
ПРИЛОГ ,,ЦРВОГОРЦУ“ ЗА ЗАБАВУ, КЊИЖЕВИОСТ И ПОУКУ
ВРОЈ 38.—89. ЦЕТИ1БЕ 20. НОВЕМБРА 1871. ГОД. 3.

Узклпк Дечанскозву. *
Хај Дечански, света главо!

Душан-цара родитељу!
Српска дико, српска славо!
Дивни српски Светитељу!

Око твоје спусти с неба
На невоље твога рода:
Роду твоме номоћ треба,
Треба спас му и слобода!

Млого можеш ти код Бога :
Пред пријесто’ његов пани;
Па за срећу рода свога,
Ту од срца свег узда’ни —

Заплачи се, — Богу реци:
„0 Господе вишљи, јаки I
„Слово правде, дај! изреци:
„Срушн јарам тај опаки,

„Који иарод мој притиска
„Дугих скоро пет вјекова;
„У грлу му душу стиска...
„Ти си Боже, Бог богова:

„Недај мраку, недај злости,
..Да над твојим пуком влада;
„Сгрјешио је: ти му простн,
„На нек злоба п мрак пада!...

*) Деклаловао нп дап светогн СтеФапа Дечанског т. г. 
кетињскн учитсљ г. Гавро II е ш и ћ на првом јавном всчерњем 
»рславчњу, које иа Цстињу Прнре1;ујс одбор српске Омладине.

„Иск се крста моћ учврсти: 
„Младе спле нек процвату; 
„Међусобне све чегрсти,
,.Нек опрашта брат свом брату!...

„Јсдним духом. једном снагом 
„Нек се онп скупа крећу;
,,Па нек своме дому драгом,
— „С тобом Боже,— теку срећу!...

„А њихове главе нека 
„Дух Душапов руководи,
„Док савко.шк — с мора к мору — 
„Мој се народ препороди!...

„У то име, добрн Божс, 
„Благослова даруј свога,
„Сваком дјелу н подхвату 
„Тих синова рода мога!...“

Хај Дечански, света главо! 
Душан-цара роднтељу!
Српска дпко, српска славо!
Срискн дивнн Светитељу!

Тако, тако, Богу реци,
Тн се за нас њем’ утеци;
А ми ћемо за слободу 
Све жртвоват мнлом роду! —

Ј. Супдечнћ.

СЛРТ К11ГЗА ДАНЕ1ЛА.
| (//ј иДнсвнпка„ пок. Симе Калуђеровика.)

(Наставвк.)

1. Августа, у 2 сата гоподпе. 

Раиа кнеза Данила смртна је. Љекари ре- 
коше да за њега нема спасења, јер клето 
зрно прекинуло је у утроби његовој скоро све 
иајглавннје н за жнвот човјечији најпотребинје

жпвце. Синоћ је љекар Тедескн извадно нз 
киежеве ране једио зрно и пет комада олова 
Много више остало је неизвађено. Ужасио је 
крвник напуиио самокрес. Ностарао се крвнпк. 
да му намјера неостане пуста. И погодно га 

I — баш на најгоре мјесто, ђе помоћи иије.
Страшан је час био, кад су љекарп до- 

шлн да му ваде зрна нз ране. Али и тај је 
час као и многи други показао велпки дух
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кнеза Даиила. Кад су му љекари гледалн рану 
ужасвили су се и нпјесу чисто смјели да нре- 
дузму опероцију. Најзад рече љекар Тедески 
кнезу, да ће моратн иретрпнтн ужасне болове, 
па за то, до допусти да га опијумом обнес- 
вјесте. А 1нез му са свијем спокојно рече: 
„РаПез Пос1енг хо(ге НеуоЈг, се 1а пс лпе ГаП 

раз (гор гаа1,“ т. ј. да чини своје, јер га неће 
болнтн.

11 љекари морадоше на посоо. Па ипак 
које што је рана страховита била, а које из 
осјећања према кнезу немогошс нншта учинити. 
А кнез онда оиет рече: „Воппе пни 1е соп(е- 
ни“ и сам росјече бедру п извадн два комада 
олова.

Колнка снага и какав велнки дух!
Данас око 11 сати прнспје црногорскн 

видар Иличковић, којега су одмах позвалн. 11 
тек што ирегледа кнежеву рану, рече да неће 
пребољетн. Јутрос дође са Цетнња и владика 
Прногорски. 11 одмах пође да посјети кнеза, 
али га киез нехтједе нреда се нуштнтп. Кажу, 
да је рекао Бјеладиновићу, који му је прнја- 
вно владпку: „Пека мн ненде на очи!“

Када Бјеладиновић рече владицп кнежеву 
вољу, замоли владнка Бјеладииовића, да му 
допусти, да се мало задржп у једној собн, да 
не бп свијет, кад впди, да се одмах враћа, 
погодио шта се догоднло, т. ј. да га господар 
није прпмио. Лија је долијала. Алн која корнст. 
Касно се кнез сјетио, какву је змнју одгојио 
у својпјем њедрима.

