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Пенсцијн.
Венецијо! — дивнијега града,

Хај занаго, нема свијет ови,
Нит могоше тих божанских зграда 
Саздат људи, до сушти богови;

Или Богом пробрани умовн,
Што појмише све узоре рада:
Иа ти узор у вјештини нови 
Стојиш чудо свим вјековим сада! —

Ио пјеснику словенскоме, — који 
Тебе душом запањеном сматра,
Ипак груди гњевња жеже ватра,

Сјетившп се грдних злоћа твоји’, 
Сјетившн се, е си и ти била,
Ах ! Словенству крвница немила. —

У Венеција 1867.
Ј. СундсчмК.

ЦРНОГОРКБ ЈУНАКИЊЕ,
II. Кгстиња Мојашева.

Са своје љепоте на великом гласу била Ро- 
ганова љуба; а Роган био јунаком од мејдана и 
кнезом од села Трњина, орлова на крајм гњезда.

0 Рогановој заручници овако нам народна 
пјесма попијева :

„Јест кнегпња какс горска внла,
„Но два коња удпоред прескаче.* —

Млада и диата, а храбра и срчана, како 
ћеш да крајишлим турскијем беговима за око 
не запне ? —

Бјеше година 1716.
Хсрцеговачки колиновић и љута гуја нре- 

сојкика, Синан-бег Ченгић, желећи у једну 
Цргогорцима врнутн жао за сраиоту, с тога што 
<Ц’ц прије њекога времена тридесет и шест:

„Све бегова, ага н спахнја/
које у једном

боју живе похватали, нс шћели их пустит на 
откупе:

„За млстачке од злата дукате;
„Већ за турску бруку и срамоту, 
„Заискаше мачванске вепрове:
„За крмчеве турке мијењашеЛ —

А у другу, понио га опет, турски ћеФ и 
превелика жеља, на нрекрасну Роганову љубу, 
младу и скоро доведену, да је задобпје себи 
за љубовцу вјерну. -4-

11а сс силовити 4га пред господом херце- 
говачком затекао:

„Да би њега була не родила,
„Но влахиња, која влахе рајја,“

ако ие покупн
војску, не удари на село Трњнне, не опали 
кулу Роганову:

„На којој се турске главе сушеЛ
н не заробн дпчтп

Роганову љубу, да му буде кадуна госпоја.
Што Туртин рекао.у тзме се не порека
У договору с побратвжов својвв Беглер- 

бегом Љубовићем, страхогагу нзкуппо војск\- .
„Од Никшића п од Коренпћа.
„Од Требиња п од Незеспња.
„Од Љубиња н од Љубоапра.
„Од бијела Кључа п Клобука.
„И широка Гацка прзстраиога.
„Од тврдога Стоца п Мостарз.
„И од Фоче п Н г »г-Пазара.* —

У тој војсци био великп број хераеговачке 
под избор госноде; кршввјех бегова. зорнијех 
ага и богатијех спахија.

Сваколнка ова туссха спла нзвебуха уда- 
рила на Трњипе; па дос Трм&ашгаа у вомоћ 
прнскочили крвави Чездавн н Велесгохцн. Цуце 
и Бјелице: Турци већ село Трњазе лал . 
осим тврде Роганове куде. п богат иаћар ?з- 
добили:

„Крњи ваган и дгаје ожвце.
„И пијевца, Топна кзкота.
„И ћорога коња Рсг. :. ?з. - —

Али ево Турцима јада гз Егнздз.
Поточ мркијех Црзогзрапа Турке сустаг-
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нула, па их погиала алужастол гором н гвозде- ј 
»ом планнном.

Црногорци утјерали Турке у жестоке кланце | 
јадиковце,па их се накоиатили коликО их душа . 
понијела; а све шго се турскијех под избор | 
кућића придесило, живе похватали и у ропство 
их узелн.

Довели их иа камено гувно, на сред Чева 
крвгв )га.

