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Црпа Горо...
Црна Горо — снво ст’јење, 
Црногорци соколови —
Што надосте на крш ови,
Иа ту врлет и камење —

Те крвави живот свој 
За слободу вјере чисте 
Сваком јаду изложисте, 
Иримте братски поздрав мој!

Док се други разбјегосмо 
С црним срцем у св'јет б’јели, 
Робовасмо и текосмо,
Ви остасте лави смјели

Иа студени ови кам—
Оста витез Црногорац 
За сав народ једин борац 
Оста да се бори сам.

Борнсте сте браћо дивна 
Нет вјекова дивно смјело, 
Мученички и витешки 
Илеменито и весело—
Бористе се с муком тешком — 
Бористе се с тврдом сгјеном — 
Са невољом са витешком 
С небом земљом и временом — 
Бористе се саморани 
Вјековима са душманн 
Бористе се...

Ја се дивим борби вашој —
Вашој вољи у невољи,
Вашем срцу у покољи 
И у миру трпњи вашој,

Диви вам се цио св’јет — 
Диве вам се браћа ваша,
Диви вам се пјесма наша, 
Диви вам се душман клет!

Још вас један чека бој —
Бој потоњи за „Србију 
Од Адрије до Балкана..* 
Али браћа тад несмију 
Оставити саморана

Црногорца витешкога —
Не — тако ми живог Бога...
Ти ћеш иапред своме роду

. ЈЗа јединство и слободу 
А за тобом вас род твој!

А кад борба једном стане 
И побједе дан осване...
Тн ћеш тада славни роде

За слободу стари борчс 
Осветниче Црногорче

У заладку од слободе 
Отачбипе славне твоје 
Одмарати груди своје...?

Владислав

Са равнога мога у велетну 
Црну Гору.

(Путопис.)
(Наставак.)

Мало сам се задржавао у Котору. Осјећање, 
*које ми је оживљавало срце, вукло ме је у 
Црну Гору, да је што прије видим, да јој се 
^оклоним, и на њезинијем стијенама Богу помо- 
им и њему великом благодарим на милости, 
1то учини.да вндим ову једину слободну земљу 
рпску. С тога сам врло површно и прегледао 
>отор. Оставио сам, кад се вратим, да видим

све, што је вриједно, да се види, зна и памтн.
15. Маја у самузору испратио ме је један 

пријатељ на црногорски пазар. Ту ме је чекао 
један Бокељ, који ће ме нратити и један наре-
дан коњ, на којем ћу јахати.

— Видите ли ону страну? запита ме прп-
јатељ, и показа ми једну високу. стрму планипу 
пред нама, уз коју се вијугаше пут, и којем 
једва могах крај догледати. Онуда ће тевиићн; 
али ону бијелу пругу што видитс са свнјем 
горе, оно још иије крај пута, него он само за- 
миче десно, па се пружа опет уз овакви истн 
вис, који се из ове дубине не може виђети.
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Слушах га п гледах необичну внсину пре- 
дамиом п само се насмјешнх. II он ћуташе. а 
задовољаи осмјех, који се у њеиу разви на лицу 
јасно мн говорашс: вјерујем да ти се чини 
страшно!

Опростнх сс с пријатељем н сједох на воња. 
Нређох кратку равницу которску у часу и но- 
ђох нолако оннјем безкрајнијем путем уз внсоку 
нлаипну.

Дуго сам јахао овнјем необичнијеи путем, 
којн се као змија виругајући нружао у висину. 
Са мојијем пратиоцем иијесам иншта разговарао. 
Заборавно сам и да иде поред мене. Толико 
сам био занешен мнслнма гледајући око себс 
страхоту, љспоту, необичност, величанственост 
— све крајносги у природи, а све у једној 
слици, која се не можс једнијем именом означити.

На једноме савијутку пута, ношто сам се 
всћ високо успео, стао сам, да ми се коњ из- 
духа, аја међутијем да још један пут погледим 
ону страну, коју сам већ прошао. Какав нризор! 
Далеко подамном лежи Котор; високе куће 
смањиле ми се, н изгледају мн сабијене у једну 
гомилицу као понлашено стадо оваца. Као да 
сс боје намршћенога Ловћена и другијех висо- 
кијех брегова,који га окружавају, да га једнн- 
јсм трссом без трага затрпају. Поред њега 
блиста се тихи залив као да је сав од истоп- 
љена сребра, а тамо даље и нреко брегова с 
противне стране разлило се море шнроко, иедо- 
гледно. Слика најсилинјега уображења иије ни 
најлошија копија овога недостижнога дјела све- 
могуће ирнроде.