Данас ми каза један пријатељ, којн се 
налазаше блнзу кнеза, да је још нрнје него 
што је чуо пме убице, рекао Бјеладиновпћу: 
„Убише ме, алп су и себе убнлп у врх главе. 
Пе знају шта чпне. Умријећу; но н право је: 
доста ме је јада убнло. Али вјеруј, бнће им 
горе, мучније без кене!*

Шкрњо Кусовац, када је ушао у собу, 
ђе је киез лежао, иао је на кољена и горко 
је јецао. Кнез му је говорио, да је сада заман 
нлакати. Кусовац је перјаник кнежев, онај ис- 
тг, те је сипоћ жалоснпјем гласом повнкао: 
,.Кегта,“ н првн се дао у поћеру за злочин- 
цем нзмјетнув двије пушке за њим.

Кнегиња се не мнче од постеље кнежеве; 
као анђео бдије над болннјем свијетлијем су- 
нругом, а бјеше већ сасвијем малаксала. Који 
су је виђелп, приповједају да нзгледаше као 
какав мраморни лик Канове. Еј јуначка српска 
шћери, какав тужнн дан дочека!

Боже свемогућн, ти којн све можеш, са- 
чувај Црну Гору. Спаси жнвот кнежев! Иока- 
жн правду твоју!

У 6 сата по појнс.

Од иодне лежи киез Данило безсвјеста« 
— бунца. 1Бегов је поглед страховит, покре- 
ти тјелесни претећи. Лијева иога му је са 
свпјем изумрла, а са десном тако креће као 
да јаши. Тако исто ради рукама. У бунцању 
непрестано говори час српски час Францускн, 
али тако брзо, да се мало што може разумјетн. 
Човјек, који сс поред њега у соби налазио 
чуо је, пошто је престао Француски говорити 
ове рнјечи: „Босна н Херцеговнна... Црна Го- 
ра... Србија... Држ’ Мирко!... Кучи... Инкица... 
Ба роППсЈне аи(пс1иепне е$1 Гаибзе... ИЈест хп- 
љада јунака...*

Затијем говораше опет њешто француски, 
па онда опет: „Босна... Херцеговина... Црна 
Гора н Србија... ујединпти... слобода... Даиило 
Црну Гору... Брзо Босну, Херцеговииу... Срп- 
ство...а *)

Ах, ове рнјечн н сувише јасно ноказују 
каква је тсшка борба бнла у њему, показују 
да је душа његова већи бол трнила него и 
тјело од љуте ране. Србпие тужин, види с 
каквијем се мислима приближује ношљедн.ем 
часу овај велпки Србин, видн какве је мисли | 
за срећу цнјелога српства у себп носио!

Великн губптак овај неће се моћп лако 
прегорЈетн, не, неће! Осјетливо п родољубнво 
срце српско хоће да иукне у грудима од 
тешке жалостп, од велнке туге !

Ах, превелике несреће наше!

У 9 сата у вече.

Кнсза Даинла незм впше! Боже,| 
како су страховите ове двије ријечи : ислза 
В13П1С !

Чујеш лн тужнп Србпне, премину онај. 
од којега Срби, свп без разлике изгледаху 
спасење, од којега изчекиваху, да нм извојује 
слободу, да све српске ослобођсне земље 
сједини у једиу велику државу српску н да 
пм тако обнови, створп самосталнп политнчкп 
жпвот! Нестаде онога једпнога Србнна, који 
бјеше и вољан н моћаи устатп иа јуиачке 
ного као предводптељ, који снремаше час, да 
Душанова труба затрубп познвајући све Србе 
од Балкана до Дуждева мора, од Марнце до 
Тисе н Драве, да устану на оружју и да о-ј 
свете Косово. Овај црпи дан може се упоре-

*) Овђс морп бнти да је кнез Даннло лнслио на владику 
ј Данпла. који јс Црну Гору очистио од 'Гурпка, а са ријечииа 
, „Брзо Босну, Херцеговину... Српство* иислио сигурно, да тре- 
ј 6а брзо очистити и те зем.ве од Туракп и Српство ослободитн 
ј и ујединиги. То јс и бнла његова једина мисао, која га јс 
ј одушенљавила и руководила за цијело вријеис владе и.егове,
I је и издишућн о н»ој хислио.
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дптн само са онијем смрти Душанове: за цр- 
н«м даиом 18. Декембром 1356. мора одмах 
сљедовати 1. Августа 1860.— Котор је иа- 
шљедио несретно и тужно значење седа Дј а- 
в о л и !

