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ЦРНОГО РКЕ ЈУ ИЛКII1БЕ.
V. Сестгп Батгнћева.

Млади Батрић бијаше родом нз Цуца, од 
главарске и јуначке породнце: млад, згодан и 
лнмо браћу јуначан.

Да боље упознамо наше читаоце с овијем 
соколом, послужићемо се оном дивном књпгом, 
названом “Горски Впјенац,, у којој: зна- 
чај, дух н својнне нашега народа н нашијех 
јунака, могло је цигло ц једино перо неумрлог 
горског пјесиика, Владнке Нетра II., онако 
вјерно и узвишено насликати живијем као жар- 
ко сунце бојама, и смјелијем вјештачкијем но- 
тезпма.

Каква је дивна изгледа наш Батрић уоб- 
ште био, послушајмо сиједог старца кнеза Ро- 
гана ријечи :

“Осамдесет већ имам година!
“Сто пута сам гледа’ Црногорце, 
“Гледа’ Турке, а гледа’ Латине:
“Младе главе онакве не виђех!—,,

Каквом ли је природиом лакоћом и ви- 
тешком снггом одарен бнјо, то нам гласовити 
Вук Томановић прпча, као да очима гледамо :

“У ове се горе нигда иије,
“Оиаквога младета днзало ! —
*Оно бјсше јуцак под крилнма,
“Гледа’ сам га, ђе скаче с момцима: 
“Скочи с мјеста четрнајест иога,
“Л из трке двадест н четири,
Ч1о трп коња с загона прескочи.—п

Иа славнп Вук Мићуновић слушајући та- 
кови збор о опоме ђетићу, не може одољети, 
а да и он своју ие каже о срцу п уму мла- 
дога внтеза Батрића, те узхићено вели:

лШто је Фајде крити оно што је? — 
“Онаквога сивога сокола 
“Црногорка још рађала није! 
аНе могаше човјек нигда знати,
“А.Г је згоднији, али је ваљастнјн,
*Ал’ је мудрији, али је љубавнијн! 
“Шест путах сам с њим па муку бно, 
“ђе прах гори пред очи јпначке,

“И ђе главс мртве полијећу; 
аЈош таквијех очп гвозденијех 
“Ја не виђех у једнога момка —
“А немаше јошт двадест година.—„

А Томановнћ, још тијем Мандушићевијем 
ријечпма, додаје п ово :

“Он не бјеше но само настао, 
“Црногорца већ бјеше свакога 
“Он готово претека’ јунаштвом : 
“Седамнајест али осамнајест 
“Бјеше глава посјека' Турскијех!„

Било је оно доба, кад је васкреситељ 
црпогорске слободе, Владика Данило Петровић, 
држао на Цетињу о Госпођипу-днс малом онај 
знаменити цриогорскн скуп, на ком је он својој 
браћи, црногорскијем главарима повнкао:

“Удри за крст, за образ јуначки ! 
“Когођ иоси евијетло оружје,
“Когођ чује срце у прсима,
“Хулитеље имена Христова 
*Да крстимо водом али крвљу! 
“Тријебиио губу нз торнне —
“Нек пропоје пјесма од ужаса!
“Олтар прави, на камен крвави. —„

и тако се ријешило 
да се земља очнсти од потурчењака и дома- 
ћијех душманаг који бјеху намјерили, да и ово 
цпгло гњездо соколово, цариградском падиша- 
ху подвргну и турском неманп разгубају.

Батрић имао у њеком Турчину, Осмаиу 
ћоровнћу, бсгу из Клобука, мила побратнма.

Алп Турчин невјера као невјера, на брат- 
ско име попљувао, младога Батрића на тврду 
божију вјеру измамио, из потаје га убио, главу 
му оејекао и у Травник оправио, да се њоме 
оките бедеми турскога града, на којима су сс 
још многе хришћанске главе. сампјех под нзбор 
хришћанскнјех заточника вијале:

аДа нх кљују орли н гаврани..,
Ружа, сестра Батрићева, уиутила се с по- 

кајницама на Цетин.е, јамачно да изприча свом 
ђеду Бајку грдне јаде који га у дом залетили.

