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Пекп Бог васкрепе, и пек врази бјсже!««« 
“Крв се е крви спаја, род се с родоа всже, 
“Рука руци лсти, срце к сриу иада,
„У грудима златна проницава нада,
“Све на добро слутц, свс к бољсму спјсши, 
“Свако брацко њсдро тврда вјера зјеш«
“Да ће слога света свем Словснскои роду, 
“Извојеваг скоро жуђену слободу,
“Да ће чслнк-зкдол љубав иас оградит,
“И Сиона вашег иа врх нас носадит!— „

Гадостап јс вес’о: то ку чсдо мило, 
Узданицу тврду, ступ и десно крило;
Цар најг.ећи данас, — Цар Словенски, који 

Ка’ оро над судбоа свег Словепства стоји; 

Цар, пријетлљ стари ове днчпе горе 
Гђе духовн храбри у слободи зоре:—

Прн свсштеној бањи у наручај прнма, 
Духовног се оца стсже дужностима;
Па одпста Цар ће, да со царски брине,

Да му сннак славом и всличјсм сипе.—

'Ваку ХимнуУданас Црногорац поје, Г - 
Што га грло носи, из дна душс своје; 
Радостап је, всс’о: Пашљедиика стека, 
Нашљсдннка нрвога, пакоп чстир' в’јека, 
Коме брацка грла, — са Јддранског мора,
С Балтнка, с Дунава, с Нила и с БосФора, 
С Тсмсе, н с далека краја Амсрикс, —
Од изкрена чувства шнљаху усклике,
Да га Бог водржи, да Бог паи га створи, 
Спаснтељем роду, ког тиранство морн! —

“Нска Бог васкрсне, и кек гпну врази!..— 
Све су браће ово душевпн изрази:
Браће, којој брацка осјећања годе;

Браће, која желе спаса и слободе;
Браће, која с братом, и на овом пиру 
Дивнога веееља, топећ се у виру, 
Једнодушпо вапе: “Да Бог живи драгн, 
“Кнеза и Кнегиљу, у срећи и спаги! ј 
“Жнви оца Цара! жнви Нашљедника!
“Свсму роду да је: п о н о с, с л а в а. д н к а

Ј. Сундсчић.
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КО .ЈЕ МУДРИЈН ?

(Из лруге кн>зге „хиљаду и једаи лан на нстоку« 
од Ф. Боденштета.)

Иошто је ђенерал Наскјевнћ освојно па- 
шалук Ахалзих оставише скоро свп Турцп 
пријестолницу и населише се у Анатолију, 
а мјесто Турака населише се опет Јерменци, 
којијема је као Хрпшћанима бнло мплије да 
су под рускијем царом, него лод господар- 
ством турскога намјесника.

Међу неколнцином Турака, што осташе у 
Ахалзнху бпо је најзнатнијн Омар-Ефенди, 
научењак, који је имао своје пољско добарце 
у селу Адигнону близу пријестолнице. Које 
то, које опет милост руске владе н задржаше 
га, да се не иселн.
Мнрза ШаФи, мудрац од ђепџс хвално мп је 
мудрост Омар-Ефендије још у иочетку кад смо 
се познали. Мирза је обично хвалио људе по 

удаљеностп њиховој нли по томе, колико су
они њега поштовали.

Љоговој школи мудрости ипје ни мало 
шкодило, што је хвалпо Абас-Кули-Кана, којн 
је жнвно у Баку, на каспијском мору, илп 
Омар-Ефенднју, који је у пустињн адигијоиској 
ијевао о славујима и ружама. Но научењаге у 
ТиФлнсу морао је ружити, јер су онн сматрали 
за мудрнје од њега, што су се дакле надти- 
цали с њиме.