Дуго се нпјесам могао одвојитн од овога 
дивиог изгледа, и још би дуго стајао н гледао 
ћутајућн н само осјећајући внше иего нкада, 
да ме неиробуди пз тога заноса мој пратиоц 
са питањем:

— Хоћемо ли, господине?
— Хајдемо, рекох и управих коња даље 

све једнако на више.
Непотраја још дуго н Котор са својом 

мплом равннцом и тнхнјем заливом изгубих из 
вида. Бјеше мн њекако жао, као да сам ње- 
,нто пзгубио. Но у толико могох сада с већом 
нажњом разгледати осталу околину. И у томе. 
ндућн све даље опазих с лнјеве стране баш 
иоред самога пута ужасну провалију, коју са- 
стављају три внсока бријега, све од гола. о- 
штра стнјења. Нагнух се над њом и њешто 
налпк на језу прођеми кроз сво тијело. Но 
још мн немплијс бјеше када опазих на једноме 
од тијех брегова једно пастирче ђе чува ње- 
колико коза. И нехотице прођс ме мисао: 
гкада бн се јадннк њешто окљузнуо...* н

„стп час рекох у себн: „сачувај га Боже!-
Мој лратиоц као да је прнмјетио шта 

премишљам. па сам. и неунитан, испрнча ми 
како се ведавно једно момче на томе мјесту 
стропостало са оне висине у нровалију тако. 
да му нн сва нарчад нијесу могли искупнти.

Ово ме је тако дирнуло, да бн можда са 
свијем помућен даље путовао, да неосјети.х 
међутијем иод собом много опасиијн пут.

— Казаћеш ми. кад нређемо границу. 
ј рекох мојем нратиоцу. јер овај иут, по којем 

смо ишли бјеше аустрнјски.
— Ево је нређосмо сада,а одговори ми 

ћутљпви Бокељ.
„Дакле ево мс у Црној Гори! узвикиух 

радосно н срце мп обузе оио ријетко а силно 
осјећање, које се појављује у човјеку, када 
дочека, внди нлн добије оно, што је одавно и 
најватреније желио. Све стуиње осјећања осјети<’ 
сам ја, од како сам кренуо у Нриу Гору. Јо:. 
док сам дома био и о Црној Гори инслио, био 
сам одушевљенијн иего ико. Када сам се већ 
на пут — у Приу Гору — кренуо, радости 
мојој могао је свакн завиђети. А када сам ушао 
у залив и стао на земљу наше лпјсие Боке, ја 
сам сумњао да може когод задовољнији н весе- 
лнји бити, па и о себи самоме, да ћу моћп 
вншу радост осјетити. Та Бока ми се 3 чинн 
као и сама Црна Гора, ја ннјесам умијо та два 
блнзанца разпознатн и одвојити, јер их је н Бог 
сједном вољом у истом разположењу н у истом 
часу морао створити. Иа ипак када се виђех 
на светој земљи слободе српске, мојем безмјер- 
ном осјећању не иађох нзраз.

Ко хоћс да појмп величанство и моћ силие 
природс, тај треба да видн Црну Гору. Докле 
ти год поглед ока достиже пишта не видиш до 
високпјех брегова, којн се нспропињали један 
другом на лсђа, и то све брегове од сама и 
етудена, нага и оштра камена. Његђе се поднжу 
у непојмљивој цијелости као саливеии, а негђе 
су стијеие страховнто изломљене и изпретуране. 
Или страховити гњсв божји, илн његова мнло- 
стива воља, да даде свпјету слнку своје све- 
могућиости а храброме Црногорцу град, којн се 
противи свачијој сили— јсдно или друго ство- 
рпло је Црну Гору. Идући полако тешкнјем, 
неравнијем, каменитијем путеи, гледао сам нсбо 
н земљу — т. ј. стјење црногорско. И у зраку 
нс внђех оиијех снтннјех птица нјевачпца, које 
ме поздрављаху на путу по Србији, Војводини 
11 Другијем питомијем крајевима српскнјеиа. 
Мјесто њихове пјесме чух кади када храпаво 
гракање тнчурина са које главнце илн кз којег 
жбуццћа.
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Токо псто невидиш око себе ни равнијех ! 
поља са богатијеи усјевнма као у другијем 
земљама нашмјема, које се по природном ио~ 
дожају, љепоти и богаству могу бројати у ир- 
ке на нахцој странн свијета. Све што вндиш 
само је камеи, окићен мјсстимице дрвима жбу- 
нићима и тек ћеш по њеке раштркане стазице 
зеиље виђетн међу кршевима, које Црногорац, 
иученик свога живота и сдободе иародне об- 
радно и засијао.

