
НОВА ЗЕТА
Књижевни Мјееечни Лиет.

Амо живо цвећу поитајте,
Па га с’ млади пуно накидајте,
Да вам путем дивно замирише,
Да вам срце за кућом уздише!

Бранко.

0 СДАВНОМ ВЈЕНЧАЊУ

ЊЕГОВОГА ЦАРСКОГА ВИСОЧАНСТВА 

ВЕЛИКОГА КЊАЗАНЕТРА НИКОЛАЈЕВИЋА
С ЊЕЗИНИМ ВИСОЧАНСТВОМ ЦРНОГОРСКОМ КЊАГИЊИЦОМШЛИЦОМ-ВИДОСАВОМ ПЕТВОВШ ЉЕГОША

У ПЕТРОГРАДУ

26. ЈУНИЈА 1889.

Ходи Боже љубави! 
Благи Христе ходи! 
Божанственим нрисуством 
Род ни с родом сроди:

Петра Књаза Великог, 
Дичног Романова,
С Књагињицом Милицом 
Из Петровић-дома;

С тијем дивним анђелом; 
С том из горе вилом,
Као миље божије 
Прекрасном и милом! . . .

Ходи! — и ка’ њекада 
На свадби у Кани,

Међ’ младенце Високе 
Премилостив стани;

Сред царскијех дворова 
Крај сребрене Неве,
Под заштитом Пречисте 
Матере ти Д’јеве:

Женику и Невјести 
Благослов уд’јели,
Рајску радост у срца 
Њихова усели!

И ка’ што си онамо 
У ту исту згоду,
Ти у вино изврсно 
Претворио воду:
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Судбине им, Госиоде, 
Свег њиховог бића 
Претварај у часове 
Најмилијег жића;

Да сред драгог порода, 
Сред домаћег мира,
Њих благодат осипље 
Овог славног пира:

До дубоке старости,
Уз пламену љубав, 
Људски вијек с којом је 
Јединствено убав. — —

„Благослови Исусе 
„Овог брака в’јенце! 
„Благослови Очеве,
„И сретне Младенце!

„Благослови Русију! 
„Благослови Цара,
„Над мил’јона стотинам 
„Премоћног владара! . . .“

— Нека данас узвикне 
Груд славјанска свака,
Ка’ на дан презнаменог 
У Славјанству брака,

Који тврдим доказом 
Славјанима бива,
Како Југ ни Сјеверу 
На души почива....

А најживљем заносу 
Нека нам се преда 
Црна гора, — на коју 
Бог с висине гледа:

Па је диже, узноси 
К небу под облаке,
Да достојно награди 
Њезине јунаке,

Који славно гинуше 
За крст и слободу;
Славно образ свјетљаше 
Мученичком роду;

И иестотин’ година 
Од сног златног ирага, 
Одбијаше јуначки 
Оријашког врага. — —

Сам је бож’ји промиса’
Вино до те славе 
Црногорске кршеве 
Голе и крваве:

Избра прву одиву 
Из њихова гњезда,
Да блиста на Сјеверу 
Као чарна зв’језда;

Да блиста, — и похвалом 
Свом Славјанству буде,
Ком је сјевер једини 
Спас од коби худе. —

Боже, храни Русију!
Црну гору множи!
На страх супостатима 
Све Славјане сложи!...

Сложи Боже! — ред им је 
Да већ ланце скрше,
И великог народа 
Улогу да врше! —

У К о з л о в у.
Најпреданији

Ј. Сундечић.
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Знаменити Дневи.
2. Јула 1889.

На ирвоме мјесту биљежимо овај дан, који ће остати 
златнијем словима уписан у историји Црне Горе, као дан, 
који ју је радошћу испунио, како није пиједан други дан 
од како се у љој јунаци српски боре за слободу и незави- 
сност њену.

У овај дан зором ступио је на слободио српско земљи- 
ште први иут мушки члан Моћне Куће Романова, брат од 
Стрица Славенскога Цара, Велики Књаз Петар Николајевић, 
вјереиик наше Свијетле Књагињице Милице, и то је зем- 
љиште по вјечној иравди било па Ловћенској рудини.

Први је дакле поносити Ловћеи, тај наслон све Црне 
Горе, тај Арарат српски, срећан био да дочека и види у 
свом крилу 1Г>егово Царско Височаиство;

Па ЈВегуппц та славиа колијевка Књажевске Куће Пе- 
тровића Његоша, гЦе је Свога милог Зета дочекао с вели- 
ком пратњом Његово Височаиство, Књаз Никола;

Па Цетиње, ова скромна престолпица црногорска, гдје 
се био слегао цвијет јунака црногорских, па и многи Срби 
из околине, на ово велико весеље наше владајуће Књажев- 
ске куће.

Пред тријумфалпом каиијом на уласку у варош доче- 
кало је Великога Књаза одабрано одасланство цетињских 
грађана са г. Томашем Вукотићем па челу, који Му је под- 
нио иа сребриом служавнику хљеб п со са кратким али 
значанијем поздравом.

Отолен је Његово Царско Височанство са Својим Висо- 
чанствепим Тастом у колима пролетно главном улицом, ис- 
кићеном заставама црногорским, ернским и руским и ло- 
ворвјенцима, кроз клицање одушевљепо војиика, који су 
шпалијер чппили с једпе и с друге играпе, и осталог гра- 
ђанства, слављење звопа и пуцање тоиова, испред Књажев- 
ског Двора уираво у Манастир, стару столицу црногорских 
Владика и Господара,
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Пред Манастиром дочекали су Великога Књаза оба Ми- 
тронолнта, Високопреосвештеии Митрофан и Високопрео- 
свештени Хаџи-Сава у богатом црквеном руху са свештен- 
ством. Први Му је ноднио крст, да целива, а други Га је 
освећеном водицом пошкропио, па су уљегли сви у цркву, 
гдје је покрај ћивота Св. Петра и гробница блаженопо- 
чивших Књаза Данила и Великог Војводе Мирка држано 
благодарење са оном дивпом химном .Дебе Бога хвалпмоГ

Послије овог кратког богослужења, похитао је Велики 
Књаз у Књажевски Двор? пред којим Га дочекаше Његови 
млафани шураци, Књаз Нашљедник Данило и Књаз Мирко 
и Његов пашаиац Књаз Петар Карађорђевић.

У великом дворском салону дочекале су Великог Књаза 
Њезино Височаиство Књагиња. Милеиа са Свијетлом Књаги- 
њицом Милицом и осталим Књагињицама, Њезино Висо- 
чанство Књагиња Даринка Данилова и Госпођа Велика Вој 
воткиња Стане Миркова, Њихове Свјетлости Књагиња Зор- 
ка Карађорђевић п Књагињица Олга Данилова, и све Го 
спође Петровића.

Његово Царско Височаиство провело је на Цетињу шест 
дана у најбољем расположењу и у народном слављу.

Одмах први дап у вечер било је Цетиње и сва брда до 
Ловћена, што се у наоколо с Цетиња виде? дивно освијет- 
љена; а грађанство је великом бакљадом одило пред Двор? 
да поздраве Његово Царско Височанство, гдје је најприје 
отпјевана руска химиа „Боже Царја Храни!“ па је проф. 
Њеиава држао лијеиу, сходну бесједу, иза које се отпјевала 
химна црногорска ..Убавој пам Црној Гори“. Послије ба- 
кљаде до касно пијесу преставала испред Двора играти ко- 
ло и оро и разлијегати се весела пјесма народна.

