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Г Е Т Е

Претпдата из Црпе I 
рс и сва писма шал»у с 
самом уредиику.

Претпдата из Србије у- 
пућује се Велимиру Вало- 
жику у Биоград, а ив дру- 
гијех крајева под адресом 
Р. КашабапоVIс СаИаго- 
(за „Црногорку“).

Претплату иримају свв 
наши кљижари и нови- 
нарске експедиције. 11е- 
Франкнрана иисма не при- 
мају се.

Година II.

И ЊЕГОВА

Н А Р О Д Н А С В И ЈГ Е С "Г.
II.

(Н а с т а в а к).

Послпје поласка наше војске у напрнјед било се наше 
село љешто стишало, нијесу више иикакве чете пролазиле, 
»аљда за то што се чинило да нијесу више од потребе. Но 
тек што се ми врпусмо нз Сомбора, ал’ наше село онет 
ожнвље, као до сад никад.

; Сваки дан пролазилн бн поред наше куће најраз лпји 
возовн. само што би се кретали у правцу противгњм

којпм би приђе прогонилс чсте. Рекоше ми да ј 
то еве „пљачкаи. То ми је била са свпм нова ријеч ; 
тада први иут чух, разумјех и видјех, што је „иљачка- 
тии н „нљачка“.

Билк-би то све сами „Србијанцп* што би таке про- 
возе проводили.

Свакојаки коњи, читава стада говедп и оваца, а по- 
пајвише когза, пуно свакојега покућства. Као да данас 
гледам њека кола, пунасвакојаких златних, уираво позла- 
ћених, али празних оквнра. Сва моја околина говсрила 
је о тим пљапкама и иадовезивала бп своје примједбе. 
Из тога говора разумјех ја, да су ти златни оквирп из 
опљачканих двораца љеких маџарских спахија и дознах 
да су то била огледала нли слике, да је вриједност оних 
огледала, а особито слика много већа од оног позлаћеног 
дрвета, но да су „Србпјанции, узпмајући у својој беза- 
злености позлаћено дрво за нраво злато, исјекли слике и 
побацалп, ашатоварплн злато, да га код куће „истопеи.

Но, и осим тог објашњаја, мени је било немило 
гледати те пљачкашке ировозе; а још ми је било неми- 
лије, што су ти пљачкаши баш „Србијанци4*, који су у 
мојим очпма били бољи п од паших Шајкаша — Грани- 
чара, јер моје миелн о проширеном, великом Срнству 
зачслс су се од како су ее они појавили. Мепи се чи- 
нило да та иљачка не долнкује образу правих јунака. 
Нћ могох замислити да јунак може војевати ради своје 
личне користн, не могох замислитп рат као њеку врсту 
зараде, иризреде. Био сам увјерен да јунак пе нолази у 
бој ради таког ништавила, но једино да гони неправду, 
да заштити патннке и гољенпке, да „свети народи и да 
ирослави и ссбе п своје.

Ал’ јуцак и пља-Јка, — не, пп да: Бог ;

Друго би било да су то бнли Маџари, то ме не би 
ни мало изнепадило. Они су ми били душманп, крвипци, 
гонитељи, врагови српске слободе, онн су ишли на то 
да се чак наше црквене књиге ипшу маџарски, да се п 
сама света литурђија у српској православној цркви слу- 
жи маџарски. Бар тако се говорило но селу и ми смо 
дјеца то вјеровали. Да Маџари пљачкају, то се по себи 
разумије, јер то нијесу јунаци, то су насплницп, угље 
тачн, бјесомучие кукавпце, а такој погапп и пе доликуј- 
што љепше и племенитије.

Ал’ Србп, на још „Србијанци“, п пљачкаши! — 
То ме је похмело, то ми је било ирво разочарање.

Но то не потраја дуго. Догађаји ускорише те пе 
дадоше времена том непрпјатном чуству да се укорнје- 
ни, чему би се, у осталом, противпла и безазленост дје« 
чијег доба. Дјеца нпЈесу песимпсте.

Мало по мало разредише ее па и престадоше пј 
вози и загони нљачкашки, а почеше се нојављнвати ра 
њепицн.

Њеки дан се разгласп по селу да су допијелп једног 
тешког рањеинка и да су га смјестили у крчми. Многи 
је свијет пшао да га гледа п да му посп попуде. Како 
је крчма бнла нрема нашој кући, и ја се кренем с ње- 
ком дјецом да вндпм како изгледа тај што га зову ра- 
њеннком, јер доида нпјесам никад нп чуо да има рање- 
ника, а камо ли да сам га впдио својим очима.

Кад уђоемо у крчму, одмах се чуло њеко стењаље. 
Дођоемо до одаје, гдје лежаше раљеник, Србијанац. На 
одајп бјеху врата отворена, и* ја видјех рањеника гдје 
лежи на земљи ; бјеше њешто нодастрто пода њ. Једаи 
му човјек обмотаваше хладне крце око иоге, гдје бјеше 
рана од иушке.

— Ајао, моја мацсо, што дођох у ову проклету зе- 
мљу, да иогинем ! — Ајао!

Тако би пепрестано јаукао рањеник, а лице му је 
бпло страшно погледати.

Мени се стезаше срце и сузе бн ми дошле на очи 
кадгод би рањеник јаукнуо. Колико сам ипаче мрзио 
Маџаре, ал’ кад видјех то, не бн мн жао било, да су сви 
ималп дв1п’е заједничке ноге, осакатити ; <.а;)



ЦРЕОГОТК,

чивихо ми се да би ми онда њихов јаук био највећа на- 
слада.

Но овога јадпика не могох даље слушати. У најве- 
Кој љутини пођем кући.

Иа дворишту, пред кућом, под оним великим ора- 
хом, спазпм пашу слугу, Верку, Маџарицу.

Одмах у ночетку буне бјсху се све нагае маџарске 
слуге разбјегле. Само је Верка остала; није пмала куд, 
спротица, не имајући нигдје свога дома ни рода. Које 
због тога, које гато би но јавпоме мњењу тадагањем, а и 
по мом увјерењу, евака мгџарска ријеч бпла пздаја срп- 
ства, ја сам за годину дана сасвим заборавио говорлтп 
маџарски.

Но за то Верка ппак још није научила „рацки“, 
јер мојн старнји, осим оца ми, говорили су, за невољу, 
свп маџарскп.

И Верка мепе спази и стаде се смијатп мом љути- 
том лицу.

Ја лапем, па, тамо њој бога маџарског, пођем па 
љу да је бијем. Ио она све вигае у смијех и у шалу.

— Пи једие ријечн маџареки ! — осјекнем се ја 
на њу. 'паш да се не смије говорпти маџарски. Само 
ако 1о:г ланеш, одмах ћу те убити.

Ога се грохотом иасмија ногледајући на мепе кепе- 
ца п рсче његато гааљиво, наравио маџарски.

Иени се смрче, пслетпм на њу; но видећи велику 
п јаку јевојчуру, како се исиријечила преда мном, уви- 
дпм да гај тако не могу доеадити. Једавак се досјетпм 
и полетпм у кућу, у стајаћу дворану, гдје мпшљах паћп 
гакво гођ орузкје.

И збиља, за иећком вндјех њеку вељу нугаку што 
је посио мој отац јога кад је био наредник. Бјегае то 
грдпа иугачетина, „гаоца терезијанка“, као што гаајкаши 
зваху те пугаке, два пута већа од мене, са гаироким цр- 
ним кајигаом преко гаипке. Стојала је на томе мјесту 
ваљда од кад сам се ја родио. Ја је шчепај, унртн и 
изпеси на двор.

