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Богпмо се!
Имадемо ошто 
Имамо н зашта,
Патили смо грдно, 
Сносили смо свашта ;

Боримо се!—

II оштријем пером,
И бритким ханџаром,
II челнчном мишцом,
И витешким жаром;

Боримо се!—

За слободу, — коју 
Душманн нам крате;
За народиа права,
Да се нама врате;

Борнмо се! —

На смрт ил’ нн живот, 
Борбом очајаном,
Бојем иза боја,
Вјером постојаном;

Боримо се!—

1Ито је наше, — свуда ј 
Опет да је наше: 
Губилишга, смртн 
Јунаци с’ не плаше;

Боримо се!—

Ко уложп гинут 
А издржат пригне:
До задаће своје 
Тај мора д'I стигне;

Боримо се!—

Срећи и јединству 
Свег народа свога, 
Нринешене жртве 
Доппру до Бога;

Боримо се! —

II Бог исти, слабог, 
Уздиже над јаче,
Што га мородаве 
II иемило тлаче:

Боримо се! —

На смрт ил’ на живот, 
Борбом очајаном,
Бојем иза боја,
Вјером постојаном;

Боримо се!—

Док извојујемо 
Ирава и слободе,
Те могнено клнкнут: 
“Сад сн честит роде!...„

Борпмо се!—

И док посвојимо 
Наше земље старе,
II свом Богу својц -3 
Дигнемо олтаре;

Борнмо се!—

Та је борба иаша 
Нраветна н света;
Ко издао, душа 
Нек му је проклета!

Борнмо се!—
Ј. Супдепић

КО ЈБ МУДРИЈИ ?
(Из лруге књпгс „хиладу и један дон на встоку" 

од Ф. Боденштета.)

(Свршетав.)

Овђе ћу вам навестн љеколпке стихове из 
пјесме коју су мени у почасг гјевали и барем 
двадесет пута понављалн :

„Младом страицу са запада, 
Који дође к иава сада 4 
Нравои стазом мудрости

Појмо, о појмо'.
II његовох духу, срећн, *-ј| 
Добром кошу и одјсћи,
Чврстој вољн, мудрости,

Појмо, о појмо ’.
Нред №им цвсћс разастрлмо, 
Разум њсгов узносимо,
II всликој мудростл

Нојмо, о појмо ! |



42
Стрзниу. што ппи до1;с сада.
Н тсшкоће пута евлада,
И шсговој мудрости ј

Пој*о, о лојмо!

II ако је ноћ јако мрачна била ппак смо 
осталп на балкону, којн бјеше освијетљен са 
њеколнко дугачкијех Фењера од карге.

II непрестано нас служише воћел, јелила 
од влнјека и посластицама.

Мојем прпјатељу Русу, којем јо цијела 
ствар врло смнјсшна бнла, да се непрестано 
једућц једвл од смијсха могао уздржати, њсшто 
иозлн. Он ми се потужи, јер ннје могао ника- 
ко изићи, а да цијело друштво не узпемпри.

Са балкона шнло се у Селамлик (одаја за 
дочек), а одатле опст у друге собе. Да човјек 
сам онуда иролазн, ппје бпло у реду. Пе о- 
стајаше дакле ништа друго, него да се скаче 
са балкопа на кросове сусједпијсх кућа, по 
је опет било врло онасно због многпјех паса*

За то се окренух Омар-Ефеидији и рекох 
„0 мудраче, разгонени ми ову загонетку: 
стоји нпсано, да је дух јачн од тјела, па је 
опет ово много снлније од оиога. Кад се дух 
к небу иодиже не може птјело ионпјетн, а 
кад тјело своје најобичније иотребе има, без- 
смртна душа мора за њим.

Омар-ЕФенди сс насмјеши, зовне н.еколи- 
ко људн н заповјсдн да узму Фељере н бичсве 
због паса.

II послије њеколико тренутака дође осам 
Турака са великијем турбанима и сиђоше са 
Русом.

Јсдан горостасни Турчии у црвеном руху 
шнао је нанријсд са Фењером у руци, други 
остраг, а остали са великијем бичевима око 
Руса, да га бранс од наса, који јуришише са 
сзпју страна.

Често су застајкивали разбирајући ђе су.
„Чији је ово кров?” занита вођа.
„Абдулаха, трговца,* одговорп други.
,.То је опасно, овђе не можемо остатиЛ
II пође даље к једној малој кућн.
„Чији је ово кров?“
„Удовице Имбрахпма терзнје!
II они се уставише на крову удовичпном.
Сјутра дап офицпр је отпутовао даље, 

Јусул, са својијел сродницнма вратно се у 
Ахалцих, а ја сам остао са Јјорђем код Омар- 
ЕФеиднје.

Блнзу Адигиона, баш на самој турској 
граипци стоје развалине једне ђурђнјаиске 
цркве. Ишао сам заједно с Омаром да их вп- 
дим. Ралвалине су још у добром стању, алн од 
њнх иалравише садањп ијештапн шталу га 
кравс. По грађевшш и надпнспма рекао би,

[ да је црква зидана у првој половиин четвртоп)
! вијска.