Други дан је била у но оришту Зетског Дома свечана 
престава „Балканске Царице’’, о којој је ријеч на другоме 
мјесту.

Трећи дан је био излет на Ловћеп. о ком се такођер 
говори на другоме мјесту папријед.

Четврти дан' по повратку с Ловћена било је крштење
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другог сина Књаза Петра Карађорђевића Александра, а, пред 
вечер излет на Прилин.

Пети дан у подне био је велики дворски објед, на ком 
су била оба Митрополита и сви виши достојанственици и 
главари војени и грађански; а у вечер су били на чај за- 
ступници страних држава.

Шести је дан Велики Књаз провео искључиво у кругу 
чланова Књажевског Дома: а послије по ноћи кренуо је са 
Својим Височанственим Тастом, Књазом Николом, и Свијет- 
лим нашанцем, Књазом Петром Карађорђевићем, и пратњом 
преко Ријеке и Вира пут Бара и Оциња, окле се на море 
навезо пут Сењске Ријеке, враћајући се у Петроград.

Нека младога Великога Књаза вазда срећа прати; нека 
Божја десница вазда штити Њега и ТБегов Царски Дом!

14. Јула 1889.

Тек је кренуо Велики Књаз Пе- 
тар Николајевић пут Петрограда, 
стала су сабирати народна најњеж- 
нија осјећања, да испрате најјачима 
срећожељнима благосовима Њезину 
Свјетлост Књагињицу Милицуу Пе- 
троград на вјенчање.

„Глас Црногорца“ донио је у 
свом 29 броју четири пјесме, у који- 
ма је то народно осјећање тражило 
одушке. Тако у једној овако се Кња- 
гињаца управља Пођи Богом:

Пођи с Богом! и благосов
Свуд Вишњега нек’ те прати;
Са радошћу упути се —
У дворе ћеш Царске сјати.

Пођи с Богом! све Словенство
Пироваће на Твом пиру;
Сваком Србу, правом Србу
Радошћу се груди ширу.

Пођи с Богом! на прагу се
Црне Горе заустави;
Њен благослов нек Те прати,
Нек те нигда ПС . ОСТПВИ. •

У другој се овако пјева:
Па у двору царском када будеш, вило, 

Нек ти на ум пане, наше Српство мило; 
На очином челу оне густе боре,
Иек те сјете мука што Србинство море. 
Нек ти одјек плача звона дечанскога,
Под синциром јаук брата мученога,
На ушима зуји, па пред Царем клекни, 
„Помози ми роду!и сваки пут му рекни.

У трећој пјесник овако се обра- 
ћа Књагињици:

Сад Русији Црна Гора 
Шири братска њедра своја 
Те најљепши цв’јет јој даје 
Из јуначког неривоја.

Цв’јет? који ће својим сјајем 
Да украси царске дворе,
Свеколиког на част Српства —
Иа част миле Црне Горе.

»Јер која је вишом славом 
Свој срећни дом напунила,
Која ли је љепшим вјенцем 
Царске Дворе окрунила;

Него што је вјенац сјајни 
Од Рода Ти саплетенн ;
Вјекови су славе у њем 
Златном жицом уплетсни.
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То је в’јенац, то је круна, 
Која Тн је небом дата^
При том в’јенцу? шта је вЈенац 
Од биеера и од злата ? ...

Ти си срећна, Књегињице, 
Срећан народ, што те прати, 
Род је срећан Твој свијетли, 
ТТТто Те својом може звати.

Земља сретна, куда идеш,
Дом је срећан, што Те прима,
А Твој срећан Вјереник је,
Најсрећнији међу свима.

Таква су се. осјећања таласала 
у народу кад је Књагињица крећа- 
ла с Цетиња, из Црне Горе, из Срп- 
ства, пут велике, свете Русије, у на- 
ручја породице Цара Словенскога.

Пред вечер 14. Јула народ се 
почео окупљати испред Књажевског 
Двора на нјаци и главном улицом, 
да испрати Њезину Свјетлост, и да 
је види.

Кад је дошао час од поласка, 
кола су била унраво обсједнута на- 
родом. Ко је мого Књагињици руку 
пољубити; ко Ју је мого из ближе 
и видијети, тај је срећан био.

Књагињицу су отпратили на 
вјенчање Његово Височанство Књаз 
Никола, Њихове Свјетлости Књаги- 
њица Стане и Књаз Нашљедник 
Данило, Господин Војвода Божо Пе- 
тровићи Господин Влажо Петровић.

С њима Је прати српска „до- 
бра молитва“ цијеле I !,рне Горе и 
цијелог Српства, каква још није ии- 
једну српску одиву на вјенчање ис- 
пратила.

Ту добру молитву само срца 
знаду осјећати, али уста не умију 
шговорити.

Тако је овај догађај срећом по- 
тресао српски народ!

Дај Боже у добар час!

Освојење Бара.
Спјевао

Симо ПоиовиЛ.

VIII. Знамење.

Да је цару Бар сад виђет’, 
Ако би се и заплака’ — 
Тјешио би с’: град изгубих, 
Ал’ нијесам без јунака.

Јер јунаштво барске војске 
Витештва је правог дика: 
Добио је и ко надне,
Стечел’ хвалу побједника.

А у војсци црногорској 
И хвали их свеколико:
Чудо како с’ држе пусти! 
Као Турчин јунак нико!

Колко ј’ града нространога 
И лијепих у њем кула — 
Све је пало, изгорјело, 
Развалина притиснула.

А ио црним развалинам’ 
Мртви леже на све стране; 
Што иогине у град у дан,
С муком ноћу тек саране.

Међу мртве пало свуда 
Побивене стоке сила.
Угнали је шњом да с’ ране, 
Сад им ваздух окужила.

Зимско доба, кише многе, 
Па сухоте ниђе више;
И лагуми, нејач ђе је,
Већ се водом нанунише.

Изнемогле буле грче 
При ирсима ђецу милу; 
Многе су их сном вјечитим 
Успавале на свом крилу.
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Трпјеле су јунакиње,
Ал’ од трпње мука јача — 
Подиже се лелек тужни 
И јецање муклог плача.

А тад Турци на њих скоче, 
Укором их ућуткују :
Боли и њих, ал’ им тешко, 
Црногорци да их чују.

Па заграја кликујућ’ се,
Стану пјеват’ борци млади;
Кад не вида лелек срце,
Нек с’ ни душман шњим не слади,

И педесет дана пуних 
Истрајаше у тој муци:
Над у помоћ оружје им 
У уморној стиска руци.

Ал’ већ и тај над сад пада 
Па и рука малаксава:
Јунаштво им машту сјајну 
Распучила црна јава.

Забринути Турци свуда — 
Један другог сјетно гледа,
Ка’ очима да се пита:
Јс л’ смрт боља ил’ да с преда?

И под сводом од капије 
— Ту заклона мало има,
На договор брижним челом 
Сједи паша с беговима.

Ко их зорне ирије гледа’,
Једва би их сада иозна’;
Ал’ са лица измучених 
Мутне би им мисли дозна’.

