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СМРТ КНЕЗА ДАНПЛА.
(Њј “Днев«мка„ пок. Симе Калуђероеића.) 

(Свршетак.)

3. Августа, у 3 сата по подне.

Хвала Богу, оданух мало. Све прође на 
ииру. Безбожна жеља многијех српскијех зло- 
твора неиспуни се. Братска се крв непролн, 
као што то често бива при оваквијем нриликама 
у многијем земљама. Крв народна не оскрвну 
земљу свете слободе. Син Мирков, Никола, 
впрнијем начином би проглашен за кнеза, на- 
шљедпика бсзсмртнога Данила. На томе има се 
захвалити енергији и мудрости војводс Мирка, 
л тако исто и у истој мјери, ако не и вшие 
љубави и свјесној оданости народа црногор- 
скога јуначкој кући Петровића. То је учинило 
II учниило би свагда немогућнијем свакн из- 
дајнички покушај, да се овај иарод поиути.

Јуче у 11 сати присије спровод иа Це- 
тиње. Ту сс бјеху нскупилн сви главарн црио- 
горски и брцки и остоли народ преко 6000 
душа. Одмах уиесоше тјело Данилово у цркву 
и почсм се заман очекиваше владнка из Котора, 
пскунљснп свсштеинци отиојашс опјело и за- 
гијем сахранише свога витешког госнодара у 
истој цркви у оној гробници. ђе је њеко ври- 
јеме ночпвао Петар 1. и Иетар П. Међутијем 
црногорски топовн са громкнјем својијем гласом 
иавјсстише ожалошћеном Срнству, да великога 
Даинла хладиа плоча већ нокрпва !

1 Јесте ли сада задовсљени, о ви подли крв- 
ници? Јесте ли заситили ваша звјерска срца? 
Јесте лн утулити ону наклену ватру, којом 
пламтнјаху ваше црне душе? Јесте ли угаснли 
клету же!ј за крвљу српском, од које сте ви 
отпали?

А и вн вјечнн нспријатељи Српствз, јесте
•п< се оноравпли од грозничава сраха који вас 
обузнмаше. од како се на црногорском ирије- 
столу појави Данило, који би био ослободитељ 
угњетенога Српства?

Доиста, на грдиу несрећу нашу, ви лнчни 
непрејатељи Данилови, можда сте данас у ље-

колико задовољени, у њеколико велим, јер се у 
свему ненспуни нада безбожпога коловође ва- 
шега, који мишљаше, да ће се послије смртн 
Дапилове попети на крвавн пријесго црногорскн 
какав аустријски принц. Иа и ти народима. 
који љубе слободу толи мрска државо, и тн 
данас пливаш у весељу и пјеваш „побједну 
пјесан* јер си се опростила твога највећега 
супрогника на југу, који је увијек твоје подле. 
безбожне и за Српство убитачне савјете прези- 
рао, а твоје луде нријетње исмијевао. Али тај по- 
штеии супротннк није— леле нама! — вјеровао, 
да ћеш ти, српски Јудо, до те смјелости до- 
ћи, да наоружаш руку безбожног убице, да ћс 
крвнички самокрес ватром планути у оном ис- 
том часу, кад су се твоји подли најамници с 
њиме као притворни пријатељи руковали, нзра- 
жавајући му лажне жеље. На несрећу Српску 
Даннло пије хтјео да мисли, да нолитика не- 
ма ништа друго пред очима, већ једино итерес 
своје државе, и да она неразбнра нимало за 
срества, којнјема ће се послужити, да дође до 
своје цјели. Она се хвата онога срества, које 
ће је најбрже и иајсигурније довести цјељи. 
па ма то било како иодло н безбожно. ђс је 
говор о политици, себичној као што је ова, ту 
ие може бити ни спомена о витештву, о моралу, 
вјечној нравдн. Леденијем државницима то су 
ријечи празне, које нншта незначе. Да је Даиило 
којн нут промислио о овијем нстииама, хоћаше 
се јамачно боље чувати, иа и данас жив бити. 
Камо среће, да је више опрезан био, к да је 
своју пажњу иоклоиио њекијем околностима, 
које се појављиваху внше пута за вријеме ње- 
говог бављења у приморју. Али он није хтјео 
вјероватн, да слнчно крвно дјело, које свијет 
злочинством називље, државницн зову само са 
простијем п невиннјем нменом „подузеће* — 
1шргеба. Због тога је то невјерство своје главом 
платио.

