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Меја биоггАФНја.

Ко ме роди? — Срб-Србеида 
И Српкиља иука,
Посред млогих, разноликих 
Невоља н мука.

Гђе сам рођен ? — у сеоцу 
Незнану н худу 
Тужие Босие, прекаљене 
У јаду н труду.

Ког сам соја? — Српског соја 
IIо срцу и крви,
Која чиста, бујна, жарка,
Ио жила’ ми врви.

Дом гђе ми је? — Дом је меин 
С јадранских обала,
До обртних у сјеверу 
Океанских жала.

Ко мн браћа ? — Свп Словени 
На четирп стране,
Бнли вјере буди које,
Ил’ ма које граие.

Што сам дужан ? — Служпт вјерно 
Свом Словенском роду,
Част му штнтит, права бранпт,
Мр’јет му за слободу.

Ј. Сундечић.

ЦРИОГОРКЕ ЈУЦАКИЊЕ.
У Црној гори, као и по осталијем стра- 

иама куда наш народ жпви, жене не изтупају 
из граиица, у које су оне сведене, гђе год 
су се још патријархалнн жнвот и обичајн одр- 
жалн и сачували.

Жена је у нашем иароду поштована, не- 
нретворном поштом, која нзвире нз срца п 
осјећања, а не из пукс неизкрене, а често н 
рогобатне Форме; али жена код иас још у 
нокорностн наирема човјеку живн, н очитује 
се у свему само као другарица човјекова, ко- 
јега је управн иодвржена зато, што је од ље- 
га и по тијелу н но душп слабомоћнија. Човјек 
на, код жене налазн оиу његу, која му олак- 
шава тегоће труднога и мучнога жпвота, кроз 
који га пратп вијерна му другарица, као његов 
шфео хранитељ, п с њнме дпјелн добро и 
зло, миље п немнље.

Овај одношај жена преиа људп.ма, не 
смета ипак женп, да сс она у прнгоди не од- 
лнкује, да ц она не изнесе иа углед прнродне 
своје моћи и врлинс, те да се и она не узвнси 
на степен љуцке хвале н славе, днке н поноса.

Илн игђе, нлн у нашој Црној горп нма 
толнко догађаја, у којпма су се женс тако од-

* ' -1 ~ :
I лнковале, да доиста заслужују вјечнта спомепа.

Старе Гркнње и Римкиње могу се тек с 
њима такмачити у одважности н урођеном оду- 

ј шевлењу, које им у прсама буди најблагород- 
ипја осјећања, н потнче пх на хероична дје-

| ла, на дјела неумрла.
Ми смо уложили да та јунаштва сабнрамо

1 п побиљежимо, и да их у нашој “Црногорки,,
; објелодањујемо.

“Црногорка* занаго може са поиосом дн- 
ку својнх сестара свијету иа вндик изнијети. 
може са поносом узвикну ги :

“Ко ће с тобом? ко прсд тобом?
“Црногорко *дико мила !„ —
У овијси биљешкама настојаћемо међу- 

тијем, да свакп догађај вјерно нзцрпимо по 
,жнвои народнол предаљу, које у Црној горп 
као нравп амаиет од ђедова унучади прелазп 

! у такој цјелпнн, да се често ријеч по ријеч
* не мјења п кроз внјекове не губп ни цигли 
: првобитнн облик препозјеДања.

Па зато, што озакозе догађаје морамо и
• самп пабирчити, гђз нам се згода н прплнка 

појавн, нијесмо у стаљу да их овдз у кроно- 
ложком рсду донашамо, него само кад једнога 
а кад другог, како пас на којега срећа нанесе.

II тако ћемо почети:
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I. Ллаиа Томашева.
Бјеше под љето оне године, кад је Дели- 

бнша на Морачу војштио. *)
Снлни овај херцеговачкн зулумћар. прими 

наредбу од велнког везира из царева Стамбол- 
града, да освојн Морачу.

Између осталога пнше му везнр н ово, 
као што нам народиа ијесма казује:

“Цару нема зевка нн узура,
“Док Морача сједи у каура:
“Купи војску хајде на кауре....„

Дели-баша оваку заповнјед једва дочекао, 
иокупио све под избор крајишннке Турке, иа 
се с љпма преко Дробљака снустно у Морачу 
тврду, а сам се припео врху на Ерзаћу, ша- 
тор разапео н на зеленој трави иоге иодавио, 
п дугу синсију запалио, па одатлен сеирио ка- 
ко му се ђеца Турцп са горскијем лавовима 
нотискују и кољу.