Радост, туга, страх, слобода 
На лицу се изражава,
Издајник је оно срца 
Најбуднија да је глава.

Први паша ријеч узе:
„Мука гони да се збори,

Луч у руку не одржа,
Кад до нокта луч догори.

У грло ни душа стигла,
0 даху ни једном виси.
Кол’ко можеш и дужан си,
Што не можетп ни крив ниси.

Чекалисмо помоћ с мора,
И на зло ни наше стаса — 
Погибосмо на изл’јету,
А од ње ни сад ни гласа.

Ко зна хоће л’ већ и доћи?
На Стамбол се Москов дига’!
Кад над главом шљеме гори — 
Зло иодаље мала ј’ брига.

А од сваког зла најгоре — 
Остадосмо и без хране;
Оброци се мали дају,
Тек од смрти да не бране.

Имали смо воду једну, 
Лагумаше и њу јуче:
Душмани су сваку ирегли,
Да не боље тек измуче.

Река сам ви: све ћу с вама,
И да без вас ништа нећу :
Шта да с’ ради — ваља р’јешит’ 
На овоме братском в’јећу.“

У бегове паша гледа,
А бегови сви преда се: 
Ишчекујућ ко ће први —
Свак се мучећ’ држи на се.

Всћ мучање мучно било, 
Шабанбег се прокашљуцка,
Упрво очи у крш један,
А чибуком по њем куцка.

Па дубоким гласом поче,
Чему с нико нада није:
„Виђесте ли нољем јуче 
Ђе прођоше литаниј .
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Мноштво људи ондје бјеше, 
Један с крстом пред свијема,
К Шушану су право Књазу, 
Другог пута онуд нема.

Одкад јуче оно виђех 
Клонуо сам у дух јако;
Сјетио се приче старе,
Која слути наопако

Дјете бијах кад је слушах,
Још од ђеда мога стара;
На то никад и не мишљах,
Сад ми очи гле отвара.

На сједнику многи Турци 
— Данас нема онаквије ;
Крај ђ еда ми скупили се,
Збор им био: вјере двије.

Махмут паша — рај му души! 
Погинуо пред т’јем таман.
Црна Гора осилила,
Цару дошло викат’: аман!

Једни Турци ту на сједник 
Зборили су ка јунаци:
„Гром смо били и бићемо,
Облаци су тек облаци.

Махмут паша јунак био,
Па јуначки и погину.
Крсту радост — истина је,
Ал’ опасност ђе је дину?“

Ђед мој тужно махну главом, 
Па им тихо зборит оде:
Чујте браћо, а дај Боже,
Да ми с’ слутње не угоде.

Давно ј’ било, Бог зна када, 
Ал у књиге и то пише —
Краљ Владимир био овдје,
Кога Срби посветише.

Краљ бугарски нечесови 
У то вр’јеме силан био,

Па на вјеру Владимира 
У град његов примамио.

У знак вјере крст му посла’
И владике јоште двије,
А на путу да га смакне 
Намјестио арамије.

Разбојнике Бог побрка,
Здраво стиже краљ у краља; 
Ал’ за Вога ко немари,
Жа л’ му образ да окаља?

Викну слуге краљ бугарски 
— Зле су слуге краља. злога! 
Убигае га усред цркве, •
Ђе је поша’ хвалит Бога.

Крвник бруку да укрије 
Сахрани га с пуно славе;
Ал’ на гробу мученика 
Чуда свака сад се јаве.

Џенетски се мирис нросу,
И небеска свјетлост веља 
Храм испуни оскврњени;
Све из гроба светитеља.

Кол’ко ј’ крста, одсвуд народ 
Пође гробу да се клања,
И врћаше с’ блажен сваки 
И ко дође без уздања.

Доводише сл’јепе свецу — 
Поврати се с видом сваки; 
Доносише боне, кљасте — 
Вратише се здрави, лаки.

Препаде се краљ бугарски, 
Устреса му страх и кости,
Ал’ окрутан још не моли 
Бога, да му гр’јех опрости.

•У кајању неће спаса,
У обмани тражи мира —
У крајину да ирен’јети 
Свето тјело Владимира.
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Двори су му овдје били,
Крај језера широкога,
И манастир покрај двора, 
Задужбина краља тога.

Ту су свеца положили,
А шњим и крст исти они,
На који му живот узе 
Краљ бугарски вјероломни.

Вр’јеме тече без ирекида,
А у њему све се м’јења, — 
Народи се помутише,
Наступише зла и трјења.

Наша вјера, ка’ и права, 
Отварала љуству очи;
Извор здрави ђе избије,
Свак на њега пиће точи.

Сва Крајина дин нрихвати,
Али свеца исто штова.
На гробу му вазда с’ чула 
С молбом крста турска дова.

Ал је љуство гр’јешно много, 
Нешто с’ светац на њ иапучи. 
Пун манастир бјеше свјета,
Кад ће чудо да се случи.

Они крст се на гроб диже,
А из гроба глас се зачу:
„Знак сам божји — ко м’ уздржи 
Слаб ће добит’ силу јачу“.

У сред дана све помрачи,
,Само црква пламом илану,
А из ње се свјетлост нека 
Диже право к Елбасану.

То је тјело свеца било,
Само крст је на гроб оста’.
И крст они још и виша 
Сад светиња љуству поста.

Исти Турци крсту овом 
Иритјецаху у мукама

И молећи Бога, често
Носаху га по горама.

У то вр’јеме Мрковићи 
Још у прву вјеру били.
Жа им било крста свога,
Турцима га уграбили.

И до јуче држаху га 
И бранише с’ дину шњиме,
Сад и они прихватише 
Мухамеда славно име.

А измеЦ њих неста крста.
Али куда? Ко би знао.
Само с’ чује, да је свецу 
На Цетиње на гроб пао.

Буде л’ ово браћо Турци, 
Старац ви се злу тек нада.
Црна Гора много ни је,
Још ће више задат’ јада.

Р’јеч ће она исиунит’ се,
Што с’ из гроба некад зачу: 
„Знак сам божји — ко м’ уздржи, 
Слаб ће добит’ силу јачу“.

Јели крст у Црну Гору,
Она ти га и одржа.
И мах Турства колик’ бјеше — 
Пропаст ће му бит’ још бржа“.

На ге р’јечи ђеда мога,
— А сјетан је много био,
Нико рјечи не прозбори;
Свак се нешто замислио.

Јуче виђех Микулиће, 
гБе крст Књазу однијеше;
Јер крст они исти свечев 
♦У њих скривен до сад бјеше.

И сјетих се нриче ове 
И она ме таче јако.
Страх ме: рјечи ђеда мога 
Испуниг’ се могу лако“.
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Бушатлија р’јеч изглави 
И уздахну из дубока;
А животом нит се маче,
Нит’ подиже с земље ока.

И бегови сви сјефаху 
Замишљени, не помични.
Дивне слике, ал’ без духа, 
Киповима ир’је су слични.

Не кажују, шта ко мисли,
А једнога сви се страве:
Зло знамење крст је они,
Зле су слутње, али праве.

Насмија се силом паша: 
„Чудне ли га море бриге!
Ал’ ми бега не мољасмо,
Да ни старе учи књиге.