И зачуђен раскошношћу ирироде са сти- 
јснама, које је овђе нагомилала, н узмућен 
тврдоћом њезином у плодности, коју је овђе 
ускратнла, и опет одушевљен са цијелои сли- 
ком. коју сам вндио и јуначкијем животом ово- 
га иарода, који ми је сд малена познат, уз-

Клмо сте
Камо сте нагли врагови црни,

Слободе наше звјерови љути;
Османи бјесни, — Мађари горди —
Куд ће те даље тпрани крути?...

Стан’ те, о змије ! Србин је жив,
Душанов Бог још је њему жнв!

виннух сам са ускићењем; Црнодорче, блага 
неиаш, којега други у изобил.у пмају, земље 
иемаш, која код другијех пуста лежи, новијех 
установа немаш. којијема се многе државе 
размећањем и злоупотребама упропашћују, алн 
имаш велико срце за браћу своју, имаш див- 
ску снагу против невоље своје, имаш иевиђено 
јуиаштво против непријатеља својијех, — имаш 
што мало ко има—имаш слободу своју, па си 
срећан!...

Са оваквијем мислима и у разгледању кр- 
шевите околине, дошго сам у ирво мјесто по- 
слије Котора, које се зове Његушн.

(НаставнКе сс.)

нагли ?
Јесте, Српству јоште Бог правде живи, 

И види грозне иевоље наше;
Пуштвће муње, громове с’неба, 
Здробиће главе охоле ваше;

Ахил је Србин, витез—лав јак, 
Стрести ће ланце, скрит ће вас мрак.

Доста сте до сад нзмети људства, 
Бједну нам браћу гњавилн, трлн;

Дванајест сатп истнчу веће —■
Куд ћете даљс грабљивн црви!

Срб је пред вама — огњени з^ај,” 
Камо сте иагли — тувамје крај!

У Котору и.» „Једанства."
Гнвто Мнлић.

НКСРКТНИЦЛ.
Припосајетка од Иеана Тургењееа.

(НвСГЈШвК.)

V.

Чудан човјек ! рекох Фустову. који је 
лећмијсм сјсо за дјеларску клупнцу. Је ли он 
збиља странац? Говори врло добро руски.

— Јесте, странац је, алн живн у Ру- 
сији већ тридесет година. Можда још г. 1802. 
довсо га је какав кисз са свога инозсмнога 
иута... као сскретара... илн боље рећн као 
нослужнтеља. Гускн говори доиста врло добро. 
По такви су свн поруссни ЈБемци.

Иа зар он није Чех?
— Не знам, можда је. Са свсјом жсиои 

говори њемпчкн.
— А што се он иазива „ветераном од г. 

12?с Да нијс бно у војсци?

— Не. Кад је Москва горнла изгубио је 
све имање своје... То му је била сва служба.

— А што је остао у Москви?
— Ко зна ? рсче Фустов окрећајући то-

чак. Чуо сам, да је бно шпиуи наше владе. 
Ко ће то знати, но толнко је истнна. да му 
јс влада накладнла сву штету.

— Ои иоси униФОрму: дакле служи ?
— Јест, служи. Он је учитељ у једној

кадетској школн и има титулу „тајни савјстникЛ' 
— А шта му је жена?
— Овдашња Њемица, кћн једиога кобаси-

чара... нли месара.
— И тн га чешће ноходаш.
— Јест.
— Ироводишли добро код њега?
— Доста добро.
— Имоли ђеце.
— Има, од садање жене троје, а 

прећаинке једнога сипа н једну ћер.
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— Колико ииа година најстарија ћп?
— Око 25.
Учнни ми се, као да Фустов живље о- 

креташе точак.
— Је ли лијепа?
— Како коме. Може се допасти, честито 

ђевојче.
„Аха!“ помислим у себи. Фустов настави 

свој посао и неодговараше ми више.
„Морам се упознати,* одлучих у себи.