У тешкој се муци са гладне године за- 
текли у то вријеме Црногорци, иа се договорили 
да даду Турке за богате откуие. Али се нашла 
ош ра Црногорка, срца јуначкога, по имену 
Крстиња, удовица чевскога кнеза Моја на Во- 
јин:.ћа, којег је невијерни ћуприлић везир прије 
двје године иосјекао био на Ситницп под Ора- 
ховицом, као н све остале од боја главаре, 
којн му се на тврду божију вјеру предали.

Она изишла с чевскијем покајницама пред 
окупљене Црногорце, иа кад виђела да су опн 
збиља одлучили давати Турке на откупе, ср- 
дито им узела говорити :

„Што сте наумили, Црногорци? — Ваше 
главаре пе бјеше ћуприлић заробио, ио их 
на тврду вјеру домамио, па ви их не шћеб 
пуштити на огкупе, но их лнстом изсјекао.

„Ако сте ви братске главе позаборављали, 
за јад ви не било, погледајте на њнхове удо-

вице, црне кукавице, кој • остадоше без мужева 
н без бранитеља.

„Па зашто да живо ови крволоцн Турцп. 
н'ако да нас опет робе и пале, даве и убијају?

„Ако сте ви пригнули, да будете срцн 
милостива, д <јте овамо ноже, а ево ви наше 
куђеље, на да ми сијечемо ваше и наше от- 
мичаре и крвоније! “ —

На оваки жесток пријекор Крстиње Моја- 
шеве, срца у јунацпма ионуцала: те уложио 
нрви љезин ђевер Вук Којичић. н својему 
сужњу, Сицаи-бегу ЧеигнЈ-.у, главу одрубио.

IIIго Вук учпнио, то за Вуком и остали 
Црногорци: и тако се крајпна од главитнјех 
хришћанскијех душмана онростила.

Ту је пало око седамдесег глава блрани- 
јех турскијех еератлијн.

Удовице тад ио мртвнјсм Турцима попада- 
ле. да познавају иа њима огето оружјесасво- 
јијех изгннулијех ранитеља и бранитељаДЦ

II што која н.нпла, собом понијела, да 
синовима казују, е нм је то оружије њпхових 
очева, које нм носмицалн Турци невјерници.лД

А јуиачка Крстии л тада пронјевала: 
„Нросте главе наших господара.
„Кад и.х братске мишце освегиле:
„Оне и м сс Богом иосветиле!и — ј

ИиСРБТВШЕВА;
Приповијетка од Ивана Тургењева. 

(Иаставак.)

Сјутра дан нијесам се могао састати са 
Фустовом, а када сам прексјутра отишао к њему, 
чуо сам да је отишао своме ујаку иа пољско 
добро близу Москве. Иитао сам да л’ је осга- 
вио какво писмо за мене. Рекоше ми да ннје. 
Желио сам знати колнко ће тамо остатн, и 
слуга мн рече, можда петнајест дана, а можда 
и дужс. Замишљен дошао сам дома. Тај пзне- 
надни одлазак у поље у српјед зиме, нијесам 
могао растумачиги. За ручком ирнмјетила мн је 
тетка, да сам јако замишљен. Послије обједа 
питала ме је, да иијссам заљубљен. Увјерно 
сам је да нпјесам.

XVI.
Минуше трн дана. Све ме је њешто вукло 

да одем Рачу. али пе могах, само да се сњнм 
не састанем. Тамо бп можда све сазнао.

Једнога вечера бјеше на нољу страшпа 
олујина и вејавица, сједио спм у мојој камари. 
Хтјео сам њешто да читам. Мој слуга уђе н

јави ми, да жели њека женска ући. Зачуднх 
се. Женске ннјесу код мене никада долазиле,а 
особито у ово доба. Ипак заповједим слупцда 
је пусти. II нагло уђе једна женска у лаком 
летњем огртачу п са жутијем нгмом. Предамном 
стајаше Сузана. Од чуда не могах ^ијечи про- 
говорпти. Она прнђе нрозору н наслсни се на 
:нд. Очп јој живо играху. а грудн јој сеси.шо 
надимаху. Пре, виђао сам љекн страшни даајгај.