Ношто сам н цркву иацртао и натпнс. 
преписао, вратисмо сс иатраг.

Ја сам морао моме домаћину повтори. 
све нјесме и изрике мудрости, које сам научво 
ед Мирза ШаФИЈе, а за то ми је опет мудрац 
од Адигиона своје пјевао. У ијесмама његоввје« 
иашао сам много самољубља, алн не оие све- 
жпле н орнђииалноети као у пјесмама Мирза 
Шафије.

Заједио смо пнсалн писма Мирза ШаФнјн : 
мој пријатељ за то,да бп изразио своју радост 
због мога доласка, а ја за то да би га извје- 
стио о свему што ми се догодпло ноелпје на- 
шега растанка.

МихЈадлемо један друголе рукопнс, јер је иа 
пстоку много цнјене лнјепо писање; шта вшге 
онн сматрају и то као једпу страну мудрости. 
Стога се често догађа овђе, да једаи научник 
другога нозива, да шу покаже своју вештпну 
инсања, па ако нроба рђава буде, онда га н- 
смијева.

Све похвале, које мн је Омар-Ефендн о- 
давао због мога нпсма« ја сам прнпшивао 
Мирза Шафији.

..Добро чиниш, одговори ми он, 1ито хва* 
лпш свога прнјатеља: но мудрост не да се баш 
тако даровати као каква друга ствар. Само по- 
ла се може датп. а пола се мора задобнти. На 
камену не можсш засадити дрво, а тако нстр 
мудрост у главн будале. Шта каже ХаФис : 1

Својим трудом бигер жсд»а твојих 
Ннкпд добнт’ нећеш моћи;
А.Г. ХчФисе, нч без труда твојнх 
Ои тн неће никад доћи.

Као одговор на то ја сам му павео из 
Библије ово мјесто: „Ко нма, томе се даје, а 
ко иема томе се узнма и оно што имаЛ

Он ми одобраваше главом, а ја иаставих: 
Са нзрекама мудростн у глави лудпној бпва 
псто као са новцем у руци просјаковој« као 
што велп Сади: „У руцп просјаковој остаје 
новац толпко псто колико стрпљење у главн за- 
љубљенога н вода у решету !“

„Али, прихвати Омар, као год што је тешко 
улити мудрост у главу будале, тако је псто 
тешко избити лудост пз главе мудраца! “ Н 

„За то — одговорих ја, што коров нај- 
| боље расте на плодној љнви. Доста је. ако 
добра плода има внше иего корова, па и за то 
треба велпке неге и борбе. Тако је исто н са 
својствпма човјека. Шта је чистота ? Борба 
протпв нечистоте. Шта је врлнна ? Борба проти* 
порока. Јер свака добра ствар има своју рђеву
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противност, п што јо борба сталнија у ТОЈПКО 
Је већа вриједност човјека, јер његове силе 
не малаксају, иего се снаже у таквој борби.

Омар-Ефенди ћуташе и гледаше дуго пред 
себе, истресаше свој чибук, подиже турбан с 
чела назад и онда се окрене мени и рече с 
озбнљнијем лнцем: „Волно бн знатн, ко је од 
нас двојице мудријиР

Имао сам муке да се задржпм од смнја на 
то чудио пптање. но нпак се уздржах и одго- 
ворих:

—- Како можеш то питати? А шта је кан 
воде према бпсеру ? Шта је зрно иеска ирема 
дпјамаиту ? Шта сам ј а ирема теби?

Омар се задовољно насмјешн на тај одго- 
вор, али пнак остаде при томе да впди, ко је 
шудрнји од нас двојице.

Био сам љубоннтљнв, како ће оп то да 
испнта. II ои оде у кућу н донесе две једнаке 
артаје, даде мп једну, а другу задржа за се 
н метну је на кољено као да пише и рече: 
Ј1ишн п ја ћу с тобом заједно почети!*

Ношто га још неразумедох уиитах га: 
..Кажи ми, о, Омар-еФеиди, шта желнш ти ?

II он мп рече, да ја њега у стиховима 
опјсвам, а он ће опет мене, па ко нрвн испу- 
нн артпју, онај је мудријп.

Много ме је стало труда, да га обавје- 
стнм, да је тешко писатн стпховс по наручби- 
1ш, на још иа страиоме језнку. „Па још дваде- 
сет годнна да учпм Турски — рекох — онет 
не би инкада могао пнсати тако лијспе стихо- 
ве као ти.“

ј ----- А тн пишн твојпјем језиком — од- 
говори он — а ја ћу мојнјем. А послије ћеш 
мм казатп како можеш, шта сн написао.

Морао сам слушатп. Сједосмо и борба 
мудростн ноче.

Паравно мсни бјеше много локше испу- 
нитн ону аратнјцу са њемачкпјем стихотворе- 
ннјама него њему са његовнјеЛ турскнјем хн- 
јероглиФима.

Иисао сам што мн је дошло у главу, а 
ои када јс вндио, како моје перо брзо иде, 
док јс он једва десетак слова напнсао, рече 
ми, да пазпм шта нпшем, јер ће он чувати 
ову пјесму н ноказаће је свакоме мудрацу, 
који опет дође к њему са запада.