Кад сам један пут запитао Мпрза ИЈаФнју 
како се то слаже с начелпма његовпјема, што 
се дружн са толикијем поповнма н научењаци- 
ма из секте Сунита као и из секте Шита, он 
мн одговорп:

„Како иепаметно збориш, младићу! Шта 
<ез тпчу менс секте вјерозаканске разлпке ? 
Свако стадо хоће свога настира н свакд оп- 
штина свога иопа. Свакн ради по своме на- 
чнну, јер човјек хоће да живп. Мудрацн се 
морају управљати впше по лудама, него лудв 
ио мудрацима, јер луда нма впше, а мудраца 
мање. Трговац хвалп свју робу и људи купују 
што пм треба; мула узноси сладости раја и 
људн вјерују у опо што им треба. А када 
би трговац рекао: моја роба неваља — ои бп 
постао просјак и одбио би људе од себе. А 
људн не бп за то ишлп голи, него би узимали 
робу од другнјех трговаца.

И када бп мула рекао: моја је иаука ла- 
жна — будале бн га камењем засули и узелп 
би другога на његово мјесто. А што впше 
иристаје уз лудости њнхове, у толпко више 
држаће га за мудрнја. Веома полако проднре 
нстниа у човјека. Сјеме полако ннче п доносн 
плцда.

Али зар да се сзијећа ие ужиже за н, 
што суице ноћу не сјаји ? Зар да разум од- 
бацујемс за то, што мора да жнви на рачун 
безумља? 1Дта велп Сади:— „Зар да лнјепу 
свпјетлост иебеску осуђујемо за то, што слв* 
јепн мишеви ке могу да подносе зраке сун- 
чане ? Боље је да сви с.мјепн мншеви ослаје- 
пе, него да со за то помрачи сунце!*

* #

Још у почетку састанка мога са Мирза 
ШаФнјом он је пнсао Омар-Ефондији: да се у 
ТпФлнсу налази један младн Алим са запада, 
који се у њсга учи мудрости, па који ће до- 
цннје доћн и Омар-Ефендијп, да учи његове 
пзреке мудростн. И тако не само да је бнло 
познато мудрацу од Адигијона, да сам ја у 
ТпФлису, него се то рашчуло у цијелој околн- 
ни. Уважење Омар-Ефсндије је с тијем јако 
порасло, од како се чуло, да чак са заиад 
долазе, да чују његову мудрост.

Када сам дошао у Ахалзнх, чух да јс 
Омар-ЕФендн још прије њеколоко неђеља о? 
ставпо варош и отишао у свој љетниковац у 
Адпгиону. II прије него што сам се кренуо у 
унутрашњост пашалука, послао сам гласника 
мудрацу, да му јави, да сам узео путничка 
штап и даћу доћн к њему.

Браћајућн се нз Абас-Тушаиа нађем од- 
говор Омар-ЕФендпје у којем мп своје срце п 
свој разум иред поге полаже п пзјављује, да 
праг куће његове уздише за срећом, да га 
додпрпу ноге моје.

Један рускп ОФНцпр, којн је службоно иу- 
товао у уиутрашњост пс нуди ми, да заједно 
путујемо до Аднгиона. Мој послужитељ, ђорђе. 
молио ме је опет да допустим, да поведе Ју- 
суфа, нашега домаћпиа, н још њеке сродиике. 
II тако је наше друштво са козачкол иратњом 
сачпњавало лијепу коњаинчку чету.

Од многијех села, кроз која смо прош.к: 
заслужује да споменемо Сухнлис и то збОЈ 
своје велнчине н својијех лијепијех џамија. 
Турци, којп су нас обплазпли, морали су ја- 
впти у Адигнону да долази један караван, јер 
још прије. нсго што смо дошли у село. пзвш- 
лн су пред нас вјесннци Омар-Ефендије н 
простнраху ћилиме пред иама, н нуднше ш>< 
млијеком п слаткијел воћем.