Верка још стојп под орахом, а кад видје меие ма- 
лог с оппм вељим убојним теретом, да пукне од смпјеха.

Но ја саберем сву еиагу, наиерим нугаку на Верку, 
одапнем ороз и оналим.

Даи ! —
„Јај !“ цпкпу Верка и поскочп.
Кад се развуче дим, вндјех ја Верку здраву читаву. 

само унлашену; а испод ње земља разривена пугачаним 
зриом. Да бијах мало јачп, те да могох подићи пушку 
мало иа впше, таман бих осветио опог рањеника, и ако 
не на Маџару, бар на Маџарици.

Дође јесеи, дође зима, и преетадогае провози пљачке 
п рањеника. Ја сам проводио вријеме онет у дјечијим 
играма, у тоциљању, у грудвању снијегом. Особито ме је 
веселило сањкање и једва бпх чекао да падне толико 
снијега да се могу еањкати. Па кад се спреме опе лпје- 
ие лаке саонице с оном турском главом с приједа, на се 
упрегиу два најљепша коња те их ја пзаберем из ујако- 
ве коњушнице, иа се на њих метне црвена евита са пра- 
порппма, па кад полете као етријела по широкој, бнјелој 
равппци, пранорцп звекћу, а ја за њима пуцкам бпчем и 
подвикујем, то ми је бпло срце и душа.

Њекако у васкргањи ноет 1849 ночне се говоркати, 
да ће Маџари ударнш на Јарак п бојало се да ће нро- 
валкјер нагае војске бјегае врло мало, скоро нигата.

У гашој кућп то к; •: дапгк т ппје бачнло у брпгу ;

на протпв, још се већма разиграо ратоборпи дух у мојпх 
старијих. И мајка се развикала на Маџаре.

Једног вечера, прије но што ћу лећи, сврнем у од$;- 
ју мајкину. Бно је тамо и ујак; разговарало сг о томе, 
гато ћемо раднтп, ако Маџари продру на Јарак.

Једанак мајка дохватп њекп мач са златним балча- 
ком те бјеше на столу крај љене ностеље, и стаде ма- 
хати њим.

— Нека дођу, пасје вјере ! впкну смјело и одушев- 
љено. Не бојим се ја њих. Ја ћу их дочекати овим, а 
уздам ее да ћу бар једног смакнутн ! Ја пикад не лијежем 
без овог друга, па пека дођу кад им драго, ако ће у 
но ноћи !

Тако говорећн непрестано бп замахпвала мачем.
Још данае као да је гледам како витла оном остри- 

цом, како стиска оии златни балчак, а лице јој ее зажа- 
рило, а очч јој сијевају, а исправила се, чпсто је пора- 
сла, те стоји иреда мном као њеки авђео хранитељ; а 
бјегае јој онда нреко гаееет годипа.

Ја се ни ириђе пијесам бојао Маџара, а по тада 
није ми било ни девете бриге, сама мајка бјегае ми до- 
вољна узданица. Бпо сам увјерен, кад би она стала на 
Јарак, па онако се усправила и подвикнула, на завпт- 
лала оннм мачем са златним балчаком, сва би се маџар- 
ска војска упреиастила од страха и разбјегли би ее без- 
обзпрце куд који.

Но мајка пе оде па Јарак и — Маџари продрије- 
ше. Чини мн ее да је било лицем на велнки петак.

Морало се бјежати.
Спремпгае кароце, упр тоше четири коља, моја ме 

сестра узе за руку, сједосмо у кароце, па тјерај.
Дођосмо у Карловце; сјутра дан ево и мајке, на 

скоро дође и ујко, који остаде иогаљедњи да спасе што 
се може.

Једанак пуче глас:
— Гори Ковиљ !
Моја сестра нотрча на бријег, са кога се, преко Ду- 

нава, могло добро видјети наше село. Пођем и ја за њом.
Над селом се повнја густи дим, а из дима сукте 

пламепови ; дим све гаири и гушћи, ваља се с лијева па 
десно, а иламеп као да трчи пред њим. Ја сам гледао 
непрестапце, но без икаквог страха, од прплнке као што 
бнх сад гледао какав лијено и величанет.;ено спремљен 
умјетпички огањ, какав „Фајерверк.“

Но сад ево букну пламен много вигае, а покуљаше 
димови далеко гушћи, силнпји, час угаситији, црњи, час 
опет свјетлији но прије.

— Јао, то )е нагаа кућа, врпсну моја сестра.
М заиста то је била нагаа кућа, паше етаје и ко- 

шеви, вргаком пупи жита и разне друге хране, нанга ам- 
барови, пуни дувана сложеног у дењковпма, као што пи 
у једне друге куће у еелу не бјеше.

— Јао, вагаа кућа! Јао, добро нагае! Ето пропаде, 
изгори ! јао, леле мене !

Тако нарицагае моја сестра и стаде горко плакати.
— А што ту плачега ? — осјекпух се ја на н»у 

стиекајући малу пугаку те ми бјеше за појасом. — Што 
кукаш ? Нека гори!

Нпјесам тада јога пи слутпо да ће ми тај пожар, 
са својнм ногаљеднцама, послије петиаест година умањп- 
ти нашљедство послије ујака ми, но његову казнваа,}, 
са њеких двјеста хиљада Фијоркна.

Тог љета гледао сам п пожар Иовога Сада, са Ве-
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зирца, јсдног (цжрга одпзу нарлошхца, Ношг Сад се ипрз 
иидпо, закдања ’ г- е Варчин; пежар је био тако 
силаг, /л се шјдно не само вељ.... Анм изпад Варадина, 
него смо могли спазити п пламенове по диму, као муње 
цо црном мраку, и ако је било у по дана.

Скоро послије тога одселимо се ми у Митровицу.
Пуче глас, да је руска војска крепула па Маџаре 

и нико више ннје сумњао да је Маџарима одзвонило.
У пашем народу вјеровало се још у почетку буне 

да ће доћи Русн, ако Србн буду па невољи. Сјећам се 
врло добро, како смо се и ми дјеца о том разговаралн, 
кад је иаша војска стала узмицатп иослије Бајмака. 
Иричало се међу нама, како су ти Руси велпки, јаки и 
страшни, тако да им и не треба пушке кад крену па 
војску, сваки носи само један огромни, многоструки бнч, 
ал’ ког дохвати тим бичем, тај се више не диже.

Послије Вилагоша видпо сам једпог руског „ђене- 
рала“ у Митровици, ваљда је био на пролазу за Бно- 
град. Влдио сам како га на црквеним вратима дочекује 
иоп у одеждп, а ои се крсти ка’ и ми и цјелива крст. 
Чудно мп бјеше да је то сасвим обичан човјек, а ја сам 
зампшљао да ћу вндјстн људескару, од прилпке као што 
је оиај Брка у народној иричи.

Мп смо онда били увјерени свп, па и дјеца, да су 
Русн дошлн еамо да помогу Србима, јер свијетли образ 
велнког цара руског не може поднијети да страда њего- 
ва крв и његова вјера. Да нам је онда ко казао да је 
руска војска дошла радн ћесара, сви бпсмо му се у очи 
насмијалн као будалп који пе зна што говори.

Послнје Вилагоша легла је буна, а са ирестанком 
буне ирестаје п моја ирича. Но мпим да ћеш у љој на- 
ћи довољно грађе за уноређење с оном иричом из дје- 
тињства Гстова. Како ти се свпди ? Да ли сам усиио 
да тп тим објасним да дјечпје доба не мора бнти немар- 
х!0 према животу иарода, да може и у дјетету битн на- 
родпе свијести ?

