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Крсткдата пз Србпје у- 
пућује ее Велимиру Вало- 
жићу у Биоград, а из дру- 
гијех крајека иод адресом 
Р. КашаЈапоуЈб СаКаго- 
(аа ,.Црногорку“).

Прстнлату иримају с ;» 
наши кн.ижари и н< в - 
нарске скспсдиције. 1е- 
Франкираиа ивсма не прм- 
мају се.

Врој 24. Цетиње, 27. Јуна 1885. Година II.КЋЕР МОРСКОГА ЦАРА.
(11о Лермонтову).

У сиљему купао јо мору 
Млад царевиК коња црногрнва, 
Зачу гласе .. . њеко га дозива : 
„Погледај ме царевићу млади, 
Дођи амо, уста мн ослади !и 
Коњу иламен из ноздрва лиз’о. 
Воду нрек’о и ушима диз’о,
Ногама је о валове био,
Те иомало нодаљо је плив’о.
Док се опет не зачуше р’јечи : 
„Дођи дико, срце ми изл’Јвчи... 
Немој, немој царевићу иоћи 
Па ћеш самном бити ове ноћи, 
Ја сам кћсрка силенога цара 
Коме нема на далеко пара 1и 
Указа се тада рука б’јела,
То свилену узду узет’ хтјела. 
Мало за тнм ноказа се глава,
У коси со снлела морска трава,
А у глави сиње очи горо 
II љубављу тајном оне зборе ... 
По плећима прскотина пала 
И бисернпм бл’јеском затрептала. 
„Ено мене,“ Царевић јој рече, 
„Стан’ љепото ти ми но утече!ц 
На за косу ухвати је лако,

Бојна рука држала је јако —
Она с’ моли, трза — горко плаче,
Снажна рука све држашо јаче —
К бр’јегу витез одважно заплива,
И исиливав, другове дозива :
„Сакуп'те се, смиони друговп,
Иогледајте ког сада улових ...
Што стојите у збуњеној чети ?
Љенота ве њена нресенети ?!
Јер овакве не виђесте красне ?
И бајније од зорице јасне !. ..“
Тад царовић натраг се обрну 
Он устану — снужди се — протрну,
Јер што виђо у златноме пјеску 
У зеленом те се сјаје б.ГЈоску ? - 
Чудо морско, на реиу зелено,
Љуском змије свуда покривено,
Гђо со свија, дрхти и замире . . .
Из чола му ста да пот изоире,
На очи му смртна магла пала 
Рука бл’једа и’јсоак хватат’ стала —
Уста бл’јеђа шаптат’ еу иочела 
Њеки укор изустит’ су смјела. . .
Тад царсвић оде снужден кући,
Царске кћери добро с’ ејећајући!

Ј. Пспо8’л1*-Липовац.
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УСКОК Ј А Н К 0.

Приповијетка из црногорског живота.

V.
(Наставак).

Огаљ гораше неједнако.
Чае бп нлануо те расвпјетлио чудан ирпзор.
Глава рањеникова вираше испод покривача, те она-

ко блиједа и исппјена, а према тренутпој, блиједој свјет- 
лости, чињаше од као да је одсјечена.

Дјевојка не мпцагае се, колико нн камени кни. Сје- 
ђаше оборене главе и прекрштенијех руку.

Она двојица лежаху наузнак, један до другога и 
покривенп струкама. Како пм се грудп, од сиажнога ди-

сања, падимаху и слијегаху, тако се и иокривачи иа 
њпма кдобучи и улегни

Оружница би одсјсвнула великим блијеском; но ча- 
ђавом шевару боје се прелијеваху; по пријебоју иовјс- 
шане аљине и стативо пред њим, као да ноиграваху.

А кад се иламен слегни те свјетлост одсегни за 
њим, остало би свијетло гумнашце око огњишта, а по
ноду о дувај.........  ‘ 'т ПТарко



ЦРНОГОРКА.

иоисиразио би се тада на иогама Јанковнм, иа му очи 
засјај као два алема кроз полумрак

Тако је трајало комад ноћи.
Цура, уздахпувши, диже се, подјари огаљ, иа у- 

зевгаи кудјељу са пребоја, сједе опет па ковчег п стаде 
нрести.

Чујући како се вретепо врти, мачак скочи са кре- 
вета, на леже иред њеннм иогама. Он избуљио очи а 
наћулио ушп, чпсто као да се днвн и у себн есанп : е 
мачка пије а мачија работа ! А кад му се додија слуша- 
тн одиже гушу, на иоче п он и утаљн што је љеише 
умио своје нредиво.

У селу огласпше се први кокоти. Домаћп нјевци раз- 
јеђени, ваљда, што се оиознише, те што ће их сјутра 
даи дружина моћи прекорпти, одазиваху се учестано пз 
тезице.

То тргпу Стану из љенпјех мисли, па положившн 
кудјељу, нагну се над раљенпком.

Па лицу његову ие бјеше трага животу.
Цура ирнпесе ухо к љеговнм уснама, да се увјерп 

дише лн.
Слабачко бјеше днеаље му.
За тијем она дохвати кокошиље перо, које умоче- 

ио стојаше у чаши са медовином, па љим премазп му 
усне.

Раљеннк отвори очн п уздахну.
Она потече да иотакне огањ п да припали луч, иак 

се брзо врати.
Поглед Јанков бјеше мутан и расијан с почетка. 

Она одмаче луч, откри му груди п дохвативши га за 
руку, стаце га дозпвати.

Јанко се мало по мало прнбра и уирије зенпце 
иут ље.

Два румсна облачића, у тај мах, покрпше му бли- 
једе јагодице, а благп осмјех запгра му иа обамрлим 
уснама.

Љој задрхта луч у руци.
„Јапко, како си ? — запита га, дрхћућим гласом.
Оп се напрегну да јој одговори, али га снага изда- 

дс н очн му се еклонише. Румен му с лица ишчезну, 
али му на љему оста као нека ведра повлака, —- од 
ирнлике као мртвацу којп се задовољап са свијетом ра- 
стао.

Стана се препаде.
„Жедпи лп тн се ?“ упита га, то толико да му ие- 

шго рече.
Он трену трепавицама.
Дјевојка брзо усу мало медовнне у ожицу, поду- 

хватп му н одиже главу, на га залп, па наелак спусти 
му главу п иокрије га.

И оста тако иеколико трепутака, држећп луч у 
руци.

„Боже мој! 'добри мој Воже!“ рече иура. — У тај 
нрости узвик нагомнлало се много. Бјеше ту п молптве 
и срџбе и очајаља, колнко би једну књигу напнсао.

Огаљ се бјеше разјарно, те она двојнца почеше ее 
врнолитн. Медик обрну нлећи огљу н иоче да говори 
иза сна. Сердар, иа против, обрнуо лпце к топлипи, а 
отворио очи.

Стапа баци луч на огљиште’ и еједе нрема оцу.
„Тата !“ зовну она лагано.
Сердар ие гледаше п ако му очн огвор.• бј< ху.

То му се често у сну догађаљ .■ кћп му је зиала, иа 
се овога пута хтјела увјеритк д‘„ ли је будап.

„Пејо !“ зивну она и друг м.
Пејо извуче руку исиол струке, иа је преви под 

главом. У истн мах уздахну дубоко и затвори очп.
Она се >.да дпже и отиде над раљенпка, кога је 

неко вријеме г ■• атралн, иа нзвадивши псшто из ковче- 
га, поврну се опет к огљншту.