Писао сам даље лагахпо; но како сам 
рђав иригодни пјесннк, нијесам знао иишта 
друго него довршити започете стихове.

Ја сам био готов прпје иего што је он 
иоловпну своје артнце испунпо, али ћутах и 
крадом извучсм моју књижицу из шпага п пре-

I пишсм стихове, да пх нмам за спомеи ове 
( рнјетке борбе мудрости у Адигпону.

II преписао сал пх, а Омар-Ефенди не 
; бјеше још готов.

— Јесп ли тп свршио твоју пјесму ? за- 
иита ме он.

— Јесам.
— Нокажп ми, шта си напнсао.
II ја му протумачим моје стихове како 

сам могао.
Можда би п читаоцн желпли да чују ту 

пјесму, с тога је износим овђс вјерно, непо- 
нрављено, онако како сам је препнсао у моју 
књнжпцу:

0 М а р - Е Ф С II Д II ј II.
Сваки има судбу жића свога 
Даиу од Алаха јединога.
Човјек чиии, што му срцс жели,
Што му Алах у срце усели.
Ког велики шта мени досудн ?
Путујз ћи да ја иидии људн 
Шта у свијету радс, шта лн знају,
За то рекох,, С богол! завнчају!
„С богом иили, што остасте дома!“
1! ја у свијст кренух се сиромах.
II ја често налазах у св’јсту,
Што ми моју разгошаше сјету,
Срцу, оку, што радости дава—
Ал за домом јад то не стишаво.
Всс’о, тужан, кад бн какав био 
Домовиии увијек сам тежно.
Тек код тсбе, о Оиаре! мн.ти 
Осјстих ге у поднуној сили:
Н« ДРЉШП' II НС МИСЈИМ В1Ш1С,
Јср 31 и слпшћу срцс мспунише 
Твоја кућа и љуикости твојс,
Све мнлине у свијету што је,
Ја се шетах по твојим баштача 
Насла^аних свнркои п пјссмама 
Твојим зборои н мудрошћу твојом 
Што овлада са свнм душол нојом.
Свс ми твоје дадсиа услугу,
Ти растера моју тешку тугу.
Па твом оку ирнјатсљстви красна.
Сунча’сам сс га крај сунца јасна,
0 Омаре! Куд ћу среће внш\
Нсго с тобом што ме спставишс 
Добри сајери Алаха једнога!
Час најслађи то јс жића мога.
Слава богу на догађај ови!
Тебе и дол нека благослови!

Мудрац бјеите јако задовољои што сам 
; толнко узпио његово гостоирнмство. По он мн 
! иехтјсде дати своју пјесму. Рсче да му се ие- 
! допада, и да ће ми љеншу наппсати. А.ш по- 
ј што сам ја прије написао пјесму он овако 
ријешн борбу мудрости :

— У твоме племену тн си најмудријн, а 
у мојел племену ја сам најмудрпји!^

За тнјем ми стпште спажно руку н оде у 
свој харем обећав ми, да ће сс одмах вратитн.

Послије четврт уре дође опет и рече ми, 
да је прнповједао Фатимн, како сам ја обасуо 
кућу њнхову цвнјећем говора II да ми је она 
за то послала на дар једну лпјепу везгиу ду- 
ванкесу.
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— Истипа није у реду — рече — да 

човјек говори о својој жени. алн ја чиним из- 
иимку у твоју почаст.

За тијем нзвади нз шпага једну стару 
кљигу и рече ми:

— Ево ти спомен од мене. То је најви- 
ше што тн могу дати. То су пјеме моје, моје- 
га оца, и мојсга праоца. Узми и задржи је као 
награду за побједу у борбн мудрости.

На и то му је још бнло мало, него сједе 
и наппше мп ијесму, којом је задобно срцс 
своје Фатиме. Ево је у нреводу:

“Штп јс ружа, и н.си иириг. бојп,
Кад у бншти мили славуј није?
Шта јс душо, лијспа коса твоја,
Низ рамсна бјела кад с’ невијз?
II ако сн тако дивнм стаса,

II од руже руисннјег лица 
Од славуја још слађсга гласа.
Танка чувства од најтањих жнпа.
Што тн врједи што си лспотииа,
Кад тс драгог рука око пасм 
Не обгрли—нс загрли?
0 Фатима ! пламен сијпш, врли,
.Моје жељо де, утоли!
Та драги те моли— молн!,

* »*

Сјутра дан опростих се са Омар-Ефенди- 
јом н вратпх се онет у Тлфлис. Лијепу дуваи- 
кесу изгубио сам доцније у Цариграду. а дра- 
гоијеиу кљигу имам и сада. Дао сам је нрс- 
Фесору г. Нетерману с том жељом, да нзда. 
јер ја за то немам доста ин врдмеио ни на- 
учиости.

Шанитнина.