По на страну сада разлагања. Вријемс је 
да укратко опишем, шта се даље свршило на 
Цетиње.

11о свршетку тужне црквене. светковине 
стајаше на пнјаци многобројни искупљени на-
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род. У њему се комешаше различно осјећање: 
жалост за Данилом, же!> за осветои и жеља 
за новијем господарогн. У тојико изађе међ 
парод Никола и народ га иоздрави са громки- 
јем : Живио! С њиме бјеху још Мирко, сви 
сенатори и кнегиња Даринка.

И Никола се попне на једно узвншено 
мјесто. Свечана тишина завлада, а он нрого- 
вори:

„Браћо ! На вашем јуначком лицу читам 
вам бол и гњев: болн вас што сте изгубили 
доброга господара и оца, а гњевни сте, што 
га иеосветнсте иа душману његовом. А како 
је тек мени, браћо! Ви изгубисте у кнезу Да- 
иилу господара и оца, а ја и господара и оца 
н стрица ! Али ово није час, да се напуштамо 
осјећању, а да је — нрвн би ја био, који би 
устао да нокајем мученика, мога и вашег до- 
бротвора и узданицу свега иарода нашег. Ја 
би нмао колико и вн и још много више раз- 
лога за то. И када дође тај час, будите увје- 
рени, да ћу бити уз вас, као што сам ја у- 
вјерен, да ћу с вама успјети у иашој зајед- 
ничкој жељи. Сада пак морам вас братски опоме- 
нути, да стегнете јуначка срца ваша. Воља 
ваша и жеља нашега упокојенога господара 
позива ме на црногорски пријесто. И ја сље- 
дујем праву моме и одзивам се дужиости мојој. 
И свечано вам изјављујем, да ћу радећи за 
срећу вашу увнјек имати пред очима моје 
ејајне предке од владнке Дапила, који је уда- 
рно темељ слободи иашој, до незаборављепога 
кнеза Данила, који је раширио границе наше 
и који би, да му је било жнвота, извјесно 
створио једну границу српску. А и ја од вас, 
браћо, очекујем, да ће те мн свагда вашијем 
јуиаштвом и вашијем врлинама помоћи, да иа- 
шу српску ствар унаприједимо и створимо, као 
што су ваши предцн помагали својијем госпо- 
дарима. Скоро за двјеста годииа ни у једиој 
срећи нијесу се одвајали они од народа, и са 
елавом Црногораца расла је једиако и заслу- 
га њихова. У овој чврстој, неразлучпој свези, 
браћо, пођимо и одсада унапријед и брзо ће- 
ио залпјечити све ране народне и скоро ћемо 
постићи једину жељу народну. Живнли браћо! 
Живио дух народни, којн ће да створи слобо- 
ду и јединство!“

И иарод кликне громко: „Живио киез 
Никола !“ које се дуго орило, а Никола приђе 
кпегињи и пољуби јој руку и сједпе поред 
ње с лијеве стране.

За тијем нриступи Мирко и пољуби руку 
ирво кнегињи, па своме сину новоме кнезу. 
То исто н свн остали редои учине. У толико

почну груватн топови и пушке цриогорске.
И тако се овај радосни чин свршн у у- 

вом жалосном времену, сврши се у најбољеи 
мнру н реду. Ово је мелем рањеном срцу на- 
родном, ово је утјеха уцвјељеној душн њего- 
вој. Народ внди опет свога господара, млада 
и пуна духа и науке и у жилама његовијем 
опет се повраћа снага као што се новраћа н 
нада у околној подјармљеној браћи, јер- •чаиде 
на пријестоду црногорском дична замјеника 
Данилова, од кога изчекиваху спасење своје. 
Но исто тако повраћа се зебња у пакленијем 
душама непријатеља Срнства, јер виде растрга- 
не деионске замке њиховс.