Боже, божс, шта смо ти тако страшно 
згријешили, да се гњсв твој, којијем нас кроз 
пет дуги вјекова најтеже гониш, не може нп- 
како да утоли. Зар си нас на вјечно ропство 
осудио ? Зар си и на наш . народ бацио про- 
клетство као и на Изранљев. Зар ппје доста 
гњеву твоме петсто.ветно робовање, толпка 
гонен.г, страховите муке, непзбројне бједе п 
невоље и сваковрене патње? Зар морамо још 
и на даље са грознпјсм лелеком поновити Ко- 
ларове рпјечи:

,.Ој ти Судче, иад свим судијаиа,
Молгп, шта је народ мој скрнвио?
Кривда му се, вел’ка кривда чиин!и

Кнез Данило остави овај свијет ноћас у 
7 сати и трн четвртн, таман 24 уре послије 
задобивене ране.

Еј, Тошо, гадни изроде, шта учнни?! 
Проклета ти душа! Земља ти костп нзметала!

2. Августа, у 4 1(2 сата у јутру

Највећи дио ноћн пробавпо сам што на 
иогама, што иреврћућн се тамо амо у постељн. 
Црне мпсли, које ме обузеше, недадоше ми 
ока затворити. Тек око трн еата по поноћи 
заснах, док ме сада пробудп глас велнкога 
звона, које са звоннка цркве св. Николе нсто 
као на Ускрс зором поче само самцато зво- 
нити.

Упочетку, онако санљив, иромнслнх да 
свиће радоснп даи Васкресеиија, но тек што 
протрех очн, дојјох к себн — на велику жалост 
моју-

Ие, звоно ово, које њекијем свечано ту- 
жнијем гласом пробијаше јутрењи зрак, не, 
звоно ово не познва овдашње српске стано- 
виике на ускршњу веселу елаву, већ оно јав- 
ља српском свијету црну вијест: „Витеш- 
кога господара српске Шпарте нема 
ваше!а

Звоио ово позива Которане, да му укажу 
ношл.сдњу почаст, да изврше своју српску н 
хришћанску дужност, да нснрате с тугом мр- 
тва онога, којега су толпко пута жива с нај- 
већом радошћу дочекнвалн.

Звук звона овога, како мора зесело дјеј- 
етвовати на црну душу Тошииу! Како крвник 
мора радоетан бнти, чујући, да му се звјерска 
жеља еа свијем испунила... Ох, како је пош- 
теном сппском срцу!

Преста већ велнко звоно само звонити. 
После тога латише се и остала четири му 
друга: ето их ђе ночсше сви пет тужне гла- 
сове од себе давати.

Оставимо дакле перо. Мора се ићи на 
претужну свечаност!

У 7 1|2 у јутро. ,

У шест сати нзнесоше из Бјеладиновића 
куће четнри црногорска сенатора мртво тјело 
свога госиодара. Пред саидуком, на којем бје- 
ше постављен кнежев калпак са перјаницом и 
сабљом пђаху овдашњн провикар са њеколика 
свештеника у црној одеждп. Мејју њима виђох 
и црногорскога црног владнку, али ие имаше 
на себп одежде. Аусгрнјско војинство с музп- 
ком упарађено и предвођеио ђенерал-мајором 
Родићем прнсуствоваше сироводу. За сапду- 
ком у којем почиваше — вај ! — српска нада 
сљедоваше одмах уцвијељена, несретна удова 
кнегиња с малијем сирочетом кнегнњицом Олгом, 
ираћена секретаром Вацлнком, а за њима све 
овдашње ц. кр. власти и мноштво народа. Срби 
Которани устадоше рано да испрате данас 
мртвога љубимца свога, којега су толпко пута 
жељно н с највећијем одушевљењем дочеки- 
вали. У томе часу, могао је пностранац врло 
лако погодпти, ко је Србии, а то не тек по 
блпједом лицу и сузнијем очима, јер то бјеше 
иа свакоме, него по оној дубокој жалостн, која 
бјсшс извијена иа сваком ерпском лпцу ужас- 
1шм знацима бола, који јасно говораху, да им 
је срце раскомадано, крваво п тешкнјем каме- 
ном прнтиснуто. Многијема, у пркос усиљава- 
њу потоком тецпјаху сузе ннз образ особнто 
када видјеше мраморни лнк кнегиње, у црно 
обучене.

Прије но што ће се спровод упутптн. ја 
стојах спрам врата Бјеладнновићеве куће. Ос- 
тадох поражен са свијем угледавши тужиу кнс- 
гињу. Упрепастпх се од силне, допста невје- 
роватие промјене на њој. Баш када шћаше да 
изађе нз куће, уклоннх с руком једиога чо- 
вјека, који хтједе проћи псиред кнегиње и 
прнморах га да стане док опа прође. Опазп 
киегиња то као и моје сузне очп пак ме по- 
гледп погледом пунијем туге п захвалности. 
Човјек у тузи својој налазн њеку ако н мале- 
ну утјеху, када внди, да њеко учествује у 
жалостп његовој. За то ми н кнегпња захвалн 
онијем погледом, виђећи да плачем за Дани- 
лом.