Она је за братом љуто нарнцала, да бп
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се „ тврди камен распао, а негмо ли да не 
би срце у прснма препукло.

У нарнцаљкн спомиље и реда јунаштво 
и врлине братовљеве. Нита кроз љути плач, н 
лелек, коме он браћу оставља, коме ли свог 
старог баба Пера, коме ли своје трн младе 
сестре; и зашто својпјех седам снаха ошиша, „е 
чувајућн своју младу главу, него певјерницима 
вЈерујући, наслади њом своје крвнике? Узкликује 
од муке, да јој се бар помамити, е би га могла 
како заборавитн: н жеља је пуста мори да јој 
се моћи смртвом братовљевом главом разговорнт, 
љезине црнс очн виђети, пољубитије мјестобрата 
жнва, очеш.кати љезин дуги иерчин и јуначку 
чалму око ље свезати. За тим се грози како су 
моралн Турцн ону красну главу нагрдпти и свој 
Травпик с љоме дпвно окнтитн, гђе она неће 
моћ познати никакве братске главе, које су 
тако псто нагрђене. Сјећа се, те иита још нгга 
ће његова млада љуба, п двоје љегово луде 
ђеце, и љсгов јадни ђед Бајко, који је љега 
одљнвно?— па најпосље завршује :

“Просте твоје љуте ране,
Мој Батрићу !

“Ал’ не ирости грдни јадп,
Куку роде!

“Е се земља сва изтурчи,
Бог је клео!

“Главари се скаменилн,
Кам им у дом! —„

Ова нам дпвиа нарнцаљка живо преставља, 
какво је узвишено н племенито срце одушев- 
љавало Ружу Батрићеву, каквим је жарким о- 
сјећаљем она свог брата Батрића љубнла, и у 
какво се грдно очајаје морала стропоштати, кад 
је за опакову братовљеву погибију дознала.

Онако тужећи п лелекајући, сретне се већ 
и с ђедомБајком, којему се објеси о врат, угра- 
бп му оштар нож нза иаса, па, од тешке муке 
и жалости за мплијем н поноситијем својнм

братом. рние га себи у прса и сама себи жн 
: вот узме.

Иоред мртве унуке, онаке љуцке внле 
јуначнце, пренемогне се и истн ђед Бајкс 
свали се до ље на зелену траву.

Рђе срце збори, ту све остало мртввје 
муком мора да замукпе.

Узрок таковога јуначкога самоубојств 
сестре Батрићеве, најбоље кнез Роган описуј 
и правда:

“Невоља је, браћо, да с’ убије!
“Кам би црка’ од ове жалости —
“А ие сесгра за онаквим братом — 
аЕ предпван бјеше, јад га наша’: 
“Кад се шћаше ођест’, куд да пде, 
Ч1а обуци оне пусте токе, 
аШал црвени свежи око главе, 
аА пани му нерчин ииз рамеиа,
“Двије пушке метни за појасом,
*А припаши мача о нојасу, 
аА у руку узми џеФердара —
“Красна лнца, висок као копље!
“Кад помислнм и ја какав бјеше, 
“Разнале се уз мене пламови.— „

Наш Батрпћ, којн је невјерном бегу ћо« 
ровићу зато повјеровао, што:

“Вјеран бјеше јупак мимо људе!„
и пак ннј<

без замјене погинуо.
Не прошло много времена, а Раде Батрић 

главом жива ћоровпћа у руке ухватн, па с< 
је лако домнслнти, шта се с крвником у освет- 
никовијем рукама догодило.

