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Глас* натере Себије.

Докле ћеш ми српски роде 
Жалост српску спомињати?

Није т* доста пет сто љета 
Тужну прошлост нарицати?

“Дођи к себи, лан’ се плача, 
лВећ се љутог лаги мача !,,

Знаш! да српског царства круна 
— Турскол силом оборена —

Паде у гроб са Лазарем 
И Милошем сараљена !

“Тамо српски сипе летп,
“И јуначкн љу освети.„

Наћи ћеш је обливеиу 
Руиен-крвљу Срб-јунаках,

Шго су пали да одбране 
Цјело Српство од Турака.

“Јуначки су они пали,
*Тужно Српство њих јошт жалп.

Слава цгногорства. *)
Како се ствари та Црна Гора?
Када се земља стварала, сиње море изметне 

•Шу стпјеиу, да имаде ко ће вале задржавати, 
ла бура најурие. Та тн је стнјена Црна Гора, 

чува, да јадранско море нз свога корита
дмакне.

Какве је становнпке добпла та стијепа? 
Црној Гори су његда становалн јелински и 
НМСКИ богови. Ту се Јупитер одмарао, кад 
гнганте побједио. Ту је Нептун своје вјет- 

зе узапћене држао. На тој је стијени Марс 
•ј мач оштрио. Ту су ти животиње сами ор- 
•;п, соколови. II рисови су се ту рађали, па 
ш н страховнте гује. Слабе жнвотиње нијесу

*) Овај кроспн члпнак даровитога списатеља нашег г. 
„рм Игн.атовнћа. декдамован јо на другој цетињској бесјсди. 
|„Ла овдје прештакпаваио, јер смо увјерени, да ћсмо угодити 
<;,шрем чигаоцпма, н мзвјесно нма много крвјева народа наше- 
.. к\да наш Јист доспјсва, гдје внкада ннјс ии чиган. У.

Нове крвн пште сада
Ирошлост наше отачбнне;

Новом крвљу нек с’ опере 
Круна српске царевине!

“Јуриш дакле на душмапе; 
*Извндајмо иаше ране!

Дај ти Босно, млад’ јуиаке;
Херцег земљо, соколове;

Ти Србијо, витезове,
Црна Горо, љут’ лавове;

“Сви сте ђеца српекс мајке, 
“Устаните! не чекајте!

На оружје, све вас зовем!
Носим помоћ, дар од Бога!

Држите је, јер је света!
А та с’ помоћ, зове: Слога!!!

“С њоме ће те у бој ићи 
“ђеио моја, Југовпћи !„

Никола С. ђурковић.

се смјеле ту показати. Жаба што крекеће, не 
може се ту видјети, јер гуја жабу нс трпи.

Одавде су богови отишлн на Олнмп, јер 
богиња Хебе и Афродита не трпе хујање иор- 
скијех вјетрова. Само један Марс остаде (бог 
рата.) Марс, да „е би сам остао, сазове из 
далекијех предјела људе,све саме јунаке, вољ- 
не, који иго „е трпе, те их начини полубогови- 
ма „ тако остаде у Цриој Горп траг божанства.

Е, то ти је порекло Црногораца.
За то је Црна Гора другчија, него друга 

земља, Црногорци друкчпјн него други људн. 
Претстави себп стјену пропуцаиу, као да је 
створитељ хтјео сву своју снагу овдје на вп- 
дик ставпти. Кад се Црногорац на своје стјене 
попне, а он стоји као на круни, па гледн ди- 
воту своје зеиље која је само за слободног 
човјека створена; па онда слуша брујање сиње- 
га мора; а кад вјетрови заурлају он се с вјет- 
ровнма бори, прси и мишцс му се напрегну п
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постане снажан. Када грмп, звук се о стјепе 
страховпто разбнја, мислиш, судии је дан ту, 
који ће гријешнику -су^птн, ту се душа кри- 
јепн и постаје чиста, неустрашива.

И Србнну је • дошдо у част, да буде у 
ЦрпојГори вјечити узор сдободе.