Ускрсиуше Мнлош, Душан, Марко, 
1ћих од смртног санка пробудила,
Ка’ нам синоћ представљаху жарко, 
()д анђела подкријеиљена Внла;
Јошт н чусмо оие дике наше 
Какву нама пјесму запјеваше.

Ето мртвн пз гробова 
Подигоше главе 
11а освету пут Косова 
Да нас жпве справе,
Ал то није пјесан нова,
Давно се то поје,
Па нам браћа сред окова 
Свеједнако стоје!

Ну пјесма та остарјела 
Коју нам поје Внла,
Нови знак добн рођењел 
Кнежевића Д а н п л а !

Срећно рођење! њему се 
Радосна пјесан орп 
Но свем свјету ђе гођ се 
Милн наш језик зборп:

Рођеље то за славитн 
Сваки од нас похрли,

Иак ето Црна Гора пас 
У своме скуту грли.

Ево трн дана да смо се 
Са срећом овдн стали 
II честе братске здравице 
Обнлно нзпнјали;

Иак, гле, јошт винца рујнога 
Кћео бих поиит чашу,
II јошт један пут здравицом 
Иозвравит наду нашу,

Алп неситој пожудн 
Ко може наћн крај....?
Браћо, што вп наздрависте,
Ја клпчем: лБоже дај !„

IIрн том закључку свечано 
Вам обећавам сада,
Да ћу се вазда љубавн 
Сјећат, која нас склада;

Пак ђе гођ с братол сретем се, 
Пун духа вилннског,
Наппт ћу: да нам новога 
Д а н и л а, жнвн Бог!

II«) Цетнн>с 10. Сеп. 1871.
II. Каиенаровић.
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НЕСРЕТШЗЦЛ.
Приловијетка од Нвана Тургењева,

(Наставак.)

, Био је сам дошао. Његов снн, Мнхајнл 
Семеповнћ доћн ће тек око нове године. Мој 
очу проводио је скоро све вријеме у кабииету 
Семеиа Матвајнћа. Очевидно је задобнјао све 
већу наклоност његову. Мене је оставио на 
миру. Имао је важнија иосла. Семен Матвајић 
бавио се мислнма да подигне Фабрику за ар- 
тију. 0 нндустријскијем стварима није имао Рач 
нн појма. И то је знао Семен Матвајић. Али 
то иесметаше иишта, мој је очу бпо нпак 
„извршиоц,* — „аракчејев,“ као што се тада 
радо говораше. И Семен га је назнвао „мој 
аракчејевЛ Доста је када видим вољу, а пра- 
вац ћу ја давати,* говораше он. И норед све 
брпге о Фабрици, о устројству управе, о уре- 
ђеи.у особите канцеларпје, канцелариског реда, 
новпјех чннова н чиновника, Семеи Матвајић 
је ипак нмао врсмена, да се и мене сјећа. 
Једно вече позове ме у салон и ту сам мо- 
рала свпрати у гласовпр. Семен Матвајпћ је 
још мање цијенно свирку него и његов брат, 
но он ме је ппак нохвалпо п сјутра дан по- 
звао на објед. Послије обједа забављао се 
дуго са мпом, нспптивао ме, смијао се иа 
моје одговоре, премда се не сјећам да сам 
шго смијешно говорила. При томе чудно ме 
је гледао, п тн погледп бјсху мн несносии. 
Недопадаху ми се његове свнјетле очп н нз- 
рази нскрености у њима. Чињаше ми се, да 
се за оном искреношћу крије неваљство. „Ја 
вас нећу трудити тијем, да ми читате, рече 
мн ои напосљедку, и исправљаше се тако, као 
да би хтно да се донадие; још нпјесам слијеп, 
хвала богу, па могу и сам чптати, али једна 
кпфн из ваше руке иријала би мп и вашу 
свнрку на клавиру слуша бнх врло радоЛ

И ја сагЈ као н мој очу, бпла у милости, 
алн се за то нијесам радовала. Семен ме је 
уважавао, али ја сам га се бојала, бпо мн је 
одвратан. У разговору са мном иије нпкада 
спомнњао мога оца, свога брата п како се 
менн чињаше не зато, што се боја, да не по- 
буди у менн мпсао каквога потраживања, иего ј 
због нечега другога, што тада још неразумје- ! 
вах, али ми уливаше страх н подпзаше крв у 
образе... 0 божићу дође и Михаил Семеновпћ.

„Ах, осјећам, да немогу овако како сам 
почела. Жалосне су успомене ово. Особнто 
сада ннјесам у стању, да мирно прпповједам...

! А што бн тајила? Ја сам Мнхаила заволила а 
он мене.