Лака ти земља непрежаљени и бесмртни 
кнеже Данило, а живи и дај живота народу 
своме кнеже Никола!

Истога дана.

Синоћ је амо с парабродом Лојда приспио 
руски консул г. Пегковић, и одмах је кренуо 
на Цетиње, алн је тамо присиио кад је већ 
било све свршено. Исто тако синоћ касно до- 
ђе из Скадра консул Француски г. Хекард и 
данас послије подне отпутова на Цетиње.

Обојнци је жао морало бити, што Црно- 
горци свршише посао без њих, но Црногорци 
су се научили непуштати никога, да ии св 
брка у њихове послове, а камоли у овој ства- 
ри, ђе их око два вијека вежу за многоза- 
служну породицу Петровнћа!!

Овђе морам још њешто додати, које ни- 
јесам у своје врнјеме у моме диевнику заби- 
љежио, јер сам тек доцније дознао.

Кад је у Неђељу вече онај Црногорац 
носио кнеза Данила у кућу г. Бјеладнновића, 
кнез је непрестано путем за умирење својијем 
Црногорцима говорио: „Мени није ништа !* ј

Кад су га поставили на ностељу и кад 
су му љекари почелн из утробе вадити клета 
зрна, рече сколостојећијем Црногорцима, који 
су чувши жалосну внјест дотрчалн са Прчања 
и ту плакали: „Рђе, што плачете!*

Шјутра дан у буицању оснм споменутн- 
јех рпјечи изговорно је још и ово: „Па што 
— иа што онн киез од Србије хоће... нека — 
нека буде краљ. ја ћу бити прости солдат... 
Држ’ недај да Турци уљегу у манастир... држ« 
неиздај!...“ Звао је њеке Црногорце и именом 
и претстављајући себе у битки с Турцима, 
постављао пх је на различна згодна мјеста 
храбрећи их, да добро бране заузете кланце. 
Спомнњао је даље: „Чево — Цуце — Гра- 
хово... Држ’... чувај... Кучи... сабља... круна- 
јуриш... Држ’, не нздај... Напријед момциЛ
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и овакве рнјечи говорио је догод пнје из- 
дахиуб.

Убицу није никада споиенуо нн нменом, 
ип друго што о њеиу, па ни док је био при 
себи нн посЈије кад је бунцао. Име крвника 
било му је познато, јер оио исто вечс око 9 
сати казали су му га извјестивши га уједпо 
да је Тошо ухваћен.

Као што сам већ споменуо, у Ионеђељ- 
ник у вече око 10 сати приспје из Дубров- 
ника Нетар Стеванов Вукотић. Дошавши близу 
куће Бјеладиновићеве, дозна за смрт кнежеву. 
Поражен тијем црнијем гласом иочне одиах иза 
гласа још на улици лелекати. Тек што уђе у 
собу, у којој се налазаше тијело Данилово 
пнде ничице пред постељом грозно јецајући. 
Сузе му потоком низ образ потекоше. У мало 
да се незадуши од. силна плача. Чувиш кнеги- 
ња, која се мало прнје на молбу околостојећих 
бјеше уклонила у оближњу собу, да малко 
отпочине, како 6м могла сјутра предузети црнн 
вут на Цетиње. Чувши искрени и непритворни 
плач једиога вјериог нријатеља и поштеног

савјетника њеног иужа, устаде, и дође и оић 
и придружи се Иетру клекнувши с друге стра- 
не постеље, те тако заједно стадоше тужити 
и грозно иарнцати купајући се у својнјем су- 
зама, особито поштени Пегар. Бјеху то доиста 
крваве сузе.

II пошто се сити неплакаше< ђипи Нетар 
као бјесан, дохвати се руком свога оштрог 
јатагана, те поче као изван себе викати страш- 
нијем гласом : „Нерекох ли ти књаже, да не- 
силазиш у крвиичку земл,у?! Аох нама иаше 
сунце жарко, ђе ногибе на вјеру у невјере! нтд. 
Кад то говораше страх га бјеше погледати, 
избуљио крваве очн, па изгледаше као рањен 

. лав. Једва након дугог времена и са великом 
муком умирише га.