И колико улпце бјеху блатие и иечисте. 
и колнко нас нападаше лајањем цпјела војска 
паса, опет дојрсмо у вече сретно у кућу 
Омар-Ефендије. II на крову н на балкону бв.1<>
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је мноштво људп. Ту стојаху п пјевачи да 
нас са пјесмом и свирком поздраве.

Иошто нас Омар-Ефенди ис народпом о- 
бичају поздравн ставпвши руку на срце и на 
чело, окрсне се к мени рече: „Нека твоје 
стопе пратн срећа! Моја је кућа твоја кућа! 
Твоје су жеље меии заповЈед!" Осим тога нз- 
мјеиусмо још миоштво ласкавнјех ријечи:

НЕСРЕТНКНЈЛ.
Прииовијетка од Пвана Тургењева. 

(Наставак.)

Још истога дана звао је Нван Матвајпћ 
Рача к себи и претпо му је штапом називајућн 
га иитковом и лоповом, јер је хтјео да утајн 
њеке новце. Но на томе је и остало. Из службе 
га нпје отпустио, али Рач је одржао своју при- 
јетњу према менн.

МеђутиЈем промјени се јако Иван Матвајић. 
Ночео је јако опадати. Инкуда ннје излазпо 
н одбацио јс сваке забаве. По њекад скупио 
бп своје мужике у својој дворани нлн нрсд 
кућом,на их онда држећн сребрнн нутнр у ру- 
ци с балкопа овнјсм ријечима поздравпо: „Ви 
стс задовољип с мојијем наредбама а ја са 
вашнјем трудом. То ми је мило. Ми смо свн 
браћа; од прнроде смо једнаки. Наиијам у ваше 
здравље! а И мужицн се свп поклоне. На земљу 
нијесу смјсли пастн. То нм је бпло строго за- 
брањено.

Нрсма мепн остао је истн, само мпого уч- 
тивијн. Кад год бн дошла к њсму, увијек би 
устао, и ако с аапрезањем, а прн одласку у- 
ви ек бн ме испратио до врата. Није ме више 
звао нп „Сузаиом,“ нето „госпођицом! “

Иван Матвајић очевидно је пропадао здрав- 
љем. Увијјајући н сам то, позвао је нз Нетро- 
града свога брата, с којнјем не бјеше у нн- 
каквој свезн за пуннјех двадесст годппа. А ои 
му је бно јсдиии нашљедннк. Нослнје трн нс- 
ђеље умре, алн напрасно ноћу као н моја мајка. 
Ујутру ме јс одвео Рач к њему, ја сам га вн- 
днла етрашна, мртва, дрекиула сам и — нобјегла. 
Нрнје емртн звао ме је још ксеби. Лнјепо ме 
је прпмно, алн ме пешћеде „ћерком* назвати. 
То ми бјеше јако тешко, алн сам ћутала. Нн- 
јееам га хтјела потсјсћати, да је он отац мој, 
да небн иомислио, да ја стије« што потражу- 
јем. Нонос н стид не дадоше ми. А нн он цнје 
нскао проштења од мене. Па души му је бно 
један грнјех што је упропастио мајку моју, нека 
иоси н другп због мене — ја му не праштам.

„Шта каже Тогрул-Бен-Арслан!— пови- 
че мудрац, — „лице госта мога усхити ме 
тако, да мн је срце прекипило радошћуЛ

,,Шта каже Физузн! — одговорих ја —, 
II тако дођох ја бједнн путник к теби као 
каи воде, која се улнјева у Океаи!а

Пјесма н свнрка међутијем непрестајаше.
(Наставиће се.)