Ерђанн соколовн дочекали Турке и иобили 
се с љнма мушки и јуначки, н најпосље нх из 
свога гњезда пошенулн н пбломилн, н љихових 
се глава до мнлс воље нарубнлн.

У овом боју тешко се рани у десиу руку, 
јунак Томаш Николнћ, родом из Старче у гор- 
љој Морачп; иа онако раљен ирибпје се за 
једап грмен, да га душманн Турцн небп нашлн 
п оиако осакаћена посјекли.

Плана, Томашева внјерна љуба, уграбила 
међутијем чедо у наручје и као лака срна до- 
скакала иа газ водп Ратљи, не бн лп себе и 
днјете унијела, незнајући штајојсе с Томашом 
догоднло.

Таман Илана у воду загазнла, а пуста 
вода иарасла п замутнла се, да бјеше на љу 
страхота и погледати, а негмо лн иа љу ударптп.

Париповић Зуко, турска иа гласу. делија 

•') Год. 1820.

<а6л
(С /се.пач. по Керперу,

()ј тн сабљо с л'јеве моје.
Одкуд јасне б.Гјеске твоје?

Иријатељски поглед твој,
Охрабрује жнвот мој.

Урах! *)
‘•Уз бедру сам млад-јунака,
Одтуд свјетлост мојих зрака.

Слободну сам мужу штнт:
С тог мп радост. с тог уехитЛ

_____ Урах!
I) Пјеспик* је гпјевао ову пјссиу на њекоЈнка часа 

пј ед гамом смрти. која га иашла на бојнои пољу. —
2) За усклнком : Урах! зазвекИу сабље.

ц кришћанска крвопнја, подпазно кићену брћак* 
ку у Ријеци Ратљи, згодну п дивну као исп 

! из горице вилу, па се за љом отиснуо на д<>.
| белу ђогату и етнгао је иа сред воде, те нл 
' заробпо. а чедо јој крволочки у воду утоиио.

Нлана запомаже, а Томаш поизправн се цза 
грма, да види од кога је така иомагаља.

Али има шта и виђети/
Балија му Илану ухватила и за-се на коља 

турнла. Само још љеколнка тренутка, добар |,е 
кољ да унесе Зука у своју дружину.

Томаш се осјети своме јаду и грднлу. па 
нн часа не почасн, иего прибере сву јуначву 
сиагу, те дугачку шарку на око намакне, и 
куд омјерио, онде с добром срсћом п иогодио.

Док Томашева нушка цакнула, свалило се 
силпо туре у зелену траву, а Плана у тилп 
час прискочила и поснпмала с и.ега богато п 
убојно љегово оружије.

У тај мах залетило се друто туре са сви-* 
јем зором и јуришем. да Нлану, илп живу у- 
граби. илн да је на мјесту носијече, н тако дш 
осветп свог побратима Нариповућ-Зука.

Али се Илана не препала. него малом Зу- 
ковом иушком одважио дочекала оиу турску га- 
знју. па јуначки уждила и погоднла га но сред* 
сриједе срца, те га с црном земвом саставила.

Овако со Црногорка знала у муцн наћп ц 
муцп се отети ; па ће се зато, Томаш и То- 
машева Плана спомнљати све док н цпглог јед-| 
иог Србина у жпвоту буде.

У осталом свак се лако домислнтп може, 
да су се одма оне двије обријане турске главе иа 
оштром кољу затекле и на љем се разнасти- 
морале:

„Иек се знаде н нека се прича,
„Шта урадн Томашева Илаиа.“

#........... ж

и. ')
')евсо Стјспан Бу.м.шк.)

Да. нрост сам ти, сабљо мпла.
На с тог сн ме та занила,

С тог ен драга ерцу мом,
Кб љубовца другу свом.

Урах!
6Ја т' предадох, мој покоју,
Ту жељезну младост своју.

Хеј. да ми је прстен твој.
Кад ћсш по-ме, војно мој?..

Урах!
Пприа зора кад заб'јелп.
Кад лн труба звук веселн.
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Н топова чујеш рик,
Тад ће по-те љубавник.

Урах!
^Ој, блажена тог састанка!
За и»им чезнем без престанка.

Ходи по-ме, златнн иој,
Мој ће в’јенчић битн твој.„

Урах !
Што удараш о корнце,
Сладка моја мјезинице?