Бјеше узела чеша.љ.
Како сједе, поче раснлетати косу. Вијепац бујне, 

вране косе, просу јој се ииз плећп, по раменима, на 
груди. Сјајни бичеви бјеху, уздуж и на размак, помало 
улупљеип од уплитања. Она провуче ирсте неколико 
пута кроз-а љнх, на их стаде чешљати.

Тек што то поче, чу неки шушаљ око куће. Учиље 
јој се као да чује аке кораке. Брзо тури чешаљ за 
тканицу, а косе превије па тјеме и нокри гладу каии- 
цом. Бојала се да збиља ко не рунн, па да је затече е 
се чешља, јер у Црној Гори то се дјевојкама срамота 
годи.

А кад тамо, кпша почела ромиљатп, те капи љоска- 
ху по сламеному крову. Стана огворп врата и иромоли 
главу да впди нсбо, нак поврну се и настави што бје- 
ше почела.

У толико и отац јој поче да иешто иза сна гово- 
ри, баш као да замјени свога лези-друга, који бјеше 
ирестао булазнити.

„Удри, удрн, за крет часни !“ сокољаше он некога, 
а обрве му се набрале, а лице му трзавица снопала и 
неколико круппнјех капи оросило му чело.

„Тата, тата!“
„А, урте соколовн !“ гракну он што је икад боље 

могао, — а знамо већ како је могао да впче.
Раљеник јаукну.
„Тата мој, нека!“ викпу дјевојка н потрча к н.ему.
Сердар се у тај мах одиже; грчеви му лице ску- 

цили, а поблијеђеле успе разјаииле се.
„Тата мој, што тп је иоћас ?“ заваии Стана.
Сердар љосну плећима на иустпну, као мртав. Као 

прољетпп ћух вјетра, тако силни уздах оте му се пз 
груди, а у пеги мах двпје крунне сузе скотрљаше му се 

! ннз образе. Дпсао је као што днше човјек кад је у
иајвећем трку.

„Куку мени, јадној !“ кукаше му кћп.
„Убнше га !. . . Ао мене, Мплуне, дијете моје !“ 

рече сердар стељући.
Као да јој се ледени шиљак у срце утаче, тако јој 

би, јадној дјевојци, чујућп ријечи. Опа понесе обје руке 
на груди.

Сердар се сад промјени у лпцу. Мјесто жалости 
обузе га срџба п ирегнуће, па клнкну :

„А, соколови осветите ме ! А, Јанко, Јанко....
Но му Стана не даде да довргпп. Она му упрнје 

обје руке у рамена и то таман кад поново ћаше да се 
одпгне.

Сузбнјен тако неиадно, Пејо иаде на нростирач, на, 
као малакшући од ране, једва изговорн :

„Ето, убигае и мене!“
То јој се ражалп, на пемогав се вигае савладати, 

клече крај оца и бризну плакати.
Јанко, можда бјеше све чуо, а може бнти што га 

раие бољаху, јаукаше доста гласно.
I Оиа. јед::ако иласући, дрмаше оца.
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Сердар се нагло пробуди и сједе.
Видећи је плачну и расплетену вигае себе, а од сна 

узбуђен, сердар не мога за неколико да ироговори, но 
је гледаше укоченнм ногледом.

„ПТто ти је Стане ?“ заппта н&јзад.
Дјевојка сједе крај њега, загрли га п наслопнвши 

своју главу на раме му, нлакаше тихј. Иа кад се умври, 
каза му што је ражалило.

Сердар мучећи, диже се п оде к рањенику, иа сје- 
де па ковчег.

„Лези ти дијете, ја сам се наспавао !“ рече јој.
Опа се брзо ишчешља, па се пружн на очево мје-

сто.
Тако је трајало до нрозорпце.
Онда се пробудпше сви, иа ношто се неко вријеме 

врзаху ио кући, сердар, жена му и снаха одоше ка 
граду.

Видар ногато се умио, сједио је у авлпјн, чекајући 
да цура иоспреми кућп.

У толико дођонга из комшилука двојпца, тројица, па 
сједогае крај љега и заметнугае разговор.

Видар бјеше висока раста човјек, окошт н жуте 
длаке, по годинама средовјечаи. Рекосмо да је био из 
Црмничке нахпје, од нлемена Илпчковића.

Видање, у кућп љеговој, нредавало се са оца на 
спна, кроз много нарагатаја. Прпча се да је неки Плич- 
ковић у давно доба служио у Медиковпћа у Пагатровн- 
ћима. Тп Медиковићи бјеху та .ођер народни видарп. 
Газда, код кога је служио, имао је внгае синова, али сви 
бјеху неуредни људи и расппкуће. Старац слутећи да ће 
му се кућа брзо петражпти а с њом и та вјегатина, изу-

чи свога слугу, који бјеше бистар и доброћудан момак. 
Кад старац умрнје, он се новрпу дома у Црмници.

То је био ирви Иличковић, народнн видар, — а можда 
је отада внше од двијеста година.

Од њега до данас ненрекидно бивали су и још су 
то. Колико их је год мушкајех глава у тој иородацн, 
сваки изучи ту вјештину од свога старијега.

Иличковићп су чувенн не само у Црној Гори но п 
у Херцеговнни и ио свем нриморју. У свнм тијем кра- 
јевпма, кроз ето стотнне годипа, они бјеху једнни вп- 
дари.

Највјештији су око рапа од оружја, јер то је нај- 
потребитије било да видају, па се у томе, у дугом вре- 
мену, извјежбагае. Многи изображени људи свједоци су 
били њихове велике вјегатине у томе; догађало се да су 
опп излијечили рањеннке са којијех су доктори руке дн- 
зали.

Ио њекијем видарским радљама, (па пр. вађење ка- 
мена и траианацпја главе). могло бн се судити да су Ме- 
дпковићи прпхватпли грчку и аранеку медпцину. — А 
могло би ее лако дати да је и та кућа поријеклом била 
грчка, јер је у Приморју бивало тога. — Пличковићи су 
дакле од Медпвовића нримнли и ио нрсдаји издржали ту 
вјештину.

Велико ногатоваље које су у народу уживали, углс- 
дало се у понашању сердаревпјех браственика, према 
„медику“. Он је достојанствено сјсдио и разговарао се 
с њима. Кад видје е је доба иослу, он сс диже и нође 
у кућу. Остали нођоше за њим.

(Наставиће се.)
С. №.