— Ако се то све тако збило, онда морам нризнати 
да су то врло чудни душевни загонп у седмогодишњег 
дјетета. Но ви сте пјесници —

„Покољење лудо“, хоћеш да кажеш ? Може бнтн; 
но ако у Хамлетову лудилу има љеиоте, тнм внше у пјес- 
ничком.

— 1Ге мислим то ваше „лудило“, по вјероватност 
ваших нрича. Ваша се машта сувише отима на трошак 
истнне. Од те слабости иате и највећи међу вама, ал’ 
они бар искрено иризнају. Гете не крнје да у његовој 
ирнчи нз живота му пма бар толико маште колико исти- 
не, толпко Бхећћш^-а, колико ЛУаћгћећ-а. Ал’ ви ситнији

тћм сегпесннчићп, што сте ситппј 
своју машту.

— Нсмој се стпдјети, кажи уираво: тим впгае ла- 
жемо. Одбнјам ти иа скептицизам пспитивачки. Кад би у 
науцп важила клетва, могао бих ти се иа моју прнчу за- 
клетп најстрашнијом клетвом те је можеш измпслити. 
Овако пак могу те само и оиет увјеритн да у мојој прп- 
чп нема Пшћћиш-а ни лијека ради, већ ако ме није из- 
невјерило сјећање, а то није, јер се па све то сјећам 
тако јасно и поуздано као да се збило јутрос. У оста- 
лом њекојим нојавама свједоци су још у жпвоту ц 
здрављу.

— Па иека тп буде, узмпмо да је све тако било, од 
ријечи до ријечн. Ал’ мораш допустнти, да је у то доба 
био сасвим другн дух врсмена но у доба Гетовог дје- 
тињства. Помисли да је размак од њеких сто годпна, 
читавог једног впјека. А то је у наше доба голема раз- 
лика, кад је и десетина годииа довољна да порушп и 
ускрсне велике царевине, да поруши старе, а ноложи но- 
ве основе н у друштву н у науци.

— Јесте разлика у времену, ама није по свој при- 
лпци толпка колика је разлика умпе велнчнне између ме- 
не и Гета, те је, чини ми се, лакше пребродити и тај 
размак у „духу времена“ иего разумјети како да се у 
слабијег ума могла у дјетињству развити њека свијест, 
којој не налазимо пн трага у далеко јачем уму, нп у 
зрелвјем добу му.

— Можда је природна потреба да се у великпх умо- 
ва љека спореднија свијест притаји, не би ли се друга, 
важнпја, битппја, тпм силније, тим дивније могла разви- 
ти. Можда би н ти био бољп пјесник, да се нијеси још 
у иеленама бркао у политику.

— А Внктор Пго ? Зар је оп тим слабији пјееник 
што му је народна и политнчка свијест бнла тако јако 
развијеиа ? Зар ннје баш тим, а можда Једино тнм, н 
као ијесник и као човјек, већп, потиуппјп од Гета ? Чу- 
јем те већ како се опст позаваш на разлику у прплнка- 
ма, у околини, у друштвеном ваздуху, у „духу времена“, 
и т. д. — Но да видпш да тај дух времена није тако 
свемоћаи као што се теби чпни, да пема на сваку парав 
иодједнаке моћи, те да не може иикако нослужити за 
објашњај њеких душевпих особина, донустп да те ње- 
што запитам.

— Д* чујем.
— Јесп ли ги познавао Бранка Радичевпћа ?
— Лично га нијесам зпавао; но колико је у онште 

познато нз његовог живота, толико ваљда знам п ја. Но 
што хоћеш тим да кажеш ?

(Наставиће се).

У С К 0 К Ј А Н К 0.

Приповијетка из цриогорског живота.

V.

(Наставак).

Та непадна побрка свакп ред у кућп и ражалости | зваиицама! „Алп Божнја је старија и преча од свачије, 
укућане на и брасгвеннке. А куд ће несрећа да се то ( па нека се његова врши, а ми ћемо, закона радн, на- 
бвш десп у очн свсца, ког је сердар наумио да про- ј пптп у славу и ирочастити иаше госте, ношто су већ 
славп накоа толпко, и кад већ бјеше јавио старим | на нрагу !“



јс од/оворпо својим женскијема, које
се разбраше, бјеху у великој бризи што ће се

1 с&д.
Тако је исто говорио и осталој чељадп из свога 

1 браства, која се врзијаху на измјену по кући му и бн- 
1 јаху у забуни ради њега.

Јадни сердар давао је — што се вели — вољу за 
I невољу. Таки је он у свакој прилици бнвао ; такп се 
( показао и у очи божића у својој кући, као што новје- 

дисмо. Али у срцу своме ванио је : „Боже мој ! кад 
( ће ме се већ једиом несрећа оканити ? Сатарн је, јер

ми одушка неда, но ме спонала мимо остале људе !“
Тако се јадао у себи, а нред другима, особнто 

| пред својима, пнје клонуо. Ои је радно за свијех. Нај- 
н|)ијед се нобринуо за рањеннке. Као што казасмо,

1 дозвао је нада-њ чувеног народпог видара и набавио
ионуде и ствари што бонику требују.

За тијем је наређивао за све што ће у кући тре- 
бовати о крсноме имеиу. „Да речемо, није тн веле 

» главу ломитн, јер љеба и меса у кућн је доста, а внна 
и ракије и осталијех потркушица, доннјеће се из При- 
морја, ако је што у ћесн; ако сп обеснарио, зајмнће 
ти наши, на да бн што и залагали; а за пренос пак, 
најлакше, јер п онако многи силазе у град иред тај
дан !“ — говораше му Ивана на само.

Но Пејо нити је хтио зајма, ннти да га ко служн, 
него нареди стопаници и снахи да се спреме е ће с 
њим у град, и одвојн једнога јунца ког ће му брата- 
нићи до доље ногнати, па ће с новцем што за њ узме 
подмирпти све трошкове.

Жепе обје, без иоговора и с мјеста послушапге и 
стадоше се спрематн, алн многи људи одвраћаше га, 
нудећи се да ће га у свему послужпти.

„Залуду, браћо, тако сам иавикао и тако хоћу !“ одго- 
ворио јеПејо. „А што мн кажете за Јанка, ето остаће 
Стана и овај чојак. Опа ће га, Бога мн, дворити и па- 
зитп боље но ико од нас п боље но сви ми скупа. Па 
п немојте миого долазити, јер боље је да рањеник буде 
у тишини“, рече Пејо омјернвши их погледом свнјех, а 
било их је ту око огња петеронајстеро.

Да, и ако је било три дни пред Ђурђевим даном, 
огањ је требао, јер застуднило бјеше као у сред знме. 
То се кадгод догађа у Катунској нахијн и о Видову 
дне.

Сердар им је онпјем погледом очито казао е би 
желио да се п одмах одмакну, јер — по прилици — 
жељаше да сам остане с видаром, пошто овај рањени- 
ка прегледа. Онн свп то лнјеио разумјеше, али ипак 
нико се не маче, толпко бјеху радозналп да и они чују. 
Свп обрнуше главе нут кревета, на коме лежаше Јан- 
ко. Впдар се сагнуо над њим, па опрезно брбољаше 
око њега; час му завпрпваше ране, час му их пипаше. 
Ивана стала чело ногу му, а Мнлица н Стаиа са стра- 
на ; све три блиједе и забринуте не скпдаху погледа с 
рањепика док се видар не би псправио, а онда њихови 
се погледп стеци па лице видарево, да с њега прочита- 
ЈУ судбу рањенога. Малн Милун ухватио мајку за 
опрегљачу на се и он проппњаше па своје ножице 
да види свога драгога Јанка; кад би жене гледале, 
гледа и он видара. Овај би се псправио само да одахне 
и да очи одморп, па оиет ирегледај. На лпцу му није- 
су могли познати нншта. Он као да се ни стављао није 
за њих, но се удубио у свој посао мирно и хладно, од

прилике као п: • -л се сељш. мољељае јко самара, 
коме треба ионравке.