Што ни оће збор овакви! 
Беспослица скрај огњишта.
То је било ил’ не било — 
Стара прича, више ништа!

Но што ћемо? ја ве иитам. 
На то дајте одговора.
Зла је ура муке трп’јет — 
Величат’ их још је гора“.

Селим бег му р’јеч прекиде: 
„Није пашо то збор голи! 
Чоек што зна то и прича 
И хвата се, ђе га боли.

Исту причу ја сам слуша’, 
Исте мисли мене море.
До сад н’јесам страх познава’, 
Данас страх ме Црне Горе.

Крст крајински је ли у ње, 
И Крајина сва је њена:
Од језера скадарскога,
Све до мора занјењена.

Хаци Јусуф мудар бјеше, 
На ћабу јс три пут био,

Судбину је прозр’јет мога,
И чуј што је у њој штио:

Божија је заиисана 
И она се мора стећи -—
Из врлети црногорских 
Владар ће ни један шљећи.

И крајинског свеца земље 
Прикупиће све у шаку,
И сва с.ила залуд цару,
Предаће их том јунаку.

Давно бјеше — земље ове 
Све од Драча до Мостара, 
Нечесова војска силна 
Тад прегази и похара.

Само светац са народом 
У Црну се Гору спасе,
И ријечи свечеве се 
Тога иута свуђ разгласе.

„Још ће много пута доћи 
На мој народ искушење,
Ал’ слободу његову ће 
Увјек хранит’ ово стјење.

И вјекови црне таме 
Кад на народ мој нагрну —
С ових ст’јена разбијаће 
Зрак слободе тмушу црну.

На крш ови много муке 
Одњихаће свог јунака.
И опет ће земље моје 
Мишица му подић’ јака“.

Што ће мудрост фе не треба, 
Истина се каже сама.
Крст са гроба свечевога 
Сад је Књазу у рукама.

Књаз је јунак обећани — 
Старицу ће да прихвати.
Крст знамење обећано —
Земан крсту дин да плати“.
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У р’јеч ову дотрчало 
Под капију једно Туре: 
„Несретница једна ноћас 
Утече ни у кауре.

Са конопцем низ бедем је 
Спустила се прије зоре.
Рашта образ свој оцрње 
Свакојако људи зборе.

Једни веле: слабо женско 
Већ немогло трпјет муке.
Страх је било смрт дочекат’, —
У душманске оде руке.

Други веле: са поруком 
Шу одавде посла неко,
Коме мука град већ бранит,
Нл’ му мито Кнез обрек’о.

Ал’ ирије ће бити ова: 
Вјереника има млада,
На Суторман заробљен је, 
Измолит га сад се нада.

Што год било — њу су страже 
Црногорске ухватиле,
И војска се сва сад боји 
Ил’ издаје или хиле!“

Сви бегови поскочише 
Па у војску на све стране.
И иаша се хитро диже,
Гледа Турке и узда’не:

„Приче оне знамење су —
Ал’ клонуле дунге њине;
Но знамење најцрње је — 
Вјегство ове ђевојчине !...“

—— -.....----------------------------  ---

Девет удоЕица.
Истинита приповијетка

ОД
В Зорића.

III.
Тодор сједе нокрај оца па овако от-

псче;

— Ти знаш М .. . ле, кад смо ономла- 
ни изишли о Видову-дне на Лукавицу. Оно 
љето бјеше мучно и трудно. Преварише се 
љуђи, те рано издигоше, кад наЛукавицу, 
а оно по Брњику и Плочнику и готово по 
свој планини снијег, а траве ни мало, само 
нешто у Стрмац, по Руиа и Коиривноме 
долу, па и то стока попасе за два дана. 
Ка што сам ти прије кажива, на велику 
се муку нађосмо. Узвија се стока без ни- 
шта, прекиде па ни капље млијека; али 
даде Бог, те послије пет-шест дана упече 
сунце, снијег окопни, а трава кидиса, ка 
из воде, и стока се избави од пропасти. 
Око Реџина врха, по Прибатову долу, до 
Планиника, Пресјеке и по врх Јеловога 
гвозда траве доста. Сва пиперска стока ту 
нахођаше уточиште.

Сјутра дан, по Петрову-дне, освануо 
дан, ка оно што је у село око Спасова-дне; 
милогласне тичице цвркутаху по камењци- 
ма весело; прелијетаху силна јата голубо- 
ва, а долине и брегови обукли се травом 
таман до врх назубице. Цијела планина из- 
гледаше као језеро, а по огтој младој трави 
панула роса, а у њу сунце иуштало и упр- 
ло своје свијетле зраке, сва планина изгле- 
даше као растопљено сребро. По планини 
весело бјеше свако ропче. Већ је и попа- 
сак. Стока дошла у катун, па стала блека 
оваца и јагњади, рика крава и телади. Све 
сам то слушао и топио сам се у неку не- 
обичну милину; па још ио који зоран бик 
придро се при каквоме прлу, те се о њему 
чеше иа весело рика, а сви оближњи вр- 
хови проламају се од његове рике. Љгјепи 
његов глас, ко му је вичан, опомиње на 
неки весели поклич.

На стругу опет сједе веселе иланин- 
ке, све по двије и двије, а пред њима ве- 
лики каблови и у њих музу овце и козе, 
а весели пастири нагоне н I стругу. Варе- 
ника им не може стати, но по једна носи 
у колибу те одасипа и опет се повраћа да 
што више онога божјега дара прихвати. 
Код локве на сред катуна напиле се кра- 
ве, свака укочила више, па се сама измуза 
и хоће да им прсне виме од варенике, је- 
два чекају дој>; се и оне помузу.

Све је већ помужено. Весели пастири 
са пуним обравницима на плећи, иду који 
пријед а који озад стоке па весело у своје 
свиралице свире; други опет још преко ка- 
туна почео да поје веселу пјесму.

Тога дана сви пастири, па и наши, 
с катуна у Планиник и ка Капетанову је- 
зеру обрнуше. Ја сам све пред колибо сједио.
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Пошто Нева, тако Тодор мајку зваше, 
смири у колибу, повикаће:

— За јаде, Тошо, зашто не узмеш 
пушку на раме, па не ижљежеш и ти пред 
стоком и пастирима, да их научиш куд ће 
обрнути браве, е ти боље знаш и умијеш, 
па да видиш каква је испаша, па да их сје- 
тујеш, јер су оно ђеца па не умију, а сва- 
којако у катун немаш што чињет.

И послије ручка одмах устадох, мет- 
нух оружје за пас а џефердар на раме па 
мајку послушах.

Кад сам изиша из катуна, обрнем пре- 
ко рупа право путем к Никшину киљану. 
Прођем једну, другу и трећу рупу? па се 
помолим на поглед Копривнога Дола. Ото- 
ле погледам широм Лукавицу. Боже мили! 
притисла је свуколику стока; бијелесеони 
силни крдови оваца, као снијег на смето- 
ве. А по Копривноме Долу притисла јаг- 
њад на иљаде. Ногледам Стрмац васколик 
покривен онијем мириснијем цвијећем, што 
се зове карамфиљ планински, те се од ње- 
га сва страна бијели. Туда прођем даље. 
Кад дођох на раскрсницу ту сретох ђевој- 
ку. Како ме виђе, обори главу. А ја чим 
јој очи и лице виђо, промијених се васко- 
лик, а дисање мало мп обрза, ка’ оно кад 
чок цаси из ненада.