Да се овај човјек нашао у Даниловој 
прагњи оне иесретње вечери или се не хоћаше 
догодити „а1еп1а1“, или би многе мајке, сестре 
и љубовце тешко закукале и у црно се за- 
виле.

(С тијеи се свршава „дневиик* покојнога 
родољуба.)

Шта се догоднло норучику 
Јсргуиову.

Од Ивана Тургењева.
(Иаставак.)

Поручик бјеше чисто изван зебе. Глава 
му се вртијаше. Све му бјеше ново : онај ми- 
рие, оне чудне нјесме, она свјетлост у еред 
двна, оно слатко, а највише Колибра, која му 
се све више приближаваше, па њеиа сјајна 
евилена коса и њено увијек сјетло лице. „Она 
је Русаљка* рече у себн чудно ее осјећајући. 
„Душице, реци ми, од куда ти се нрохтјело 
ла ие зовнеш ?“

— Ти си млад момак, мени је мило то. 
I — А, а шта ће Емилија на то рећи. Она

ће доћи, јутрос мн је писала.
I — Ни ријечи Емилији — убиће ме.

Поручик се емијаше. Зар јс оиа тако зла ?
Колибра дрмаше главом. „Не убијају само 

зли људи. Па ни г.ђи Фричовој ни ријечи.“
11 ставивши прст поручику на чело, рече: 

-Разумјете ли, г. 0Фициру.“
Поручик се намршти. „Добро, чуваћу тај- 

иу твоју, али зато ми мораш за награду дгти 
један нољубац.

— Не сад, него кад пођеш.
— Али сад! И он се нагпе к њој, но

она му се малко извуче и исправи се као 
гуштер, када човјек у ливади стане на њега. 
„Дакле добро, како хоћеш,“ рече он.

Колибра стајаше мало замшнљена, иа он- 
да се ријеши, да му пристуни али у исти 
час зачуше се три јака ударца у кући, н 
Колибра брзо скочи.— „Данас, не, сјутра, јест 
сјутра дођи...“ рече му са усиљенијем смје- 
шењем.

— У које доба ?
— У вече у седам.
— Добро, али сјутра ми мораш припо- 

вједати што си се толико од мене крила.
— Добро, добро, сјутра г. оФицпре.
— Лијепо, Ја ћу тн сјутра доиијети један 

мали дар.
— Нипошто, повиче она и луне ногом. 

Ово, ово, ово (показујући на одијело, украсе 
и све што има) ово све моје. Дарове нипошто.

— Не љутите се геспођице, не иримо- 
равам никога. С богом... А пољубац? Колибра 
скочп лако, обгрли поручика и пољуби га, а 
поручику се учини као да га кљун додирну. 
И он је хтједе иољубити, но она му се изтр- 
гпе и побјеже на мали диван.

Иоручик пзиђе из собице — само још 
чу, како Колибра за њим забрави врата.

У салону госиође Фрпчове не бјеше ни- 
кога, н поручик, коме баш није ни стало да
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се са Емилијом састане, по^е на поље, и на 
ирагу сретпе домаћицу.

— Зар идете господине поручпче ? За- 
иита га са непријатном пријатношћу. Зар не- 
ћете чекати Емилију ?

— Морам вам казати госпођо, да нијесам 
иаучно чекати, па може бити да нећу ни сјутра 
доћи. Кажите то својој нећаки.

— Добро, добро, али ваљда вам није би- 
ло дуго врнјеме ?

— Иије.
— То је све што сам хтјела знати. С 

богом.
— С богом!
Поручик се врати кућн, легне на посте- 

љу н бацн се у дубоке мнсли. „Који је то 
ђаво. Зашто ми је Емилија писала ? Звала ме , 
а нема је код куће.“ 11 опет узме њено писмо 1 
и нреврташе га по руци. Хартија мирисаше на • 
дуван, а на крају пнсма бијаше једна рнјеч 1 
нзбрисана. Шта можс то бити? Је ли могућно 
да стара чивуткиња нијс ништа знала о томе? 
а особито она. ко је она!