Послнје оппјех ссрдаревијех ријечи нпко не прого- 
ворн. Он исти гледаше замшиљено у огањ, држећи 
одпгнуту нануњену лулу, коју заборави нрнждити. Ои- 
новац му Марко, видећн то, саже се, дохватн угљен и 
метну на дуван, иа му рече : „пуши стрико !“

За тијем, исти Марко, протегну се, на рече :
„0, људи, што ме рамена боле !“
„Бога ми, и мене !“ — дода бркоња Радоје.
И још двојица тако се потужише.
„Боле вас једнако сву четворицу, јер сте се је- 

днако и утрудплп !“ нримјети њеки старац и погледа . 
сердара. ЈЦ

Сердар се сад удобри помисдивши е ће их бпти ? 
жацнуле оне ријечи, па ће и он :

„Јесте се искињили, вапстину. Е, Бога ми, посити | 
онакога момка од Озрпнића довле, готово без нреду- 3 
шка, Бога мп није лак посао !“

„А ни мени, занаго, газити до Црмннце па од Цр- 
мнице амо !“ рече неко момче. „Тамо сам почивао ко- 
лико се он спремио п иа коња узјахао“, рече ноказу- 
јућн главом иут видара.

„Ово је, петн дан откад се ранио ?
„Да, пети. Четир је лежао у Озриниће, а ово је пети. 

Јуче у вечерњи хлад, кренусмо тамо. Камо среће да 
смо и прије! Ћаше боље бнти, јер ко га је видао 
тамо ? И како су га видали ?“ рече Радоје.

Сад се заметну жпви разговор. Она четворица ш го 
носише Јанка, новпједаху све што чуше од другова му,
0 боју у Дуги, и његову јупаштву, — о ономе мом- ? 
чету што иогибе и ономе другоме што се рани — и 
све потанкости.

Сердар је нушио, не обрћућн пажњу на рнјечи 
што издашно спнљаху. Он је нестрпљиво погледао пут 
кревета.

И осталн и ако помњаху причање, иогледаху тако- 
ђер немирно пут рањеника. Видјело се очпто. да пм је 
главиа шго ће сад впдар рећи, а ово остало узгредно. /

Најзад врач остави рањеннка иа прпђе когњшлту. | 
Свн умукоше и почеше се размпцати да му мјесга на- 1 
чпне у нрочељу, крај Пеја. Жене иошто хнтно зашуш- 1 
каше окрајке од бијеља у бокове од кревета, прпдру- | 
жише се ка гомилп. Сгана сједе на ковчег, што бјеше 
до главе од кревета, а на крило узе Милуна, који умор- ј 
ПУ СвоЈУ главицу наслони јој на груди. Дјевојчине гру- Л 
ди тако се силно одпгоше да одбшие главу Милунову, 
а уздах што се пз њих вијну, као танкп вјетар разба- > 
рушп му косицу. Дпјете се живо обрну, па јој се чуд-ј 
ним оштрпм ногледом загледа у очи. Цура сва нобли- 
јеђе, па се у тили час зацрвење пред тим испитујућим 
ногледом, те као да га забашури, паже се и стаде да 
га ијелива. Домаћи мачак „Шарко“, којп дотле лежаше 
под креветом, зачуђен, ваљда, што наста та необична 
тишипа, измиље, погледа по чељади, обрну се у ковп- | 
тлац два, три пута, па одједном ђипи на кревет, на но- 
ге Јанкове. Ту рахатно сједе, облизну се, папоштојош 
шапицама иротрља очп, загледа се у рањенога момка.

На двору сутон се ночео бјеше хватати.
Вјетар је дувао п пирно на махове, а таман кад ј 

човјек сједе, захуја жестоко, да стаде треска ирошћа 
п вратница по зградама, па у мах утолн. Сад . Ј 
опет наста мир, као у гробу, те се само чујаше како



бонш „ лреде, — весео ваљда
што је нознао и он Јанка, твога етарог знанца.

Свн погледи бјеу? лпр I га видара, а он зашки- 
л>ио, гледајући оган- иа својој лулп и лагано »дбијаше 
димове. Кад вјегаг нресга, пзвадн камиш пз зуба, 
пљуцну, накашља се, нротра брке, па зину да заусти 
нешто.

Сви оеталн, без Пеја, зинуше такођер, каоио че- 
љад што нестрнљиво очекује.

„Стрико, — иоче он, „ово канда се знма поврну!“ 
То рекавши оист турн камиш у уста, па мприо иаста- 
ви нушење.

Сви се погледнуше.
Пејо му нотврди, као да друге ријечи нпје нн оче- 

кивао, на и он нсмарно нушаше даље.
„Оваки је сјевер уждио оиомлани, баш неђе пред 

Ђурђев-дан, на отруиио у иас пунове на чокотима“ 
рећи ћс оиет он полако. За тијем стаде набрајати све 
.неродне годиие, које је он занамтио, које бјеху таке 
због прољетњега вјетра ја лн града.

Пејо, иа онај старац, почеше и они да причају 
свс о злим временима и слабпм љетииама у катунској 
нахији. Е, би рекао ти се људи састалн тога радн, — 
да саставе љетонпс о томе.

Ивана се диже иајпрва, на ношто г^епоручи Ста- 
нн да падгледа лонце, у којима се нешто варпло, дигне 
снаху иа пођоше у женску преграду.

Тишина се поремети. Људи и жене из сусједства, 
дигоше се једно за другијем и одоше.

„Што мисдиш ?“ уннта сердар видара кад остадо- 
ше самн.

,,Бога ми, доста рђаво. Рана се ночела затварати 
а изнемогао је јако . . . Нека још мало ночнне наћемо... 
Усин, дјевојко, чашу вина у какав чист еудић на нри- 
макни к огњу нека се угрије ... А ђе ће бити она моја 
торба ?“ рече и стаде се обазирати но кући.

Стапа хитро скочн да му нађе торбу. За тијсм диже 
из угла и исправи ниску, округлу трпезу, на коју постави 
иогачу, соли, ожице; наточи из нске дпжвнцс мало впна у 
лончић, који пристави.

„Хоћете ли сад вечерати ?“ заиита она.
Сердар ноглсда видара. Овај рече: „Погле, Стане, 

€Пава,ли; ако спава, нека га, нека се одмори, иа Кемо.“
Жене из иреграде дођогае и е њима Милуи, који 

јс иешто гласно иричао. Ивана пзиђе да затвори авлњ 
ју, на кад сс поврну затворн и кућу изнутра.

„Сии!“ рече Стана.
„Е онда вечерајмо, па Кемо!“ понови оист видар.
Вечера је мало трајала, нити ико ријечи нроговори. 

ИвашВсе јад око срца еавио и једва сузбијаше сузе, 
јер јој све то иапомињаше Мплуна. Тако су исто ве- 
черавали крај њега; његаје исти тај човјек залуду видао.

„Е, еад ћемо! рече видар пзвадпвши из тор 
неки завежљај. Сви се дпгоше н окупише око њега. М 
лица је држала луч. У крнн коју је иреметао било је 
неколико кутијпца, иожнца, клијешта, штпиавнца, чуд- 
нијех еврдлова и пгала. Језа иодиђе женске, гледајући 
те мелеме и алате, а иомншљајући, ваљда, коликојеју- 
начкијех тијела еве то обишло. Видар изабра неку цц- 
јев што се завршивала инском и неку кугију, на изва- 
дн још дугачки уеукани етијењ ; све оетало опет по- 
МЊИВО СЛОЖИ II СТЛВИ у ТОрбу.