Српско царство паде, азијатска павала све 
Сриство попдави. Пестаде Српске славе, душман 
лу је помрачн, часни крст под ноге баци, цркве 
норуши, народ начиии рајом, робом, само остаде 
Црна Гора, ова сгјена слободе, о којој се 
турска сида и ронство разбитн мора.

Када су Турци Србину све отели, онда 
му још и душу хтједоше купитн, но у ведиком 
пскушењу народ се обазре на Цриу Гору, и 
иадао се донде, догођ 'Србин орхжјем држи 
слободу и није му душа купљена.

Ако се који Србин иије хтјео подврћп 
Турчину, отншао је у Цриу Гору и накшфавао 
је губитак борећег се Црногорства. Тако ј« 
борба од пет стотина година остала сталнз, а 
док се народ за слободу бори, донде му увнјек 
сунце елободе снја.

Ако се у Српству нашдој подмићеника, 
издајпца, каји су народ нод јарам увлачили, 
црногорскн мач је те издајице искорењавао.

Када је сатапа по Српству мутио, да му 
туђннство улпје, да му спомен прошлости збри- 
ше, да му прнрођену вјеру према божаиству 
нреокреие, да му душу отрује,— онда је Цриа 
Гора стајала као икона, пред којом се Српство 
часнијем крстом крстило и своју вјеру спасло.

Када је Турчин тодпко пута на Црну Гору 
наваљивао, а добнти је иије могао, очајан дух 
Српства опет се будио, и овладала је вјера, 
да поред нравде и слабијн јачега обуздатн 
може.

Када је Турчпн српске земље заузео, и 
мислио је да је већ дошло вријеме вјечите 
иропасти Српства, тада се све српско право 
нремјестило у Црну Гору, да га душманпи у- 
ништити ие може. /V кад је сгијет прнчао и 
пнсао о иропасти Српства, онда је Цппогорзц 
са своје стјене показивао свету заставу на 
којој је право и сдобода Српства напиеаиа.. за 
доказ. да право Српетва још није проиало.

Утњетенон Српству тешко је надало, што 
је морало својом муком Турчнна храннти! Ио 
Цриогорац је турске куће палио, турска стада 
отпг.ао. Ово отимање иије бнла крајја, ово је 
само присвојење сопствености српске од душ- 
мана. Српство се тјешнло, кад је чуло, да Цр- 
ногорац српску нмаовнну од Турчина присввја, 
јер је то била награда чувара српског права,

Када је душманин светнњу српства сра-

мотпо, на старце и мајке пљувао, љубовв 
драгоМ отимао: Црногорац се свему осветио г 
Српству тугу олакшао.

Када је запад клиде своје отровие цивн- 
лизације к Српству пружао, Црпогорац је ц 
клнце некидао. Наполеон је силни руку ц В1 
Срнство метнути хтјео, но црногорска јо жр 
шица одбије.

Српство паде, неостаде силе и славе, и> 
остаде великог плода, но течај ирнроде вјечи; 
остаје н оно игго зпмн пропадне у про.иУ 
проклнја. Српство је пет стољећа у чаури 
свом сјемену спавало. Црногорац је иет стољек 
овај чаур чувао, јер је његово сјеме, оид, 
а кад нрољеће прнспје, Црногорац чаур распут 
а Српство утростручено ускршава.

Храпа је Црногорцу проста, пиће бнст:> 
извор, но и св.4Јовану претечи бнла је проп 
храна, пнће бистар извор, и као што је она 
био претеча Хришћанства, тако је Црногерх 
претеча ускрса Српства.

Крв Цриогорца је чнста, иепокварез? 
срце поштено, ум бистар. Ако је Сриству 
његово петстољетно страдање туђннство .вр 
забрљало, срце озлједило, ум занијело, Црпгс 
рац му крв чисти, срце поправл.а, ум бистр« 
јер је Црногорство чпсто Српство, а Црноп 
рац камен Српства.

