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Нпшогка Црногорки.
«Добро дошла, ,,Ц р н о г о р к о! “
Сестро мила, сестро драга,
Тн мн моје десно око...
Моја нада... моја снага...
Тн уздање,
Свс ухвањс...
Та без тебе српска вила
У прнморју, моме дому,
На Јадранском нашем мору,
Зар бн до сад жива бпла? —
Ти одотуд,
Ја одовуд,
Како рече: здруж’мо руке,
Да смакнемо старе муке,
Што тамноћом крију
Наше жеље, душу бпју...
Да сс српски просвјетимо,
Да се српскн научнмо:
Мпслнт,
Дихат,
Ијеват,
Играт...
На, иод капом, нл’ клобуком,
Да ходпмо, да зборнмо,
Да циљамо једним духом,
Док стнгнсмо српску славу,
Окитпмо с њоме главу!...
С тиме днвна сестро моја,
Пробуднће,
Оживиће

ЦРНОГОРКБ ЈУНЛКШББ.
111. Аиђслнја Косогнћепа.
Старн Илија Косорић, био је главар у
Дробњацима и добар на гласу јунак.
Овога Илију посјекао је пећски паша Мамутбеговић, у оно доба, када је Никшићки град
зидао.
Али од Илије остао син, по имену Оташ,
који оца дивно осветно. чнм за јуначки мејдан
нриспјсо.

Моје чувство, душа твоја;
И у двору, II на мору,
И у твору, и у Збору,
Од туђинства очнстити,
Запуштсно посрбптп !...
Па кад тг>рдо и ваљано,
Мн сложпмо умне спле,
Иодићемо постојано,
Свуд у накрст наше виле,
Те ће с нама с’ руковати,
Заиграти... запјеватн
Све што љепше која знаде;
Једна другој даровати,
Све иајбоље што имаде!...
Ал’ нре свега, нек повичу
Српским ћерам, да с’ не руже,
С туђим духом да с’ не куже;
Но да сложе своје руке
Око посла важнијега ;
Да прнтеку, да потеку,
Свуд на сусрет с добрим радом
„Црногорки,* дјелу младом!
Тако сложно,
Нам је можно
Дичну сестру задовољит,
Рад олакшат и повољит,
Да стигнемо српску славу,
Окитимо с њоме главу! —
У Котору.

Оташ изкупно трнста друга, својијех
Дробњака, па ударио на нашу Мамутбеговића.
11 У боју срећан био, те пашу носјекао. А
све што дотлен од Ппкшпћ-града сазидано
било, са земљом сравнно ; па још наумпо да и
пошљедњи камен с града разнссе, нека му впше ни трага не остане.
Но га замолио Вук Николић с Озриннћа.
који био до Нпкшнћа насељсн, да му камење
оставн, да може ои н његово плсме куће градитп: на што се Оташ склони: ама посље Тур-

31
ци, оно исто каиење употребе, те изпова град
Ннкшић подигну.
Од овога Оташа родно се Милош, а од
Милошп опет, други Илија Косорић. којега су
Дробњаци себн за војводу нзабрали билн. и који
се био оженио с киКеном Аиђелијом, однвои из
соколасте Црне горе.
Илија је био нраведан, али н оштар глагвар; те њеки .ДробЈК.ацн нодигну протнв њему
давију (тужбу) код Селмановића наше од
Илевља.
Наша нзведе војску иа Језера, на иризове к себн све Дробњаке, који су на Илију давнјали, да сам развнди, што је међу војводои
н његовијем давуџијама.
Пошаље паша н по Илију, који се не
устрашп ни пашине силе, ни тужбе својијех
душмана, него изиђе паши на Језера; те сс
је нротнв свнјех давпја, којс су нањ пред пашу нзнешене биле, тако вјешто бранио. да му
је истн иаша све за право признао и сдобрио.
Но ће међутнјем рупити Илнјин смртнн
злотвор, њеки калуђер Зеба нз Иревиша.
Зеба се, ка’ му и остала његова црна браћа.
радо у главарске послове мјешао ; али му Илнја не давао маха, на с тога кале на војводу
добро жедан бно.
Он изиђе пред пашу, па се заплаче, и
пзнесе сломљене зубе. које му Илија у њекој
прилнци потукао, и руковет браде, коју му
почупао, те викне :

“Хај! помагај, пашо господару,
“Од крвиика Коеорић Илије!
“Све је моје поломно зубе,
“И бијслу очупао браду;
“Па нроснпа браду на саџаду. —„

Кад то паша чуо н својијем очима внђсо:

аЖа’ му бнло цриа калуђера,
“Калуђера хоџе хришћанскога, —„
па наредпо, да се Илијн одма глава посијече,
и да се на ошгар колац набоде.
Но тада остане Селмановић још њеколика
даиа на Језерима, гостећи се бијелим сиром.
и дебелом дробњачком овновином, и погачом
танко умјешеном.
Иајзад рећи Ее, да би се рад бно оженпти из Дробњака.
Кад то чуо Зеба калуђер, жарко га ннкад не огријало сунце, дођс к пашн, ц прниовједи му, да зањ згодиије невјесте у свем
Дробњаку иема, мпмо младу удозицу војводе
Косорића:
*Тамап згодиа, да згодније неиа,
а3а тсбе бн пашу требовала.—„

На то паша одма оправно четири св*ј<«
каваза, да му доведу младу војводиницуЈ
Кавазн ношли ; иа кад приспјели на дворове Косорнћа, кажу дивној Анђелијн, да је
зове наша к себн на Језера, да уз нашу буде
пашнпнца.
Анђа одма прнволи, прнгушујући у себн
гњев п намјеру крваве освете, па се накнтн
што јс икад могла љепше, појаше добра војводина коња н с кавазима пође, а остави два
нејака синчића, Мпрка и Мнјајла, код своје
старе свекрве, која јој викаше:
“Немој Анђо ђецу остављати,
“Ни ходитн паши на Језера. —п
Анђа јој одговори:
“Радија сам нашина се зватн,
аИего дослен Косорић војводе, — „
и оде. —
Паша међутнјем далско на сусрет пред
Анђелију нзшетао, па кад је виђео онако зорну и виловнту, да би могла:
аИ султаиу битн султанија,
аА камоли пашн пашиница ; — „
чисто га
мрави подиђу, а зубн му се зашклоцају, да
му се брада тресла, као да га бијаше љута
грозиица спопанула. Срећа његона што први
сутон под ноћ био, те је тако иогао своју срамоту ласно утајнтн.
Он приФати Анђу, н повсде је под свој
шатор, који је био добро раздаљеи од другнјех
шаторова, да паша у миру и тншинн буде.
Идући Анђа с пашом под шатор, угледа
на коцу мртву свог Илнје главу, ама стисне у
себн јуначко срце, па мпмо њу прође, као да
ту не бн ни бнла.
Што ово, а што прнчање каваза, како јс
Анђа одма прпволпла да паши на Језера иде,
пашу је тако обрадовало, да је од пусте радости као пзван себе бно, те не шћедне нн
да му стража нред шатором те ноћи буде.
А међу Турцнма опет на другој странп
учпнно се шемлук и велико веееље, што нм се
честпти паша оженно.
Кад се најзад слегла и утишала војска
сваколика, снлан паша нарсдн Анђелнјн, да Јга
она сама разнасује.
Анђа скочи и стане пашу разпасиватн;
на кад уграбила згоду, једиом рукол ухвати
пашу за грло, а другом тргие из својега јелечпћа вштар ножнћ, који је још из Косорнћа
понијела, е да би јој се у потреби иашао, да
сс њекако свом крвннку одмаздн.
Она је тако снажна била, да сироиах паша ни једнога гласа изпод њезине једре ми-
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шицс није могао нздати, док га је клала п
тсклала, н најпосље му главу одкинула.
Потом, са свијем хладнокрвно покупн она
; ве пашине паре н свијетло оружје, иа похнта
пред шатор, скиие с коцл главу свог Илпје.
н иаћс свог пред шатором свезана коња.
Обе главе седлу о јабуку на коња објеси. а оружје отрагу за седло привеже, па
добра коња, као мушка глава окрочи,те невнђслицом нолагано измакне и у Косориће нобјегне.
Бојећн се пак турске поћере н брацке
издаје, од стране Илинијех душмана, чим на
дворове стнгла. узме брже боље оба сннчпћа и
старнцу свекрву, па утече у камене Куче код
Дрекаловића, ђе јој је друга сестра удана била.
У Кучнма живила је ова јунакнња пуннјех
ссдамнајест година, док су јој синови, Мирко
и Мијајло подраели, које је дотлен у Нодгорици иа науку држала, а затијем се с њима зајсдно опет на Косорићсво огњиште поврнула.
Овде је она још дожнвнла грдну погибију
другога Селмановића, иаше од Фоче, који,—да

освети свог ујака, што је под ножем храбре
Анђелије своју душу избљувао,— бјеше добавио
нз Стамбола царев Ферман, да може смакнути
оба млада Косорића.
Па кад је с овом намјером дошао у Дробњаке, а ваљани Дробњацп сазиалн са шта
долази: уфате га и под гомилу стијена заспу,
која се н данас види и назива: „Пашина
гомн.1 а.“ —
Оии су га на тај начин убнли, само да
не би његова крв пала на једиу саму кућу, но
да се каже, да га је савколик народ уморио.
Све се ово догоднло у првој половинп
прошастога впјека, па ће се спомињати:
“Доклен буде сунца и мјесеца
“Храбро срце Косорића Анђе,
“Која закла својега крвника,
“Селмановић нашу од Илеваља ;
аОдн’јела му благо и оружје,
“И још русу са рамена главу. —„

Оиако је.
Излагат срце, излагат груд:
Жртвоват живот, жртвоват труд;
Сав бит за парод, све дат за род :
Та каква корнст?—та какав нлод ? —

Продане душе, подлаца гад,
Уходе, лаже, несносљив јад:
Све се то стече — развије ст’јег;
Иоштењу тада остаје:... б’јег.—
Ј. Сундсчић.