Утј еха при оскудици новаца.
Он — а ви га назовите и Емнедоклом из Агригента, 

ако вас је воља — добпо је јуче гаљедеће писмо из ре- 
дакцпје журнала Н:

Поштовани господпне сарадпиче !
У нагаем такмацу и супарноку В. изагаао је члапак : 

„Новац све и сва“. Нрограм нагаега листа, који је уде- 
шеп за опсежиији круг читалачке иублнке, ни у чему се 
не слаже, иа ни у самом наслову тога чланка. Особито 
иас вријеђају они гпоми и аФорпзми као н. пр. „чим је 
већа кодичина новаца, тпм је и опстапак другатва сн- 
гурнији : без повца не муже бнти зајамчена будућност 
ни државе ни народа; новац градп и разваљује; новац 
у уредној благајници. то је сила у праведној руци; чо- 
вјек без новаца сличап је гуслама без струна; новац 
влада свијетом; новцем се мјерп служба и способност 
човјека; без новаца се не може ништа ; новац може све“. 
— Кад узмемо у обзир, да се богаетво обично код по- 
једннаца налази, а већнна мора често пута и од глади 
сканавати, то вам јс онда лако разумјети, какав ће ути- 
сак тај чланак на наит ирости народ учинити : оп ће га 
сиромах највећом тугом нредусрсети и ирочитати. Зато 
вас најуљудније молимо, да, у смислу нашега програма, 
нанигаете неколико редака цротиву те софиетичне школе. 
Вгдући да аа п лисх азлањ ондан, то га^; нрепоручујемо

за рукопис, да нам приспије иа вријеме. С поштовз 
љем. Н.“ —

И кад сте ово чулп, то вам сада нпје загопетка 
рашта се јутрос бнјагае скунпло онолико спле народа 
пред великом кавом. Читао се ту журнал II.* п у њему 

I знамепити чланак вагаега Емпздокла из Агригента под 
насловом : „Утјеха нри оскуднци новаца“. Чланак је чи- 
тао нски ноно, мало бољп од онога пз Горскога Вијспца, 
али га је народ оиет највећим љубопиством слушао. Ја 
нијесам стенограФирао оне ионнне : ум . . . дам . . . ам . . . 
би . . . ну . . . но . . . на . . . гаа . . . ра . . . , него из исто-
га журнала нреписао тај чланак у цјелгага. Ево га :

„Новац! Шта је новац? Пајгрознпји иропалазак, 
највеће зло овога свнјета!

„Оне заокругљене нлочице злата, сребра или бакра, 
иа и она четвероуголна нарчад хартије од нелена, трња 
и руметина, не даду се ни јести ни нити; код њих би 
човјек могао и од глади скапати.

„Новац је узрок таквпх несрећа, с којнх су се мпо- 
ги људи п народи ја заразили, ја потомили. Новац је 
истакао силпе хајдуке и јаоше, који су снаге неизброј- 
них држава могли у једну стунпцу сабити, на онда не- 
прегледне војске на проклество својих комшија издржа- 
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јих сусједа сподобили, крвави зној милиона својих иода- I 
ника у амбаре и магазе закључали.

Приђе него се новац пронашао, није бпло пикаквог | 
пореза, никакве стајаће војске. Пастири су давали гла- ! 
ви народа својега по једну овцу из стада својих; впно- ■ 
граџије по једад аков из подрума својих, а тежаци де- ! 
сетпну онога, што им је земља дала. Они се нијесу ту- 
зкиди на жртве своје, ни плакали за љима, јер су од љих 
онет као браћа сви заједно благовали. Имућнији газда 
радо је давао љиву своју нод закуи, и од ље је тражпо , 
тежаку само толико, колико је било доста љему и при- , 
јатељима љеговијема. А газда би се морао зачудити, ска- • 
менити, да му је икад слуга љсгов иснлатио дуг свој 
глибавим нарчадима хартије. Онн су се сматралн браћом, ј 
синовима опће мајке зсмље, иа су зато и жнвјели па љој • 
свп једнако као браћа, као људи.

„Лакомаца и тврднца пије билс ; сваки се радовао | 
срећи ближљега својега, као да је на љеговом дому. Јер ! 
се тада пмаља нијесу под кључ држала; што је земља . 
родила, у томе је свакн дијела пмао. Глад је могла но- ' 
морити само један иарод, алн никад Фамиљу или човјекз. ! 
ЈБуди су радили свп за једнога, а један за све; мсђу [ 
љнма је владала права љубав, слога, браство и једиакост, |

„Прпђе него се новац нронагаао, доброчинство је * 
било онћа крјепост, ако се још крјеношћу може пазвати I 
оно, што је иошљедица нагомиланог богаства. „Дођи к ј 
мени“ — говорио је газда сиромаху — „иа се накраси 
мојпм лебом и вином! Хоће ми се љетина покварити, а 
кетва је и тако онет пред вратима. Шта да чувам своју 
чуку за црве, а тебе да пустим гладпа и жедна ?“ Тако ! 
је говорио стари Славјанин брату својему и у томе до- | 
брочннству надмашивао је све иароде.

„Новцп су ноставилп разлнку међу сталежима; опи 
су изазвали код људи чежљу, да се уздигну једни 1 ад 
другијема. Данае ћете наћи с реда богаташа, којп није- 
су за онће добро нпкад нп једне длаке из своје главе 
• двојили, како гледају неким оеобнтим презрељем на ка- 
квога несретнога гољу, коме еу ђедови народау слободу 
и независност сачувалн, а он, борећи се за ту слободу и 
пезависпоет да не проиаиу, оетануо сиромах п без ко- 
шуље. И тешко је сада да таквп надри-главе осиромаше. 
Ја мислнм да бп ц само небо на велнко чудо бпло, кад 
би их шћело довести до просјачког штапа. Њима је ци- 
јело имаље у тврдн метал иретворено, иа сачувано код 
разних дужннка. А тога. приђе новаца, пије било, него 
је п пајбогатији, као и најсиромашнији, од ваздушних 
елемената завпеио. Од најмаље олује, града, знмске ци- 
че, или љетне омарине, свакн се једнако бојао, сваки без 
разлике ирнносио жртве боговпма, да се смилују наро- 
дима п да га од непогода спаее.

„Истнпа је жива да народи, приђе новаца, пијесу 
знали за никакву туђу нотегу ни луднло. Новци су ди- 
гли народе нротив народа; посијали међу људпма мржљу, 
раздор и неслогу; нашли брацког пздајицу, данродадом 
непрпјатељу својему. Да није новаца, не би бпло ни 
Вранковпћа. — Српство би бнло слободпо, сложно и не 
зависно. Јер, ко бн ситан био, не бп више тражио, а си- 
тани бпсмо бплп сви код толико богатих земаља, етоке и 
чедних радника. Свакп би љубио љиву п камен свој, 
зашто не бп могао нигђе путоватп као просјак на рачун 
сићега гостонримства. А кад би се кренуо камогођ, нра- 
ћен охолом свптом, од свакоје би га стране људн гони-

1 ло неирпјатеља. Да није новаца, ми бнсмо се внше

погатовали и љубпли; код нас би и у практпчнп жпвот 
стуинла она мудра народна пословица: „Ко своју кошу- 
љу презире, туђа га гуњина дереи.

„Кад није новаца било, самн посједници бвлн су 
чланови парода. Свакоме се зпало своје имуће, а казне- 
нп законн примијенивали су се само на очевндпе случаје. 
Нравниа је могла свакоме своје са штапом у руцн из- 
мјерити и одредити, једнакост људн но количини земаља 
одредити и увијек' забранпти, да нико, на штету другога, 
не однесе два нашљества. Нико није познавао па новцу 
богатијех људи, ових правих нсконаника човјечапске сло- 
боде; срества, но којпма се дугови нраве и хиљаде дуж- 
нпка у ронске окове спутају, нијесу људи нпкад нн слу- 
гаали нн глсдали. Ђеца нијесу могла ироцијенпти поља 
отаца својих н од љнх захгпјевати, да им, нрема цијени, 
љихов дно одвоје. Све што је ко имао, врпједило му је 
само за оно, што нма, а за ншнта друго.