Чем, челиче свуетли мој.
Дивљи, крвни звекет твој ?

Урах!
лЈа ти звекћем добре во.ве,
Јер на бојио желим поље;

Одтуд мепп днвљн вај,
Одтуд крвни иемир тај.„

Урах!
Де не хнтај пз ножнице,
Шта ћеш тамо, иевјестице?

У корпцам мирно стој,
Сад ће но-те драган твој.

Урах!
аМој прстене, дај не касни! 
Иернвој ен тп прекрасин,

Мрком крвцом обастрт,
Гђе зна цвасти сама смрг!„

УраХ!
С мјеста дпклен из обвоја,
Моја днко, зјеио моја,

Ван ми сабљо, ван упут!
К завичају крчи пут.

Урах!
“Иуста мил>а, пусте среће,
Кад се иирно коло креће!

Кб што жарког срца б.Гјеск, 
Железне је љубе тр'јеск!„

Урах !

Здраво храбри вн војници,
Здраво дома заточници!

Кам ватрена ваша ћуд? 
Разкрплите драгој груд.

Урах!

Досад она с љеве наше,
Кано њеким крадом сјаше;

Сад је видно врже Бог 
У десницу војна свог.

Урах!

Утиснимо на уснице
Те жељсзне невјестпце,

Шјелов жарки, ц’јелов свет:
Ко њу изда буд’ проклет!

Урах!
А сад мпла нек запјева,
Крјес за кр’јесом нек јој с’јева!

Инрна зора, гле! — засја. —
Челпк-нево, ур’!... урах!

Урах!

1ЈЕСРЕТ1ИЗЦЛ.
Приповијетка од Ивана Тургењева. 

(Ипставак.)

Сузана погледа за тијем полако мене, као 
дп хтједе рећн: ето како сал нобједила, понн- 
зила иенријатеља. Још се једаи пут насмјеши, 
н онда оде.

Рач је задуго сједио у наслоњачи не мн- 
чућн се. Најзад као да се сјетио своје забо- 
рављене улоге, ослободи се, устаие, куцне ме 
ио рамену и страховпто се насмије.

— Јесте д’ видили, ха ха ха! Већ десет 
годнна живнмо сто.м ђевојком н она још не зна, 
кад се шалим, а кад озбиљно говорнм. На и ви, 
дражајшп, и ви као да сте у забуни, ха ха ха! 
Јаш вн непознајете старога Рача!

— Не, познајемте сада ! помислнм у себи 
са грозом.

— Иепознајете ме, непознајете ме, вје- 
рујте, говораше он једнако пратећи ме у пред- 
собје. Ја сам добар човјек, заиста добар!

Опростнм се н одел безобзира. Нпје ми 
годпло код тога доброг човјека!

XIV.
„Да мрзе једно друго, то је јасио — ми- 

слио сам ндући кући — тако је исто очевидпо, 
да је он гнусан човјек, а она напротив добра 
ђевојка. Но шта је међу њима? Због чега су 
тако огорчеин ? Шта значи оно пецкање н,его- 
во? II како се наједан пут разви међу њпма 
бура без велика повода! “

Сјутра дан ријешнсмо ја и Фустов да н- 
демо у позорпште да гледамо чувена вештака 
Шчепкииа у парчету: „Разум доноси невољуЛ' 
Тада је баш тек бнло допуштеио, да се та 
вессла игра Грибоједова смје престављати.

Послије преставе излазећи нз позоришта 
сретиемо Виктора.

— Зар сте „ ви билн у позорншту? по- 
виче. Како вас ја то нпјесам видио? Мпло ми 
је што смо се пашли. Вп морате са мном на 
вечеру. Ходпте!

Млади Рач бјеше јако весео. Његове мале
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очн играху једнако. На образу је ииао црвене 
млазеве.

— Од куд та радост? запита Фустов.
— Од куда? Погледајте.
Впктор нас поведе на страну и извуче из 

шпага мноштво банкнота од 5 и 10 рубаља,па 
их за тијем опет стрпа.

Фустов се чуђаше.
— Од кад сс тако продобрио ваш отац.
Виктор се смијаше.
— Баш сте погодпли ! Није него ... Јутрос 

сам искао од љега новаца. Уздао сам се у вашу 
рнјеч. Но шта ми рече, шга мислнте? „Што ; 
му драго, твоје ћу дугове исплатити до 25 . 
рубаља. Чујете лп — до 25! Не, господине, 
ова мн је срећа од Бога.