Нсћу овђе причати, како је дошло до 
тога. Од онога вечера, гад је дошао у собу, 
ја сам баш свнрила на клавнру, па када је 
преступио оцу, а при томе погледао мене бр- 
зо, чудно,— од тога вечера није сам више 
могла заборавити оно добро, лијепо лнце. Поче 
говорнти и глас његов продираше у срце моје... 
Мушки, звучан глас, који издаваше поштену, 
јуначку душу ! Семен Матвајић бјеше јако ра- 
достан због долазка сина њсгова; загрлн га и 
питаше га одмах: „На четрнајест дана ? на 
отпуст? не?“ — а мени рече, да се уклоним. 
Ја сам још дуго сједила на прозору и гледала 
и гледала свијеће у собама господареве куће. 
Гледала сам нх и слушлла сам иове, стране 
гласове, радостан немнр обузе ме и у мојој 
души треиташе њешто ново, ненознато, сви- 
јетло. Сјутра дан прије обједа забввљах се с 
њим први пут. Но иалогу Семена Матвајића 
бпо је дошао моме очуху и затече ме у на- 
шој малој гостинској соби. Хтјела сам отнћи, 
но он ме задржа. Бпо је веома жив у говору 
п кретању, па опет не охол илн безобразан, 
и неимађаше ништа од оиога што је обично 
код ОФИцпра, па још од гарде... Напротив био 
је јако пријатан, учтив. У њекнјех људн очи 
се не смнју ни онда кад се баш они смију, 
а код њега напротив скоро ннкада немјењаху 
се лијена уста, а очн му се непрестано смп- 
јаху. Цнјелу уру смо се разговарали. Не 
знам о чему. Знам само да сам му непре- 
стано гледала у очи н да сам се пријатно 
осјећала поред њега. У вече сам свпрала у 
клавпру. Он је љубио музику. И увијек бп 
тада сјео поред мене и паслонпо бн своју 
кудраву главу на руку н пажљиво би слушао. 
Никада ме није похвалио, алн ја сам осјећала, 
да му се допада, па сам свирала са одушев- 
љсњем. Семен Матвојић сјеђаше поред свога 
сина н разгледаше плаиове. Наједан пут се 
намрштн. „Но, госпођпце, доста за данас; 
вн заџагорите као кзнарица! „рече мн и уиу- 
ти ме кући. Михаило ме праћаше очнма до 
вратн и устане. „Куда? куда ?“ повиче Се- 
мсн и засмије се, па онда још њешто рече, али 
га инје сам разумјела. Рач, који је сједио у 
једноле буџаку пристане у смпјех и добро 
сам га чула. Тако је исто било н сјутра дан. 
Семен је наједан пут охладнио према мени. 
Пала сач у иемилост.

Послије четирн дана сретпем се у ходнн- 
ку с Михаилом. Он ме узе за руку н одведе 
ме у једну камару до трапезарије. Ја сал
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ишла узбуђена, али повјерљиво. Мислила саи, 
да би још онда ишла с њим до на крај сви- 
јета, и ако ннјесам знала, шта сам осјсћала 
према њему. Ах, љубила сам га страшио, о- 
чајно, како само може љубнти једно };евојче, 
које не само да никога свога нема, него зиа 
да је сувишна на земљи међу својијем непри- 
јатељима.

Михаило ми рече, да он зна мој положај 
и да ме сажаљева и мољаше ме, да опростпм 
оцу његову. Он ми негледаше у очи н као да 
је био мало поруменио.... Што се меие тиче, 
молнм вас новјернте мн се, и будите увјерепн, 
да вас сматрам као сестру, јест као ссстру !а 
П стиште ми жарко руку. Ја сам бнла у не- 
прилици н спустнла сам очи. Ја сам њешто 
друго очекпвала. Ипак проговорих њешто, за- 
хвалих се.

— Не, молнм вас, пе говорите тако. 
Братова је дужност да заштнћује сестре, иа 
ако заштитиика требате, ма против тога, уздај- 
е се у мене! Ја сам нстнна скоро дошао. 

али све сам дознао — н за вашега очухаЛ II 
он мп опет стиште руку н — оде.

Михаило нпје мога трпнти Рача. Рач је 
то зиао, па је гледао да му се умплн. А када 
иије никако могао успјети, одмах је узео не- 
пријатељски положај према Миханлу, Ц то цпје 
тајио пи пред самијем Семеном, којега је у 
очи сажаљевао, што пнје сретнијн у своме 
иашљеднику.

Ах, п срце и рука ми дршће кад ово 
пишем. Ужаспн су оно данп, алп ипак ћу све 
испрнчатн.

За оно кратко врнјеме док сам била у 
милости, Рач је бпо врло благ према мени. 
Управо угађао ми је.

Но пошто сам нзгубнла ту мнлост и по- 
што Мпхапло није крио своју мржњу према 
мепи, Рач ме је почео гонптн внше и грђе 
него пкада. Шта впше Рач ми је нзјавпо ио 
налогу Семенову, да више не могу долазитп 
за трпезу догод ме не иозову. Ја не знам 
шта бн са мном било, да се њешто ново нпје 
догодило.