„Приђе него се новац пронашао, судбипу иарода 
рјешавале су мудрост и снага, ова ирава одликоваља 
људи и жнвпна. Кукавице н божје наказе пијесу. моглп 
савладати јупака новцем, а пристун у тајпе државне са- 
вјете није тада тако лак био за неколнко грла коза, ова- 
ца или говеди, као што је дапас за нризнанрце од сто- 
тина, хнљада или милиона.

„0 сретна времена, з&копана у јазу прогалостп ! 
Нека ногину новци и сва богаства на иапиру, да вам се 
опет нрпблпжимо, да вас опет иза сиа пробудпмо! Како 
бисмо умјерено, како мирно. како спгурно живјели. кад 
бисмо могли без новаца све нлодом наше земље исплаћи- 
вати ! Тада порежџије, бегови, газде, патрони, суци и 
дужннци пе бише пам ппшта више узвмали, него што су 
у стаљу сачуватп од црва, или је само њима за обичну 
иотребу. Иросјаци бише били задовољнп са љиховим 
свагдаљпм лебом. Не би се више нпшта залагало; добнт 
бп се увијек мјерила према корпсти а цваицмка на тала- 
јер остала бп за ужас п уклнп српских покољеља.

„Не очајавајте зато, браћо, у оскудици новчаној ! 
шта вшпе, тјешите те, пастојте да се и тога мало, што 
их пмате, курталишете ! Бацнте ваша богаства са пани- 
ра и из сандука у море, или их отпремите, као казан, 
оним злобнпм народима, који вам шаљу каву, чај, бпру 
и остале нове моде пића и јестива. А ви, кајишари, из 
вароши и градова, бадава гулите кожу јадноме народу ; 
доћп ће и вама вријеме, кад ћете морати од глади цр- 
кавати код свпх вашнх дуката, акција и признаница ! Ко 
мисли да је рођен за што друго, него да сади и опло- 
ђује, вара се. Оиаметите се за то, па пријенпте свп је- 
дан уз другога за земљу, радпте и жнвите као браћа — 
као људи“ !

Господин попа, као гато сам већ казао, није горљи 
чланак овако обло п бистро чптао, као што сам вам га 
ја овђе преиисао, али га је народ лнјено и из пола рп- 
јечи разумио. Кад је свршпо чнтаље запитаће га слу- 
шаоци :

— Шта мислиш о томе, попо ?
Попа иоглади браду, замнсли се малко, па ће онда:
— Впди се да је нпсац учевап човјек! Овако могу 

само школовани људн писати.
— Мн не разумијемо што говориш, него нтм тн 

кажи, је лп то добро ? — примјетиће неки.
— А ко зна што је боље, ђецо моја ? Бог, који је 

еве најбоље створио, он ће све најбоље и у реду др- 
жатн — одговори поиа и устане.
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— Вала, вп попови често вашега Бога по устима ! 
нлачете; све што вам није мило казати, то за љим кри- 
јете — издере се једап пз краја на сиромаха ноиу, мје- 
сто да му захвала на читаље.

— Па то им је и занат — наставиће други. — 
Кад би они свијету казали све што знаду, ко бп од њих 
више потребе имао ? Морали би сиромаси и корицу 
хл>еба пожељетн. —

■— Баш сте права ђеца! Потеглп сте за конон, па 
извукујете уже. Разговарајте се како Бог заповиједа ! 
Оставпмо господина попу на миру, него шта ви мислите 
о овоме, те нам је читао ? — покараће их један старац, 
који је све дотле симспју пушпо.

— Хоћеш да ти кажем, што мислпм ? — рећп ће 
му једно момче, на кога једва ако је било вретено 
нређе.

— Да чујем ! —
— Свакп се мучп да жпви — отпочеће оно : — I 

неко копа земљу, неко вуче кола, неко служи, неко кра- I

| де, неко кајпгаари, а неко и пише. Ко је хптрнјп у св< 
ме раду, тај је задовољннји и својим ноложајем. Да онај, 
те је то инсао, нма штогод, не бн му од тога ниигга на 
ум пануло, него би славио и цпјенпо иаре као и онај 
ирви, те нам га Је истн господин поно читао. ЈБуди ску- 
пилп мудрост из дубокијех књига, па не знаду на други 
пачип стећи кору хљеба, него се вазда о нама чегау и 
отиру, један овако, а другн онако. Не вјеруј ни једноме 
ништа ! него, ако пмаш штогод, прнчувај и притеци ; 
ако немаш ништа као нн ја, а ти свирај у дудук ! Ками 
нама, чекајући помоћи од оппјех, којн не знаду ни сами 
себи лијека наћи ! —

ЈБудп се насмију и разиђу, а ја се пешто смислим, 
на закључим овако :

— „Имали су разлог сви тројица: и онај, те је 
писао у славу новаца, и онзј, те је протпв њпх говорио, 
н овај те је обојнци ишчитао ову молитву.“ —

Филил Ј. Ксвачезић.

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

(Н а с т

Освапу понеђелник, бјсше 25. Март — дан светијех бла- 
говијести.

Тек сунце бјеше окитило сјајем својијем врхове Костади- 
иа, кад главари иочеше разилазити се е Ријеке. Неки окрену- 
ше лађама, како ће ријеком и блатом извеети сенаВир, — то 
бјоху главари од Црмнице ; неки отидоше испод Костадина, 
друмом који води к Цетињу, — то бјеху главари од Цетнња, 
Његуша, Озрипића, Цуда и 'Кеклића; овијема се бјеху при- 
дружили и главари Ијешивачки, који бјеху кренули да ее ире- 
к) Цетиња, Ћеклића, Озринића, иа преко Ластве озроннцке 
врате у Пјеишвце; неки пак главари отидоше уз Павлову стра- 
ну, — то бјеху главари од једног дијела Ријечке нахије; од 
ЈБешанске нахије ; од Врда, Пнпера и Куча.

Тако за тили часак и варош Ријека и град Ријечки оста- 
, као пуст; али та пустота нс иотраја дуго. Звоно са цркве 
светога Николе подиже па ноге становништво Ријочко, јер нм 
се тијсм даваше знати да је вријеме да се иде на свету ле- 
турђију.

У 8 сати јутра, Ријека ее опет обуче у свечано рухо. 
Становништво вароши, града а такође и имућније становни- 
штво околних села, — сво се то бјеше обукло у најсвечаније 
ођело, те хиташе са свако стране к летурђији, коју ће тај дан 
свечано служити владика у цркви св. Николе на Ријечкоме Гра- 
ду. Диван еи нризор могао тај дан виђети. С једне страно на- 
род из вароши Ријеке кренуо иреко моста иа уз Јеленску 
страну упутио се иут града; с друге стране упутило се неко- 
лико чељади од ЈБесковца и Јованова бријега ; па и из пода- 
љега села Оћевића иђаше народ у цркву на Ријечки град да 
слуша владичанс-ку службу. Осим овога, тога дана носиће се 
крсти, те то бјешо прикуиило на Ријечки град још вишо на- 
рода но обично.

Девет сати бјеху кад трезвон огласи да се је летурђија 
почела. Царод уљезе у цркву ау то дође и Госиодар Иван с Двором.