Четрпајест дана чекасмо на долазак иовога 
господара, Семена Матвајпћа Колтовскоја. Он 
је био поручио, да се не дира н непромјењује 
ништа, догод он нс дође. Сва врата бјеху за- 
кључана и запечаћена. Мужпци иђаху соборе- 
ном главом. Свак нсчегиваше нестрпљиво про- 
мјену. II ја сам наједан пут добила 1;.ећу важ- 
ност, шта впше постала сам прво лпце у кућн. 
II прпје су ме звалн госпођицом, алн сада са 
много већом важношћу. Међу собом говораху 
људи: „Старп господин умро је напрасно, није 
се нп псповједио, али нпје могућио, да иије 
оставио тестамеиат.* Иа п Рач промијенуо сс 
нрема менп. Истнна није ми указпвао своју 
доброту н прпјатељство, јер је знао да Ке ие 
може преварити, али на лицу показиваше ода- 
дост, као да би хтјео рећи: „гле, ја ти :е по- 
коравам ! и Сви су ми се удваралн, свн су гле- 
дали, да мн угоде: ннјесам знала шта да радим, 
п чуднла сам се само, како људн неумфаху, 
да мс с тијем само киње. Најзад дође и Ссмен 
Матвајић.

Он је бпо бар десет година млађи од II- 
ваиа п са свијем друге иарави. Живно је у Пе- 
трограду и имао је велпко звање. Био је оже- 
њен, алп је остао раио удовац п имао је само 
једнога сина. Семен је бпо у лицу много иалпк 
своме брату, алн је мањн н дебљп. Очн је имао 
онако нсто црне и свпјетле, али увнјек влажне. 
Усие му бјеху црвене и дебеле.Још се разлн- 
ковао од свога брата, којега је Францускијем 
фплозофом нлп чудњаком звао, и у томе, што 
је он само рускн говорио н то гласно и течпо. 
Сваком прилнком гласно се смијао н оида бп 
му дошле очи са свнјем мале.

Ои је врло живо предузео све послобо 
своје, пзтраживао је све и од свакога јс тра- 
жно тачан рачун. Одмах сјутра дан позвао је 
свештеннка, да свети водпцу у кући, да бн, 
као што он говораше, „нзгнао дух волтеров и 
јакобнначки.* Већ првпјех дана изгубпше њеки 
љубпмцн Ивана Матвајића своје службе, један 
је био прогнан чак у Снбирнју, а други њекн 
су кажњенп тјелесно. II сам стари собнн по- 
служптељ, којп ј'с био пореклом Турчин, а го-
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ворио Је Фраицуски и био је дароваи Ивану 
Матвајићу од покојиога маршала Каменског, 
морао је за двадесет и четири уре оставити 
земљу, да другима ие даје рђав примјер.

Семен Матвајић био је строг господар н 
миоги су се са жалошћу сјећали свога покој- 
иог господара. „Док је бпо жнв наш Иван 
МатвајићЛ рече једап пут један старп чинов- 
ник у мојем нрисуству,* нмали смо само једну 
бригу, да му роба буде чиста, да камере 
све мирише, и да со у предсобл>у не чује нп 
муха — то прнје свега. Но сад је са свнјем 
другчпје, сад је боље умријети !“

Тако исто брзо се промијенуо и мој по- 
ложај, т. ј. оиај, у којем сам за њеколико да- 
иа бнла н против моје воље. Међу артијама 
Ивана Матвајића нпје се нашао тестаменат, 
па нн једне ријечице, која би за мене добра 
бпла. Због тога одступнше одмах сви од мене. 
0 Рачу нећу ни да говорнм, него и сви други 
лутише се на мене н гледаху да осјетим гљев 
ЊИ50В као да сач их ја преварила. Једном, у 
неђрљу, баш нослије службе божје, на коју је 
Семен увијек ишао и обично у олтару стојао. 
зовне ме Семен к себи. До тога дана само 
сам га узгред видпла, а он се чињаше, као да 
ме и не нрнмјећује. Нрпмно ме је у своме 
кабинету. Стајаше код прозора у својој унп- 
Форми е:а двије звијезде. Ја сам остала код 
врата. Срце ми је јако куцало од страха ијош 
њекога не обичнога осјећања, које меугушпваше.