За тпјем прпмаче ее к огњу, даде крај од стијења 
некој од жснСкијех, на га иамаза мелемом. А кад то 
сврши узе вино, цијев, и „фитиљ44 (тако зову тај дре- 
наж), на се упути к одру. Јаика открише, евукоше 
му кошуљу, иа га обрнуше на бок. Видар хму забоде 
оиај нисак у рапу, (зрно га бјеше иробпло с бока на 
бок, ако се сјећате), иак из уета млазну млаз вина 
кроза цијев. Рањеник задркта и јаукпу. Видар то учп- 
ни неколико нута засопке. Свакога пута рањеник је 
гласно јекнуо. Сердар п Ивана тјешаху га и тепаху му 
као своме дјетету.

„Сад га нридрж’те, нека му се добро оциједи! 
рече видар, те нође к огњу и сједе.

Пошто иепуши цијелу лулу, устаде. засука рук- 
па узе онај мелемом намазани фитиљ. Трнци иодиђоше 
женске јер и прије гледале су ту радњу. Неко прнхва- 
ти рањеника за руке, неко за ноге; сердар му положи 
руке на главу.

„Сад стиени зубе, момче !к рече видар и поче увла- 
чити фптиљ у рапу. Најирије стаде лагано сврдлати њим, 
па кад нешто га уђе сврдлао је јаче, и све што напри- 
јед то јаче. Рањеннк је с ночегка стењао, иа глаеније 
јаукао, док најзад боловп му истискоше страшну, чието 
звјерску рику. Није шала провући с бока на боку а 
кроз рану што се стпскати иочелз ! Једва већ, накои 
дебелога сата промоли се други крај па отвору раие. 
Јаико се бјеше онесвијеетпо ; по слабачкоме дисању му 
знадијаху да је још у животу.

„До сјутра ће се доста гпоја оциједпти, па ће му 
лакше битп, ако Вог да; а сад да лијежемо, јер сам 
уморан“, рече видар.

Па и нечекајући даље пружи се па пустину, коју 
му Стана хитро нроетрије.

„Зором да сте на ноге!“ рече сердар жепи и сна- 
хи који пођоше у преграду. „Марку сам рекао да но- 
ћера јунца. Ти, Стане, ностој мало па лези и ти.“ То 
рекавши, прекрсти се и леже према видару.

Стана је подјарила огањ, па се врну ка кревету и 
сједе на ковчег. Дуго и дуго, прекрштенијех руку, гле- 
дала је лијеиа дјевојка у блиједо лице Јанково.

(Наставиће се.)
с. м.

С Т А Р А II Р И Ч А У
„Ко има уши да ч

У зелену лугу посред вите јеле 
Сјеле двије тице различите <х>еле;
Једну зову славуј, кукавица другу:
Сјеле тице па се преииру у лугу. —
Препирање љино богме није шала;

Н 0 В Е С Т И X 0 В Е.
I — нека чује !“

Та с таквог је која већ и глава иала, — 
Ви држите сада, ако више ваља,
Да су биле крапље, или од скобал>а: — 
Ал’ за ме је доста само кад су пале,
Па то биле главе и укљеве мале;



ногорка.

1ч•„ СИ ПЈОСаМЛ ђе I ОД ДИУјС сзади,
Па истакну страшно — иеточнм — питаље : 
Ко је од њих двоје бољи на ијеваље ?.. 
Славуј вели : ја сам ! Кукавица : ннси! 
Иедоношче слабо према мени ти си!
Што ће твоја пјесма — збрка у нсреду — 
Поред оне моје, те сви разумједу ?
Е ђе год се јавим, ђе год ме ко чује,
Вазда спрема оно, што мрцу требује !

Славују се богме ово много крива,
Па воли’ би да га закопају жива,
Но да се разгласи код другијех тица,
Да је славуј гори и од — кукавица.
Па ће рећи : стриио, обадва ти крила ! 
Што би таква свађа помеђу нас била ? 
Рашта би со тако ирепирали луди,
Кад ушоња стрико ено стоји туди ?
Ои је нашег сиора разабрао гласе,
Па је дига’ главу, виш, не ће да иасе !.. 
Запјевајмо, стрино, из нунаних груди,
Да магарац пује, иа — нека иресуди ! —

Кукавнца ириста на иредлогу томе,
И магарац — то се разумије боме : — 
Панерио уши, поткочио главу,

Е река’ би чоајек да ие пасе тразу $

Кад с,едс суди тамо ђе су —- 
Отночеше тице : славујак завину,

Па нревину — свпну — иодвину — извину; 
Кукавица кукиу — тукну — нукну — штукну,
На покукну — тукну — штукну и — умукну.
А магарац скзро да памећу сврне
Слугаајући пјесму кукавице црне,
Па уехићен љоме, занесен без трага,
Славују ће рећи: та иди до врага!
Одлети, сакри се исиред свију тица;
Од тебе је много боља кукавица ! —

Постиди се славуј, иа забоде главу,
И од стида готов да иане у траву,
Но га тјеши једна иастирица мала,
Пастирица мала те је сво слугаала : —
Не стиди се, царо пјесама и л)га!
То за тебе није никакова руга!
Него, болан, треба да ти је милије;
Што те етрико угао пофзлио није :
јом аемла слаини ииког није дала,

Ком је главу дигла маигре&а фала.

Филнп Ј. Ковачевић.

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

(Н а с т а в а к).

Господар Иван узе ријеч да бесједи :
„Господо застуиници вјернога ми народа! Поздрављам 

вас, и у лицу вашему иоздрављам цио мој Јуначки народ. Вас 
је три стотнне овђе, али ја у вама видвм цијелу моју државу. ’ 
Глас ваш биће гласом цијелога народа мога. Ваш Господар I 
предаће вама своју вољу, а ви ћете је разнијети ио цијелој 
држави мојој. Ноздрављам вас, јуначки преставитељи и прел- 
водитељи мога народа! Помогао вам Бог, и Бог помогао вас- 
коликом народу мом.“'

Три стотине глаеова једнијем гласом завикаше отпоздрав 
Госиодару : „Помогао Бог Гоенодару нашему Ивану Цриојеви- 
ћу ! Помогао Бог цијелом дому љеговом! И иомогао Бог вас- 
коликом љеговом јуначком народу !и Тад ће проговорити нај- 
старији од племенских војвода Никола Озринић : „Говори Го- 
сподару вољу твоју, јср је сви чскамо са готовошћу исиунити 
је. Бјернн твоје војводо, иреставитсљи народа твог и сав твој 
народ поштоваће вољу твоју, и бити ће им брига највећа 
исиунити је.ц