Послијв летурђије изидо Господар и господа, а такође и , 
народ, из цркве. Владика Вавило, са свештенетвом, изиде у пу- 
номе црковноме облачењу. Владика држаше у руку крст; један 
нротопоп такође држаше крст, а два млађа свештоника држа- 
ху по јеванђеље; нротођакон владичин држаше кадиониду.

Сад се поче уређивати крстии ход. Најпријед ноставише

а в а к).

се у ред ђеца, двоје и двоје ; при њима бише пристављепи 
два одрасла човјека да држе међу ђецом ред. За ђецом бје- 
ху се метнули у ред, такође два и два, неколико г 
ријех људи од којијех сваки држаше на нрси но 
ну икону. За овијема иђаше владика и око љега св- 
ници. Одма за свештеницима иђаше Књаз Иван 1, 
јовић са својом Фамплијом, а за њим њогови вој: г? 
и други главари ; за овијема најпријед мушкарци, свс дга ; 
два, а за овијсма жене, такође двије и двије. Женско си > 
гао виђети ђе држе једна другу руку за руку, а неке бје 
извадило бијеле мараме па се држаху за крајеве истиј« 
Пред свом литијом иђаху три одабрана момка са барјацим.; 
Двојица носаху црквене барјаке. На једноме од овијех бје1 о 
изображено с једне страно Ускрсење Христово, асдругестра 
не Господње Базнесење. На другоме барјаку бјеху изображе . 
с једне стране свети аранђио Михаило —- патрон славнога д 
ма Нелшњића, а с друге стране св. Ннкола — патрон до . 
Црнојевића. Трећи барјактар носаше народни барјак, на које\ у 
бјеше изображен бијели двоглави орао, грб сриске државе.

Пошто је све било у реду, нроцесија обиђо три иута 
цркве, на се крену низ Распуће те дође на воду Грабовик. и 
ту се сва процесија заустави те се закрсти водица. Ото. < 
процесија крене те дође на Јованов бријег, па отуда низ . 
поток те дође на ријеку. Ту чекаху прииравно лађе, тесе 
по реду како су одили, увезоше у лађо и пријеђоше на 
де; отоло се уиутишо у ЈБесковац у цркву светога Спа 
се н ту зауставише и очита се јеванђеље и друге по - 
молитве и јектенија. Из цркво узеше неколико икона те ; 
јелише народу, па се кренуше крајем ЈБесковца и дођш. 
варош Ријеку, те се ироцесија уредн ио бријегу ријекеиту 
оиет закрсти водица. Отоле се опет кренуше те прско •-< 
иријеђоше и дођоше на брод, па отоло уз Јеленску глаг 
се онет повратише код цркве св. Николе. Пошто дођо: 
цркве, опет цијела процесија обиђе три пута око цркве.

За све вријеме крснога хода, свештсници појали 
квене пјесме, саодговарајуће иразнику. Народ, гогово је 
гласом, прииијевао је „госноди номилуј“ које се је непре 
повторавало. Само у вријоме у које би се зауставили иа 
му мјесту, ијеније народа престајало је, а чујао се је
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лештоаика. При свакоме отпочивку, пошто би <е очита- 
јеванђеље, и закретида водица, вдадика је узимао црковни 

барјак, те на четири стране ноклоном барјака благосиљао на- 
род изговарајући ово ријечи: „Госноде! Господе! иогледај с 
ноба на виноград овај којега јо насадила десница твоја.и На-
род је одговарао једно^ласно : „амин“.

Бјеше већ два сата ио нодне. Владика Вавило, и свештеници, 
уљегоше у цркву, а такође и они те носаху црковне барјаке 
и иконе те се опет остави све на својо мјесто. Онај те носа. 
ше државни барјак отиде те остави барјак у књажевски Дво- 
рац. Пошто владика и свештеници свукоше црковно ођело, иза- 
ђоше ирод црквом те ноздравише Господара с празником. За 
тијем Књаз Иван, с Днором, отиде у Дворац; владика отоде у 
свој стан, а народ иоче се разилазити но кућама. Који су из 
даље били дошли, нијесу со ни нраћали дома него се разиђоше 
но нознаницима у вароши и граду, јер знаваху да ће у вече 
бити коло нред Двором Господаревим.

У шест сати поче се народ окуиљати на Ријечки град. 
Пошто се јо био окунио довољан број мушкараца и женскиња, 
кренуше се к Дворцу, те над дођоше нред Двором, метнушо 
се у иолукруг на дворску пјацу. Пошго се је све било утиша- 
ко, одвојише се два момка од другијсх те занојаше из свега 
гласа : „Сво у славу Бога милоснога, а за здравље Ива Госно- 
дара; Бог му дао и срећу и здравље; и његовој свијетлој 
Књагиљи; и његову сину Нашљеднику. Амин Боже вазда то 
молимо“. — Ово је био знак да се коло иочиње.

У тај час изађе Књаз Иван, са својом Фамилијом, иред 
Двором, те сједоше иа нринрављена мјсета. Пошто књажбвска 
Фамилија заузе својо мјесто, тај час нздвојише се из масе је- 
дан момак, снажан и зоран, и једна невјеета, згодна као вила, 
те поиграше коло црногорско. Иошто се наиграше, ириступи 
невјеета момку те га нољуби у руку, а он њу у лпце, па се 
разиђоше, — момак у груиу мушкараца, а невјеста у групу 
женекиња, јер мушкарци и женскиње не стојаху у једно, но 
бјоху раздијељени па двије групе. За овијем почеше излазити 
гушкарци и женскињв ноиарно. По неки нут играху у коло по 

>и к четири пара једновремеио. Коло играше уз нринијевку 
■ /и&чких пјесама које ноиијеваху чотнри одабрана нјевача —
за и дза редом.

Коло црногорско играло се је цијела два сата, иа га та- 
. а замијсни зетско коло. Одабраше се двадесет лакиЈех мома- 

а и двадесет мтадијех невјеста те се ухватише у коло ови- 
;зм редом: јелан мушкарац, па женскиња, иа опет мушкарац 
>а женскиња тако све редом номпјешано. Свако једно другоме 
јеше метнуло руко на рамона. Пошто су тако стали у род,

<>нда се заноче коло уз ијесму.
„Тече вода валовпта, из камена становнта;
„Код н.е сједн ђевојчица, јсдна божа љепотица;
„Свплу преде гајтан плете, с гајтаном се разговара.« и т- д.

Нјесму но ПЈеваше све коло од једном, но нола кола је- 
1В пут, па друга половнна новтораваше оно што је прва нро- 
1свала. Ово коло трајало је ио сата. За тиЈем одвојнше се 
:енскиње од мушкараца п вратнше се на своје мјесто ; између 

мушкараца нзађо још двадееет момака к лрвијема те учинише 
ојно коло т. ј. двадосет момака бјеху се ухватцли у коло 
ње, па двадосет пспели се овпјема на рамена, п склоиили се 
ђу собом рукама, иа тако нграху зетско коло, ириијевајући 

.кође једну од народнијсх веселнјех ијееама. Коло је ово тра-
ло чстврт сата, на се иосље разиђоше играчн на своја МЈеста. [

За овијем наетуии отпочнвка. Из двора господарева нзнесоше 
добријех вина и другајех нанптака, те се сви окуил.ени иоткри- 
јеннше пвћем.