— Желио сам да вас видим, млада ђе- 
војко./ рече Семен Матвајић, н гледаше ме 
од иете до глаге, што ме је јако дирнуло. 
Желио сам да вас вндим н да вам кажем, да 
вам желим бити користанЛ Затијем настави 
вишнјем гласом: „Наравио ви незнате законита 
иотраживања, но као... читатељка мога брага 
можете се поуздати у мене. Ја сам увјерен о 
вашој доброти. Г. Рач, ваш очу, добпо је од 
мене нужиа упуства. Оснм тога морам примје- 
титн, да ми је ваше лнјепо лнце залога вашега 
племенитога духаЛ

Семен се на један нуг грохотом засмије, 
а ја — не могу рећн, да сам се нашла уври- 
јеђена, али сам с тугом осјетила да сам — 
јадно сироче. Семен МаТвајнћ приђе столу и 
извади нз чекмеџета један завежај банака п 
тури ми у руку.

— Узмите ово за игле, о ја вас нећу нн 
од сад заборавити, драго ђевојче, а сад с бо- 
гом и буднте добри !а

Узедох банке и не знајући кпко, а тако

бн узела и све што би ми пружио. А када сам 
дошла у камару, сјела сам на постељу и дуго 
сам плакала. Баике сам спустила на тле. Ту их 
је нашао Рач, пнтао ме је шта ћу с тијем и 
узео их је к себн.

И његов се положај јако промјенуо. По- 
слнје њеколико разговора са С-еменом Матваји- 
ћем задобио је са свијем његово повјерење и 
постао је први управнтељ добара. Од то доба 
постао је весео и ночео се онако смијатп. 
Испочетка је подражавао Семену а послије му 
је то нрешло у обичај. У исто вријеме постао 
је и рускн родољуб. Ссмен је полагао много 
на народност, звао се нравијем Русом, исмје- 
јавао је њемачко одјело, али га је за то ипак 
носио, а тако исто избацио је и дотадања јела, 
иа која је Иван много трошио и увео је ру- 
ска. Но он пије дуго остао на добру. Он со 
опет вратно у Петроград, и моме очуху дао 
је не ограннчену власт.

Сад је настало жалостно вријеме за мене. 
Једину забаву нашла сам у музицн п њој сам 
се са свијем одала. Срећом Рач је био у ве- 
ликом послу, но зп то мн је ипак показивао, 
да ме мрзи, н да мн неће опроститн што сам 
одбила молбу његову. Он је радно да осјетим 
моћ његову. Морала сам увијек његове дугачке 
н неистпните извјештаје за Семена чнсто пре- 
писиватн и безбројне погрнјешке поправљати 
Ја сам га морала безусловно слушати и слу- 
шала сам гл. Иријетио мн је, да ће ме ои укро- 
титн и умекшати као памук. „Каквн су то 
бунтовннчкп погледи!* викнуо бн на мене и 
лупнуо би руком о сто. „Ви мислите, што ћу- 
тите као овчица, да онда пмате п право... алн 
не,вн се морате и понашати као овчица према менп.

Моје је стање било све тсже, несносннје. 
Огорчење постајаше све веће. Иеобпчни терет 
притискиваше ми срце. Иоћу иемогах спавати 
Устајала сам често и онако у мраку који је 
био око мене и у меии, смишљала сам стра- 
ховите мисли. Долазак Семена Матвајића ули 
ми дууге мисли.

Иије га ннко очекпвао, јер је била већ у 
велике јесен. Ио иа скоро дознадо смо, да је 
он службу са свијем напустно. Он се иадао 
да ће добитн Александра Невскога орден пр- 
вога реда, па га није добно. II тако ие задо- 
вољан с владом, која неуважаваше његове 
способностн и заслуге, иезадовољан са вишијем 
кругом друштва, које га слабо уважаваше, на- 
уми да се настани на своме добру н ода са 
свијем пољском раду. (Наставиће се.)
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