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1. Августа
На обадн сињег мора,

Кнез Данило мирно сједи;
Пушта поглед низ пучину,
Заходеће сунце гледи.

Дивно ово призорије,
Витешку му душу баци
Тамо, 1)е је сјајно сунце
И руменн ђе су зраци.

Ста са сунцем да говори:
“Зв’јсздо јасна, чедо Бога!
К њем иењућ се, ах! кажн му
Грдне иатње рода мога!

“По његовој кад се вољ«
Брата теби отворише,
Јутрос многн народп те
Са весељем поздравише.

ЧБихове те ијесме прате
Од истока до запада,
А мој миди народ тужи...
Тужн, ндаче, горко страда!

“Доста си се находало
По нсбеском пдавом своду,

ЖПВОТ И ДЈЕЛА
ДАНТА АЛИГЈЕРА.

(Прсдавао у „Зории Стеваи В. Врчевик)

Дантс, као што то сваки научењак по- 
твр!>ује, био је не само творац и отац ита- 
дијанског квижевног језнка, него још п сасвн- 
јем новога, сасвијем божанственога, сасвпјем 
разднчнога пјесништва но што бнјаше Омирово, 
које до Данта нптко инје могао надмашити. Ко је 
чптао Е н еј д у, И д н ј а д у, Ј е р у с а л и м или 
Орданда Фурјоза, у тијем дјелпма заиста 
је нашао прави крој пјеснпштва, ади ко чнта 
Дантсова дјсда, отвара му се сасма нови свијет 
нун сднка, мнсди, нзиадазака новога пронзвода:

И гоиења нагдедало,
Што се чнне моме роду;

“А нпјеси, сунце мидо,
Пред Богом се запдакало,
Да га мине судба ова,
И.Г претурн њешто мало!

“Хеј! жа’ мп је сунце на-те!...,, 
— Киез Даннло сјетио рече —
А сунце се ирпправило,
Да у морскн вад утече.

Али чека... уставља се...
На ово му тешко бидо;
У аракове стави р’јечи: 
алХајд’ овамо кнез-Данило,

алДа пред Богом сам ти кажеш 
.Буту муку рода твога ;
И он ће ти казат’, кнеже,
Је д’ достојан спаса свога!—„„

Општу свјстдост море сакри;
Из потаје пушка пуца:
Мрак је свуда.... Црној Гори, 
Угаснуше оба сунца. —

1. Августа 1871. в(НЈ

јер он сасвијем пначе н не по оном, до тада упо- 
требљеном начииу. расматраше нрпродне појаве 
п са бистрнне својијех гдедпшта удазашс у 
најдубље тајне: зато не само што нове љеноте 
изнађе, ио такођер и пз нознатијех сдика још 
и промјене нове, сваком оку невпдне опажа- 
јућн, умједе нм такво одједо датн, да се оне са- 
свнјсм нове покажу ; а када га природа при- 
сили да предузетпјем путем и даље корача, он 
је тад од свијех другијех одвојио и себн са- 
мом сдичан постао, и зато изворан, нзабирајућн 
пзмеђу сднка обштега употребдења оне, које 
јаче по себн илн по ииијем утпцајима ганутн 
могаху, или сједпњујућп их скдадом н новим 
устројством јака умна полета, са љубави и са
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пнлјем ганућеи душе, од њега прпје осјећеним.
Као што нам нетн Данте каже у 23. пје- 

вању свог Иакла ‘) он се родио у Фноренци 
год. 1265. и овђе се поднгао н узгоијо сред 
дуге н круте грађанске несдоге, сред омраза, 
бојева, упропашћивања, с којнх је не сало 
ова република него и цијела Италија, немило 
бнла опечаљена, сред срамотнијех свађа цркве са 
царевином, племића с пуком, сроднпка са срод- 
ннцима. А послнје, ношто се бјеше одао на 
јавне службе, настојећн вазда о добру домо- 
вине своје, добивши у истој ирве части, видн- 
мо га не само с те величнне поннжепа, него 
још непријатељскијем гњевом неправедпо од 
своје домовнне одбпјена н на вјечно заточење 
осуђена *), и лишеиа отчинскијех добара, 
сладке љубави мнлијех синова, сродннка и 
нрнјатеља 1 2 3), сиромаштву крутом подвржена, 
прнморана најпосље лутатп по Италпјн и но
Француској, тражећи заман прибјежишта против 
иемилом гонењу, немилијех својијех душмана. 4)

У Фиреици нороде се двије сгранке, а 
то: ГуелФИ н Гибелпни. Даите је као ГуелФ 
два пута војевао против Гнбелинима; прво код 
Камполдина год. 1289. и идуће годпне близу 
Ппзе. Нијзад да бн се тн немнрн уталожили, 
нредложн он, да се главе одстране. ГуелФИ 
уротише се да позову у Фнренцу против Ги- 
белиннма странца Карла Валејског, па опре- 
мише посланнка к Напн БониФацију VIII., пу- 
номоћнику истога Карла. Дантс се томе про- 
тивпо, па да бп својем начелу вјеран остао, 
он истн предузе споменуто посланство једа би 
Папу укрогпо. Док је он боравио у Рпму, нз- 
мореи хитрином БониФацновом, који се при- 
суства Дантова пл шшо, Карло изиевјерн нај- 
часније грађанство, спутп га у окове, н узевшн 
Фнренцу, остаВпје срџбн Корса, Доната п 
ГуелФа. Таде Данта осуде на вјечно прогоњ- 
ство, а касиије н на смрт. Он се сада, као 
што је напоменуто, потуцао по Италији, а 
најпослнје прнбјегне у Равену ка Гвиди-у од

1) .......... 1’ Гш па1о с сгс$с1и1о
богга 'I ће! Гиипе <1’ Агпо а11а ^гап УШа.