— Добро јутро, цуро!
— Добра ти срећа! Одговори ми? али 

ме не погледа.
— А окле идеш тако рано? Упитах 

је7 пошто већ бјесмо обоје застали.
— Ја сам испратила пастире до врх 

Стрмца, па сада идем у катун.
— Па што иташ тако, ка да ти није 

нико дома?
— И нема бага нико.
Окренем ја на шалу:
— Те ти тако, ову годину првом пла- 

нинка у добри час! Вала, скоруп који ти 
скупиш, заисто ће бит слађи од ичијега... 
јерје све лијепо што ђевојачка рука учини.

Она се зарумени и обори очи доље.
— А оли ми казат’ чија си ти мала?
— Ја сам Н... П... ћа с Б....
Ово рече и нагло прође покрај мене. 

А ја погледа за њом и мотрио сам ју докле 
гођ није умакла у катун.

Пошто сам доша’ на Киљан, сио сам 
на ону главичицу, на они четвртасти ка- 
мен, па погледам широм Лукавица. То бје- 
ше ка ишта лијепо виђет. Силни крдови 
оваца притисли оно пољице, од Стрмца па 
до Црвене стијене; четкари проламају гре- 
де наоколо; пастири: момчад и ђевојке,

скупили се па се веселе, поју и играју као 
на свадбу. То све напомену ми, како је ли- 
јеп и лак пастирски живот. Али и ако сам 
на то помислио, опет нијесам мога’ ника- 
ко мисли избит’ из главе, које сам увртио

| у главу о оној ђевојци.
Већ нијесам мога’ на мјесто остат’. 

Мигнем се, пребачим џефердар преко раме- 
на, на њега руке раширим и кренем право 
уза Стрмац.

Уз Стрмац одио сам ка’ на вјетар. 
Док сам уз онолику страну ижљега’, није- 
сам ни мало умора опазио, али сам се об- 
зира’ неколико пута док сам на вр’ Стрм- 
ца ижљега’, к оној страни, куђ мало при- 
јед она ђевојка премаче. Сунце пребачило 
велики попасак, па већ дати добро и упе- 
кло, за то нијесам на вр’ Стрмца ни почи- 
нуо, но сам напријед доста брзо одио.

У заносу том био сам забасао; кадсе 
сјетих окренем поред Циганскијех страна, 
те к ГГлочнику. Уз онуглатку страну, до- 
ста је тешко изист али ништа, мене није 
то сметало, но зачас изашао сам кодСмет- 
не рупе, не опазивши ни мало умора. Сун- 
це бјеше већ дошлонасред небеске пучине, 
па и ако је планина упекло бјеше сасвшем 
добро ија бјех јако ожедњао. Онакожедан, 
па и знојан, сиђем у рупу на смет, те оки- 
нем ножем једну грудицу, па је изнесемна 

| ону плочу, на сред које, као што знаш има 
она лијепа каменица. Сједем на њу и око 
каменице растрљам оно мало снијега и за 
час ћиврила је каменица пуна шњежанице, 
а ја се сагнем и у два пута напијем сс 
добро. Пошто се напих ладне воде, онда 
на исту илочу сједем да се добро одморим.

Груди ми се некако необично напре- 
жу, а на срце ми некаква тешка туга.

У тијем тешкијем мислима устадох, и 
I 'оћах да кренем некуђ, а мним право на 

врх Блочника, али у тај пар, стаде јека 
четкара, преко онијех ситнијех рупица; 
иознадо их, то су били наши. И иастири 
већ помолише се на бријег рупе. Менејош 
невиђаху, но иђаху низа страну брзо право 
на смет. То бјеху наши пастири. Дођоше 
момчад близу мене, а ја сам их гледао п 
слушах како се међу собом церекају и дра- 
же. У толико ме виђоше, па се мало уста- 
више и прекидоше говор. Кад се прибли-
жише назваше ми:

— Помага Бог, стрико Тодоре!
— Добра ви срећа момчади! А јесте 

ли их у Плочник изјавили соколићи ?
— Јесмо и то мало пријед. Па смо 

прошли напријед, да видимо, да нијесу чг ?е
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друге пријед смет уфатиле, е ћемодадове- 
демо наше, да неколико попландују на њега.

- А да, наоде ли ви траве доета?
Ц * — Наоде ка воде.

— Е па дојавите их еоколови, на смет, 
да иозобљу енијега и да ее разладе и по- 
иландују, док нагне еунце.

— Оћемо, али нека иду паеући, још 
није еаема ириврућило. Одговорише и врну- 
ше се натраг.

Није дуго прошло, а већ настири са 
стоком бјеху ниже мене на енијег!

Паетири одвојише грудице снијега, па 
у њи намузоше овчавине; поизврташе се 
на илећи, па над устима наднееоше груде 
снијега, које бјеху пуне јамуже. Ка мали 
прет, дебео млаз точаше им у уета. Тако 
жедни пастири пијаху. Кад би којему по- 
лекнуло, они други река би му: „миш, 
миши. Апотоме наетане емијех међуњима. 
Пошто ее добро напише јамужом из сније- 
га, које и најситнији чок, кад ее наиије 
одма огладни; и наши наетири огладњели, 
па простријеше етруку, а из торбица изва- 
дише љеб и млади еир, разломишс те ее 
око Јче окунише да ужинају. Док ће рећ 
једаи:

— Оди етрико, Тодоре, да ужинамо.
— Ела те е анђелом, ја га не могу. 

Одговорим.
— Они су меијош нудили, алимене 

се није миелило о јеетиву. Некаква велика 
туга притисла ми бјеше вас живот и еве 
ми је било доеадно. Дигнем ее, пребачим 
пушку преко рамена. Рекао пастирима 
„збогом“ и пођохправо на највиеочији врх 
Плочника.

Кад еам на врх ижљега, ту сам одма 
и еио. Погледам сунцу, оно је билоуправо 
на средину неба. На вр’ плочника, и ако 
је Петров-дан, опет нуха вазда планински 
леденац. Онамо сједећи, са оне виеинегле- 
да сам на еваку етрану, како се шире кр- 
дови оваца; гледа еам дивни Требијеш, како 
га мириена трава притисла, која је већ го- 
това за косу. Изнад њега опет Брњик, па 
изнад њега Стожац, којега сам дуго и дуго 
гледао. Како је оно, фала Богу! Стијена и 
велике стране иепод њега, па навише равна 
широка ледина, а на сред ње изника’ кам, 
који, кад га из далека гледаш, би се за- 
клео да је стбг сијена; па су му, ја мним, 
нађели име „Стожаци. Ти знаш, на вр’ 
стијене, који је са свијем округао, по на- 
родној причи нема равница, ка гувно о- 
кругла, проетрана да коња би мога рази- 
грат ! По тој равници раете, веле, најљепша

трава и евакојако планинско цвијеће. Иа 
још причају њеки љуђи, дана срединуима 
велико гувно, на које се купе виле три 
пута у годину, те саборишу и дијеле мли- 
јеко т. ј али ће бит доста или мало.