Ах, кнегињо. за њим плаче данас вас на- 
род Српски. Јесте, плачем и ја н сажаљевам 
клети удес твој, још више младога кнеза, алп
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иајвише тужии и јадикујем због велике не- 
среће, која еа Даннловом смрћу постиже цно 
народ српски и све оио тужно робље хриш- 
ћанско у Турској. С њиле у гроб саранићемо 
данас иаше лијепе наде, наше ираведне жеље, 
и — ах, смијем ли изговорити — нашу бу- 
дућност! Будућност, сјајну н лијепу коју мн- 
шљасмо с тобом са својијем силама, без туђе 
помоћи извојеватп.

Бог зна, кад ће опет све то из црнога 
гроба изаћи, и наше груди опет расналитн 
божанственом оном ватром, којом од двије, трн 
године до јучер бијасмо одушевљенп! Кад ће 
оиет оне поштене наде, оне умјереие и ира- 
ведне жеље ускрснутн у нашој сриској душн, 
у нашем срнскам срцу! Можда ће и то њекад 
бпти, и биће, јер мора бити — али касно, врло 
касно!

Ириспјевши спровод на црногорски пазар, 
])е бјеху многи Црногорци сншли, да прнхвате 
свога јуначкога господара, свештеннци окади- 
ше сандук и очнташе молитве и тужнијем гла- 
сом. што срца цијеиа, изрекоше — „Вјечнаја 
иамјат.*

Црногорци јецаху пз гласа. Међутпјем 
војинство у трн пута опалн из пушака и са 
градскијех бедема загруваше топовп. Окружнн 
иачелник прнступн кнегињи и пољуби јој руку, 
а опа се затпјем нопне на коља. А сенатор 
Петзр Стеванов Вукотић, који је прошле иоћп 
дошао из Дубровнпка, лнца блиједа |н очију 
крвавијех захвалн ђенсралу Родићу на указаној 
почастп. Не чух шта му је рехао. алп послнје 
дознадох, да му рнјечи бјеху оштре, јер је 
нзјавно своје н свијех Црногораца чуђеље, ђе 
љихов господар погпну у аусгријскол граду. 
..Да је у турском граду ногннуо не бн се ни 
чудили*, рекао је између осталога ожалошћени 
Вукотпћ, који пскрено љубљаше Данпла.

Затпјем се упутшпе свн на црнн пут, о- 
сим једниога владике, који пе знам под какви- 
јем пзговором врагн се у град. А најзадљи 
иза цијелс нратље. иђаше вођен једнијем Цр- 
погорцем вјерни Даинлов кољ „Лабуд*, црном 
чојом покрпвен, страишо хрзајућн од тешке 
жалости, видјећи, да му нема господара. II 
цијелијем путем непрестано хрзаше.

Заман зовеш, сиротни „Лабудеа, твога 
господара, ке чује он више твога гласа, неће 
тн се више јуначкијем скоком на седло ба- 
цатн п ипз цетпљско равно иоље појездити. 
Илачи и кукај слободно бједнн „Лабуде*, и- 
наш за кнме. Нема внше у Црној Гори онако 
снлнога, онако јуначкога кољаника, којп те, 
тужни „Лабуде" хоћашс много пута здрава

уморити. Боље судбнне бјеше Мнлошев кри- 
! латн Ждрал, него тн несретни „Лабуде*, јер 

он непреживн смрт свога госиодара, он, „Ла- 
буде“, с љнм зајсдно погибе, не хтједе га

; оставитп....
Још тутље топови с града. Од љихове 

ј рикс још јечу околне голе планнне. Јечите, о 
| ни црпа брда, јече и наша још црља срца од 
| тешке туге, од велнке жалости! Грувајте, о 

грувајте топови. У јово можда исто доба грле 
турски топови са скадарскијех бедема, са 
Жабљака, Лесендре, Брањине, Подгорице, Спу- 
жа, Никшнћа и Требнља на и са Травника и 
Мостара, грме од радостн, 1>е премииу вјечнн 
непрнјатељ њихов. Радујте се и всселите се,

! јер вам се пспупила жеља ваша. Сад можете 
Хришћане гљавитн, колико хоћете јер песгаде 
опога од којега сте стрепили, зазиралп! Ли- 
кујте слободно ваша је данас побједа, која 
вас ннје стала никаквијех жртава, — алп ћете 
је ако Бог да скуио платитн. Ено и ваш друг, 
проклети Тошо, весели се у ириој тамници п 
кличе радосно чујући јеку аустрнјскиЈ^х тоиова.