„Господо застунници народа мога ! — продужи говорити 
Иван Црнојевић, — и да вам не причам нозната вам је зла 
судба која снађе наш народ. Паде Србија, наде Бугарска, иаде 
Грчка; горда Византија нреви своју главу иред силом султана 
Мухамеда. Сила се турска примаче и на ове стране и ево за- 
влада дивном срнском Зетом, колијевком Н маљића славних. 
Као што вам је нознато, ногато Турци уљепоше у ракнине 
Зетске, ја се уклоних из тврдога града Жабљака овђе на Ри- 
Јеку са намјером да одовле нродужим борбу са нашим душма- 
нином. Од како сам пријеша’ овђе, јунаци моји излвјетаху на 
све стране и тамаљаху душмане. Али, иогледавши свуда на 
све етране како нас душманин заоколи, ја видим да и овдје 
није мјесто оеигурано. Са сваке стране изложени смо брзоме 
нанаду душманина. Од Подгорице може Љегакопољем брзо 
нзаћп у Љегаанску нахију иа преко Ријечке нахије нагрвути 
на Ријеку, као гато се у мало пе догоди назад три године 
(1482) кад Турци кренушо од Подгорице, пријеђоше р. Морачу, 
те Љешконољем, на пријеђоше р. Ситницу, изиђоше у Горње 
Кокоте, на преко Ролемада, те извише Бобије дођоше до на 
Метеризе, више Ријеке, ђе нх јуначкн дочекасмо и иовратисмо 
натраг. Други нут им је готово још .Јакши. а го је од Скадра 
блатом, а од Жабљака или гором или ријеком па за часак I

| могли би доћи овђе кад не би били дочекапи јуначким отга 
| ром; трећи им је опет пут преко Црмнице, од куда могу и; / 
! гором или водом бити брзо на Ријеку. Велико је, нстина, ју* 
I наштво мога народа, и без страшнога крвоиролића нећо допу.
I штнти моји јунаци да душмании улаза на нашу земљу. Али 

је наш народ иостао малобројан, сила је ненријатељска 
толико велика да им се не иознајо кад гину, колико кад се нз 
мора вода одасипа. Ми ваља да штедимо ови остатак нагпега 
народа, и тек онда да се унуштамо у бојеве са душманином 
кад буде грозио својпјем нападајем слободи наше земље. Док 
не подЈачају нагае силетећомо, ако Богда, моћи се упуштатп у 
нанадаје на нашега душманина за обрану наше браће, која 
падоше иод љеговом силом, ми ваља да се што сигурније др- 
жимо у одбрани да ио би нрерано клонуле наше силе. Зато 
мислим да је боље уклонити се још дубље у јуначке и тврде 
горе Црногорске ђе ћемо маље биги изложени наиаду неири- 
јатељском. Бама је нознато да ево већ трећа годипа гради? 
манастирић један на поље Цетиње за живљеље нашему свети- 
тељу владици, а при љему градим и мали дворац да у љему 
склоним себе и своју иородицу. Ја, с мојијем државнијем са 
вјетом, ријешио сам да је боље нрспијети етолицу Црно Го:?е 
на Цетиње, које је мјосто доста заклољено од нападаја непр.?- 
јатељског. Али желио сам у овоме чути и глас мога иарода. 
па сам за то овамо и позвао вас да се о овој важној ствар 
договоримо. Зато кажујте ваше мисли госнодо заступници мо 
народа.ц

Рећи ће на ово војвода Алекса Божидаровић:
„Јест тешко и жалосно узмицати испред непрпјатсл . и 

остављати земље наше једну за другом, али кад се то чпк« 
за спас слободе овога остатка нашега народа, ја велим ие:... 
буде срећно, и нека се испуни воља Госиодара нагаега.“ I;. 
ово ће одговорити Бук Горојевић :

„Потомство судиће дјела наша као што ми судимо дје; 
својијех очева, ђедова и прађедова. Ја се бојим да на нас 
иане нроклсство нашега нотомства; ја се бојим да се наш 
нотомство не застнди нред свијетом зато што љихови очевп. 
ђедови, нрађедови не бише кадри погинути бранећи своје 
огњиште. Ми оетависмо Подгорицу; ми остависмо тврди Жа 
бљак, иа се ево увукосмо у овн прнкрајак нри овој ријеци 

| Па ево сада оћемо да ц одовле узмичемо, те да ее крвјемо к
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горама црногорекијема. Ја :е палазим у овоме дјелу никакве 
части за нашу дрзкаву, нити ереће за народну будућност. Зато 
ми донушти, свијетли Госнодару, да изречем моју жељу, да не 
узмичемо даље, но да останемо овђе, те да одовле лродужимо 
борбу са душманином, док или не новратимо земље пзгубљене, 
или сви не наиемо жртвом.а На ове ријечи Вука Горојевића 
одговори војвода Никола Озринић :

„Истина је, Вуче Горојевићу, да ми узмичемо испред силе 
неиријатељске, ади ово узмицање ннје бјежање са бојног поља, 
јер смо ми у свакоме судару нашему са Турцима показали 
чакво јунаштво од којеганесамо да се нећемо ностиђети, него 
ће њиме дичити се наше нотомство; него је ово узмицањо да 
се уклонимо с лакога домаха ненријатељске силе, те да се 
утврдимо за јачу и сигуриију борбу противу истога душмани- 
на. Ја мислим да нотометво не само неће нас клетп, него ће 
нас благосиљати ако нађемо тврди метериз за којијем ћсмо 
сачувати наш народ, а иза којега ћемо тлачити и тријебити 
нашега душманина. Мислим да би нас клело потомство, и клео 
иаш народ, који паде иод непријат љском силом, кад би се ми 
бесиаметпо изложили непријатељскоме огњу, а пе бисмо се, 
колико се може, иричували ради иродужења борбе наше са 
душманином за вјеру и слободу нашу и за спас браће која 
надогое. Зато ја налазим да прелазак нашега Господара с Ри- 
јеке на Цетнње, око којега ће се окуиити вас наш народ те 
сложно нродужити борбу са нвпријатељем, може нослужити за 
спас и срећу нашега народа, зато ја вељу нека се нсиупи 
воља Госнодара нашега.“ За Николом Озринићем узе ријеч 
војвода Вук Ииперовић :

„Пинери су на врата Подгорици и ни једно племе црно- 
игрско није изложено нападу турскоме више од нае. Ево ти их 
оаннином Зетском на крајем Малога брда, па иријећи р. Зету 
р Морачу, низ Дукљу и Дољано па одма ударити на Стијену и 
Завалу, па тако и даље; а што се год Господар више одаљу 
је од нас, то смо ми више изложени онасности, и бојнм се да 
моје нлеме не клоне духом и не подлеже у борби са душма- | 
нином. Но нека је то тако, опет Ја, у име мога племена, кла- ј 
њам се вољн Господара нашега, јер зпам да ово дјело он пре- 
дузима за ерећу и спас свога народа. Ко може више љубити ј 
народ од Господара ? Ко му више добра може жељети од 1

њега ? Зато и ја кажем: нека се испуни воља Господара на- 
шегац.

У овоме смислу говорили су војвода брдскп Богдан Алек- 
сић и војвода кучки Никола Радаљевић. Ови иотоњи говораше 
да Кучи нијесу мање изложени нанаду турскоме од иједно1 
племена црногорскога. „Од Скадра ево их с једне стране бла- 
том и гором краЈвм њега — говораше војвода кучки — на у 
Кастрате, иа отуда иреко Хота и Груда, који су се већ нод 
чинили Турцима, управо на Куче. На свему овомо нуту ннгђе 
не ће турска војска наљести на нротивника док нх не срету 
Кучи. С друге стране од Подгорице равнином зетском иа гл 
ето одмах на Златицу и Сјеницу, а отоло на Косор и Медун 
и даље. Истина је, Кучи ће их јуначки дочекати, али смо су- 
више малобројнн прама сили турској. Али и ако ми бивамо у 
све већој онасности, опет ја велим нека се испуни оно што се 
наш Госиодар, у договору са својијем доглавницима, ријешио зг. 
срећу његовог народа учинити“.

За овијем више војвода измијеншпе говоре о овоме нита- 
њу, али се сви склањаху на милост Господареву, то тако сп.ч 
народни застунпици, и они који у ночетку бјеху нротивницг, 
пристадошедасе пренесе столица сРијеке Црнојевића наЦегиње.