Михаило је веома радо нмао коње. Јед- 
нога дана узме једнога младога коња, да га 
сам обучп. Но не уки коњ се поплашп.... п 
Миханјла донесу кући онесвјешћена са сло- 
мјеиом руком п убијенпјем ирсима. Отац се 
јако поплаши н пошље по најбоље љекаре у 
најблпжу варош. II онп му допста помогошс, 
али је морао чуватн цио мјесец дана постељу. 
Он се иије картао говорити су му забраннлп 
љекари, читатн такојје није могао, јер је тешко

, ! Држати књигу све у једној руцн — у кратко 
- • сам Семен пошље ме сину његову, да му чп- 
I ! там н тнјем да га забављам. То су били слат-
■ кн часовп. Одмах послије обједа отпшла сам 
, к Миханлу и сјела сам код застртога прозора 
I за један округлп сточић. Он лежаше иа једио-
• ме шнроком днвану са забаченом главом. А 

кад год бн ја ушла, увијек би се окренуо к
ј менн насмијао бп се, п поздравпо бн ме тнхо. 
[ Ја сам узела кљигу п чптала сам. Тада бјеху 
I у моди романп Валтера Скота. Особито се 
, сјећам Иванхос... Цако мп је дрхтао глас, када 
. сам читала ријечи Ребекппе ! II у мојијем жи- 

лама је јеврејска крв, а судбпна моја зар не
• бјеше као и њена, зар нијесам и ја као п она 
► његовала бона момка ? Кад год сам подпгла

очи с књиге н погледала га увијек се сусре- 
таше мој поглед с његовнјем. Ми се врло мало 
забављасмо, јер врата од друге собе бјеху 
отворена, а у њој се увјек налазаше когод. 
А кад год бн настала тишина у оној собн, н 
нехотнце би мн клоиула рука с књнге на ко- 
љена н ја ногледах Мнханла. II он је мене 
гледао. При свем том мн бнјасмо јако задо- 
вољпн. Све смо исповједнлн једно другом без 
ријечи, без кретања. Наша срца се састајаху 
као подземцц извори, тпхо, невндљиво.

Умијете лп шаха или даме нграти ? запито
ме једнога дана.

— Шешто мало шаха !
— Врло добро. Кажпте пека се донссе 

један шах, па примакиите стол.
И ја сједох до дпвана, алп на срцу мп 

бјеше јако тсшко, јер се пијесам смјела усу- 
дити да га изблизу погледим, а од прозора 
сам имала лнјеп пзгдед.

Узех ФИгуре намјештатн. Нрсти мп дрх-
таху.

— Ннје стало до тога ко ће добитн пар- 
тпју... шапну мн ои намјештајућн такођер фн- 
гуре. Желио сам само, да сте блнзу мене.

Ја му ништа неодговорих и потискох 
једну Фигуру и непитајући ко ће ночети. II 
Мнхаило учини то исто. Иогледах га. Са мо- 
лећим погледом, подигнугом главол а блеђн 
иего нкада показиваше на моју руку.

Да лн сам га разумјела? Пе знам... бојах 
; се да ме необузме иесвјест... У највећој за- 
ј буни, једва дисау^и гурнем моју даму далеко, 

чини ми се иреко цијеле даске. Михаијло се 
брзо нагие и притисне мп нрсте својијем ус- 
нама и осу их врелнјем пољупцима. Ја не 
смједох, ја нехједох трзатн руку. С другом 
руком покрих лице н хладне сузе — то се

■ врло добро сјећам — падаху једна за другом
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иа даску... II опет како бјеху слатке. блажене 
ге сузе!... Знала еам п сва ми душа осјећаше 
Тода, ко ми је ухватио руку. Зиала сан, да то 
нвје момче, обузето треиутннјем узбуђењем, да 
није Дон Жан, него најбољи, најплеменитији 
човјек, и ја сам знала да ме он љуби!

— 0, Сузаио моја ! прошапућа Мнхаило, 
никада ти нећу измамљнвати другнјех суза од 
тијех...

Преварно се, он ми је измамио п дру- 
гијех.

Али што да се задржавам тијем успоме- 
иама, па још сада, баш сада!

Ми се завјерисмо, да ћемо бити евоји. Он 
је знао, да Семен Матвајић неће иикада то 
одобрнтн и нпје тајпо од мене. И ја сам зна- 
ла то н радовала сам се не за то, што ме 
Михаило неће преварнти — јер он то инје 
учинпо него за то, што сс ин сам не вара. 
Ја од своје стране нијесам ништа Фанила, и 
пош.10 бн за њнм кад и куд би год охтно. 
„Ти ћеш бнтн жена мојаЛ говораше ми он 
1 ише путо, али ја нијесам Пваихое и зиам, да 
мн непретстојн срећа у женпдбн са једном 
Лади Ревеном. Ја сам жпвнла са свијем у мн- 
слима на будућпост. На околнну своју впше 
се н нообзнрах. На лпјепој, брзој рпјеци пло- 
впла сам, а небо моје међутијем се облачнло 
густијем облацима. Други нас гледаку п мо- 
трише иа нас. Често сам примјећавала зле но- 
гледе мога очуха, и чула сам кад и када и»е- 
гово отужно смијање, вли се слабо обзирах 
иа то. Стрепила сам истпна, алн брзо забо- 
рављах еве то.