За живота Данилова с какзнјем страхоио- 
штоваљем сматраху црногорски главари н остали 
стражарн и иослужитељи евоју кнегињу, како 
пазпјаху на свакн миг њезин, готови да одмах 
задовоље свакој п најмаљој љеној жељи, — а 
данас све то преста, немаре већ за љу, иего 
многн је слушају као од бједе. Тако су у об- 
ште подлог карактера сви придворнпци: — 
безстидни овн ласкатељн сви су неблагодарнп. 
Гледах данас послужнтеља киегпљпиог ђурицу 
Ракова Радоннћа, како се недотнцаше впше 
Кнегнље са онијем страхопоштоваљем н оном 
учгивошћу као у прошла времена, да јој но- 
мбгне уснети се на коља, већ је днзаше гру- 
бпјем начпном. Узалуд му викахуљеки: „полако, 
полако!и Бурнца се необазпраше на то. II 
кнегиља мораде му рсћп: „Остави ме, сама ћу 
се попети*. Другачје ђурнца п свп други но- 
ступаху са несретном кнегпљом Дарпиком 2. 
Јулија о. г. када па истоме пазару сиђе с ко- 
ља. Алн тада бјсше Даннло жив, а данас га се 
впте не боје, јер је хладан, без душе... Може 
бити и да гријешнм, јер се говорило н прије, 
да је покојнп кнез само иа иаваљнваље кнегн- 
н,е Даринкс и љој за љубав сишао у Боку, па 
впдећп сада зло које се догодило, многи су 
н без разлога бацали крпвицу због тога на 
кнегењу. Незнам, али може бити, да су се и 
због тога њеки тако хладно и опоро према њој 
попашалн.

Ирпје но што ће се спровод упутнти до-



несе једаи момак писмо са Цетин.а п предаде 
га киегињн, која га на коњу прочнта.

Чух ђе внше Которана пратећн оком кне- 
гнњу, говораху: каква разлика између данаш- 
!кега њеиог поласка и онога, када је у Јануа- 
ру г. 1855 кићенн сватови као младу невјесту 
;о)с испрагише!

Боже, је лп могао когод помислнтн 2. 
Јулнја када је кнез сншао у Котор, да ће га 
гаман мјесец дана касније 2. Августа мртва 
горе нзнијети. Твојн су иугови, о Боже недо-
стижими!

За врнјеме несретнога бавлења кнеза Да- 
иила на Прчању, дође к њему на суд 
један прост Црногорац, сиједи старац, због 
лале веке парнице сједнијем другпјем Црногор- 
цеи. И господар му изрече праведну осуду, па 
оида запнта старца.зашто није отишао суду на 
Цетиње, него је због таке снтнице тако стар 
и иемоћнн дошао на Нрчањ. „А камо ћу на
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Цетин.е! Пема спромаху праведнога суда већ 
једино у тебе, госнодаруЛ одговори старац.

Еј, невољни старче! Шта ћеш сада? Коме 
ћеш се сада обратитп ? Зањемпше ето она 
уста, која праведне пресуде нзрицаше ! Плачп 
п јаучп старче, скубн те сиједе власи имаш н 
за киме! Несгаде онога, којп је све Црногорце 
без разлнке нскрено п очннски љубио, којн је 
сиротињи бпо и отац п мајка! До њеколпко 
сати угледаћеш ледено тијело његово, увјерн- 
ћеш се да најродољубивије срце оно не куца 
внше, да се на вјеки угасн оно муњевнто 
око, које Србина одушевљаваше, усхићаваше, 
једном ријечју — увјернћеш се, о бједнп 
старче, да твога Данила, онога владатеља са 
жељезном вољом нема више. Ах,јаукнн са мном, 
старче:

„Црии дпнс, а црна судбино,
0, кукавно, Српство угашено!“

(Продужиће се.)

Трп витеза.

Тамновала до три друга, 
Узорпта трп витеза,
Не са каква свога руга, 
Већ с краљева горда бјсса.

Дурном краљу дошлп билн, 
Дн му кажу јаде пука,
Да се моле њег’вој силн, 
Да их штити моћна рука,

Да их штптн од насиља, 
Кнм елуга му земљу трује, 
На слободп рајска миља,
Да народу свем дарује!

Краљ не слуша јаде всље... 
|У ланце их врже тешке

Да тамнују, — а са жељс 
; Нлемсните и внтешке !

Три године сужњн били... 
Ал’ жељезо њих не тишти, 
Већ их болп, шго род мили 
Још у жешћој муцн ииштп.

Вољно сносе своју муку, 
Рад’ би и свој живот датн, 
Тек убогом вјерном пуку 
Стара срећа да се врати!

Краљ их к себи зове часом, 
Дуриим окол све их мјери,

Иа загрмп громкнм гласом,
Ко рпк бјеснн љуте звјерн:

*3а слободу је л’ вам доста 
Три године у тамницн?
Ил’ јогунства још вам оста 
ГГркосити? — Бунтовници !

„Што пук желп — ко вас пита?... 
Ја што оћу, то смје бнтн!
Макне ли се проста рпта —
Зубе ћу јој поломитн!

„Песретницн... зар вам боље 
У оковн и у мраку,
Него мирним, добре воље,
На свјетломе божјем зраку?*

„„() мој краљу,** витез збори, 
Мрак је свјетлост, рај тамннца, 
Док слобода таке двори,—
Твојпх ћудн иаложпнца!

„„Слобода је чиста мома,
Сјајно чедо јасна неба,
Махом допре, ко трјес грома,
Када народ њу затреба.