2) фии1 51 рагП 1рро1Но <Г А1епе,
Рсг 1а $р1е(а(а е регбЗа поусгс«,
Та1 <И Еиспге рагИг « сошчепе. (Пакао XVII пјев).

3) Ти 1авс1ега1 о^пј соза <П1с((а
Рш сагатеп(е; е дие>(о е ^иеНо 5(га1е
СНе Г агсо <1еН’ еДПо рш заеНа. (Рај. XVII пјез).

4) А1п рЈасшИ) Говзе а, <И5реп1>а(огс <1с1Г итуегко еће 1а
са?јопс ЛеНа пиа всиза тај поп Гоззе «(а(а ! Сћс пе а!»п а\па 
сон(го те Га11а1о, пе Јо §о{Гег(о аупа репа ш<;и|.<1атсп(е; рспа, 
<11со, <ГебШо е р л егИ ро<сћ6 Ги рјасеге <И с111а<1;:п ЛсНа БеВв- 
зјта е Гатозкбнна К&Па Кота, Еиепге, <Н ^еИагпн Гиоп <1е1 
М1о <1о1се вспо, пс1 циа!е па(о е пи<1п'(о Г:и Впо а! гоћно <1е11а 
пиа У1(а, е пс! <јиа1е, соп ћиопа расе <ћ циеИа. Ле.чНего соп 
(ико Н сиогс <И прозаге Г агито $(апсо с (егпнпагс :! (стро 
сћс т’ е Ја(о........... (СопуП(о).

Поленте, који га посла као поклисара у Млет- 
ке ; но пошто му то посланство зло за руком 
пошло, падне у такво очајање. које му је и 
саму смрт проузрочнло, те се наш Данте нре- 
стави у Гавени год. 1320. у 56. овога жнвота. 
Његов се гроб и сад у том граду налазн, 
премда су Флорентннцн искалн његово тијело, 
али заман. На да бн се одужнлн у свакон но- 
гледу частној дужности својој, у почетку овога 
впјека подигоше иу у цркви св. Крста (8. Сгосе) 
лнјеии споменик, на којему стоје урезане рн- 
јечи самога Даита: *Опога1е Г аШззнпо рое(а„ 
(частпте превеликог пјесника); а међутијем п град 
Верона поднже му славни споменнк г. 1865.

У десетој годнни свога живота внђе Беа- 
трнцу Нортинарову, десетогодншњицу дивну н 
прикладну. Данте се разпали ; дјевица одговори 
љубавн младнћа, и тако невине душице наире- 
доваше у иајљепшој тајној хармопији љубави. 
Ова му љубав бјеше свјетнло измсђу ума и 
нстине, премда му Беатрица, као њежан цвпјет, 
који је иштом зенуо иа увехиуо, у млађаној 
доби премнну, нпак му је та љубав на вавнјек 
у срцу остала, љубав новог облика н сока, 
коју је сам он створпо и осјетпо, а Нетрарка 
само измпслно; љубав умна, која утпцајућн па 
његов заљубљенн ум, бијаше у њсму почетком 
и сјеменом свакога добротворства, нагоном на 
врлнну, побудом на снагу, нзвором толикијех 
мислн људскоме уму недосежнијех; љубав нај- 
носље, која га днгнувшн пз ове мртвачке тмице, 
поставн га на небо, н ту га у разсматрању 
задње жеље својнјех сународњака, обожи.

Из израза преизврсно појетске Дантсове 
душе, изајјс иајпрво: „Ба гассоИа <1е11е пте,“ј 
књига у којој је он сабрао бно њеколнко сво- 
јих сонета н пјесама, једном честн љубавнога 
садржаја, а другом моралног и алсгорпчног. 
У ирвијеи пјесмама, које извнру нз срца иадом, 
љубази н болом уздрмана, врућ је н страствеи; 
у другнјем понаша се бистрином п редом у- 
мјеренијем, као каков препирајући се сколастнк. 
II зато, да Данте не буде саставио божан- 
ствену конеднју, сале би га ове пјесме 
начиниле првијем пјесником свога вијека. У 25. 
години одустаис од суза, сабере своја пјес- 
нпчка дјела н нздаде их у својој књизи под 
иасловом: „Ба уНа пиоуа* с намјерол да по- 
дигне љубљеиој својој заручници први славнн 
споменик, приповједајући у истој књизп дога- 
ђаје иесретне своје љубави са Беатрпцом. Нре- 
повједањо се ово одликује њеком уредности, 
као оиога, који о себн пише, и њекол мален- 
колном, која се срца хвата, п нрелази у нај- 
дубље жиле.