Миханло је уговорио са мпом, да ће он 
пођн у Петроград, на опда тајпо се вратити с 
пута и мене одвестп. У очи дана, када ћемо 
извршити иамјеру доиесе ми његов слуга пнсмо 
у којем ме познва, да се иоћу у 10 ура са- 
станемо у бпљардн која је била дозидана из 
башге. Нисаше ми, да нма још њешто да уго- 
вори са мном. На истоме мјесту већ сам се 
два пут с њим састајала: имала сам и кључ од 
врата. У девет и по ура огрнем се огртачем и 
полако и опрезно до!)ем до врата. Обазрем се 
још један пуг, иа онда отверим враћа и уђем 
у собу. Код прозора смотрим једну мрачиу 
слику. која мн се ноче приближавати.

— Мнхаило !... прошапутах.
— Михапло је ио мојем иалогу у затво- 

ру. а ја сам овђе, одговорн мн један глас, 
којн ми срце продпраше.

Нреда мном стајаше Семен Матвајић.
Хтједох бјегати, но ои ме ухвати за руку.
— Куда, закомислепа ђевојко! цикне он.

Када се умијеш састати са момцнма, онда и 
одговарај!

Језа ме спопадс и оиет се иапрезах да 
побјегнем, али заман. Селен ме стнште као 
канџама.

— Иустите ме, пустите !
— Ни с мјеста, кажем вам !

, Семеи ме оборн на једну стслицу. У по- 
мрчини нијесам му могла видити лице, али

■ сам чула како је јако дихао и шкрпппо зуби- 
ма. Пијесам се бојала али ме је очајање обу-

■ зело. Тпци у канџама јастребовииа могло је 
само опако битп.

— Аха!... Дакле ту смо! Добро — само 
стрпљења.

Хтједох устати, ио он ме тако задрмуса. 
да сам јаукнула од бола. Он ме је ожасипао 
грдњама и претњама.

— Михаило, ђе сн, спаси ме!
Семен ми и опет стиште и ја опет јаок-

иух.
То као да га је дирнуло. Бјеше мнрнији, 

пустими руку, алп остаде св свијем уз мене.
— Сједите мприо — рече најзпд — и 

одговарајте ми. Докажите мн, да још нијесте 
нропалн, и да можетс честити бити, па би вам 
могао опростити. Је ли вам мој син, Мнханло, 
обећао, да ћс вас узети.

Ја ћутах.
— Када ћутите, мнслпћу да јесте. И ви- 

ете дакле мпслпли да ће те бпти моја снаха. 
Лијепо! Ви ете зрела ђевојка и требало је да 
знате, да онакви неваљаљци све обећавају, са- 
мо да поетигну квоје цјељи. Но све на сурану,

; алп како слс моглп то и помислитн, да ћу ја,
| Ссмем Матвајпћ, Колтовској, стари племић и- 
када одобрити ваше вјенчање. Или мнслите да 
то може бити и без очинска благослова ? Хтје- 
лисге да вас он одведе, па да се тајно вјен- 
Јате, па оида да ее као покајете, да ми пад- 
нете пред ноге, а ја да се снилујем и тако 
да се комеднја сврши... До врага ! — одговарај- 
те јеоан пут.

Ја сал спустпла само главу. Могао ме је 
' убити, али натјервти да говорим, никако.

Он се прошетао њеколнко пута горе доље.
— Чујте! поче опет блажије, немојте 

мнслити — ја знам, с вама се мора другчије 
говорпти. Чујте, ја разумијем ваш положај. Ви 
сте сс уплашилн. Дођите к себи. Ја вам се 
чинил чудовиште, тнранин. Но поставите се у 
моје стање. Како да не плаием ! И нри свем 

| том показао сам вам, да сам добар. Сјетнте се 
како сам лијепо поступао с вама, кад сам до- 
шао на добро моје, па н доцније. све до пс-
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шљевњега времепа, до болести Михаилове. Ие- 
ћу да се хвалим, а.ш држим сама захвалност 
да вас је требала одвратити од овога корака.

Семеи се опет шеташе горе доле, па он- 
да стаде пред мене н моловаше ми руку, ону 
исту руку, коју је мало час тако стискао, да 
сам јаукнула и још дуго траг пвсила.

— То је — нагли смо! Ми иећемо да 
промислимо у чему је наша корист. Питаћете : 
каква је то корист? То је лако. Можда је 
баш у вашој руци. На примјер — као отац мо- 
рам бнти строг. То је дужност моја. Алн н ја 
имам људско срце. Ви знате то. Наравно, ја 
сматрам ствари практично и немогу такве лу- 
дости чинити. Морате дакле одбацити сва ку 
наду. Да се не хвалнм, ја ћу вам ичннити ви- 
ше нетн што сам до сада. Ја сам увијек готов 
па и даиас још да све учиним за добро ваше. 
јер ја позиајем ваш дар... (Ту се Семен са 
свијем пригне к мсии.) Вн имате лијеие очи, 
то морам признатн... јн нстина сгар, али у те 
очи погледати, иа остати равнодушан... ја ра- 
зумијем... то је тешко, врло тешко.

Језа ме прође, није сам вјеровала мојијем 
ушима.