„„Тешко оном, кој’ с’ огрјешн 
0 чнстоту бића њена !
Пред њом сила гробу спјенш.
Ко пред буром морска ијена!
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„„Краљ је смртан —народ вјечан. 
Свака сила за времена ;
Без слободе нико срећан, —
Без ње живот празна сјеиа.

„„Погуби пас, краљу сада,
Ал’ нз мркла наша гроба —
Та нас чврсто тјеши иада — 
Освега ће пренут роба.

„„Роб ће робу руку дати, 
Раскинут’ ће ланце твоје,
II народа гадни тати 
Испаштаће грјехе своје!“с'

Разгњеви се краљ охолн,
Плану, клету руку дмже, —
Мач засјевну, — крв се нроли, —• 
II јунаке смрт постпже!

Ал’ шта с’ оно там’ светлуца ? — 
Бјесна краља горе двори !...
Сјајна зора роду пуца, — 
Слободна се пјесма ори.

Лазо Тслечкн.

Шта сс догодило иоручику 
Јсргуиову.

()д Пвана Тургењева.
(Наставак.)

— Ннкада, пнкада није био ннкакав чов- 
вјек у нашој кући, рече Емилија озбиљно. А 
ова је капа моја.

— Ваша ?
— Јест, моја, ја често идем на машкар- 

ске балове. Једном ријечију капа је моја.
— А које донио они пакет,
Емилија иеодговори нншта. Послије ње- 

колнко мннута вратн се опег у собу, а каде 
ју је Јергунов хтјео опет пнтати, она га по- 
гледа оштро и рече, да пије лијеио што је 
тако љубопитљив. За тијем узеде једне карте 
п позове га да се играју.

Јергунов се насмјеши и узме карте н за- 
баци сваку сумњу. Алн исте мпслн долазаху му 
често. Када је изишао нз куће и њеколико 
одмакао прође мимо њега један Циганин, сух 
немнла нзгледа. По рукавима учпни му се, да 
је то онај исти, шго је дотурио завежљај. Не- 
мир га обузе. Када је дошао кућн није по 
своме обичају запалио лулу. У осталом узбу- 
ђеност та могла протумачити оннјем изиенад- 
нијем састанком са лнјепом Ечилијом.

II.
Брзо се Јергунов отресао сзаке сумње и 

бриге, Он је све чешће похађао ону кућу. 
Испочетка је тајно одлазио к њнма, јер се мало 
п стидио што је утако тесном познанству сњнма, 
ио мало по мало бјеше му она мнлија од сваке 
друге куће па и од своја четерн жалосна знда. 
Госпођа Фричова не побуђнваше внше у њему 
непријатна осјећања и ака га је она хладно.

скоро презљиво сусретала. Женске онаквога 
кроју поштују у својијем посјетнодима прије 
свега издашност, а поручик је био доста <вр- 
дица. Најрадије им је доносио на дар ораха п 
такви ствари. Само се је један иут, као 1што 
сам говораше — исконао : један је донно Е- 
милнји малу, праву Фраицуску мараму за врат 
од црвене свиле. Истога она је над свијећу 
доносила ту мараму, као да је упали. ()и је 
карашс за то, а она одмах за тијем везаше је 
је мачки за реп и емијаше му се у очи. 11а- 
пошљедку је увидио поручик, да он својнјем 
познаницима не само не улива поштовање, не- 
го нн повјерење, јер никада га не пустнше 
како бп куцнуо на врата, док се најприје не 
догозорнше, Често је морао дуго чекати, па 
н кући вратпти, а врло често разговараху 
њемачки, којега језика он неразумјевше. Еми- 
лпја не даваше рачуна о себи. Иа пптања ње- 
гова одговарашз му околишећи. А шго га је 
особито узнемирнвало, то је, шго га у још љс- 
ке собе у кући никада непушгаху. И при свем 
том бјешз Јергунову угодпо код Емплије. 1ће- 
говој сујети ласкаше јако, што га је његова 
млада прнјатељица још Једнако звала Флореста- 
ном, шго се дивнла његовој мушкој љепотн, и 
шго је сравњнвала његове очи са очима ројске 
птнце.

Једнога жарког летњег дана, баш у подне, 
пошто је цпјело до подне пробавио на врелоа 
сунцу код радника, онако уморан оде Јергуно 
на нозната му мала врага Еиилији. Закуца г 
пустише га. Тек шго је ушао у тако зван» 
салои, извали се иа канабе. Ечилнја му бри- 
сашз знојавно чело са својом марамнцом.

— Како је уморан ! Сирома прнјатељ. ћа} 
да је огрлнцу откопчао. Боже мој, чује се ка- 
ко му срце лупа!
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— Не могу више! Уздахне Јергунов. Од | 
ране зоре на ногама, па на овоме сунцу кло- 
бук на главн, Хтјео сам кући, алн тамо ме 
чекају лиФераити. Овђе I о I тебе, како је лијепо. 
Кад би смио, могао би овђе и заепати. 
ј| — Слободно, нећете нас узнемнриватн.
& — Ја сам сувпше...
| — Ах, какве мисли! Спавај, ја ћу те у-

спавати,
И она почие зуцкати љеку пјесму.
— А би л’ могао добити најприје чашу 

воде?
— Ево тн бнстре, као кристал. Чекај, још 

ћу ти датн јастучић под главу. Тако — па и 
ово од муха.