VI.
Послије њеколико дана једнога вечера 

ноходих Рача. Он Је жпвио у једној кући, која 
је била опасана великом авлијом и башгом. 
Он нам изиђе на сусрет са обичнијем смије- 
хом и уведе нас у гостинску камару и пред- 
стави нас својој жени Елеонори Карповној. 
Она је можда била њекада лијена, но сада је 
била само чиста жена, као што јој се и у 
кући могло одмах видити. Ту бјеху и ђеца 
њихова. Наличпше сви матери: нос угнут, ус- 
не велике, дебеле, очи са свијем мале.

— То је моја гарда! рече Рач, тапшући 
својом тешком ђецу по глави. — Коља, Оља, 
Сашка и Машка! Овај има осам, онај седам, 
овај четири, а ова двије године. Као шго ви- 
днте, дао их је бог доста. Шта велиш Елео- 
нора Карловна?

— Ви говорите увијек тако просто, одго- 
вори Елеонора и окрене се на другу страиу.

— И све им је права руска имена дала. 
Видићете, она ће их још и у православној 
цркви покрсгити. Она вам је права Словенка и 
ако је пореклом Њемица. Елеонора Карповна, 
јесте ли ви Словеика?

Елеонора се наљути.
— Ја сам тајна савјетниковица, то сам ја! 

Сљедователно ја сам руска госпођа, и све, шго 
ће те р«,ћи...

— Како она љуби Руснју, доизта дивно! 
прекиде је Иван Дамјановић. Ха — ха — ха ! 
смијаше се Рач, да се свл земља тресла.

— Па шга је онда?— прихвати Елеонора 
Карповна; да богме да љубн Русију; а и ђс 
бн на другом мјесту и могла добити племићску ј 
титулу ?

Сада су и моја ђеца илемићи! Кољо, сједп ' 
мнрна с ногала!

Рач махну руком‘на њу.
— Умнри се моја султанио Сумбеко! Но 

ђе је племенитн виктор? Тумара! Бнће враг с 
њим.

I — Ја ие могу заповједатн Биктору, Пва- 
• не Дамјановиту вн знате! прогунђе Елеонора
Карповна.

Погледах Фустова, неби лн на њему по- 
1 знао, шта га нагна, да се с таквијем људима 
позна... но у тај мах уђе једно високо, вито 
ђевојче у црној хаљинн — она најстарнја ћи 
г. Рача, коју је Фустов помињао... Сад сач
одмах знао, зашто је долазио.

VII.
Шекспир мислим, гозори на једноме мје- 

сту о „бијеломе голубу међу црннјем сврака- 
ма.а Такав је утисак учинила на мене и та 
ђевојка. Она није ни у чему њима наличнла, 
шта више изгледаше као да се н она сама 
чудила, како је у гакво друшгво доспјела. Сви 
чланови Рачове породице бјеху свакндањн, О 
бични здравн људи, алн на њекоме лијепоме но 
већ увеломе лицу огледаше се туга, понос и 
уиутрашњи бол. Они бу билп простн, сурови у 
своме понашању, а на против њена нлемени- 
тост ноказиваше њеки болни немир: На њој 
не бјеше нишга њемачкога и нрије би рекао 
да је јунакнња. Тавна, црна и густа коса, у- 
пале црне такође тавне алн опет врло лијепе 
очи, мало изпупчено чело, орловски нос, блнје- 
доћа и њеки бол што се савнјаше на ма мало 
упалијеч образима, љепота у цијелоие створу... 
то ме све не би толнко изненадило у Италији 
али у Москви ме је јако зачудило. Кад је у- 
шла у одају, устао сам. Онл нас погледа брзо 
све редом, па онда спусти своје црне трепа- 
вице и сједне код прозора „као Таћана.“ Ио- 
гледах Фустова, но он ми окрену леђа у тај 
мах и узе шољу каФе од Елеоноре ‘Карновне. 
II нпак ми се учини као да је та ђевојка до- 
нијела собом у одају лаки повјетарац Физичне 
хладноће... „Права мраморна штатуја!* То је 
био утнсак на мене.

VIII.

— Нетре Газриловићу! проговори Рач о- 
кренув се мени:— допустите да вам предста- 
вим моју... мога... мој „број првн,а ха, ха, ха! 
Сузана Ивановна!

Ја се поклоним ћутећки н помпслим: да- 
кле нн име јој није као у њн: Сузана се по- 
диже мало, али се не насмјешн ннти отпустн 
склопљене руке.

(Наставиће се.)

У државној штазпарнјн на Цетишу.