Мене, на око Лукавице, па и сама 
: Лукавица, изгледаше овога пута ка’ да ју 
! никад нијесам виђа, а у њусам и пораста.

Ниже Брњика види се Капетановоје- 
! зеро, оно вјечито модрило, да подузме чојка 
! стра’ кад у њега гледа. Кад сам се у њега 

загледа пала ми је на ум она прича, коју 
су ми причали Дубочани још кад сам па- 
стирче био. Они причају, да некад није 
било онђе језера, но да је оно био велики 
дб. Више дола под оном мрком стијеном, 
ирема ономе брежуљку, на који је гробов- 
ље Турско, била је лијепо ограђена чесма 
и то на чивију. Ту чесму, причају они, 
градио је краљ Вукашин, кад је некад из- 
лазио ту да љетује. По дно дола био је 
катун. Када им је била иотреба да прихва- 
те воде, одили су на чесму и одвијали, те 

I пунили суде алп никада нијесу смјели 
отворено оставити, јер је било речено: ако 
ико остави чесму отворену, да ће отуда 
илинути вода и да ће се катун нотопити. 
Једну вечер оде нека млада невјеста на 
воду, па може бити није знала што стари 
иричају, напуни суде водом и остави чесму 
отворену. Вода нлине и за час почне ка- 
тун притискати. Народ, који се ту затекао 
бијаше, тек што живот изнесе и стоку нре- 
ћера а остало вода притисну. За три дана 
напуни се пунан дб воде, и по њиној ири- 
чи, тако је постало језеро, које се данас 
зове Каие-таново, по капетану Мушовићу, 
који је на њега издизао, све док му није
пукао зли иут од Савића и Пииера.

Гледајући Каиетаново језеро, бачим 
ноглед на врх оне стијене на Манато је- 
зеро. Ти знаш колико има о њему приче; 
али ја сам чуо и заиазио само толико, да, 
ко је гођ у њега заплива, да се више на 
суво није повраћао.

Гледао сам са оне висине на све 
стране, као да сам се са свачим оцраштао. 
Остао би и Даље да гледам, али дан већ 
бјеше са свијем превалио; сунце бијаше на 
заходу. Погледам још један иут језера и 
планине и кренем се низа страну, те сам 
био за час на вр’ Стрмца. Стока, крд за 
крдом већ премицаше преко Никшина ки- 
љана и Копривнога дола.

Сунце већ потоње зраке пушташеиза 
Бијеле Горе, па ми се ни оно не чињаше 
као вазда; и сидем на Никшин киљан, па
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отоле ка катуну истијем путем којим сам 
јутрос отишао. Пролазећи кроз ону чкали- 
цу? ђе сам јутрос срио ону те ми мозак за- 
врће? погледао сам мјесто на којему је ју- 
трос стајала, па отоле право у катун.

Таман више катуна а ноћ се урожи- 
ја у катун а у толико и цио мјесец 

помоли се иза Тичјака. ВеК планинке и 
пастири средили стоку. По цијелом катуну
била је тишина.

Мене је вечера готова чекала? те сам 
вечерао.

Љетња ноћ краткаје. Уморни пасти- 
ри једва чекају да заспе и они по вечери 
одма’ полијегашс код стоке. Наредно је и 
мене било па сам и ја лега’; но сана за 
мене не би цијеле ноћи. Више од двадесет 
пута ижљега’ сам пред колибу и тутакнуо, 
дако лане баре пас? али и они ништа не 
опажају па и не лају. Кад’ би тутакнуо, 
ондар стари Баљов трубецне ио два три 
пут па се слеже. А Ј*а опет уљежем у ко- 
либу? лежем, али ни сна једнога.

Ударила бјеше зора? када сам се по- 
сљедњи иут иснред колибе извика’. Мјесец 
већ бјеше премака’ за Ређин врх? а небо 
од истока почело руменпт. Вратим се у 
колибу и опет лего, тек сам лега’ уфати 
ме сан. Из тога сна, око истока сунчева, 
пробуди ме звека чактара, звук и вика ца- 
стира? који бјеху почели нагонит иа стругу 
да се музе. Прогледао сам али у колнбу 
нема никога но сви на стругу па и мајка. 
Није млого било? а они дођоше саструге.

Варенику су донијели у три? четирп 
кабла, коју мајка проциједи и сасу у вељи 
кота? врже на куку те узавре? па разли по 
карлицама: даде иастирима ручак, а у тор- 
бице спреми им ужину и они вссели одја- 
више стоку у испашу.

Катун, пошто из њега отиду пастири 
и, одјаве стоку остане ка пустиња, тек по 
коју планинку видиш више или иснод њега 
да измањује телад? а друга опет узела сје- 
киру и уривак и кренула у дрва или у 
снијег.

Већ сам и ја устао и умио сам се? 
али и ношто сам се умио? опет ми бЈ*еше 
глава забуњена. И оно мало што сам заспа, 
не би ти до сјутра исприча? колико сам 
бунца.

Залуду сам јој се иравда’ она шуе 
вјеровала? да Ј*а нијесам рђав? а оно тако 
је и било...

Пето алп шесто јутро по Петровудне, 
опет узех пушку и кренух у лов у Плани- 
ник. Обрнуо сам к Реџину врху. Сунце од-

скочило на мали поиашчић и ја дођо код 
Снијежне јаме? али тамо имам што да виђу. 
Она иста ђевојка дошла да привати сније- 
га. Нијесам се ни мало збунио, но изма 
дођем на јаму и сједем. Онабјеше већ уље- 
гла да одсијече груду снијега? коју и из- 
несе на врх јаме Кад ме виђе сва се про- 
мијени и збуни.

— Добро јутро, ђевојко!
— Добра ти срећа! — одговори ми. 

али тако? да сам ју једва могао чути.
По томе постави уривак на камен? па 

сеупрти; али и ја прикупим дух? парекох:
— Стани мало? ђевојко!
Она порумени а по томе чисто побли- 

јеђе и онако уз бреме стаде.
Мене као да се мачетешко бреме? по- 

што се са њом поче да разговарам.
— Мене не би доста било? да те не- 

| прекидно пред очима гледам. А што би ти
на то рекла?

— Ја не знам иа ту ништа да ти 
одговорим. Одговори ми она.

— Знаш Бога ми лијеио. Били ти 
било мрзно, да се удаш за мном?

Послије оваквога питања дуго је му- 
чала и у лице се миЈ*ењала? а у земљу пред 
собом гледала.

— П1 то мислиш ајде реци!
— Ја ти не умпјем ништа рећи о 

томе. Но ето ти моји родитељи. Одговори 
и устаде те отиде.

Оне потоње њене ријечи миле су ми 
биле? као да ме друго сунце огријало. И 
већ друге се у моју главу мисли иородиле 
и био сам сасма весео. Гледао сам за њом 
докле гођ није умакнула у катун.

Ка што реко? онако весео отидем у 
Планиник. До мркле ноћи по њему сам 
авета. А готово у први мрак дођем у катун? 
али од лова ни спомена.

Сјутра дан био сам иешто весео и 
сиокојан. Већ сам зна лијепо што ми је. 
Неке лијепе и слатке наде угријале ми 
бјеху срце.