У то се дижв Госнодар са сједннка, па пође да се прошета 
кроз народ. С њим бјеше Књагнња Маре и Нашљедник Тјорђе. 
Од дворника ни један не иђаше за њим. Из једае гомвле људи 
изиђоше два постарИЈа човјека те приступвДВе Књазу Ивану и 
нољубише га у руку. То бјоше стотинаш од села Горњнјех Ко- 
кота, из Љешанске нахије, и стотвнаш од села Крњица, и* 
Црминчке нахије.

• Од куда ви овђе? Што је узрок тс нпјестејутрос отишли 
дома са оеталим земаљским главарима ?« Заиита Госиодар ова 
два стотииаша. — «Ја сам био кренуо и већ прошао Метеризе кад 
ме срете двоје момчади из мога еела, рече етотннаш од Горњих 
Кокота. Они ми казаше какосу Турци ударнлп на њихово село, 
иа се вратих да кажем тебе Господаре о томе догађају; а ево 
овђе и то двоЈв момчади, иа могу они исиричатв како је било«'. 

На ааиовијед Госиодареву момчад исиричаше како су триста
Турака од Подгорице нријешли преко р. Мораче код Дахиа иа 
се упутвли Љешкоиољем, тедошлн у Доње Кокоте и ту оиљач- 
кали неколико кућа, на за тијем кренули уза счрану ка ће 
ударити на ГорЈ&е Кокоте. Док су Турци пљачкали, у Доње 
Кокоте, прикуиило се Је двјести момака од Горњије Кокота, 
Корнега и Големада те изашли на суерет Турцима таман ниже 
села Горњије Кокота и ту се нобали с њима. Цио еат Је бој 
трајао, али наши надјачаше Турке и Турцн побЈегоше низа 
страну те су нх наши ћерали до Доњијех Кокота. Турцн азгу- 
бише диадесет мртвијех и два пута толнко раљенвјех, од наши- 
Јек иало нет мртвијех в петнајест рањенијех.

Кад ово цепричаше момчад Љешанска, тада поче причати 
стотинаш Крњички :

»И ја сам Госиодаре био кренуо лађом, са ссталом дру- 
жином од Црмнице, п таман бјесмо прошлн Вир кад се указа 
једна лађа, коју бјеше отискао ВЈетар па иђаше подаље од па- 
шијек лађа; али се виђаше да окреће к нама. кад виђе наше 
лађе. Ми мало позауставиемо веслање и кад ее доста бдизо 
примакосмо, тад завпка човјек из оне лађе: »Јели ту стотинаш 
Крњички Станиша Стаменковић ?« Ја се одазвах. Тид онн при- 
маче лађу н нозва ме да у њу пријеђем. Ја познадох у лађу 
два војника пз мога села н пријеђох к њнма. Тад мв онп 
испричаше како је једна чета од стотину Турака дошла на лађе 
под село Крњице и шћела да ее извозе из лађа да удари на 
еело. Али у толико се је окупило једно педеееторо нашс мом- 
чади те ударила на лађо и ироћерали Турке. Не знаду колико 
је Турака иогићуло, алп мисле да Је доета јер су виђели како 
падају у лађе. Од нашијех ногинуо је један, а два се ранвлп. 
Ја сам се вратио овамо да тсбе Господаре пспричам ови догађај«.

»Турци су можда чули да су главари били код мене на 
окупу, па су миелили да се тијем користе, рече Господар, али 
ето Фала Богу моји јунаци доказаше нм да се они умпју биги 
с душманинои н кад нијееу главарн међу њвма. Тако моји ео- 
коловн, Бог вам номогао у вашој неравној борбв са душмани- 
ном! Ви сЈутра рано крените дома и стојте добро на стражу 
нротив душманина.« За тијем Господар взвадв неколико новаца 
и дарова војивцима, иа захвали окупљеноме народу на њихову 
дввну игру и вратн се у двор.

Коло је трајало још до једана!ест еатн ноћн, па се тад по- 
че свак развлазвти својнјем кућама.

(Наставпће се),
Марко Драгокпћ.

ОТАХЗ Х2ХХТСО.
1п вошта варр! сћс ГиШ Гиг сћегсј,

Кад је отац Нпко иошао од протопопа, са својпјем иро- 
;пједима испод пазуха, бијаше са свијем сатрвен. Јсдва се 
•укао до куће, промрмља неколико замршених ријечи својој 
рашеној жени и одмах нотражн ностељу, с које се већ није 
1о за дуго.

1)’пп шеЈевто рессаГо а! топдо 1егс1.
V. 1) а п I е, 1пГегпо, Сап1о XV.

Падне у тетку болест и прсдспазивања његових'ближљих 
исиунише се савршено. Породица му падне у највећу бнједу, 
и кад се је почео мало предизатп од болести, његова Ана из~ 
гледала је исто тако усукана као и ог < . ^но ј®
је >ј нм је помага
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бнло својом шалом. ,ер он је вазда био при доброј ћулп, оба- 
дравао је Никову жену и њсга самога. Али бодест је његова 
открила пред свијетом сав )ад у којем се налазио, и свнјет је 
ночео најетрожаје да га осуђује, оеобито његова брађа све 
штеници.Они еу н»ега вазда сматрали као њекога особењака ; 
сада нак сматраху га унраво као злочинца нрс.ча себи и сво- 
јијема. При том су се бојали да им његова Фамилија не надне 
на терст и пребацивали еу љуто нону Нику, што је евојом 
охолошћу и занесеношћу пао тако ниско, да је већ на ругу и 
и срамоту цијелом „поштеном^ свештепству. Понадије су окре-

%тале Ани леђл, кад су је видјеле у каквнм хаљинама нде: 
закрпа на закрпи ; а ноњеке би злурадице долазиле к њој то- 
бож да је иитају треба ли јој што. Једина гђца. Агрииина, 
коју је дјевојачко срце вукло к Јевђснију, долазила би сваки 
пас к иопу Нику, тобож због болести његове, а у ствари самој 
да со еастане <• ироФесором. Ваљда је због тога и ноказивала 
своју добру вољу и еимнатију. Но њена причања но новратку 
кући још су већма дражили оца Рађонова. Понови су с иочетка 
говорили један другом на ухо, а послије се то разгласило по 
цијелоЈ парохији, да је поп Нико помео памећу. На то су до- 
лазили многи к нроту, да га питају, је ли истина. Овај није 
одговарао ни да јест ни да није ; но такво одговоре добри 
свијет обично тумачп са: „јест“.

У иочетку часнијех ноета, ион Нико је већ могао излазити 
и почео је служити. Врат му је нрепоручио, да нгго више пази 
на себо у рнјечима и дјелима; он ее сам зарекао, да ће из- 
бјегавати свако особењаштво и да ће назити на својо интере- 
се, у колико му то савјест доиуштала буде. Одрекао се сваког 
давања милостиње, и нредавао је својој Ани све што је од 
парохије добнјао. Али за вријеме док се предизао од болести, 
он је много размишљавао о тим парохијским приходнма, на је 
дошао до тог убјеђења, да би могао иримати паграде за вјеи- 
чавања и иогребе, јер су то услуге које се чине у грађанским 
нословима, али за исновиједање не бн ее могао ни по што 
дати нанлаћивати. Тај обичај, распрострањен у Русији, љему се 
вазда чинио одвратан. То, говораше он себи, није званичан 
посао који со од мено тражи ; ја сам смртни нредставник Су- 
дијо срдаца, пред којега ваља сви без разлике да излазе, јер 
су сви једнаци у својим слабостима, својим иогрешкама, својој 
потреби духовне утјехе и милости ; и ја, безлични повјереник 
њиховога покајања, не могу се дати наилаћивати за једну 
услугу која је најузвишенији знак моје службе. Људи на ово- 
ме свнјету само су иред тијем еудом једнаци, иначо сујета 
људска нрави разливе и у самој смрти.