Увиђајућн Данте унутрашљу кријепост ра- 
ђајућег се кљижевног италијанског језика, прионе 
да га подпгне на филозофски језик и прзтив- 
ставн скодастичком, који у свом варварству 
господоваше, те наиише књигу нод насловом : 
„СопуШо“ иднти гозба, као да прпуготови пу- 
ку такав објед, који би могао обилношћу сво- 
јои натјецатн се с опнм, ка којему је приступ 
само научељацнма био дозвољен. Из предго- 
вора ове кљнге впди се да јс Данте намјера- 
вао разјаснитн 14 пјесама, али не доврши до 
саме 4, пошто су га друге мисли од тог 
посла одвратнле. Газсматрајући у обште ову кљи- 
гу, иалазимо збиља љеку миогорјечитост, љеку 
тешкоћу, љекаково отезање, које се протпвн 
краткоћи, блијеску и иолету божанствене коме- 
дпје, нпти се опажа у љој оиа иста рука, која 
је цртала безнадеждну печал Уголпиову, високу 
неукротиву душу Фаринатову, иебесну љубез- 
ност Пикардову, а понајвише и дапданас опла- 
кивани копац Фраицншке од Рпмнна. Књига: 
„Ре МонагсМа* којом је покушао пронзвестн 
љеку промјену у виишјем ученпјем сталиншма, 
изазва му одма прп првом нздаљу многе осуде 
п пресуде. И у латинштнни је писао, кљпгу: 
„1)е уи1§ап е1оцшо“. Али све ове кљпге мало 
врпједе иапрама божанственом спјеву, у којем 
спомагаху, да тако рекнсмо, небо п земља. Бу- 
дућн је он разлпковао *) три начпна ппсаља, 
нанме: внсоко, по љему звано трагнчно; 
с р е д љ с, по љему к о м и ч н о, и н а ј н н ж е, ио 
љему елегијачко, одлучп писати средљнм; 
начпном: и зато назва то лјело: „Соте(Па“ 
која је посље радн своје врлнне добнла придје- 
вак: „<Нута“ т. ј. божапствена.

Два су повода Дантеовом спјеву: политнчки

*) У ки.кги: „1)е уи1рп с1нц1ио“ вели: Гег^Тгп^еНппл 
бирспогеш 8(||(ип пнЈишшв; рсг СошосИЈош јпГспогет; рег Е1е- 
^јат бШиш <п(с11|^1тиз ппзсгогит.

Босанскн В03111» 11
(Јсг

Везнр с Босне кљнгу ппше:
Силан везир оштро збори;
11а опрема ситну кљигу
Таман к ломној Црној гори:

На Владику Василија,
Горе црне поглавара;
'Вако пише снлан Везнр,
Изкоппца крсту стара:

“Море, црнн калуђере!
Већ је изпис донГо теби:
УнЈСла те изпод царске
Соколова крнла пеби....

и морални повод. Јсдан се и другн подудара 
тачио с тим спјевом, зато не могу да мпиоиђем,

! а да о објема љешто пе прозборпм, увјереи да 
ће то чптатеље особито занпмати.

Најпаметиијом досјетком Данте изабра на- 
чни преповједгјућн, као онај, који је крјепак, 
страшан и пророчанскп. Полатнчки повод Дан- 
теовом спјеву био је оиај исти којп п Омнровом 
спјеву. Омир вндећн Грчку у тодике малахне 
државе раздробљену, дође до освједочсља, да 
слобода ласио може у сужаљстзо пасти уплпвом 
шске веће ваљске снле: зато оппсуј},ћп Тро- 
јанце као побједпике усљед нзрођеинјех свађа 
између Грка, а пак потучене, пошто су се 
Грци сложпли, доказао је неизбјеживу, а уз то н 
корнстну нотребу од сједнњења п слоге. Нста 
болест за Дантеове добн морила је Италију, 
тужно изнемоглу ради странака ГуелФа и Гибе- 
лпна. Ви|>е Даите, да се не могу ове државе 
италијанске у својој слободи одржати, а да се 
не подчине једној главн оружаног владаоца, 
који бп пх од изваљскијех нападаља бранно, н 
од унутрашљег раздора сачувао. Ови владалац 
морао је бнтн глава царства и Гпбе.пша. А.ш 
како је Данте могао уздржати цара п Гнбелпн- 
ску странку, а одклонити ГуелФе, ,као заточенпк, 
убог, н осуђеи да живот проси? Силом ријечи, 
која впше смје и може него сила оружија. Све 
је бпо пзгубио, али му осгао божанствени ум, 
и прсн Габлинским гљсвом ражарене. Он дакле 
измпсли Иакао, у којн стрпа све оне мале 
тиране, који испуљнваху Италију пљачком н 
крвл>у ; Ч и с т п л и ш т е, (Пургаторијуму) у које 
стави оне, којн не привредише домовинн 
јаком н смјслом душом: иајпосље Гај, укојему 
се радоваху душе онијех, који се једино ста- 
раху о добру и напредку домовнне своје.

(Настпвићс сс.)

Владика Васнлнјс.
«дл.)

аИег мн харач шаљп брже 
Из хајдучке твоје горе,
С дванајст младих ђевојака,
У харему да ме дворе. — ,,

Кад Владика књпгу прнми;
Кљигу учи, главом маше:
““Кујо турска! зар се ’вако 
Црногорски лавн плаше!—„„

Па дохватн танко перо,
Те Везиру поздрав шара:
““Чуј, — босански тн шљивару ! — 
Не бојим се твога цара!...