По што Господар захвали народним заступницима за њи. 
хове добре жеље у корист народа, и за иослушност његово’ 
господарској вољи, рече владици да дз благослов на разлаз: ■; 
Владика Вавило устаде те изговори ове грхинаетиреке ријечи : 
„Данас виђех срећу народа нашега. У брцкој слози, која влг 
даше међу вама при рјешавању овога волеважнога иитања ви- 
ђех предзнаменовање благослова Вожијег и његове милости над 
пашим народом. Ђе је слога — ту Ј*е сила ; ђе је слога -- ту 
је благослов Вожи, а ђе је благослов Вожи — ту је побједа. А 
сад нека буде благослов Господњи и бл?' од?т његова на св 
вас овђе окупљене, и на цио наш народ, амин“.

„Довече бићете сви код мене ка вечеру“, рече Господар 
заступницима, па за тијем изађен из саборнице. За њим одма.\ 
изађоше владика и нашљедник, а за овијема војвода и застуи- 
ници ио старешинству. Сви допратише Господара до дворца п 
ту се цоздравишс, па Господар с г^чком и нашљедником, 
уљезо у дворац, а остади се разиђ о граду.

(НаставиЕе се).
Марко Драговик.

О ТАХД М К О.
1п аотгаа варрј сће 1иг сћегсј,

III.

Сјутра дан, црква бјеше дупком пуна народа, који се иску- 
нио на ногреб трговца Тренникова. Фамилија није ништа ште- 
^мела, да ногреб буде што сјајнији. Мртвачки сандук бјеше од 
растовине, нзнутра иостављен црвечом свилом ; покров позла- 
ћен спушташе се до земље; лице покојниково остало је откри- 
вено, као што је обичај. Па главу му иоставише као њеки 
вијенац од карте са сликама светитељским, те је облик лијеса, 
који је већ ночео црњети, изгледао грдно нод овим накитом. 
Ношто се служба свршила, све свештенство иарохијско изиде 
насред цркве и с не око мртвачког сандука, да чита опијело. 
Отац Нико, као један од најмлађих свештвника, имао је тек 
узгредну улогу у овој жалосној и вели»'ачственој церемонији, 

?е по својој природи могао се пустити сзакојаким мислима које 
га занијеле онијем те гледаше и чујаше око себе. Видио 
•глкојчког народа око мртваца, којега једобро познавао, јер 

јодан од најбогатијих његових парохијана. Једна је- 
плакаше од свег ерца: то је била стара домаћица 
, о којој су зли језици говорили да му је покрала 
’л,ада рубаља. И Фамилија ее чињаше као даје ду- 

алч њу је више зачимало да види ко је дошао 
а пореди ову евечаност са једном пређашњом, 

аао њеки други богатага из мјеста. Сину по- 
:сто си читао на лицу: „Гледај како је све

, баш ништа не Фалн. Ко ће као ми, само кад

ГРип теДевто ресса1о а1 тош1о 1егсј.
1)а.п1с, 1пГегпо, Сап1о XV.

прегнемо Протонросвнтер стане чит. ти молитве узвишснил 
и свсчаним гласом, и благосиљаше сасвијем нренодобно ; оста- 
ли свештеници стојаху као укочени, осим кад су нмали да из- 
врше какав обред, а то је онет ишло као „ио тииару.“ Ђакон 
је извијао јектенија ударајући гласом на нотоњим слоговима, 
а кор је одговарао пјевајући дивне ијесме Јована Дамаскнна 
ио мелодијн тужној и суморној, које човјек не може слушати 
а да се не нотресе. Отац Нико мишљаше, како јс лијеиа та 
мисао о вјсчноме покоју, те се сваки час у опијелу понавља 

једир.и ноуздан одговор на вјечиту загонетку смрти. „Има 
ли ишта утјешниЈе, говораше у себи, од те мисли ? За онога,
који је много радио, почивање је награда.“

„Образ јесам неизреченија твојеја слави — нјеваше кор 
— аштс и јазви ношу прегрјешенија, уштедри твоје сазданије, 
Владико, и очисти твојим благоутробијем, и важељеноје ота ча 
ство подажд ми, раја паки житеља мја сатворјаја/

Пои Нико, слушајући ту нЈесму, чисто се осјећаше као 
избачен из свијета. Знађаше добро, да је туђ и међу онијема 
који се његови зову. По јучерашњем разговору видио је, да 
нико није с њим на оном иуту, којим га нарав њсгова води. 
Кад би сад казао своје мисли једноме од тијех понова који се 
сваки час крсте и клањају а овамо један мисли на новац који 
ће му донијети ово онијело, други на масну вечеру те ће доћи 
иза погреба, осми^ех пун сажаљења био би му одговор, као што
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је и јуче од својих најближих чуо ону ријеч, грозну за сваку 
душу испуњену јакијем осјећањем, ријеч: „Сањалица!“

Дошао је иајузвишенији тренутак, када сви нриступају 
мртвацу да га цјеливају, прије но што ће се санаук заклопити. 
Из дубииа и чисто трагично почне кор испраћати тај потоњи 
додир између праха који нолази да се састане с прашином од 
толико вјекова, и између нараштаја ком је до јако прииадао :

„Зрјаште мја безгласна и бездихана предлежашта, вас- 
нлачито о мње браћо и друзи, сродници и знајеми : вчерашњи 
бо дан бесједовах с вами, и внезану најде на мја страшни час 
емерти. Но приђите сви љубјашти мја и пјелујте мја иошљед- 
њим цјелованијем : не ктому бо с вами похожду, или сабесједу- 
ју нрочеје. К судији бо отхожду, идјеже њест лиценријатија : 
раб бо и владика вкунје иредстоЈат, цар и војин, богати и убо- 
гн, в равњем достоинствје : киждо бо од својих дјел, или про- 
славитсЈп, или постидитсја. Но прошу свјех и мољу, ненреста- 
но о мње молнтесја Христу Богу, да не низведен буду по 
грјехом мојим на мјесто мученнја: но да вчинит мја, ндјежо 
свјет животни.“

Ријетко кад теку лажио сузе иза ове пјесме. Осјећање 
солидарности у оном што нас све очзкује дохвати се срца и 
најсебичнијнх, па им нзмами иоњеку праву сузу. Оцу Нику 
очи се заблисташе. Навика не бјеше утулила у њему силу оеје- 
ћања. Истина је, трговац Трепников био му је равнодушан ; 
али му је у овај мах иослужпо, да нанина тајну, коЈа остаје 
неиојмива а тужна за свакога живог. Прото тисне мртвацу у ру- 
ке наштамнану молитву, коју народ зове „пасанорат4, и у којој 
црква иреиоручујо своје дијето милости божјој. Сандук се закло- 
ни, иодигне на носила н ноиесе на гробље, ул погребне пјесме. 
То је био дугачак и мучан нут, јер је било у сред зиме, а мећава 
завијала те покрила и кола и коње и свакога ко је био на 
сироводу. Поиови су били у кочијама и ћаскали су ту ио вољи. 
Кад су стигди на гробље, неногода још већа. Снијег нсда ока 
отворити и затрнаваше гробницу, из којо су га гробари непре- 
стано морали избацивати. Пјевци одаину да њешто проноју али 
једва су могли коју ријеч нромрмљати; загушљивим гласом 
нрото нзрече благослов, а ђакои удеси „вјечпаја памјат!и Бр- 
же боље мртваца положе у раку, сва-к се баци грудом сније- 
жие земље на сандук и — свак себи. „Он, који је до сад 
сиавао у перинама, свака по псдесет рубаља. ето га сад гдје 
лежи, ето што ти је жавот, Госноде !ц говорашз стара дома- 
ћица.