“Алн што за Фајду ?„ — као што примје- 
ћује Вук Томановнћ кнезу Јанку, — Батрнћ сс 
ни тијем повратио није; н стоиро, кад иа 
свијету внше не буде нн једног циглог Тур- 
чпна зулумћара, Батрнћева крв и крв његове 
сесгре Руже, бнти ће у српскоме народу пот- 
пуно освећеие.

К1ЕСРЕТШ1ЦЛ.
Прииовијетка од Ивана Тургењева. 

(Наставак.)

-— ИЈта је с љом ? јеси ли је видио?
— Нема је више ! Мртва је!
— Шта, Сузана, умрла ? Збиља умрла?
— Јест, око поноћп.
..Полудпо јс,“ прође ми кроз главу.
— Око поноћн ? А колико је сад ура?

— Осам. Јавилн су ми то. Сјутра ће јс 
сахранити.

Ухватих га за руку.
— Александре, ти нијеси при себи.

— Јесам. Када су мп јавили за смрт љс- 
знну, одмах сам похитао к тебн.

— Ах, боже, боже, умрла ! Је ли то мо- 
гућно ? Тако наједанп пут! Или јс сама узела 
себн живот ?

— Не знам! промрмља Фустов. Ништа ис
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знам. Саио су ми реклп: умрла је у поноћ. 
сјутро ће је сахранигн.

„У поиоћ!* рекох у себн. Дакле синоћ 
је била још жнва, када мн се приказала на 
прозору, када сам га преклпљао, да оде к 
њој...

— Она је била синоћ још жива, када си 
ми говорио, да јој одем... рече Фустов, као да 
је погодио шта мислим.

„Како ју је слабо познавао,* помислих . 
опет у себи. „Како смо ју обоје слабо позна- 
вали ! Ватрено створеље— тако су све ђевојке! 
рече. А у нсти час искапила је она чашу от- 
рова. Је ли могућно, да се когод љуби и 
опет у љему вара.

Фустов стајаше не пожично поред моје 
постеље.

XXII.
Брзо се обучем.
— Шта сн наумио Алексаидре? запитах 

га.
Он ме погледа, као да се чудно моме 

безсмисленом питању. И доиста, шта се нмало 
чинити ?

— Ти не смијеш пропустити, да тамо не 
одеш, иаставих ја. Ти треба да дознаш, како 
се то догодило. Можда је ту какво злочинство. 
Онп су људи кадри свако зло учинити. Ваља 
ствар добро исиитати. Сјети се само онога у 
Јкезиноме рукопису: „Кад се уда престаје 
пензија, а у случају љене смрти прелази н а 
РачаЛ Оспи тога треба, да јој учиниш но- 
сљедну почаст, да се онростиш с љом.

Ја сам говорио Фустову, као старији 
брат. Усред страха и туге осјетпх се иадмоћ- 
нијем над Фустовом. Можда због тога што га 
гледах пред собом поражена прпзнањем кри- 
вице нли што обпчно несрећа једнога човјека 
смаљује у очнма другога.

Фустов ме гледаше укоченијем иогледом 
н једва на моје поновљено питаље, да ли ће 
ићи тамо, одговори мп : „Не, нећу нћп !*

— Је лп могућно? Зар ие ћеш тамо 
отићи н све испитатн како се то догодило? 
Можда је оставила какво писмо, какав доказ... 
Како би смио изостатн!

Фустов тресаше главом.
| — Ис могу ићи, договори потмукло. За 

то сам н дошао к теби, да мјесто меие... Ја 
не мо!у... не могу...

Фустов пр1фе брзо столу, сједне и по- 
крнје лнце рукама и поче горко плакати.

— Ах, ах, спрота! јецаше. Сиротнцо, 
како сам те љубпо... љубно... ах, ах!