Освануо је Илин дан. Сељани у село 
обрадили? па који гођ може ижљега је у 
планину да стане до запоста.

Стојан и Јован оба су рано отишли 
на Пикшин киљан и остала момчад, ђевојке 
и невјесте из катуна. Ја сам мислио да не 
идем? али опет промпслим се? да отидем, а 
већ знам што ме највише тамо вукло. Те 
већ о попаску био сам и ја на Никшин 
киљан. Кадсамсиша? већ бјеше свакодоша 

■ само не бјеху Жуиљанн. Пошто се одморио 
ето у дио Коиривнога дола помолише се
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зкупски коњаници. Када их виђоше ови на- 
ши, одма опремише коње и појаше. Мој 
кулаш глође узду и стоји на гробовље. 
Нијесам тога дана мислио играт коња али 
сви рекоше:

— Дјде Тодоре обиди кулаша.
— Бојим се е ће ме неко претећи на 

нећу. Одговорим.
На то опет сви:
— Ајде, ајде!
Већ не мога одрећ но уфатим коња? 

потегнем колане и иојашем право к Жуп- 
љанима, код којијех бјеху и наши дошли 
и сви одја’али те одмарају коње. Дођо и 
ја код њи, одјашем и питам се са онијема 
које сам познава’.

Пошто се одморе коњи, сви нојашемо 
и упоредимо се, само се још очекивало је- 
дан, два, три! Потоњој ријечи не чу се 
гласа. Полеће долом више од шесдесет ко- 
њаника. П1то би? незнадо ништа, тек за 
час обрето се на киљан и самном упоред 
једно момче жупско на једнога вранца. Не- 
ки и још трче а неки богме и изостали 
далеко. Дакле у кратко трка се еврши, ни- 
ти претекоше жупљани ни Пипери, и ако 
о томе бјеше пренирка међу неком момча- 
ђу. Једни говораху да сам ја први доша’, 
а други оиет да је Жупљанин.

Стари људи сједе а младеж уфатила 
коло на поју и играју.

Гледам на доњу страну гробовља сто- 
ји буљук стоке, људи проз њих муте, за- 
вирују, препиру се. Они вели моја? други 
опет није но моја.

То су биле престалице, које престану 
из једног крда у други, па још прије учи- 
њели сте, да сваки ваља да донесе они 
брав који му је у његову стоку приста и 
то на Илин-дан. Тако је и оне године 
било.

Сунце већ бјеше близу највишега по- 
паска. Момчад се одабрала, све пусти ла- 
кац, бачају се камена, скачу, играју се ко- 
шаре, грабикапице иа и сланице. Опет не- 
вјесте и ђевојке сватова. Ја сам у толико 
еједио с некијема постаријима људима. Мло- 
га. момчад позивала су ме у игре, али ја 
нијесам хтио играти.

Попасак је већ велики, а прије тога 
све сам гледа оћу ли ђе виђет ону ђевој- 
ку7 али је не могох виђети ниђе. Таман у 
та пар, ево ти једна гомилица чељади, али 
свесаме жене и ђевојке. Одилесу правокна- 
ма. Док дођоше сташе поред нас. Мене се одма 
омаче поглед и у средину оне гомилице 
виђох исту ђевојку. Чим сам је угледа, ма

све једно бога ми, промијени ми севасжи- 
вот. Она се није ни обрнула, но одма иа у 
коло. Нијесам се мога ни ја више одржати 
но пођо у коло. Чим сам доша одма сам и 
поИгра, а она није још, но стала у крај 
кола па поје с једном невјестом. Поиграм 
ја п други пут, тадер скочи она невјеста, 
те и она поигра самном и промијенише нас 
друго двоје. Невјеста, по обичају це- 
лива ме у руку. Кад сам трећом поигра, 
онда искочи и поигра са мном моја ђевојка. 
Управо сам био на зор и било ми је пре- 
мило. Али опет жа што не могу да се ра- 
зговарам ш њом? да ми свијет не замјери.

У нгру и појање цио дан прође, у час. 
Сунце залади Лукавицу/ а на Никшин ки- 
љан не оста живе душе но свако у свој 
катун, а пријатељи у пријатеља.

Дакле и ја сам у заход сунца стига 
у катун.

У тешкијем мислима, а без икаквог 
весеља провео сам оно десетак дана до по- 
клада. А та дан једва сам очекивао кад ћу 
ирије опет на Никшин киљан. Али ето 
дође и тај жељни дан и о малом попаску 
Никшин киљан био је притиштен народок. 
Доша сам ја са браћом. Нијесам приђе ни- 
куђ иогледа, но у коло, које је већ иочело 
било, да виђу је ли дошла. II она ми баш 
у очи паде ирва. Ни час нијесам ста, доша 
сам у коло ђе је била и моја познаница, за 
којом сам чезнуо толнко. Играли су момци, 
невјо* те и ђевојке па и ја. Чим сам први 
иут поигра она је са мном поиграла. Био 
сам и више по весео.

У игрању и појању прота је цио дан. 
Ја сам двадесет пута крета да се ш њом 
разговорим, али, како крени, ријеч ми за- 
стане у јабучицу. Најпослије нрегнем, не 
помага ниигга, прпкупим дух, а она близу 
мене стојаше, те јој реко сасвијем полако:

— Спомињеш ли се што сам ти река ?
Ја се лијепо, спомињем тек што за 

коју годину не може бит ништа.
— Ти се може бит дражиш самном?
— Не дражим, но ти истинском исти- 

н ом вељу.
Прије два три дана дошао ми је брат 

из села, и каже ми : да је нечесов Куч до- 
дио у нас два пута, и оба пута ме иска 
оцу за сином. И они су му обадва пута 
одговорили и заклели му се најтврђом клет- 
вом, да ме никоме живоме неће дат са ову 
банду три године. А што мој отац рече, и 
на што се он закуне, прије би живот из- 
губио, но погазио ријеч.

— А да сад ђевојко?
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— Ја Бога ми не знам ништа...
_  Д оно ја знам Бога ми, само ако

си ти вољна, ја ћу те чекат таман три го- 
дине, ако ћеш ми само ријеч дат, да се неј 
ни за ким удат, нако за мном.

— Ја ћу бит контена ако родитељи 
шћену. Одговори ми. И на то прекидосмо.

Било ми је жа што сам чуо овакви 
одгозор, али опет, помислио сам, нијесуни 
три године вијек но лијек. И раставим се 
са њом, јер баш у тај час коло лрестаде, 
и људи и свак до мало крену у катун па 
и ја.

Освануо је запос Госпођинскијех по- 
ста. Око истока били смо више од педесет 
љуђи низа Штитово. Преко све планине 
дражили су се љуђи један с другијем, али 
ја нијесам ни ским ни ријечи. Био сам 
управо замишљен и зловољан.

Већ је подне и таман смо дошли код 
Скукмуља на Пониквицу. Л>уди који на 
коње товаре ћерају отоварили су да почи- 
ну и да се ужина. Ја сам сврнуо само то- 
лико те сам воде иио, и одма сам одјаха 
низ Трубјелу. И доша сам дома прије за- 
хода, и тога љета всћ нијесам, ка знаш, 
хтио излазит у планнну.