1и;(1»1:т шпц.
Приповијетиа од Пвапа Тургењева.
(Ннставак.)

Иослије сватова добио је Рач једну кућицу
поред госнодареве. Ту сам ја живила са својом
матером. Но ни ту мн не бјеше добро. Ту је
матн родпла спна, онога нстога Внктора, ненријатеља мога. Она бјешс увијек слаба, али
иослије порођаја са свијем оболи. Тада Рач не
бјсше весео, као што је сада. него увнјек намрштеи, озбпљан. Нрема менн био је суров.
Ја сам била весела, кад год сам нолазнла од
Ивана Матвајића, но радовала сам сс увијек,
кад сам и од куће иолазила. О\, моја жалосна
младост! Ишла сам од једне обале до друге и
инђе се нијесам могла зауставнти. Често сам
ншла по најдебљем снијсгу Нвану.да му читам
и опст радовах се. А када бн ушла у нростраие. богато намјештене одаје, и када би у њима
видила пријатнога старца, али без срца, наје- :
данпут би ми дух клонуо. Иван је обнчно сје- '
дпо на једној всликој наслоњачн а внше ње |

виснла је слика једне младе, лпјепе женскиње
у јеврејском богатом одијелу. Често саи гледала ту слику и тек доцније дознала сам даје
то слнка моје мајке, коју је насликао њезин отац по наручбнни његовој. Од оно доба јако
се промијенула. Он ју је много кињио. „И она
љубпла тога старца? Мишљах у себи. „Зар га
је могла љубити ? “ И опет она га је љубила...
Ја сам морала свакн дан ио њешто читатп
Ивану Матвајићу по три па и по четири уре.
Тнјем сам нарушнла здравље и почела сам кашљатн. Домаћи љекар опоменуо је на то Ивана, но он се само осмјешио.
Много сам и на гласовиру свнрала Ивану.
Свнрка га је успављивала.
Но једне ноћн— ту ноћ нећу никана заборавпти — нађе ме велика иесрећа. Матн мп
умре иапрасном, баш када сам ја петнајесту
годпну навршила. Како ме је поразила та иесрећа. Ја и мајка моја љубисмо се страшно —
страшно, алн н без сваке наде. Тајну нашу
чували смо, крили смо је једна од друге —
ћутасмо н ако смо је знали. Мајка ми премину
н не рсче ми ни ријечи. Само ии дође Рач н
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рече: „Сузано Ивановна, идпте вашој госпођи
матери, хоће да вас благослови. “ Те сурове
рнјечи иећу никада чпборавнти. II отпшла саи.
Мајка подиже своју блнједу руку н — премпну... да. доста, доста ...
С каквом злово вом, с каквом одвратношћу
гледах сјутра дан оца мога — јест оца мога!
У пнсаћем столу моје мајке нашла сам пнсма
његова. II он као да бјеше од тога дана њешто
блијејји, озбољннји ... алн не, то мп се само
учннило. У његовои каменнтом срцу не бјеше
нромјене. Нослнје осам даиа звао ме је као обичио к себи. С онијем истијем гласом позвао
ме је, да читам. Шта више нп слику матере
моје пије уклонио. Истнна прије него што ме
је одпустио зовнуо ме је к себи,да га по други
нут нољубим у руку н рекао мп је двнје три
благе, па ме онда опет руком отпснуо рекав:
„Хајде, моје дијете". Ја сам му могла рећи :
„Ти сн отац мој! “ алн сам ћутала.
„Сјугра дан раио ишла сам на гробље.
Мајско цвпјеће и зеленило бјеше свуда. Дуго
сам сједнла на новоме гробу. Ннјесам плакала,
само једна мнсао нроЈеташе мн кроз главу:
„Је сн ла чула, мајко, он хоће и меии да да
своју заштиту!*
Често сам питала сама себе: зашто толнко
желим, да само једну очинску ријеч чујем од
Ивана ? Зар ја нијесам знала, да он нпје то у
стању? Али ја сам бпла сироче на свијету!
Уз то врзло мн се једнако питање: Је л’ га*
она љубила? Он њешто мора нмати, што је она
могла љубитн. “
II онет прође три године. У нашем животу