*“3а ког ће ти оправпти 
Богат харач гора ова,
Ками друго! до дванајест 
Студенијех каменова. —

што ведиш за ђевојке, 
Стнд те био!—за Турака, 
Л>е, не рађа Црна гора

Убавијех ђевојака ! —

ааКад те воља, ходи к иама; 
Наћи ћеио за те дара:
Црна праха и олова,
Шару пушку н хаиџара. — „„

Ј. Суидспић.

ЦЕСРЕТШШЛ.
Приловијетка од Лвана Тургењева. 

(Наставак.)

— Шта је с нашијем дијететол? опет 
ночне Иван Дамјановић. Александре Давидовићу? 
Дражајшн ? Ваша је цнтра овђе остала, а ја 
сам мој Фагот већ извадио. Хоћемо лн почас- 
тнти мнло друштво свпрком? Дакле? Хоћемо 
лп ? повиче опет Иван, кад је видио да се 
Фустов не миче. Коља, хајд’, доиеси стол за 
иоте! Тп, Оља, хајд’ по цнтру ! II свијеће до- 
неснтеЛ Рач тумараше по одаји. „Петре Га- 
вриловићу слушате лн радо музику? Ако не, а 
ви се разговарајте, само тнхо! Ха, ха ха! 
А ђеје они чудњак, Впктор? II он би могао 
елушатн. Ви сте га, Елеонора'Карповна ассвијем 
размазнли.

Елеонора Карповиа сва поцрвеии.
— А шта ћу му ја, Иване Дамјановићу...
— Добро, добро, ие клепећи ту! Сједн 

мирио, је ен лп разумјела ? Александре Дави- 
довићу, молим вас да почнемо.

Дјсца учннишс све по заповједи очевој н 
музика почие. Знао сам да Фустов врло лије- 
ио евира у цитру, али Рач са н.еговијем ин- 
етрументом ннје ми се допао нн мало; његово 
лпце, које је на једап пут крв иодншла, са 
бијелнјем светлуцајућијем очпма, нзгледаше 
као да прнјетн. Мнслно бн човјек, сад ће 
њскога по главн са оппјем Фаготом. Ја се при- 
блнжим Сузанп н запитам је, да ли н оиа волп 
тако музику као њеи отац. Оиа се повуче на- 
траг, као да сам је гурно н једна проговори : 
,Ко?^

— Ваш отац, г. Рач,“ ноновим ја.]
— Рач ипје мој отац.
— Ппје ваш отац ! Опростите!... Ја сам 

рђаво разумно... Учнни ми се, као да је Алек- 
сандар Давндовић...

Сузана ме погледа оштро и плашљнво.
— Висте г. Фустова рђаво разумјелн. Г. 

Рач је мој очу.
Иоћутах мало.

— Дакле ви не волите музику? почнел
опет.

Сузана ме погледа. У њезиноме оку нри- 
мјетих њецгго не мпло. Оиа као да није нсче- 
кивала мој даљи разговор, а као да га инје 
ни желила.

— То ннјесам рекла, одговори опа споро.
— Тфу—ту — ту— ту —у —у —у! 

зачу сс наједан нут Фагот. Ја се окренем и 
поглед ми падне на црвенн врат Рачов који се 
подвпо, те изгледа као змија. Рач ми је бпо 
јако одвратан.

— Тај инструменот зацпјело ие волите,* 
рекох опет полугласно.

— Јест... не волпм! одговорн она и као 
да је осјетнла куд су моје рнјечи смјерале.

„Тако лп јс дакле!* помнслим у себи са 
особктлјем задовољством.

— Сузана Ивановна воли јако музику! у- 
мјеша се на један пут Елеонора Карповна. Она 
врло лијено свира у клавпр, алн иеће баш он- 
да кад се молн.

Сузана не одговорн пишта, само је ие 
прпмјетно погледн нзпод ока. Впдио сам по 
томе с каквијем јс осјећањем задахнута према 
другој женп свога очуха. II то ми је било јако 
МИ.10.

Међутијем се дујет свршн. Фустов приступн 
ирозору и запита Сузану, да лн је добнла од 
Ленхолда ноте које јој је објећао из Петрограда 
— „Реберт ђаво*.

— Ннјесам, одговори Сузанз, па онда брзо 
дода:Молим вас Александре Давидовићу, будите 
тако добрн, не зовите мс данас да свирам,врло 
сам рђаво разположена.

— Шта ? шта? Роберт ђаво од Мајербера! 
повиче Рач п приступи ближе: то је красио. 
Ои је Чивутнн, а Чивутн као н Чеси рођени 
су вјештаци. Особнто Чивути. Јелте Сузана II- 
вановна? А? Ха — ха — ха!

У пошљедњијем рнјечнма, па и у самоме 
смјеху Рачовом бјеше њешто заједљнво. Мени 
се так тако учпни. а то сам прпмјетио и на 

: Сузани. Она се пренерази, сва поцрвени и стиште
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додту усницу. а очи као да јој заусузшце. Опа 
уотвне и одс.

— Куда, ? куда, ? Сузаиа Ивановна ? по- 
виче Рач.

— Оставпте је Иване Дамјановнћу. рече 
Елеонора Корповна, кад јој дође у главу...

— Раздражљнво створење, примјети Рг.ч н 
окрене се на својијем петнцама. Њезии рЈехиз 
зо1апз пати. Што ме гледате тако Нетре Гав- 
риловићу? Учно сам ја н анатомију. Ха, ха, ха! 
Знам ја и лнјечити. Пнтајте само Елеонору 
Корповну... Ја је лијечим од сваке болести!