— Да нијесте кога похаралн, рече Фустов 
немарно.

Впктор се намрштн.
— Све једно, ове сам новце добио од 

јсднога офицнра, гардаша, који је јуче дошао 
из Иетрограда. Чудно је то. Вриједпо је, да 
вам приповједим. Хајдемо у ову гостионицу 
блнзу је, само два корака.

Иијесмо требали с љпм поћи, но ми смо 
ипак пошли.

XV. ј

У поменутој гостиоипцн добијемо засебну 
собу. Ту вам је бпло и шамиаљера. Виктор нам 
нрнповједаше све потанко, како је добпо новце 
од онога младог вардашког официра, који је 
нстина од добре куће, али огранпчене паметн. 
Официр је играо на срећу љеке своје Вилхељ- 
мпне, а Виктор на своју сопствену.

— И номнслите, повиче Внктор,— ја сам 
нмао само шест рубаља. Исночетка сам губно. 
Номислитз у каквоме сам положају бпо, паонда 
на један пут се окрене срећа. ОФицир је био ; 
дошао у ватру п држао је карте тако, да сам 
му могао сзаку виднти. У кратко —■ ја му од- 
несем 750 рубаља. Он је хтео још да пгра, 
али ја нијесам бно тако луд. Таку срећу не 
треба злоунотребљавати, мислио сам у себи, и 
стрпам новце у шпаг и одем. И тако сад не- 
морам мољакати мога оца п могу частпти 
моје другозе... Хеј, келнер, Шампаља! Живили, 
господо!

Куцнусмо се. писмо н смијасмо се, и ако 
нам се недопадаше његова прнча, управо бно '
НЛМ НРСНПРПН Пн ТП ПпИ.ЧЛ II ППИМЈАТИЛ '

да му се спава, ноче грдитн нослужптеља, што

лула неодише, па онда наједаи иут нзазнвајући 
запита Фустова :

— Је л’ те, Александре Давидовпћу, зашто 
ви мене презцрете?

— Како то? одговорн мој пријатељ мало 
изнснађен.

— КакоЈЈа видим врло добро.да вн мене 
презнрете, па и овај госиодпи (показијући на 
мене) н он. Као шта сте вн бољп од мене! 
Вп сте гријешници као и ја. Јест, и гористе 
још. У мутиој се водп рнба лови. Вн знате ту 
пословнцу.

Фустов ноцрвени.
— Шта хоћете с тнјем да кажете ? заппта 

га он.
— Хоћу да кажем то, да ја нијесан сли- 

јеп, п да ја видим шта се радп око меие. Ја 
провндим ваш одпошај према мојој сестрп. Ја 
немам ништа протнв тога. Све једно мп је. А 
н што бн вамја на пут стајао. Та моја је сестра, 
Сузана Ивановна и онако сама све већ проба- 
ла... Али што вн мене презирете.

— Ви не знате, шта говорнте, вн сте 
пјани, рече Фустов и узе свој огртач. — Мало 
час је прсварио у карти једнога сиромашка, а 
сад опет буба, не зна нн сам шта, говораше 
Фустов гласио за себе.

Внктор се не мицаше.
*— Преварио! А шго сте пнлн шампањ, 

који ја плаћам карташкијем новцем. А као што 
бн вам лагао? Јесам ли ја што крив што у 
прошлости Сузане Ивановме ... “

— Муч’! повиче Фустов, муч’, илн...
— Илн — шта?
— Вн ћете већ видити шта! Одн Петре.
— Аха наш великодушни јунак бега. Нема 

воље, да чује нстнну. Та да, поразнла га је 
нстипа.

— Хајде, Нетре. рече опет Фустов, који 
је сада изгубно ону мирноћу своју. Шта ћемо 
овђе, код овога неваљалца.

— Овај незаљалац вас се не боји, чујете 
ли? викаше Впктор за нама — он вас презире, 
овај вас неваљалац презире! Чујете ли! ?

Кад смо нзишли на улицу ишао је Фустов 
тако брзо, да сам га једва мога стићпг На је- 
дан пут стаде и пође награг.

- • Куда? запнтам га јо.
— Треба виднти, шта ће она будала ... 

Ијан је, може свашта... Не ндп за мном. Вп- 
дићемо се сјутра. С Богом!

Фустоз ми стиштс руку п оде брзо натраг 
у ГОСТНОННЦу. (НаставнКс сс.)

У државпој штакпарији па Цстиау.