— Сузапа Ивановна — како--------
Она ме ухзати г укзц уздахне дубо»>

обори главу. 1Бе’ га коса бјеше јој
пала на чело.

— Умирпте се, е овђе на диван.
Шта се догоднло ? Моли вас сједите.

— Ие, прошапута она н опег се шслони 
на нрозор. Добро ми је овђе. пустиге ме. Када 
бн вн зналн . .. када би могла .. . када...

Ударише јој сузе и стаде јецати. Срце ив 
је хтјело да пугне. Сгајах као на смрт осуђен.

— Опростите, проговори она утирући очп, 
— проћиђе. — Ја сам дошла к вама — дошла 
сам — вн знате. Алексаидар Давидовић је от- 
путовао ? Она је још једнако јецала. |

Иијесам знао, шта/да јој одговорим.
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— Он је отпутовао, отпутовао је... онје 

дакле вјеровао! шапташе Сузана. Пије ие хтјео 
нитатн, мислио је, да му не бих истииу казада. 
А кад сам га иреварила!

Она стнште доњу усницу, наже се и ноче 
иекгои гребсти ледене цветиће на прозору. Ја 
ие! ч изиђем у иредсобје н уклоним слугу.

\ кпда сам се вратио у камару запалим 
јон ј ту свнјећу. За што? -- ннјесам знао нн 
сам. Га;<> сам био збуњен. Сузана сеђаше не- 
прс(Т< ;о на прозору. И сада тск примјетих, 
кнко 'с са свијем лако обучена, приближим јој 
се. >>: а ме и не сназп.

— Он је вјеровао, јест вјеровао, он ми 
је з;:д;к) овај пошљедњи удар— говораше Су- 
зан) тихо. па онда ме на један пут запита: 
^Знате ли његову адресу?*

— Знаи, Сузано Ивановна, разабрао сам 
у кући његовој. ()н мн ипје иншта говорио о 
намјерн својој. Три дана нијесмо се видили, а 
када сам отншао, да га похддим, чуо сам да 
је оставно Москву.

— Ви знате и.егову адресу? заппта опет. 
Иишвте му дакле, да ме је убио. Ја знам д; 
сте ви ваљан човјек. Он вам ннјс нпшга о мсни 
гов( рио. ади је менн о вама Иишите му, ах, 
пннн.те му, иека се одмах вратп, ако хоћс да 
ме н' ђ * жпву. Али не! Он ме впше неће наћи.

Сушнп је била све мирннјн. оли та мирноћа 
бјеше мн страшнпја, иего оио јецање.

— Он му је пјеровао... рече оиет и 
спусти гдаву на руке своје.

В. јавпца најед”« пут засу прозоре, хла- 
дан ваздух прође кроз камару, и свијеће мало 
утрнуше и Сузана мало задрхта.

Замолнх је опет да еједне на диван.
— Не, не, оставите ме, молнм вае, мени 

је добро овђе.
— Али ви дрхтите, ви сге смрзли, ваше 

су цинелнцс скоз мокре.
— Оставите ме... молпм вас... прошапу- 

та опет и склопи очн.
Нодиђе ме језа.
— Сузана Ивановна! Дођпте к себн. мо- 

лим вас! Шга вам је ? Зашто очајавате? Вн 
ћете виђети, да ће још све добро бити. То је 
нссноразумљење ... сдучај. Видићете, он ће 
доГи. Ја ћу му јавитп, пиеаћу му још данас... 
Али ваше ријечи не.ћу му казатн... како бих 
то могао!

— Он ме више неће наћи! одговори она 
тпхо. Зар би ја дошла квама, <а свнјем пе- 
позиатоме, кад не би зпала, да нећу више жи- 
пити? Ах, пошљедња нада моја пропаде. Ја ие 
могу умријети у тајаости, да бар једноме не

кажем: „Ја сам изгубила све... гле,ја умирем!44 
Иикада нећу заборавити онај лнјеии, - ;а-

ховнтн израз њезинога мдадачкога живота.
— Ви... вп говорнте о смрти, Сузано

Ивановна! Ви сте за жнвот... ви моратс ки- 
витч !