По обичају, нашљедници су наредили оиу вечер мас-ну даћу у 
једној гостионнци недалеко од гробља. Пои Нико радо би се 
извинио. Бјешо му студено, бјеше се уморио, а није ни марио 
за те бучне гозбе и теревењке. Али сјетивши ее јучерагнњег 
разговора и свега опога што су му савјетовали брат и жена, 
није хтио овога иута да се туђи и одваја.

Посједају сви на кола и проз снијег дођу до гоетионице.
По што окусе мало кољива, ио обичају који не смије Фа- 

лији на даћи руској, иосје^ају за сто. Ваљало је пајприје збри- 
нути прву бригу, а то је, како рече протопои Рађонов, да се 
душица ноткријени. Мотало се добро, а све ћугећи. На ио- 
шљетку, кад се стала днвна интуша (ћурка) пушитн на столу, 
устане ђакон и узгласи : „Вјечнаја намјат!“ Сви се иодигну, 
нрекрсте се, уздахну дубоко. сједу онет и стану ивтушу ре- 
зати. Уз то се својски принијало. Вино на пошљетку раздри- 
јеши језике. Разговор се иоче, пз ирва тихо, а ноелије све 
живље. Прото изговори иохвалну бееједу покојнику, у којој га 
описиваше 1ако истинито, да га никад кико не би познао. По- 
елијо тога поче со зборити о свачему, а све то живље. Један 
ђенерао изговорио је читаву бесједу о томе, како се омладпна 
иокварила.

— А то је за то игго не вјерује ни у шта, настави ђене- 
рао ударивши песницом о сто. Јест, тако ми Бога, не бојпм се 
казати то, баш и пред овом часном „братијома. Молмм опро- 
стите што зборим о стварн која се тнче више вас него мене, 
али ја знам гдје лежи зло. Омладина се спрда са свачим. Нема 
ништа без занта, а заита ие може би ги гдје иема вјере. Ја ћу 
мојој дјсци кајише скидати с леђа, ама ћу их нагнати да вје- 
рују. Хоћу, Вога ми !

— Ваше Високопревасходство има разлог, учини прато Ро- 
ђонов погледавшо пспод ока оца Нпка, као да би од њега гра- 
жио да му то погврди. По млади поио чињаше се свему невјешт 
као да ништа не чује. На другом крају стола днже се читава 
граја. Отац већ прнлично чоднапит, етаде на свој начин
да :!>.?узносн покојннка. По П’ је пгкитпо евсју нохвалну

пјесму свакојаким цитатнма из светога писма, пзбаци на и,р» 
шетку ово неколико ријечн : »А сад, драги моји, ивјмо за ње- 
гову душу ; јер он је радо нмао пнће, наш драги покојннк, на 
не би било лиЈепо од нас, кад не бпсмо и ми ннћем прославилв 
његову посмртну славу.«

— Како рекосте, оче ђаконе ? Мој је отац радо ппо ? про 
дере се Трепниковљев син, који је смирио већ неколико ета- 
кленица. Чекајте мало!

— Јест, ,ест, радо Је ппо, одговори ђакон, а од вас, Тро- 
Фпме Дпмптрвјевнћу, није лнЈепо, него стидно п сраадно, што 
кудите свога покојнога оца, којн је тек легао у гроб, нема 
н’ако једна ура. Пазите ее !

— Пази се ти, заурла ТроФим као ван себе; реци још 
један нут то што си казао.

— И онет вам кажем: радо је пио, одвратп ђакон јогу- 
насто; увијек сам га видио иијана трештена, кад год би била 
каква слава. Ваљао се по земљи.

— Муч’! рикну Трофим.
— Ма немојте се жестити, драги пријатељу, утањи ђакон 

онако миропомазаним тоном, а све га већма споткцаше штуца- 
ње; та не мислим ја зло, убио ме Бог, та ја га волИм од све- 
га срца. Бог да му душу прости и вјечна му иамет! Баш би- 
јаше добар. А, иа за што да не иије оиет ? Кад је велика сла- 
ва, онда ваља да се пије. Ја не велим да јо он нио уз чаени 
ност, то не, ни да’ Бог! Ја бих лагао, кад бих то казао, а ла- 
гати, — гријех је велики ; ма што је истина, истина; видио 
сам га овим мојим очима иод столом, а домаћица му сипаше 
студену воду па главу. Бјеше иијан као свиња!

— Оче ђаконе ! . . . повика прото, који се за то вријеме 
задубио био у разговор са ђенералом, од кога га тек иошљед- 
ње ријечи отргнуше : оче ђаконв! шта ће то рећи ? . . .

Али глас његов изгуби се у ужасној граји те се диже. 
ТроФНМ, као помамап, скочи на ђакона, шчеиа га за гушу, обо- 
ри га на земљу, иа једном руком стано га свом силом дрмуса- 
ти за браду, а другом га, што је игда могао, удараше гдје је 
стигао. „Ха ногани, хул>о, ниткове! рикаше ТроФИМ ; показаћу 
ја теби како се грди мој отац, нсето иијано, и т. д.“

Свн пођипаше; газда од гостионице и његови момци ноте- 
коше да их разваде. У журби л гунгули иревалише астал, те 
еудови и стакла полетјеше на комаде, а вино се нросу по поду 
и ио хаљпнама присутнијех гостију. Оцу Рођонову пропаде 
скупоцЈена нова плаветна мантија, те стаде ђакона ироклињати 
п ПЈшјетити му да ће све то иеквјати. Оне двпје пјанчине, еа 
свијем без свијести, гушају се још једнако и ваљају по поду, 
трговац још једнако стискао ђакона за браду, а ђакон риче као 
заклан во : »у помоћ! у помоћ! уби ме!« Једноме од присут- 
нијех понова паде на памет сретна мисао, те зграби иуно виЈе- 
дро студене воде и изручв на главу трговцу и ђакону. Ово 
Је »дјејствовало« ; обојица се гунђајући раставнше, а ту првла- 
ку употребише присутнн, те их с пода покупнше и еложише у 
одвојене кочије, па их оправише дома. ђакон је у кочији брзо 
до:пао к себи, те најнриЈе поче горко плакати п јецати насло- 
њен на раме ииеара који га праћаше. Но одмах за тијем окре- 
иу други крај, те стане иојатн све тронаре и кондаке преко 
цијеле годнне, што му падоше на памет; на пошљетку стаде се 
клети, да он није био пјаи, нсгоје онаЈ објешењак, ТроФнм, хтао 
да га осрамоти. Весели ђакон није хтио да иде дома, и тек се 
онда смирио и склонио на то, кад му је нисар стао пријетнти 
да ће звати жандара у помоћ. Што се тичо Трофима, ога'> је 
засиао као заклан, чим су га сложилн у кола, и одмах се код 
куће стропоштао у кревет.

Отац Рођонов бјеше љут као рис, јср се. он увпјек хваља- 
ше, како се добро влада њему подручно светтенствз. Шта ће 
сад бнти, ако се ова брука чује н разгласи ? Да то не би било, 
прото даде опет избрисати под в позове све госте за астал> 
Алн отац Ннко већ није могао више вздржаш, толако га 
је згадио овај догађај. Ирви пут у свом живогу он је 
несрећу да то види. Кад је била највнша граја, ок пе 
жи своју гаубу, взвуче се на иоље, викне првога 
кога видје, и за једну уру био је дома, алн сав н* 
као укочен од зиме, јер јо снијег још једнако иода

Кад се граја мало стишала, отац I ођонов но* 
жи очима. Примјетивши да га нема, махнс главом 
овако: „Ето га оиет, гдје се кочи! Као да је мони 
остати. Могао је и он мало причекати. Али он хсћс 
тац, не може да гледа бруку. Ај, ај, тај ми јс свст 
днјао ! А ђакон ће ми сјутра платитк !“


