп амо по двадест п тридесет миља, дерн се, пој, укоиавај, 
нотегни тамо петнаест ондје двадест копека, проси, свађај се — 
ех, јаднн мој оче, твој је живот био горак !

- А каша мајка, рече Нико, јадна мајка наша, колико је 
она тек поднвјела!

— И она је умрла претргпув се од посла, рече ЈевђениЈе; 
бнла је извикана као жена грамзнва, јер је купила шеницу, 
јаЈа и коноиљу, од чега смо ми сви живјели преко зпме. Она 
је оголнла, нас васпатавајући ; због тога ннје могла нпшта нп 
давата никоме. Радп тога рђаво се зборило о њој и свак је од

! ње одвраћао главу као од жене себичне, која срца нема. Виде- 
ћи све тс, додаде Јевђеније, ја сам једва чекао да се параеим

‘ те куће. Но тп хоћеш да загрдиш у положају којв би могао 
бити миого бољи него што је био твога оца. Ето Ана ти је 
дала у свом оцу примјер, иа који треба да се угледаш, а ра- 
дећи *као он не ћеш вријсђати своју савјеет нити ћеш чннитв 
њешто што 6н било противно памети човЈечијој, која има да се 
брине за себе и за своје.

— Мој Јевђо, рече Ннко ухватившп брата за руке а но« 
гледавши му дубоко у зеницу, мислиш лп ти да сам ја саосо- 
бан чинитп то што ми тв саВјвтујеш ?

— Не мислим, одговорп Јевђеније снуждено. Јакосе бојим, 
да си неснособан за то. Ма не иодаји се баш толако тим твојии 
сањаријама. Ти са на крнвом путу, јер те никонеће разумјетв. 
Поврх свега не завађај се с протом. Знаш, море, да људе но- 
шта толико не разјарв, као кад виде другога гдје чини добра, 
која они нијесу епособни да чине. Ех, колико сам ја задовољав, 
што сам удаљен од тих лакрдија! Вндиш како ја жавим мирно 
и безбрижно, јер сам баталио све сањарије. Зар ти мислвш, на 
прилику, кад ја предаЈем у школи, да је мени стало до тога, 
да учиним какво добро мојим ђацима, ило да им ја улвјем у 
главу њека знања и у срце њека осјећања ? Девета ме брига 
то! ако ће сви вратове иоломити ! Признајем, да сам и ја бно 
њекада мамлаз; и ја сам њекад сањао, како је то лијено батп 
наставник омладпне, те наде наше, на којој свијет остаје; в ја 
сам сањао, да то значи сајати здраво сјеме н.ч пољу човјечан- 
ства. Али како су ме лвјеио раетриЈезнвли! Кад сам ја почео 
да разлажем својнм ђацвма на дугачко и на гаироко веторнјске 
догађаје, дође управитељ, те ми рече, да не раеиредам толвко 
него да се строго држпм програма. Бога ми, нвјесам дао да ми 
се то два пута каже. Драги мој Јевђо, помислих ја у ссби, ти 
имаш чанак пред собом иа га лижи ; не будеш ли паметав, 
нреврнуће ти се. Остави се будалаштипа ! Од то доба ја за- 
дајом лекције „одавде довдем и заврћем у књигу магареће 
уши; срамотим ђаке кад забораве у који се дан што збило]^ 
не знам ни сам кад се то збило) ; причам им свакојаке лакр- 
дије о Асирцима и Вавилоњанима ; казујем им историју најно- 
вијега времена исто онако љ-ао и асирску, на да вбдиш како 
ме управитељ глади низ длаку. Лекција приватних ва прегршт, 
иа још како масних; а о Ускрсу замакли су ми Станислава о 
врат, и сувише ирото Рођоиов хоће да ме усрећи својом 
Агрипом.

— Ето видиш, рече Ана, твој брат, који ти је најбоља 
пријатељ, лијепо ти каже шта треба да радшп. Не можеш ти 
живјети друкчије него остали људи.

Нико не одговори ништа. Јевђенијо још со мало разгова 
рао с љима, па онда иође кући.

(Наставиће се).

КЊИЖЕВНЕВ ИЈЕСТИ.
Преглед.

Ове недјеље дође нам из Новога Сада редовни периодич« 
ни гост : „ЈБ е т о н и с Матице СрнскеЛ У похвалу њв« 
гову морамо рећи, да се сад више не задоцњава као оно ирнђе, 
и ако нам чешће долази но приђе. Знак је, да се вшпе нази 
на његов редован излазак. А доста се пази да нам ни праза« 
не дође, нремда бп му странице могле битијош иуније и ода- 
брзнијега садржаја. У осталом наш нријагељ и еатруднии 
опширно ће проговорити о њему у броју „Црногоркем који 
долази.

— Из Биограда стигао нам је „Г л а с н и к С р и с к о г а 
У ч е н о г Дру 1итв а.“ Књига 61. Различна научна грађа.“ У 
овој кљизи налазе се свега три радње : прво, тоиографска 
рјечник јагодинског округа, од Јована Мишковића пуковника; 
друго, библиографија сриске и хрватске књижевности за годи- 
ну 1884, од Драгутина Посниковића ; треће, изводи из запис- 
ника.

Цетип, е, у штаинарији Читаошгце Цстин.ске.