Она ме погледа... Чуђаше се мојијел ри- 
јечима.

—- Ах, ви не знате, рече Сузана и д;:жо 
се подако спушгајући руке. Ја не могу жпвлти. 
Сувише сам морала трпнти, сувише! Трпнла 
сам... надала сам се... али сад... ђс п то 
прораде ... ђе . . .

Она нодиже очи горе и замислп се. На 
лицу јој сс разви тешки бол. ћуташе.

— Сузано Ивановна! Он ће доћн. вјеруј- 
те ми! Нроговорнх опет, еамо да ирекинем 
ћутање.

Сузана ме погледа.
— Шга рекосте?
— Он ће доћи, Сузано Ивановна. Алек- 

сандар ће брзо доћи.
— Доћн ће ? па п ако бп дошао. то не- 

новјерење \— ту сумњу не могу му опро<т.;ти.
И она се ухвати за главу.
— А.х, Боже, Боже мој ! Шта ја говорим! 

А шта ћу јн овђе? Шта сам хтјела да молпм? 
II кога? Ах, снћп ћу с ума !

Она укочи очн.
— Хјјгли сге ме молити, да пишем Алек- 

саидру, прихватим ја.
— Да, ппшите. пншите, што хоћете... 

Алн ово. .. и она брзо нзвадн из шпага завеж- 
љај артнја... ово сам за њега ппсала... прнје 
ио што је побјегао... Али он је вјеровао... 
вјеровао је ономе!...

Знао сам да је мислнла Викгора, па из 
мрзости инје хтјела ни име његово да спомене.

— Опростите, Сузаио Ивановну од куда 
ви знате,дасе Александер с онијем разговарао?

— Одкуда? Онај ми је сам прпчао. Его 
вам — н пружи ми онн завежљај — ето вам, 
прочитајте, пошљите њему, спадпте, баците, 
радпте шта хоћете. Умријети не могу, а да 
иико не зна... Но вријеме је, ја морам пода- 
зити!

II устаде с прозора, али јој ја стадох на
пут.

— Куда, Сузано, нпје могуће. Чујте каква 
је бура... а вн сте тако дако одјевени. А и 
кућа вам јс дадеко. Барем допустите, да пош- 
љем по саонице.

— Нс треба ми ништа, одговори она и узме 
огртач н шад. „За име божије ие задржавајте 
ме, или.. . илн може свашта бити. Осјећам, дл
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ми се глава мути. Провала, страшна провала 
отвара се предамном. Неприближујте ми се, не 
дотичите ме се ! — И грозничавом брзином баци 
на се огртач. — Ах, мој јадни народе, ти вје- 
чити путниче, на тебн је проклетство ! Но мене 
није нико љубпо, зашто би он ... Наједан пут 
ућута. — Али пе, један ме је љубио — али 
смрт, смрт! Сад се кајем... Не иднте за мном, 
не, не!

Скаменио сам се. А она јурнс на поље и 
само сам још чуо, како се за њом затворише 
тешка врата кућна.

Иолако сам долазио к себи. Ја сам био 
тада тек [почео жнвнти. Ни страстн ни велике 
жалостн нијесам још осјетио... Сада сам видио 
и страх и жалост у потпуној величини, и бјех 
јако потрешен. Да нијесам имао у руци онај 
завсжљај, мислио бих, да сам снијевао. Тако 
мн је било све чудно, изненадно. Читао сам 
до ноноћп онај њсзнн завежљај. Ту вам је бнло 
њеколикотабака написанијех собе стране.крупно, 
али с иеправилнијем цртама. Види се, да јој је 
дрхтала рука. Ево шта је било све написано:

XVII.