Стајах крај љега, алн морам признати, да

ми то јецаље љегово, без сумље искрено, не 
улијеваше ни мало саучешћа. Чудио сал се 
само. како је Фустов могао тако плакатн— и 
како би ја на љеговом мјесту био са свпјем 
другчији. Такви смо ми људн. Да је Фустов 
остао са свиЈем миран, Ј*а бн га више мрзио, 
али у мојијем очима не би ништа изгубио — 
одржао би свој ннмбус. Дон Жан остао бп 
Дон Жан.

XXIII.
II нијесам нпкако могао Фустова нагово- 

рнти, да нде. За то сам сјутра дан у подне 
| сам отншао. II кад сам већ био близу куће и 

видно кроз прозор свнјећу, која је исвјссно 
на мртвачком сандуку стојала спопаде ме ље- 
кн страх и најрадпје се шћах вратити. Ио 
свладах се н уђох у собу. Ваздух бјеше всћ 
пун мириса од воска н рузмарииа. У једном 

! крају стајаше поклопац од мртвачкога сандука 
! ружпчасте боје. Пред мене изиђе једна служ-
I киља. „Дошли сте, да се опростпте,* рече мн 

и упути ме у трапезарнју. Уђох и угледах 
Сузану у мртвачком сандуку на столу. Пре- 
крстих се и поклоних се и онда је погледах. 
Боже. како се промјенула. Лпце јој изражава- 
ше, као да је хтјела викнути, па да је на 
један иут умрла. Обрве јој бјеху намрштене, а 
прсти грчевито стиснути. II нехотнце окренух 
се на страну. А послије љеколико тренутака 
опет се нрисилнх н гледах је дуго. Сажаљељо 
мн обузе душу, алн и још једно друго осје- 
ћаље. „Она је насилном смрћу умрла — из- 
вјесио!“ рекох у себи. II опет се иоклоипх н 
пођох. На прагу гостпнске собе чекаше ме 
Рач у шареном собном капуту н позове ме у 
љегову собу. Бјеше уска, мрачна и пуна за- 
даја, као каква јазбниа.

XXIV.
— Пукло јој срце! оне кожице... вн већ 

знате... Каква несрећа! Ко би то синоћ и по- 
мислио н гле — ноћас умрла. Али опет то се 
могло нзчекивати — ја сам се томе надао. Још 
у Томбову, војнички љекар Галпмбовски, Ви- 
кентије Каснмировић... ви сте зацијело чули о 
њему... славан љекар...

— Сада чујем првн пут љегово име! 
рекох.л

— Нншта зато. Дакле впдитс, наставп 
Рач тнхо, па онда све гласиије, — он ми је 
увијек говорио: Иване Дамјановпћу. драги прн- 
јатељу. будите на опрезу! Ваша кћи има ор- 
ганску ману у срцу — ћурег1гор1на согФаћз!
II најмаље што — па ето опасности. Прије 
свега ваља је чуватп од велика узбуђеља. На

Ј
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разуи ваља дјејствовати. Но ви зиате — може 
.1И се то код младијех Јјевојака? На разум?... 
Ха... х... а!...

Рач се хтједе по своме обичају насли- 
јати, но сјети се брзо п преметне смијех у 
кашаљ.

И то говораше Рач, о којем сам већ то- 
лико чуо. Запптах га да ли је звао љекара. Рач 
скочи са столице.

— Наравно, па још двојицу, алн је всћ 
све доцне бнло. II помнслите: обојица бјеху 
једнога мншљења. Рекоше: пукло јој срце. 
II обојнца хтједоше, да парају тјело, али — 
можете мислнти — ја нијесам дао.

— А сјутра ће бити погреб? запнтах га.
— Да, да, сјутра ћемо сахранитн нашу 

голубицу. У једаиајест ура нзиијеће се тнјело 
одавде у цркву св. Николе. Ви знате ту цркву, 
а одатле нрсдаће се у крило матери земљи. 
Ви ће те извјесно доћи ? ЈЧисмо се истина 
скоро познали, али ваша љупкост, ваше узви- 
шено осјећање...