Г •— Хвала по хиљаду пута, моја млада 
Купидо, рече поручик н заспа. Емилнја пјеваше 
и љуљаше се лагаио, као да љега љуља и 
смијаше се само своме кретаљу и својој нје-
смн.

Послнје једнога сата пробуди се Јергунов. 
Учнни му се у сну, као да га је љеко такао.
И скине мараму с лица, с којом га је Емилија 
покрнла. Емнлнја клечаше поред љега и израз 
лица љезина учпни му се чудан. Она се диже 
на једаи иут п оде прозору а међутијем стрпа 
њешто у шнаг. Поручпк се опружн.

— Баш сам добро спавао, рече. Одите 
мало кмени драга госпођице. Када му сс Емп- 
лнја нрнближи, скочи на један нут с канабета, 
грн руку у љезин шпаг п пзвади мале мака- 

Ц<.
— Исусе, повиче Емплија нехотице.
— То су маказе ! повиче Јергунов.
— Зацнјеко. Да шта си тн мислио, да 

ћеш наћп. Ваљда пушку ? Ох, како сн се на- 
иршгио!

И Емилпја се поче смијатн.
— Доста, доста, иовпче норучик љутито. 

Ако ие знаш ништа љепше, онда идем. , . И- 
дем, рече када виде, да се она једнако смије 
и узме свој клобук.

Емилија ћуташе.
ду-— как0 Је ЉУЛПТ, прави Рус. Сви су

Руси тако напраснти. Ето га одлазп. Баш, јуче 
мн је обећао нет рубаља, а данас ми их није 
дао, а одлази.

— Ја ие мам новаца, одговори Јергунов 
када је био већ на вратима. С Богом!

Емилија га пратнјаше очнма п претијаше 
му прстом.

•— Чуј га сад; нема новаца! 0, како су 
варалице ти Русн. Аш чекај се господине. 
Геткнце, однге имам љешто да вам кажем.

У вече истога дана примјети иоручик, када 
се свлачио« да му је ћемер у дужини једнога 
прста опаран. Као човјек који љуби ред, узео 
је одмах нглу и конац н зашно је и непомпш- 
љајући на зло.

Сјутра дан бно је иоручик иепрестано у 
служби. Иослије иодне п до љеко доба ноћи 
сједио је неирестано код куће и у зноју лпца 
свога инсао је извјештаје својој претиостављеној 
властн.

Сјутра дан у јутру донесе 'му једна ђе- 
војчица, чивуткиља, босонога и сва нздрпана, 
једно писмо од Емилује, прво које је од ље 
добио.

„Мој драги Флорестане! Јесн ли ти срднт 
на твоју шећерну луткнцу, када јој јуче нпје- 
си дошао ? Молим те, не срди се, ако хоћеш 
да твоја мпла Емилпја непролпје много врелијех 
суза, дођи по подне у 5 ура. Твоја љубазна 
ЕмизијаЛ

Број 5 бјеше окружен вјенчићем, којега 
је она нацртала.

Иоручнк се зачудн. Он није мнслио, да је 
Емилија тако изображена. II он даде ђевојчнцн 
једну копејку и рече, да ће доћи.

Јергунов одржа ријеч. Још ниЈе ии избило 
пет, када је куцао на вратима гфе Фриче, алн 
на велико чудо љегово Емилпја не бјеше дома. 
Тетка га дочека пријатно, и — што до сада нн- 
када — поклони се пред љим. За тијем рече, 
да је због непредвијјеии стварн Емплнја морала 
отвћи, алн да ће одмах доћи, на га замоли 
да прнчека.

Сједите„рече му баба умнљато и принесе 
му наслољачу*, и ако је но бољи да вас с чпм 
послужнм.

II ноклонив се опет изиђе н одмах за 
тнјем донесе му шољу чоколаде. Норучнк ио- 
пије слатко чоколаду н ако ннје била најбоља 
н чуђаше се одкуда наједан нут толика про- 
мена. Емнлија не дође. Већ постајаше нестри- 
љив, када наједанпут чује звуке гитаре, који 
му долазаху кроз зид. Испрва тијо, пасвејаче. 
Поручик бјеше у чуду. Емнлија истина имађа- 
ше гнтару, али са трп жнце само, а да јој 
нове купн, још ннје имао времена, а осим то- 
га Емплија не бјеше дома. Онет се зачу један 
звук и сада тако јасно, као да је био у самој 
соби, у којој је сједио. Норучнк се окрене и 
чисто дрекне од страха. Пред љнл стојаху от- 
ворен« мала врата, која до сода бјеху заклоље- 
на а на вратима стајаше љеко непознато ство- 
реље нити днјете ннти ђевојка. То створење 
имало је на себн бнјеле хаљине са марама, а
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на ногама црвене ципеле са штиклицама. Густа,: 
велика, црна коса, на челу подпасана златнијем 
обручом. спушташе се као огртач са мале гла- ; 
ве ииз мргааво тијело. Два велика ока цриа 
блистаху се као жива ватра, а две сухе од 
сунца пренлануле руке држаху гитару. Једва 
се лице могло н виднти, тако је бнло уско и 
црио. Иоручик стајаше као окамењен. Он гле- 
даше то створење, које ни с љега нескндаше 
очију. нн рпјечи неговорећи. Мало за тнјем 
дође к себп и приблпжи му се лаганијем кора- 
ком. Сгворење се насмјешп и иоказа зубе бје- 
ле као сиијег, за тијем подигне главу тресећи 
дугу косу своју и покаже се у пуној љепоги ! 
својој.