Мој жнвот.
„Скоро ће ми се свршити двадесет осма 

година. Прва сјећања моја воде у тамбовски 
округ на добро богатога племића Ивана Мат- 
вајића Калтовскоја, ђе сам у једиој дрвеној 
кући у првоме спрату једну малу камару има- 
ла. Са мном је живила и моја матп, Јеврејка, 
кћи једнога сликара, који је био из инозем- 
ства тамо позван, па ту и умрго. Она је била 
необично лијепа, али слабуњова жена. Лице јој 
бјеше увијек блиједо као восак, а поглед тако 
сјетан, болан, да сам се толико пута, кад бих 
је погледала, заплакала и у наручја јој пала. 
Мени су долазили учитељи, учнли су ме н 
музнци и звали су ме госпођицом. Моја мати и 
ја ручавали смо увпјек код господара. Колтов- 
ској бјеше внсок, утледаи старац; увијек је 
мирисао амбром. Ја сам га се страхота бојала, 
и ако ме је увијек звао Сузаном и давао ми 
своју тврду руку, да је пољубим. Ирема мајци 
мојој бјеше учтнв, али се ријегко с њом за- 
бављао. Само би јој но ђекоју благоиаклоиу 
ријеч рекао, иа што је она увпјек брзо и 
кратко одговорнла, па бп онда ућутао, и 
шмркнуо један пут из злагпе бурмутнце, на 
к‘ојој бјеше име царпце Катарпие.

„Девету годину мога живота нећу никада

заборавити. Тада сам дознала од једне послу- 
жавке да је Иван Матвајћ Колтовској мој отаи, 
а у исто вријеме морала се моја матн но ње- 
говој заповјести удатн за г. Рача, управитеља 
добара његовијех. Ја нијесам могла разумјети 
како је то могуће и изгубила сам се у ла- 
биринту мислн. Скоро сам се већ разболила 
од силнијех мисли, и опет нијесам бнла нн 
чисто. „Мати, је лн нстина, да је Иван мој 
отац?а запнтах један пут мајку. Она се јако 
уплаши и запуши ми уста. „0 томе немој ви- 
ше никада и ниским говорити, чујеш ли Суза- 
но?— ни ријечи!...* рече ми она дрхтајући- 
јем гласом и нритнште мн главу на своја уз- 
буђена прса. И доиста нијесам више никада 
говорила о томе. Ја сам разумјела мајчнну за- 
брану, знала сам да морам ћућати и да ме она 
моли за опрошћење.

Од то доба почиње несрећа моја. Г. Рач 
није љубио моју мајку, а ни она њега. Он је 
н»у узео само зарад мнраза, а она њега 
што је морала. Колтовској мислно је сигурно, 
да ће тако свар најбоље уредити. Сјећам се 
још врло добро. да сам ја и мајка моја вас даи 
у очи сватова пресједилн загрљеин и само 
плакали — горко плакалп. Што је она ћутала, 
то није чудно. А шта мп је и могла казати ? 
Али нп ја иијесам ништа питала; то је доказ 
да несретна ђеца многа прнје сазријевају него 
срећна... на њнхову штету.

Колтовској се много старао о моме вас- 
питању; а гледао је и да ме приволи к себи. 
Он се није забављао са мном, али ме је 
често уштннуо својијем хладнијем прстима за 
образ. У мојој дванајестој години дао ми је 
редовно занимање — да му чнтам. Морала сам 
му читатн сваки дан Француска дјела прошлога 
внјека. Наравно, ја није сам пишта разумјева- 
ла. Иван Матвајић био је скроз Францез. Он 
је жнвпо у Паризу прпје револуције, сјећа се 
Марије Антоанете и пмао је приступа код ње. 
Нознавао је п Мнрабоа, и причао јс о њему. 
да је велика дугмета иоспо и уопште да је 
био човјек нескладаи. Но ријетко је причао о 
онијем временима.

До смрти своје изгледао је он младолик: 
образи му бјеху румени, зуби бијели, обрве 
велике, а нрне очи пријатне, свијетле и пуне 
израза. Пије био ћудљив а поступао је са 
евакнм п са слугама уљудно, на ипак, боже, 
како ми је био несносан!... ■

(Иаставиће се.)

У државпој штампарији на Цетни>у.