— Ах, вн се увијек шалите, Иване Даи- 
јановнћу, одговорп она а Фустов се само смје- 
шио.

— А што да се не шалпм, мамг.це? рсче 
Иван Дамјановпћ, жнвот треба да јо корнстан, 
али п весео, као што јс рекао један славнн 
ијесник. Коља, убриши иос, мајмуне!

IX.
— Тебн нмам захвалитн, што сам дагас 

бпо у онаквој непрнлнцн, рекох Фустову када 
се враћасмо дома. Ти сп ми рекао да је она
— како се зове — Сузаиа ћп г. Рача, а она 
је сако пасторка.
— Збиља! А зар сам ти ја казао. да јс аша 
кћн? У осталом — зар то није свеједио?

— Тај Рач, — ах, Александре! ппмало 
мп се ие допада. Јеси ли прнмјетпо с каквпјем 
је подсмјехол говорио данас пред њом о Јев- 
рејима ? Да нијс она — — Јеврејка ?

Фустов иђаше предамном н слеже раменнма. 
ћјеше етудено, снпјег је шкрипио под нашијем 
ногама.

№ — Јест, чшш мн се да сам и ја тако 
н.ешто чуо. речс иајзад. Мислим, да јој је мајка 
бнла Јеврејка.

— Даклс Рач први пут узео је удовнцу? 
- Могућно.

; — Хм... А онн Виктор, што га шичекп- 
ва\у, је ли п он пасторче ?

— Не, он је његов рођеин снн. У остлаом 
тп знаш да се ја не мјешам у туђе послове 
и да ја ие радо нспнтујем, па да инјесам ни 
љубопитљив.

ћутајући пшли смо даље. Тек када смо 
дошли до куће погледао сам га у лице.

— Је лн Сузаиа збиља тако вјешта у 
музици? запнтах га.

Он сс намјести и сплом одговорн: „Свира 
врло добро на гласовируЛ Но морам те опо- 
мевутп, она је врло страшљнва.* По лицу ње- 
гову рекао бп да му је бнло шао. што ме је 
увео у ону к\ћу. Ја сам ћутао и тако смо се 
расталн.

X.
Сутра дан бно сам оиет код Фустова. 
Осјећао сал праву потребу, да се свакн 

даи с њим састајсм. Он ме прнмп као обпчно, 
предусретљиво, но о јучерањој посјетн нашој 
не говораше ни ријечи. Ја узех у руке по- 
шљедњу свезгу „ТелескопаЛ

Један позиат уђе у камару. Брзо дознадох, 
да је то опај Впктор, снп г. Рача.

Внктор бјеше младнћ око својијех 18 
година. Па његовом лпиу са сладко-дрскпјем 
осмјехом н млитавнјем очнма могао се познатн 
траг пнћа и нарушена здравља. Бјеше доста 
налик на оца, али ппак умнљатији. Бно је врло 
аљкаво одјевен иа униФорми није имао сва 
дугмета, чнзме му бјеху нздрте н сав заудараше 
на дуван.

— Добар дан, рече гласпо а прп томе 
климаше главом н илећпма, као обпчно млади 
роспуштенн људн. „Хтјео сам у школу па ево 
ме код вас. Прса ме болу. Дајте мн један 
цигар.“ Иемарно је вукао ноге по поду, руке 
је држао у џеповнма од гаћа п дошав до ди- 
випа лењо се спусти на њ.

— Ваљда сте се разхладили ? Запнта га 
Фустов и преставп нас. Ми смо обојнца били 
ђацн, алп у разлнчннјем струкама.

— Пе, ннјесам сс разладио! Јуче, то 
морам нризнати ужасно смо пили. Исиратпли 
смо Обпходова.

— А куда је он отпутовао ?
— Иа Кавказ, па с љубазнпцом заједпо. 

Вн је познајете. Зпате она црноока. — Будала!
— Јуче је разиитивао отац за вас, рсче 

Фустсв.
— Да, чуо сам да сте јуче билп у нашој 

черги. Јссте ли и свиралп?
— Као обично.
— А о н а ... пред новпјем гостом зацнјело 

се поносша? није свирала?
— 0 коме говоонте? запита ме Фустов.
— А о коме, него о пошгованој Сузани 

Ивановпој. Впктор се извали још боље, пружи 
руку пзнад главе и пушаше. Ја погледах Фу- 
стова. Оп слеже рамеппма, као да је хтјео 
рећп да се ништа боље не може ни очекпватп 
од онакве будале.

XI.
Виктор је био јако разговораи н бенстао 

је дуго о свачему.док се напошљедку накреиу 
горњијем тјелом Фустову н пола с плачнпјем 
пола с подсмешљиввјем гласом рече :

— Њешто ћу вас молптн Александре Да- 
видовнћу... Небп ли вп могли како опамстнтн
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мога оца ?... Та ви свирате с њпм сваки дан... 
Иомпслите, како је безобразан — даје ми само 
25 рубаља мјесечно ... Шга ми је то ? То није 
досга ни за дуван. Иа онда још захтјева од 
кене да сс не задужујем. Волео би видити, да 
је он у мојој кожи! Ја не мам пеизнје као 
други људи. (Оведвнје ријечи изговорио је 
Виктор са особитнјси нагласком.) Он има доста 
новаца, то знам! Иа што џебрачи предамном ! 
Он је своју овчицу добро остригао.