— Ко је тај ђаво? промрмља поручик , 
приблнжујућн му се н онда тпхо га запнта:

— Мала, ко сп тн ?
— Овамо, овамо... одговорн са чуднијем 

гласом, н уступн натраг. Поручнк уђе за њом 
у једну малу собу бсз прозора. Зидовн бјеху 
застрти тешкијем ћилнмима. Јаки мирис мошуса 
скоро да га удавн. Двнје лијепе воштане свп- 
јеће гораху на округлој трпези, која стајаше 
пред једннјем турскијем дпваном. У крају јед- 
ном стајаше врло мала ностеља заклоњена за- , 
весом.

— Али, ко сте вп? запита опет поручпк.
— Сестра Емплпјиа.
— Сестра? II вн живнте ту?
— Јест.
Поручикје хтеде ухватнти но она му из- 

макне.
— Како да ми она није никада о вама ; 

говорила? Кријете лп Се ви?
Оиа клнмне главом одобравајући.
— Збнља. А због чега?
За то вас ја дакле нијесам вндно до сада. 

Морам признати, да нпјесам нн помишљао на 
вас. А она дебела жена ваша је тетка.

— Јесте.
— Хм. Чпни мп се да руски иеговорпте 

лако. Како се зовете?
— Колибрн.
— Како?
— Колибри.
— Колпбрн! Чудно нме. Ммслим да у 

АФрици има пнсеката, којп се тако зову.
Колпбри се смијаше. Смјех јој бјеше чу- 

дан, као да је у грлу имала утучена стакла. 
Она се обазрс брзо око себе, баци гнтару на 
страну и с једнијем скоком била је на вратпма I 
п закључа нх пзнутра.

— Што закључавате врата? запита пору-
чик.

Колибри метне прст на уста.
— Због Емилпје.
Поручпк се иасмије.
— Ва.вда је суревњива?
— Како? заиита Колибрп и подигае 

главу н при сваком питању— учинн детињасти 
нзглед.

— Суревљпва... љутнта...
— 0, јесте.
— Вн ми одајете велику част. Чујте, ко- 

лико имате година.
— Десет седам.
— Хоћете да кажете седамнајест. |
— Јесг.
Норучик је гледаше све чудније.
— Алп вп сте ираво чудо што се тиче 

љепоте. Каква коса, какве очи! иа обрве. ах!...
Колнбрн се опет насмјеши и спусти очи,
— Јест ја сам љепотица, рече она са ри- 

јеткнјем достојанством. Сједнте, а ја ћу — 
вас. Видите овај цвијет, како лијеио мириш 
Збиља хоћетс лн слаткога?

II она му доиесе једно стакло слатк|И 
са сребрном кашпком и воде у једноме врло 
лијепоме путиру. Узмнге добро је, а јаћу ијева- 
ти. II она узме гнтар.

— Вн пјевате? заиита поручик и узме 
кашпчицу слаткога.

Колнбри узме оберучке своју дебелу ко- 
су п бацн је назад, нригне главу к жицама п 
пустн један глас па оида почне јакнјем гласој 
ијевати. Како мауче, мачпца, рсче у себи.

Она пјеваше њеку сјетиу пјесму. Ннје 
била ни руска ни њемачка, него у њеком Јер- 
гуиову са свнјем непознатом језику. На но- 
шљедку је увијек поиављала: „Синзимар, Син- 
тамар* и.ш тако њешто. За тијем спусти главу 
на руке, уздахне а гитару иоложи на кољсна.

— Хоћете ли још? запита она.
— Молим вас, одговори он; али зашто 

увијек тако жалосно лнце. Узмнте ви мало 
слаткога.

— Иећу, једнте вш Сада ћу мало весе-
лнје.

II сада запјева једиу пјесму уз коју се 
пгра, али у истоме неразутљивом језику. 1ће- 
зиии прсти прслетаху жпце као мали иаув. 
Вјесму је завршила са гласним „Хуса!“ а нрн 
томе лупаше својом малом несннцом о аста.: 
Очи јој се с-внјетлише необично.

(Иаставпћс сс)
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