Многи народи радњом стичу себн богг 
ство, а јелом и пићем угађају себи, п 
туђпјем добром грамзе,~а код куће јарам шк 
Нросг бистар је Црногорац, човјек, каш 
тек бог створитн мбже, туђе ие жели, по св< 
је чува н тражи, а то је: Сриство, слобод: 
па јарам ма да је златан, неће да носњ/Д. 
устане нз мртвијех Хермаи, побједптељ Ргл 
љана, неби познао својс сплне Гермаице, ј< 
ови волу тражити туђе внлајете, него у сир( 
маштву завичај својијех Дједова чувати, — 
вивио би се Црногорцу, који на голој стј< 
слободу бранп. Да ускрсне Осијан, ие би н 
нао своје Коледопце, дивне јунаке слоб( 
не бн међу њнх ушао, да их пјесмон на < 
боду узбуђава, већ би ишао у Црну I 
јер је у Јевропи само Црна Гора земља, 
барди, јуначки пјесницн, пјевати могу о 
скнјем јуиацпма, орјашкијем мегданима, чу/ 
ватијем мегданима.

У великим ратовима, у строшиијсм : 
вима дух Црногорца неклоне. Одважан го) 
не броји душмаие, ие страши се погиб«. 
баш за то, што се никога, нп саме про* 
пе боји, ненропада. Црногорац у иајвећој 
вољи од свога ирава нп у длаку не отс?

‘ јер зпа ако мало попусти, већ је у сатз



Л ГОСП' <*аш*а ГМО за КО- •; у.\ -.ЧТЈГ
■ је Ц«ов н душом и ТИЈСЛОМ.

У снфо доба Шиартаици су билн
>о»е јтцоштто сдободни и силш. Док су м»
/«уги иароди као кплр расли и илодплн 
,»Не Лршеме па им л еи.омен збрише,јер с 
.ОС живе дек л- ду П иију, а Шиарташш 
гцсше за унијск узор јунаштва и сме 

••ЈЗиде. Црна Гора се са већијем, стра/
него Шпарта, она се нет 

л;«а <ари>,-Цротив цијелога мусулманс; 
тф. и)от1Ш сгојијех оддајднутијсх, з<

;ије еишла. Н кад тисуће година ирођу 
чктр: стан ие.шпнтај Јевропе подигнуће 
лчтаиш Птцј Горн сиомеиик, порсд 
:н:а Шпартеча десној странн — с г 

дајечанства.
у^Миоги св&кни народи упронас' 

гога што су г; све с једнога мјес 
;•,) нрисг.навал; итако свој дож јрони.

■ од свеје о&шате чува, тај нека 
лропасти. <мј карод који браин с&
•е и«ш?01;н је, лему се други лг 
ЗЈЈУ- Д*. заштићени били, прим?
»•; обичпје<;Д«алш(Јга, и тако од 
рода ветаје гелмк, а велики 
огач/шу немаре, расгр 
свђчеп гллака поткрш

ЛЛИ Рп”



зпатне Фамилије У8 г. прпје Христа. Тетка 1И»' 
гова била је удата за славнога војсково^у ри!Н 
?кога Каја Марија, ово је чииило те је иа ње*: 

1 иодозрење имао римски консуд Сула јер $
Јрије са Сулом био у великом 'иеиријатељ* 
*у. Он је хтио н да га убије, цо на велику„ 
бу некијех његовијех чиновника ЈЈуде по •

Али истн Суда јавно рече: /ОНЈЈ 
<овјек за које га тп иолите уннштити у е- 
риј ме Републику Кад Цезар чује <нто 
у.: ја њега казао, отнде из Рима у -емљу 
•; < <а, ио ту су га кмали убит' неки
.. -пицн Диктаторови. Ои одатле «штуге~< 

Влгнпију к цару Никблиду. лад се је 
н Нпкомидије мане у ра^јипнчке ру-

су разбојишш нскали за одкуп 20 
. Језар се смијао оваде њгховом нзкач

• Кц : Та Ш^ћнате ви Дијеиити вашу 
ви послати и 50 та*$ната само ме 

ог ц желећи иматн 'отове новце
хтелн пуштати, и такоАв код њихј 
30 дана. Ои јо на њнхса свијем

6 гледао; никад иије хтш с њима 
•аио би који нут кад <Л грајалн 

гите, е ћу ве све «оАшат1!!а|
слсбоду одиста скли вом* 

цсколике д-фе, повата^сте 
шд њима оно, што тие
ј. све их повјеша. ’ V 

чковао