Фустов глсдаше Виктора са стране, а за 
тијем рече:

— Добро, говорпћу вашем оцу. Ипаче... 
ако желпте ... међутијем ... малу сумнцу...

— Нећу, волнм сгарога добитн. Но на 
пошљедку рече Виктор чешајући нос са цпје- 
лом шаком, „ако можете њеколпко рубаља 
двадесет п пет... Колико ја нмам кредита у 
вас ?

— Узајмили сте од мене осамдесет и нет 
рубаља.

— Тако... дакле то бн било... сто и 
десет рубаља.Ја ћу вам дати све наједаи пут.

Фустов одс у другу камару н донесе бан- 
ку од 25 рубаља н пружи је Внктору, којп је 
зевајући узме и промрмља: „Хвала!“ За тијем 
се полако диже теглећн се.

— Брр! ннје ми њешто добро — да л’да 
идем у Внлу Тиволу? Говорећи тако приблпжн 
се вратпма.

Фустов га гледаше једнако чудннјсм по- 
где„ ом.

— Каква је оно пензпја, коју мало час 
спомпњасте Викторе Ивановићу? Заппга на по- 
шљедку.

— А, вн ие знате? Пензија Сузане Ива- | 
новне ... да, да, њеиа. 0, то је лијепа ирича, ! 
Кажем вам. Прнповједићу вам једном. Сад морам 
хитптн. Алн молим вас пе заборавите мога о- ’ 
ца- Но истнна у њега је тврда кожа, права 
њемачка, у Русији учињена, но ви ћете успети. ' 
Иазите само да ту не буде моја маћеа, јер 
се ње боји старац. По вп нијесте новајлпја у 
днпломацпјн! С богсм!

— Несносан дерап! повнче Фустов, како 
је онај изпшао. Лпце му се бјеше зажарнло. 
Он чуваше, да нам се погледи не сусретну. 
Ја сам то ирнмјетио, па га не хтједох ништа 
питатн, иего устанем н одем.

ХИ.
Сјутра даи мислно сам једнако о Фустову. 

Сузанн и њезинијем сродницима. Слутио сам 
њеку тајну у тој породици. Мој пријатељ, то 
сам видио, није био равнодушан према Сузани. 
А она? Је л4 га она љубила? Због чега је она

тако несретна? Н ко је управо она ? Та пи- 
тања једнако су се врзла у мени. Ннјесам мо- 
гао очекивати, да то од Фустова дознам. Пг 
пошљедку дођем иа ту мнсао, да сјутра од ; 
сам г. Рачу.

И кад сам ушао у малу, мрачну предњ> 
камару, на један пут ме обузе не иријатио о- 
сјећање. „Можда је нећу нн внднтн, помислим 
у себе, можда ћу се с њнм, или што је још 
горе, с бабом морати забављатн. Г1а ако баш 
п она дође, шта ћу? Хоће лп се опа разго- 
варатн са мном ? Повдљедњи иут баш не бјеит 
љупка са мном. Што сам ја управо дошао? 
Док сам ја тако нремншљао, „иали Козак.* 
послужптељ, већ мс је пријавио н послије 
дугога заниткивања: „Ко ? ко? Кога рече?“ 
чух у другој камари лупкање папуча и иа по- 
луотвореинјем вратима појавн се намрштено 
лнце Ивана Дамјановпћа. Он ме гледаше дуго 
као да ме одиах не познаде, на онда развуче 
лпце и са обнчнијем смјехом разјапн уста:

— А, ви сте, дражајши ! Изволите!
Уђем, али нс радо, јер сам знао, да ме 

Рач, и ако сс чини умнљат, у истн мах шпље 
к врагу, ио натраг већ ннјесам могао. Он ме 
уведе у гостинску собу и гле ! Сузана сједн 
за столом и пред њом књига о домаћим трош- 
ковима. Она ме погледа са својијем тавнпјем 
очнма и чупкаше нокте на лијевој руци. То је 
навика, коју сам код ње већ примјетио, н која 
је обична у нервознн људи. Другога ииког пе 
бјеше у камари.

— Ето вндите, поче Рач, с чим сс ја н 
Сузана Ивановна забављамо, прегледамо рачуне. 
Моја се жена неразумјева у томе, ја опет чувам 
очн, јер већ не могу без наочари читати. Нека 
дакле млађи свпјет помаже, ха ха ха ! Реда мора 
бптн! У осталом нашн рачуни нису хитни, све 
нолако, ха ха ха!

Сузана затворн књнгу и хтједе отнћн.
— Останн, остани, рече Рач, ништа то ие 

чннп, што нијесн обучена... (Сузана је нмала 
иа себп са свијем старо одјело, са краткијем 
рукавима, изгледаше као да су дечпје ахлине.) 
Наш драгн гост неће замјернти што бн још 
прошлу неђељу рад бно пречистити... Ви ће 
те допустити, та мн смо позиати.

— 0, молим вас, само ви наставнте.
— Да, да, дражашји. вн ће те знати, да 

је покојни цар Алексије Михајловић Романов 
говорно: „Раду припада вријеме, а уживању — 
тренутак.* Но ми хоћемо и раду данас саио 
још један тренутак да поклоннмо... хаха! 
Каквпјех су ово 13 рубаља в 30 копјејки? 
Запита Рач полако. (Схеднти ће)
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Два Деснотовића.
(Наролжа пјесжа.)