— Дакле— допадали вам сс мој предлог?
— Предлог?—понових и иехотице, јер 

га збиља још неразумједох-
Семен се смијаше по своме обичају.
— Да, да ! повиче он. Ви женскиње све 

зидате куле у ваздуху, сањате о младићима. 
Вез љубави не можете жнвптн ! То је све ли-

јепо — младост вриједн. Али зар само млади 
љтди знају љубитн. Много старо срце вааре- 
нпје је, и кад се оно заљубн, љубав му је као 
камен. Није тако променљнва као у младпћа. 
Да, да не треба старе љрде гледато прег.о 
рамена. Знају онн много — Семен се опет 
смијаше •— иа прнмјер, дајте ми само вашу 
РУ*Ф

Скочих са столнце п гурнух га свом 
снагом, да је из гласа јекнуо и у мало није 
пао. Вншс се нпјесам ипшга бојала, мрзила 
сам га горе од скота.

— Даље несретниче — повиках гласио — 
даље, ви старн нлемнћу! П у мојнјем жплама 
тече ваша крв, крв породице Контовскоја, алп 
проклет дан н час, кад је почела тећи.

Семен бјеше изван себе. Он внкну Рача 
и врата се у исти час отворише и Рач уђе.

— Одведи те ову ђсвојку одмах вашој 
кући и затворнте је тако, да јој ни муха не 
може доћн, и чекајте моје даље иалоге. Гла- 
вом ће те одговарети за њу.

Рач прнступп мени са пакосннјем смје- 
шењем. Изгледаше мп као мачка, кад ухватц 
миша. И ја сам знала у чнјијем сам рукама, 
зиала сам, да је он у стаљу н да ме бије п 
ја задрхтах, јест, на срамолу морам нрнзнатн 
— задрхтах.

Моја госпођнце, изволите поћи !...
11 узеде ме за раме. Иијесам се нротивн- 

ла. Једнно сам мислпла како ћу побјећи.
(Насгавиће се.)ГЛАС

(КЊПЖЕВНОСТ). У Ианчеву у штамгарији Јовановића и 
Павловића изишао је „Нанчевац“, календар за народ за г. 1872. 
Због изврсног и богатог садржаја, који се уз обични календар- 
ски дио налази у овоме календару, препоручујсмо га свакомс. 
Може се добити у уредништву овог листа, а у Котору код г. 
Иетра Рамадановића, Цијена 50 нов. — У истој штампарији и- 
зишла јс још једна ваљана кшига „Нсколико чланака* од 
Светозара Марковића. И она ее може добитн код нае, и у Ко- 
тору по 40 иов. — У Задру изишла је књига: „Бог, род и свн- 
јет. Ијесме за дјецу н младеж од Стсвана Бузолића. Цијсна 40 
повчића.

(ФРАИКЛИНОВА ПРАВИЛА.) Славни и гласовити Вен'иа- 
мин Франклин, да 6и прибавпо себи она својства, која је 
држао да му бијаху потребна, саставио јс сљедећи списак, но- 
ставио иста својства у згодан поредак и опредјелио их тако, 
како 6и бо.ве и лакше знао шта му ва.ва чннити и чсга се чу- 
вати. II пошто су вазда од обште корнсти замишљајн великијех 
умова. судили сио да такова нравила могу ихатн мјеста и у на- 
шој „Црногорки“ као мудра поука за паметно и разборито у жи- 
воту влпдањс.

Та сс правила своде на сљедеће точке:
1. Уздржљивост. Не једите да вам трбусн забрекну: 

нс пијтс дп не знате гђе нам је глава.
2. Мучаље. Нс зборите до сало оно што може бити од 

користи вама и другима.

ник.
3. Поредак. Свака ствар пек нма своје становито мје- 

сто: сваки носао своје вријеме.
4. Одлучност. Нека вам је задаћа да нзвршите оно 

што сте себи у задаћу узели.
5. Штсдл»ивост. Другијех трошкова нс чините, до о- 

ннјех, који су у корист вама и другима.
6. Обртност. Ннкад не губите премена. Вазда се зани- 

мајте с нсчијсм користнијем. Не чините никод ништа што небн 
било потребно.

7. Простосрдачност. Нзбјегавајте сплетке: нсвиност 
и правда нека предсједају вашијем мислима и нск вас упућују 
у вншијем говорнма.

8. Правда. Криво ником не чнните, и указујте другима 
услуге, које спрапом од вас очскивају.

9. Умјереност. Уклањајте се крајностима. Увреде не 
примајте к срцу толнко, колико вам се чинн да оие тога засу- 
»УЈУ-

10. Уљудност. Нс трпнте ннкакве пвусобе иа вама. на 
одјећи ни у дому вашем,

11. Мирноћа. Не дајте сс покрепут ништавијем ствари- 
ма, нит обичнијем н иеизбјеживијем пезгодама,

12. Чистота. Тјелесној пожуди жртвујтс само радн 
здравља и ради умиожења породице, бсз да идетс иа сусрст 
развратносгнха илн ослаби, н не излажите покој и добро и»е 
ваше пи другијех.

13. Смиреност. Подражавајте Христу н Сократу.

УЦЕТЦЊСКОЈ ШТАМПАГИЈИ-