И, убјеђен о правој истини своје идеје, он је припођаше 
у дјело. Украј амвона, за којим јо иеповиједао, постави тас. и 
кад год би кога иеновједно те би овај носегнуо за кесом да 
му плати, рекао би му иои Нико: „Ево овдје тас, иа нриложи 
колико можеш за сиромахе, а мени нијеси ништа дужан. За 
Господа чиниш то, који јо у сваком еиромаху."

Просвијетљени људи, који су се код њега исповиједали, 
разумјели су то и одобравалн ; богати трговци чудили су се 
и чнсто смели иред овом промјеном уобичајеног реда ; мањи 
људи чосто су се забленули, кад им тако рече, и, всћнном, 
спустили би иружсни новац опет у свој шпаг. Но сви су; као 
и нехотице, љуто иребацивали попу Нику, што квари адет, 
разгађали су о том свакојако и на иошљетку сматрали су га 
као луда чов,ека. Протоноп јави оцу Николајеву и Јсвђеиију, 
да би имао с њима да говори. Рсче им, да се ностарају да 
нађу друго мјесто за иона Ннка, јер и он и сво свештенство 
па и већина нарохијана, не ематрају га друкчије него као да 
није више при чиетој свијести и да је савршено иоманитао 
иза потоње болеетн. Он им није хтио казати, како је одмах, 
чим је чуо да је нои Пико намјестио у цркви нри исповијести 
тас за сиротињу, сазвао гве свештснство на внјеће и како су 
сви закључилп да се такав особењак не може више трпјети у 
њиховом друштву. Пожурили су се да ее курталишу таквога 
сабрата, који је не само оголио и могао би им иастн катерет, 
нсго се још усудио да им прсвали најиздашвији и најсигурнији 
ваган њиховијех нрихода.

Тако не може радити човјек при здравој свијести. Поп 
Нико је иолудио ; они се о том нијссу сумњали. Саглдсили су 
сз, да то забашуре, иод условом, ако отац Николајев у тиши- 
ни уклони свога зста. Не усхтје ли овај, онда би протоноп 
био нринуђен, да пошље ранорат светом синоду и да у том 
раперту окпте сва особењаштва пои-Иикова, а онда се всћ

зна шта би било ... Па, ако би, у слијсд нстраге, отац Нп < 
не само изгубио ову иарохију, него би још био проглашен као 
неспособан за сваку другу, Рађонов не 6и био томо крив, он 
пере своје руке од тога. Бадава су молили и преклињали ста- 
ри иои и Јевђеније, прото оста нј вејој одлуци.

Кад је Николлјев иза тога дн: > оцу Нику и својој кће- 
ри, да им јави ову новост, ужасан , ризор тада настао. Чи- 
тав нљусак најружније грдње и жестокс-г срамоћења иросу се 
на јадиога оца Ника, тако да је овај збг.ља помислио да је до- 
иста иолудио. Иснод браде сгарога но:;а куљале су свакојаке 
погрдне ријечи исказиване ужасиије ч пријекорима и љутином. 
Стари ноно дошао као ван себе. Једва га је могла мало стн- 
шатн кћи му Ана. Но и ова је с иријекором иогледала на Ни’ 
ка. Кад је старац с исовком иошао и кад су остали сами, из- 
бациће Ана : „Убио си и мене и ову дјецу ; сад смо ето про- 
сјаци !“

Цијелу ноћ ее јадни Иико превртао у постсљи. Свалила 
му се туга на срце, којим је жарко љубио своје, а своји га 
еада остављају. Сад је у свом нространству и свој дубини 
осјоћао ону вељу жалост, која је н Меуса Христа вшие тн- 
штала него сво муке којима ла мучише, жалоет која је у Је- 
ванђељу изражена овим ироетим ријечма :. „II тада га свн оета- 
више“. Ко је год искусио у животу свом смисао тих ријечи, 
испио јо чашу жучи до дна.

У памети евојој стаде иребирати све редом узроке, с ко- 
јијох је донао несреће, те, као да угледа како се иред њим 
отвара провалија пронасти, повикаће сам у себи : „Дакле баш 
је истина ?“

Неколико дана за тијем пође иа нут к свом другом брату, 
којије био свештеник у његовом родном мјесту. Јекђенијо узмо 
на себе бригу, да му нађе друго мјесто; — на Петроград већ 
није било ни мислити. Јевђенијо је љубио свога брата вазда, и 
ако га је у себи укоравао, (што је поп Нико врло добро знао), 
те је Ани иозајмио њошто новаца, да узмогне поћп с дјецом и 
с Ником. Иродаду и оно мало сиротиње у кући, а и гроФица 
им нружи њешто новаца, да се могу ирехранити за њоко ври- 
јеме, а да не иадну баш са свијем на терет сеоском поиу.

Неколико мјесеца доцнијс, гроФица, која је живо радили 
за попа Ника, нађо му баш добру нарохију у једној вароши 
у гувернији. Пожури се, да му то сама јапи пнсмом. Али > о- 
слије исколико дана Јевђеније јој покаже ово иисмо :

„Драги Јевђсннје.
„Наш ннгда незаборавл.еии Нико умр’о је јучс иза кратко 

болеети. Баш нрод саму смрт стигла му јс вијссг да је добио 
нову иарохију, те ми јс <»ст вио на аманет да но сто иута 
благодарим добротворцп његовој н да јој кажем како јс био 
много срећан еа њ •, а особито тијем игп» му је вазда указн- 
вала своју милост и еимпатију. Ти нс можеш себн предетлви 
ти с коликим је стрнљењсм нодносио своје искушсње н , >. :у 
тугу коју сам му и ја задавала евојим очајап.ем и ек > ■ .ч ку- 
књавом (што нећу себи пикад оиростити). Иахл • <• * нма
осам дана, иа како је већ и онако био слаб иза својо с> шљед- 
ње болести, видсћи сво знакс занаљсња нлућа, ш <> је 
да му је ту крај. Не могу ти исказати еве оие л н. л:;
ријечи које ми је изговорио. Дјецу своју иреиоручу> мом оцу 
и теби, молећи од свијех опроштај за толике . и нлп"
мињући вазда оно што га је толико мучило пнјоло п<>1< :г 
врнјеме: „Нијесам чииио нншта из охолоети, >< ■ <
док ! Ти знаш лијсно, да то није била охолоет. Ја псјесзу 
гао друкчије !“ Колико је љубио своју дјсцу ! Иотоњи у. гог 
пао је на њих. Ево га сад гдје иочива у миру, као ил:’< 
ображен у лицу. Туга ме хвата, кад га поглед А <■,<•'•.•■ 
сада више но икад !КС1<>цијех ријечи којс јс ј::< <розм,• > . 
вјечни и о к о ј. Немам више снаге д.ч т»? л;;шем. Пш а 
не ћу себи опростити што га нијссам довољно ра ' ; ,>г. <

А н а<
Отац Николајев узео је к ееби удовипу и дјецу Ни 

Бојао се еамо да се дјсца пе уметну на <>ца. Дрљ о их 
највсћим заитом и гл дао јс да од њих иачини обичсс 
не свеце, као што он говораше. Никада Ников син ћ< 
пои. Око тога настојавао је и Јевђеније, који је љуби < 
брата свом душом и илакао је за њим у самоћи, јер га ј< 
жао било, што га је за живота нише иута заијсдао. Госно/ 
Агрииину није већ више видио : она се удала за некога, 
добро.