Да пјевамо да се веселимо,
Л за славу Бога да молимо,
А за здравље Петровића Кнеза,
Бог му дао, што је иаумио,
II свијетли образ у краљева 
Са Србима свуда наоколо,
Којн право око крста раде 
На Турчииа, на ту вјеру хињу.
Неби смо нх хпња вјера ввалн,
Иего су пи много јада дали,
Од несретна боја косовскога,
Од издаје Бранковића Вука.
Који Србии умије мислити,
А.Г господско иисмо проучнтн,
Како јадно и жалосно пише,
Бп у жени срце нспуцало 
Л камоли у добра јунака,
Којн није од срца женскога,
Но од крвн, тјела јуначкога.
Надамо се у Бога јакога 
II српскога кнеза Ииколаја,
Господара дичие Горе Црне 
Да избавн из Турака рају,
Која јадиа у невољу цвнли,
Н велике српске манастире,
Манасију и веље Дечане,
Ту је слава српска сваколика 
А кнежева жеља превелика.*)

Сада да ви малу пјесму нрнчам:
Кога неће допанут иевоља,
Кад допаде двоје ђеце лудо,
()д племена од ДеспотовпНа,
А два снна Деспотовмћ 1)ура,
Те им царе очп извадио,
Иа је њима њнно нестануло,
Те но могу живјет нн умрјетп ;
Пак узеше гуслс јаворове,
На одоше земљом по свијету,
Да нх хљебом рад севапа храис. 
Пзвезлп се у Котору граду,
Иреминуше ломну Гору Црну 
Докле јјеца на Рнјеку сишла,
Иред двор бпо бега Иван-бега 
Оно доба од годнне било 
А на вече светога ђорђија.
II доста му дошло прнјатеља,
Много попз, доста калуђера:
Ту пмаше српскнјех владика,

*) У Црвој Гори и у свијема околи ома ијевају 
пјсвачн увијек прије саме пјесмс ови припјев „ва 
славу Кога а за здрав.ве киназа Нвколаја.“ Ови и 
овомс сЈичнијех припјева зва сваки ијевач. Саопшта- 
ввјући вародио пјесме имаћежо придике да саопштнхо 
још Ц.СКС.

И у њсга патријарах стари,
А пјешака нема ту есапа.
Запјеваше пред бнјелом кулом 
II чуо их бего Иван-бего,
Из бијеле од мермера куле,
II вјериој је љубн говорио:
„Ну изиди из бијеле куле,
„Те уведн сиромахе љуте,
„Од њекуд су соја господскога, 
„Познајем нх на грло јуначко.„ 
Вјерна га је. послушала љуба, 
Уведе их у бијелу кулу.
Доста су их добро дочекали.
Кад једоше н софру днгоше,
Тад пх бего Иван-бего пита:
„А за Бога, до два иевољннка, 
„Околеи сте, од којега града,
„И како ве на имену кажу?“
Но говори слијепи Шћепане; 
„Господине бего Иван-бего!
„Ти ме ппташ, да тн право кажем, 
„Ја ти хоћу по пстинн казат’;
„Ми смо одтуд, од крај Смедерева, 
„Од племена, од Деспотовпћа,
„А синовн Дсспотовић ђура,
„Па одосмо у цара Турскога,
„И цар ни је очн нзвадно,
„А наше је свашто нестануло,
„Сад узесмо гусле јаворове,
„Те не хљебом рад севапа хране.а

Иваи бега сузе пропануше,
Те му точс ипз господеко лнце: 
„Јесте лн вн два Деспотовића ?“ 
Руке ширн у лнце их љуби,
Стадс с њима мудро бесједитн:
„А за Бога два ђурова сина,
„И ако сте очи изгубили,
„Ви нијесте срећу изгубилп 
„Би л’ се који ожеиио, сине ?“ 
Онда велп слнјепи Гргуре: 
„Господине, бего Пван бего!
„Ја да могу ка’ сад што не могу, 
“Бих Шћепаиа брата оженно,
„Него нсћу нако земљом црномЛ 
Ио да вндиш бега Иван-бега, 
ђс довпка двпјс братанпчне,
Старија је Андрнја ђевојка 
А млађа је Анђелија бнла,
На говорп бего Иван бего :
„0, Андрија, о мој мнлп сиие *) 
„Ходи узмн слијепог Шћепана,

*) Сиае — мже ге и ђевојци од велижс иијости.
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„II ако је очи изгубно,
„Но је ово господско кољеио, 
„Његови су старн царовали,
„Иа вријеме иа около дура,
„Ни му могли опег цареватиЛ

Но да видиш Лндрију ђевојку 
Како бјеше лудо бесједила:
„Јаки Боже, бего Ивап-бего! 
„Све ти ромо и слијепо било!* 
Ал’ говоре триста калуђера,
II што бјеше српскијех владика, . 
II говори патријарах старн 
II учитељ с њеко.Гко ђакова:
„0, Андрпја, лијепа 1>евојко,
„Тп обншла у девет домова,
„II ако је очн изгубно 
„Ннје Шћепаи срећу нзгубно, 
„Његови су сгари царовалп, 
„Боже ннђе, срца, незгрпјала,
„11о ти иашчад ноге огризала !а 
Па впкају Аи1>елнју луду : *)
„0.1П узет слпјепа Шћепана,
„Па врнјеме паоколо дура,
„Бн му моглн опет царовати.* 
Анђелију сузе пропануше 
II овако бјеше говорила:
„Ако велп бего Иваи-бего,
„Да ја скочпм у ријеку хладну 
„Ја бн њега чнсто послушала,
„И узећу слпјена Шћепана.* 
Одмах бјеху кума иабавнлн

*) Лудо — знг.чи исто што и младо.