Колибра му не иђаше никако из главе, н 
ои с нестрплењем очекнваше друго вече, и 
ако је у нсто вријеме н векн страх осјећао 
од лијепе Колибре.

III.
Г1ред подне оде поручик на пнјацу и по- ! 

слије дугога погађања купи јсдан мали златан ; 
крстић на црној кадиФкској пантљици. Иека 
говори колико хоће да неће дара, инак ће га ! 
узетн а ие усхтје ли баш, Емилија га донста 
неће одбацити.

Око шест ура у вече лпјепо се обуче и , 
углади поручик и оде у кућу Фрнчову. Тек I 
што је ушао рече му да Емилија опст ннјс 
код куће, али да ће овога часа опет доћи. По- 
ручнк климне главом, у|>е у собу и сједне. 
Госнођа Фричова насмјеши се, т. ј. иокаже 
само своје дугачке жуте зубе и изиЈе из- 
ван. И тек шго је изишла иоручик погледи на 
тајна вратаоца. Бјеху затворена. Два пут је 
лупао, али му се неотворише. Прислушкиваше, 
али ппшта не чујаше. Хтједе нх на посљедку 
обити, али не могаше. Загушљивим гласом 
викаше: „Колибра, Колибра! али му се неод- 
зиваше; и већ се разгњеви осјећајући да му 
је увријеђена војничка част и хтједе да оде, 
кад се на једаннут вратавца у пола отворише 
и поручик брзо утрчи у нутра. Иа дивану ле- 
жаше Колибра у сасвијем жутом одијелу. Би- 
јелу марамица држаше на устпма и смнјаше

се тако, да су јој сузе ударнле на очи. Своју 
дугу косу подијелила је сада у двије илете- 
нице на крају привезане црвеном пантљиком. 
Ноге, на којииа је имала црљеие ципеле, пре- 
крстила је под собом. Диван бјеше сада са- 
свијем уз зид, а на трпези стајаше самовар и 
двије шоље. На истоме столу бјеше н гитар.

Поручик, који је све то прегледао прн- 
ближи се дивану, алп нрије ио је могао и ри- 
јечи ироговориги, Колибра, пружив хитро ру- 
ку, побрка му његову лијепо очешљаиу косу. 
Јергунов се наљути, а она сасвијем дјетиња- 
сто одговори, да је тако љепше, и понуди га, 
да сједне иа крај дпвана. Поручик сједие па 
је запита: „Што бјежиш од мене.зар се боиш?и

Колибра се згури као мачка. и гледаше 
га са стране: „Ја? неЛ

— Не треба да сн тако дивља, рече но- 
ручик озбиљно. Је ли, ти се сјећаш онога о- 
бсћања ?

— Сјећам се, одговори Колибра, иошто 
га дуго са стране гледаше.

— Иа? рече Јергуиов. и хтједе ириблн- 
жити се.

— Лакше госиодине.
Колибра расплете косу и шнбашз једнои 

плетеницом поручика по руци.
Поручик бјеше са свијем збуљен. „Какво 

очи има, неваљалица,* рече у себи.
— Алн што сн ме амо дозвада?
Колпбра издигне главу и слушаше.
— Емилија? запита поручик усплахиреио.
Колибра слегие с раменима.
— Је си лп чула што ?
— Нпшта.
— Ништа ! понови поручик. Дакле ја мо- 

гу.— И опет тргие брзо руку иатраг. Иа прсту 
своме опази кан крви. „Каква будалаштина. 
речс тресајућн руку — увијек те нгле вашс! 
Али каква је то проклета игла! Запита опет 
када је вндио у ње њешто налик на златну 
стријелу—та то је нож— ти си права вјеиг- 
тица.

Колнбра се смнјаше. „Јест, јест, ја ћу 
убости.

Јергунов је гледаше са стране. „Она се 
смијеалице јој увнјек тужиоЛ „Погледај ово/ 
рече за тијем гласно п покаже јој златан крст.

— Шта ? запита Колибра дстињасто.
— Ово, је ли да је лпјепо?
Колнбра га гледаше равнодушно. ПА, то 

је крст, ми то неноснмо.
(Нродужиће се.)У ЦЕТИЊСКОЈ ШТАМПАРИЈИ.