Отац Рађопов и остало парохијско свештенство не ће 
иоменути име попа Нг а да му не нришију надимак „буда- 
ла“. Сиромаси из парохије, чувши за његову смрт, приреди*и 
су му парастос за пок»ј пше. Да је то могао знати пои Ни- 
ко, колико би се јадан радовао ’

На љеговом гробу н ше трава зелена свакога прољећа,

као и на осталим гробовима у маломе гробљу његовога родног 
мјеста. Почивај у миру, јадна душо, у том „миру вјечитом-, 
једином склоништу за све оне који, као ти, не умију да живе 
онако, како хоће та мудрост свјетска !

(„КоиуеИе Ееуие“.)
И с т и н а.

КЊИЖЕВНЕ ВИЈЕСТИ.
Д р у ш т в а.

(Српско Учено Друштво у Биогрпду.) Одбор за науке 
истсријоке и државне тога друштва имао је састанак 16. Фе- 
бруара и 7. Марта, на којијема је ово рађено :

Иредеједник и г. II. Срећковић. извјенггавају о расправи 
„Ко је нашљедник српске иећке патријаршије/ с приједлогом 
да се ирими за Гласник, а двије три напомене мсгу се нисну 
и усмено учинити. —

Предсједник и г. Љ. Ковачевић нодносе писмени извје- 
штај о оним Врчевићевим снисима. којн код њих бјеху иа оцје- 
ни, (на број 7). То је грађа за најновију историју Црне Горе, 
Боке и Херцеговине из невесињскога устанка 1875. У њима је 
смјееа књижевнога језика с народнпм из тих крајева, пуна нро- 
вннциЈалозама. Оно грађе нисто историчке вриједно би било да 
се пробере и наштампа. Али по неки најзанимљивији дјелови 
сииса под 1, 2, 3. већ су наштамнани или нису ориђинални. С 
тога предлажу ; да се Хронико (II. III и IV) и Повијест бокељ- 
скога устанка 1848 —- откупо умјереном цијенои и чув:;ју у 
друштвеној књижници, а остали сииси да се врате њихову вла 
снику.

Усваја се мишљење г. г. рвФерената. —
Г. Иван Павловић шаље наново своју пређашњу расира- 

ву „Друго крштење Немањино“, пропраћајући је повом распра- 
вицом, као одговор на реФерате о иоменутој расправи ње- 
говој.

Но прочитањ), узима се на знање; алн се одлука одбор- 
ска може мијењатн. —

Г. Срећковоћ оодноси »Додатак к чону благотвореноја.« 
{Јучено Ои, да се штампа међу грађом уз главни чла-

иак. —
Предсједник прочита ппсмо, којим јавља јужно-словенска 

да је хрратска влада забранила држање скупа јужно-
. лозенских књижевннка у Загребу. Услијед тога предсједник 
нредлаже, да се тај скуи држн у Биограду. У начелу усваја се 
; -едлог, но како цнјесу иозната иравила ни ирограм скупа, то 
јс одбор одлучоо да управа друштвеиа добави или изради про- 

р ; скуи књижевника п тај да се доцније у одбору ире- 
трвее. —

Грочитасе предлог г. Ј. Жујовића, члана одбора за науке 
ннјр ; ае и математичке, о томе, да учено друштво издаје орган, 

у кои би улазили изводи из члаиака, писани на странпм јези- 
ц ма : латинском, ннглеском, Француском, нталојанском и ње- 

цтч . д чланова тога друштва. Послпје мање дискусије пред-
е усвојеи. —
<ед ',‘дник износв чланак г. мнтрополита Саве Косаповп- 
дке Сгарине из Босне), који је он још црије десет годи- 
1ао за Гласник. Но како тај чланак бјеше забачен, а по 
’'осановић могао је о истом предмету и промнјенити

нљење, према потоњнм радовнма и својима и других, 
учено, да му се чланак врагн с молбом, да га поново
ако нађе да треба. —

дсједник износи чланак нстога члана: »Црте из Босне 
;ким спахнјама род туреком владом«.
»р одлучује, да чланак ирегледају г. г. Срећковић и 
ћ. —
лсједннк прочита писмо г. г. Витковића, којим тражи 
ра као помоћ за путоваље ради истраживања старина. ) 
вић одсудно је нротнван оваким експедицијама и да

тво даје новаца на такве смјерове. Г. Ковачевић днјели 
■1 љење г. Мнлићевпћа и иредлаже, да се о оној етвари не 
А оси одлука, докле се не рнјеши нитање о експедицијама те 
рсте, н не изради план за то.

Послије дуже дискусијв одлучено би, да се г. Витковићу 
да 800 динара у име номоћи на путовање поради истражива- 
ња старина с тим, да г. Витковпћ све што би гдје год од ста* 
рина добио на поклон, преда ученом друштву, а за сгвари ко- 
је би ваљало откупити, да најнрије нита друштво. —

Позив на претплату.
1. Јула отвара се пова претнлата на „Црногорку* 
Цијена јој је :
За Црну Гору н Аустро-Угарску (с Босном и Хер-

цеговиногс):
На годину . . .... 4 Фор. — а. вр.
На по године .... 2 г> п
На три мјесеца .... 1 п п
За Србнју и С-В8 остале земље
На годину . . .... 15 Франака
На по године .... 8 п
На трп мјесеца .... 4
Претплата нз Црне Горе нек се шаље уираво пот- 

пнеаној адмипиртрацији иа Цетиље, у нлаћеном писму.
Претилата из Ауетро-Угареке (с Восном и 'Кери.его- 

вином) и осталијех земаљи нек ее шаље поштапском уиут- 
ницом на г. Штра Рамадановића у Котор, са означенд 
да је то претилата за »Црногорку.а

Претилата пз Срваје нек се шаље књижари В. Ва- 
ложиКа у Биограду.

Ко хоће да ношље претилату непосредно па иотии- 
сану администрацију, нека то учини у иисму нанлаћепом 
лотпуно до Цетиња.

Наруџбине без новаца не могу се никоме уважити.
Рекламације нек се управљају на потнисану адми- 

нистрацију на Цетиње.
Како је код нас нравпло, да се никоме лпст не ша- 

ље без нретплате, и како је Цетиње доста удаљено од 
оиијех мјеста гдје су овоме лиету нретплатници, то ее 
умољавају евп, којима је претплата крајем овога мјесеца 
иетекла а желе „Црногоркуи држати и у другој полови- 
пи ове године, као н сви они који од 1. Јула желе сту- 
иити као иови иретплатпнцп њепп, да се изволе с прет- 
платом пожурити, јер пначе могао би нм који број од 
треће четврти нзостати.

Потпуних бројева од ночетка ове године немамо

Цетпње, 19. Јупа 1885.
АДМИНИСТРАЦИЈА „ЦРНОГОРКЕ*

Цстише, у штамиарнји Читаоиице Цстињске.