ннкакве промјене. Внктор је растао. Ја сам била
осам годнна старија од њега. Рач му је нашао
даднљу, п строго јој је наложио, да пазп, да
се дијете не иоквари, а то значи толико. да
дијете не пушта к менп. На п Виктор се бојао
мене. Једнога дана дој)е Рач к мени у камарт
узбуђен, љутит. Ја сам већ прије њеколико
дана чула њешто зло о њему. Слуге говорахг
да је покрао њеке новце.
— Ви бп мп моглн учинити једну услугу:
поче ои, — да идете Ивану Матвајнћу и да
молите за мене.
— За вас да молпм? А шта?
— Да молите за мене... Ја ннсам никакав странац вама. Мене окровљују, укратко, ја
сам нзгубио хљебац, па п ви са мном.
— Али како да ја ндем књему? Како би
му ја смјела досађнвати ? —
— А зашто не ? Вн нмате п р а в о иа то ?
— Каква права Иване Дамјановнћу?

— А што се чипнте не вјешти. Из многијех узрока он в а с не смије одбити. Збиља
ме не разумијете?
II он мп безобразио гледаше у очп. а мсни
се крв днзаше у образе. У нсти час подиже се
мржња н нрезирање у мојијем прсима.
— Разумијем вас, Иване Дамјановићу, од-

говорнх непоетојанијем гласом ; и ја нећу ићн
Ивану Матвајићу и нећу молити за вас. Изгубићсмо хљеб? Па нека.
Рач задрхта и стиште зубе и неснице. •
(Наставиће се.)

Г Л А С Н И К.
(КЊИЖЕВНОСТ,) Изашло јс “Српеки омладипски сву годишњу плату и путпи трошак, да идс на који хоћс ун калсндар,, за г. 1872, Садржинн му је избрнна, пространа н всрситет, да се још усаврши у науии. Ово је достојко и покорисна, и ми га топло преноручујемо нашему народу. Може се штованогп ваучсњака а н руска влада заслужује сваку хвалу.
добити код годишњег омладинског одбора и у српској народној
(У БЕРЛНН) сс населило за пошљедљијех 5 мјесеиштампарији у Новоие Саду. Цајсна 50 нсвч.— У истој штампарији може се добити за 20 новч. ваљана брошира ..Задаћа 50,000 душа. Ако 6и насељавање тако нотрајало, имао би Берлин
до
новс годивс 900.000 душа. По што је жалосно од тнјех
учнтељских задруга у садањем до6у“ од А, .1. Милашиновића. — Тако исто „Отворено пнсмо Др. Св. Милети- 50.000 само 5000 има свој поштсн хлсб, а оннјех 45 све јс
сама
сиротиња.
ћу. 0 жалосном стању народно-ирквеног живота код
Срба,* од ЈосиФа Подградског,
(ЧУДНА ДНЈЕЦА.) У Колачн показује се једпо ческо
(УМРЛА) је Д р а г а Д е ј а н о в и ћ а 26. Јула у Срп. дијете којс нма тск 11 година, а високо јс 5 и по стопа и
Бечеју у својој 28 години. Ова је Срнкиша вного радила у сво- угојсно је. Јсдс много. У Старој Капнжп онет има једво дијете
ме животу. Нисала је у „Даници“ и „Матнци“ нјссме и при- истнјех година, а има н бркове и браду као чсвјск.
новијеткс, у „Мл. Србадији" „Запави-* озбиљније чланке о
(СТАТПСТНКА РИЈЕЧН). Један учен Ииглез нзрачунио
жснскињама и о школи. У иошљсдње вријеме одала се са свнјем
педагогији, а ирошлијех година била је и добра глумица у срп- јс да чонјек у срсдњу руку говори но трк :ата на дан, илркчући
по
100 ријечи на сваки минут, што би заузииало до 29
ском пародном иозоришту. У снакомс тоае послу водила ју је
образа на осмиии штамианијех свакога сата. Но овом рачуну
одушевљена љубав према народу свомс.
долази
да
јсдан човјек изговори у течају једнс седжице скоро
(Др. ЈАГИћ) члан југославеиске акаделнје. којц је у
вријеме Раухова насиља изгубно лрОФегуру у Загрсбу. позват ио 600 образа. а у течају једнс годивс но 52 дсбсле књигс.
је за ироФесора сравњујуће Филололије иа рускн уннверситет у што доказује да је чегртањс сасним богатнји ауктор, но што је
Одесу. Др. Јагић добно је од руске владс врло повољнс услонс, научност. За жсне иак додајс се, да могу у дссет пут толше
тако, да ће гддину дана нмати отнуста, а за го вријеле добићс ријечи нотрошнтн.

У

државној штампаријн на Цетињу.