Владпка нм часии брак очатн.
II говоре трнста калуђера 
II што бјеше српскијех владика,
II што бјеше натриЈарак стари 
II учитељ н некол’ко ђака 
II цијела софра н госнода,
II ко се је туна намјерно :
„Хајде с Богом, Анђелијо млада,
„Бог ти дао лијепа норода,
„II што год ти од срца пануло,
„Све ти сипе, светодухо било !а

II дадошс пара што могоше.
Нратпше ју до Котора града.
Гргур с њоме Смедереву дође 
Бог им даде лијена иорода,
А мушкијех девет ђеце луде,
II сва су се књнге нзучнла 
II нз књиге мудрост научнла 
II све девет калуђера било,
II ови су с’ девет пссветплн,
II десета Змај-огљенит’ Вука,
II њему се посветила рука,
Јесте десна до рамепа рука,
А то друго бјеше згрпјешнло,
Све љубећи по Босни ђевојке ;
На се њина носветила мајка,
Сад је ево света Аиђелија,
У Крушедол у бнјелу цркву.
То је бпло кад се п чинило,
Овђена се свако добро внло,
Мир и здравље и срећа јуначка. *)

*) Ову сам пјесму преписпо од Бсга Дрскаловића. 
којн зна миоштво пјесама, све још нснаштампанијех.Г Л А С Н И К.

(ЈАВНИ ДУГОВИ СЈЕДШБЕНИЈЕХ АМЕРИКАНСКИЈЕХ 
ДРЖАВА). Ирвог јулија т г. јавни дугови сјевернијех вмсри- 
капскијех Држава допнрали су до 2292 милиона долара. 0.1 
септсмбра 1863. године, у које јс доба овај дуг највишу своју 
своту ностигао био, смшвно се до сад за 465 милиона долара, 
илн за 17 но сто. — Државе јсвропске, које о другом н нс мисле 
но како ће помнсжатн своје дуговс, имале би се овијем чином 
научити да штедс, ако им на срцу ночива благосташс своијех 
земаља н народа.

(ВЕЛИКЕ ЗИМЕ II ВЕЛИКЕ ЉЕТНЕ ВРУћИНЕ). Фран- 
цуски мстеоролог Рено (Вспои) подиио је научној Лкадемији 
једну бнљсжку о четсрест-љстнијсм зимама. Он држи да се ве- 
лике зиме периодично понављнју, и своју теорију оснива на 
самијсм догађаима. Мисли да сс такођер и велике љетн. 
врућнне псриндично опетују. За доказ томе узпоређује он јакс 
нрућине љста 1816. са 1856., 1820. са 1860., 1822. са 1862.. 
1828. са 1869. Може се догодити растув од четири на пст го- 
дина, али жарка љста ввзда се нојављују након четрдесет годи- 
на. Тако навађа јсш један доказ, узпоређујући љето 1793. <:> 
л>етом 1834. Ако даклен ово правило нс вара, мл се мораг 
надати велпкој љстној нрућини до дчије или три године најда 
љс, т. ј. нлн у тсчају 1874. или 1875.

С тога што иије мога на евоје вријсме нзић 
број „Црногорке", издајемо га заједно са 5

трошн о4У милиона Франака 
„ 340 „ „
„ 300
„ 160 „ „
Г 176

180
„ 30 „ „
„ 59 „ „
„ 36 „ „
„ 35 „
„ 19

од шест стотина седамдесст

(ТРОШКОВИ ПА ВОЈСКУ У ЈЕВРОПИ). Као што доносе' 
талнјанске иознне “Еа Тга§Гогтаг1Опе„ Јевропа издржава у мнр- 
но доба војску од 2,800,000 људи. Трошак за оружјс, одјело и 
храну речеиих људи, одузстијсх промету, трговинн и грађан- 
ском животу. гута 34 и ио постотка од укупнијех државнијех 
прихода. Трошкови нак појсдинијех Држава на војене цијели 
рачунају се овако:

Русија . ~ — — — —
Фраицуска — — —: — —
Инглсшкл — — — — —
Прајска — — — — —
Аустријц — — — — —
Нталија — — — — —
Баварска — — — — —
Шведска — — — — —
Холанда — — — — —
Белж — — — — —
Португалска — — — —

Ого скуна чнни један миља.
и пет мијнонн Франака. По овох рачуну “Еа Тга.чГоппагЈопе„ 
(којој Турска н Шпашодска, псузнжајући мање државице, у псру 
заосташс.) противстављп јавне дугове јевропске, који. нсрачуна- 
јући текућс но тск консодидирапе дугове, достижу до 70 ми- 
љарда. Ово је ужасна мјсница, — подвикује спомспутн лнст, — 
коју јевропскн дворови вуку на своје народе за садашшосг и . . 
за будућност. I 4.

У држввној М1тампарнји на Цетин.с.