Климнух главом брзо за знак да ћу доћн.
— Да, да, уздахие Рач — то је бно Оаш 

гром нз ведра неба.
— Па је лп Сузана што рекла прије 

смрти својс ?
— Ништа! Ии ријечице! Помислите, када 

су ме пробудили, када су ме к њој звали, ка- 
да сам к њој дошао — била је већ хладна. 
То нас је све јако ожалостило! Зацијело ће 
бити н Александру Давидовпћу јако жао док 
чује за смрг њену. Кажу, да он ннје више у 
Москви.

— Био је отишао на њеколико дапа.
— Впктор Јовановић впче, што саопнце 

још нијесу зпрегнуте, прекиде мп ријеч на- 
један пут она пста слушкнња, која ме је прн 
долазку сусрела. Она мп се чнњаше јако бе- 
зобразна, као обичио оне слуге, које знају да 
њихови господарн зависе од њих н да их не 
смију карати.

— Одмах, одмах, одговорн Рач. Елео- 
нора Карповна! Леонора! Ленчице! Одптс, о- 
дите брзо!

II иза врата чу се кретање тешкога тије- 
ла, а у исто врнјеме повпче Виктор: Што 
саоннце нијесу унрегнуте? Ваљда нећу пјс- 
шпце ићи до полиције?

— Одмах, одмах, ирпхвати Рач брзо. 
Елеонора, одпте једаи пут...

— Али, Иване Дамјановићу, иијесам се 
још обукла.

— Ништа за то! Ходите само!
Елеонора уђе са свијем чупава н пеобу-

чепа.
— Чујете, да Виктор ингте саонице,и 

рече н нестрпљиво показиваше прстом сад иа 
ирозор сад на врата. Издајте нужне налогг 
али брзо! Неваљалац једнако впче.

— На ви зпате, Иване Дамјановнћ. Внк- 
тор увнјек впче, одговори Елеонора. Ја сам 
већ заповједила момку, да унрегне, но он баш 
сада рани коња. Ах, каква нас несрећа снађе, 
рече за тијем и окрене се к мени. Ко бн то 
помислити могао о Сузани?

— Ја сам се томе увнјек надао! иовнче 
опет Рач. Хипертрофнја!

— Та оно јесте... хнпо... како ли се зове 
— хтједе Елеонора поновитн. Али менн је н- 
пак веома жао...а II њеколико усиљеннјех суза 
кану јој низ лпце. Меии је јако жао, што тако 
младо чељаде, које је могло још дуго жизити 
и сзе уживатп — па сад на једап пут тако 
жалостан догађај.

— Но, добро, добро, нди старнце! рече
Рач.

II Елеонора оде мумљајући њешто. II ја 
одмах изнђем. У предсобију нашао сам Внк- 
тора. Он ме нехтједе поздравнти и хвала му.

Одох Фустову.
XXV.

У једноме буџаку у својој соби сеђаше 
Фустов са прекрштенпјем рукама вг с оборе- 
ном главом. Кад сам ушао у собу иогледа око 
себе чудпо, као да ме непознаје. Ја му све 
приповједих по реду и мој разговор са Рачом 
и с његовом женом и какав су утпсак на меце 
учпнилн п наношљедку му рекох да ја мпслим, 
да се она сама отровала. Фустов ме непомпч- 
по гледаше н слушаше.

— Је си лн је видно? запита ме напо- 
сљедку.

— Јесам.
— У сандуку?
Фустов још не вјероваше да је она умрла.
— Јест у сандуку.
Фустов ногледа око ссбе и трљаше по- 

лако руке.
— Теби је зима?
— Јесте, пријатељу, зима мп је, одгово- 

рп полако н тресаше главом.
Ја му разлагах 'даље, да је Сузпна или 

сама себе отровала, или ју је други отров! и 
да мп не смнјемо ствар не испитану оставитн.

(Свршиће се.)

У ЦЕТИЊСКОЈ ШТАМПАРИЈИ.