Док је Тодор свом оцу иричао, ду- 
гачку нриновијетку, дотле је старац мирно 
и пажљиво слушао, одбијајући из дугога 
чибука густе димоие. На најзад рече:

— Па што би с вама? Виђасте ли се 
већ по тадер, и што би ш ђевојком?

— Виђасмо, сваку годииу и у плани- 
ну и Иодгорицу и, кад смо се гођ виђели 
један исти разговор смо имали, исто као 
онда на Никшин киљан. Али прије негђе 
по Божићу ојдем у Подгорицу, али не тога 
дана не бјеше у пазар, те ја унитам њеку 
њену другарицу из њенога села:

— Чуда што ти није другарица с то- 
бом мала?

— За њу немо више иитат! Одговори ми.
Мене ледну у срце па онет припита:
— А што би јадна небила?
— Она се испросила у Куче и, ондан 

те доћ сватови и иовесте ју.
Ништа више нијесам пита ни за ким 

ни што, но ми би ка да у мене пуче сто 
громова. И у моме вцјеку није ми ништа 
од тога теже било нитн ћс ми бит! И ради 
тога сам без вољс, ради тога нијесам хтио 
да те слушам и то сам има да тн кажем и 
каза сам ти.

— Е мој синко, ти си свему крив, е 
ми прије нијеси каза. Рече старац и уз- 
дахну дубоко.

— Ја не могу ништа, до само виђу 
да сам се преварио и да сам преварен, па 
фалај Богу!

— Тако јесинко! Млади љуђиобично 
се занесу младошћу, кад им крв ври, па се 
преваре, али, ти се нијеси преварио, ни 
абера за то, то је твоја срећа, али синко без 
судбине не бива ништа. Она те ти је Бог 
судио неће те преварит.

Дан на Ловћену.
У програму бављења Великога Књаза 

Петра Николајевића на Цетињу био је тре- 
ћи дан одређен излет на Ловћен, гдје ће 
извјежбана војска црногорска развити своју 
војничку вјештину у привидној битци. Сви 
Књажеви са великом пратњом на коњима 
кренули су с Цетиња испред сунчаног за- 
ласка. Ми, што смо останули на Цетињу, 
гледали смо само, кад се смрачило, Ловћен 
расвијетљен. Сасвијем је природно било, 
да је и нас горе жеља вукла. Стали смо 
се састајати, договарати, да и ми од поно- 
ћа кренемо. Али већ нема ни једног когва.

— А ми ћемо ијешке! рече г. Цви- 
јетић.

Тада се друштво свело на нас четво- 
рицу, да кренемо у два сата. Справимо 
штогод закуске и нађемо момка, који ће 
нам бити на послузи, па одемо спавати. 
Горе нам неће мањкатп печене овновине, 
хљеба и вина.

Кренули смо у два сата и по по јас- 
ној мјесечини и пријатној планинској хла- 
довини. У три четврти били смо на Бјело 
шима, на сред којег сеоца на једном бре- 
жуљку бијели сецрквица, тамборјем опаса- 
на. Само што гдје гдје иас залаје, и кокот 
заијева. Да, тусмо срели и једног човјека, 
који из иланине на раме носаше повелику 
отесану греду. Из Бјелошц почела је брзо 
и зора бијељети. Кад је добро забијељела 
и мјесечини владу преотела, посиједалисмо 
на студено камење па се прихватисмо до- 
брог ирвенца цеклинског по једном и ио 
другом. Ознојени смо, али нијесмо уморни, 
и одма продужимо даље. Г1ут је лијеп, све 
по мало непримјетно на више иде. Да га 
је на неким мјестима само проширити, мо- 
гло би се колима чозити.

Уз иут наилазимо на катуне. Ту су 
стада ио торовима, које поузданн пси чу- 
вају. Па по једна иојатица и ио која њи- 
вица или окрајак засијан ражи или зоби, 
нли засађен кртолом. Иочињу и букве гдје 
гушће, гдје ређе, али све млађе. Већ смо
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V ловћенску границу уљегли и већ еу пр- 
ви еунчани зраци почели златити врхове 
ловћенске. Али како нанријед идемо тако 
гугаћу шуму налазимо. Инак хитамо да 
ирије сунца уграбимо. Пред нама је један 
плат? уз који се треба на вигас петп. Кад 
смо га савладали оиет смо посиједали, па 
мученицом жеђ угасили. Сад је већ све 
равно до Иванових Корита. Већ се димови 
виду? што су ее повили изнад војничког 
логора; чују се и војничке трубе; а по вп- 
јенцу Језерског Врхавпде се људн гдјесе на 
вигае мичу. То је био Велики Књаз Петар 
с пратњом, који је одио да се поклони гро- 
бу великог српеког пјесника и да с њега 
прегледа Црну Гору.

У пет сати били смо на Иванова Ко- 
рита. Ту је жива студена вода, која преко 
цијелог л>ета тече на сред једног пољица 
низ неколико корита? с којијех се стока 
напаја. Ја сам на Ловћен нзлазио таман 
прије деветнајеет година и сиомињем се? да 
је било близу саме воде великијех букава. 
Сад их већ нема него при страни подалеко 
зелени се густа шума? кроз коју нам треба 
ироћи, да у логор стигнемо код црквине. 
Баш кроз ту шуму сријетамо — кога? — 
Павла Аполоновића!

— Здраствујте!
— Здраетвујте Павле Анолоновићу! 

На одмах прихвати пљоску? а момак му 
пружи чашицу, па нас обреди мученицом. 
Хитао је на воду а нас је унутио гдје ће- 
мо добру кафу наћи. Мало смо напријед 
пошли и пред нама се откри пространа ио- 
љана? ио којој се већ војска уређује. Нај- 
прво је одмарширала војска? састављена од 
млађих изучених војника? који су сви јед- 
нако обучени у црвеним џамаданима с ру- 
кавима, плаве гаће? и бијеле докољенице.

-— Ето праве тробојнице; тако бп тре- 
бало сву срнеку војску обући.

Рече г. Цвијетић раздраган тијем ли- 
јепијем призором.

Па је одмарширала друга војска тако 
звана „бијелаи? у бијелим гуњевима. Одили 
еу да заузму положаје својеЈеркадсеКња- 
жеви врате с Језерског Врха, одмах ће се 
битка заметнути. Уз то смо ми наишли на 
друштво Војводе Сочице, с којим смо ио- 
шли одма да рагледамо ону црквину на 
сред пол.а. Ту је мала црквица на свод7 
што сс још држи; али около ње је гомила 
великог тесаног' камења, из које промаљају 
зидине и неки еводови. По пародном цре- 
дању ту је Тгуприлић 25 дана стојао па 
за собом развалине оетавио. А на сваки

начин грађевина има бити из Иванбегова 
доба? а црквицу је, по народном лредању, 
Владика Сава оградио. До овијех развали- 
на су два велика гумна, који свједоче да 
се ту доста жита рађало. Иза овог пољица 
има друго још више к југу; тамо је и гла- 
вица? гдје еу билн вјетрени млини.

Разгледајући најирије војску иа овс 
развалине и околину? ми смо и заборавили? 
да кафу тражимо; него нас Војвода Лазар 
опомену п одведе, те нас почасти најприје 
ракијом иа кафом. У томе сађоше и Кња- 
жеви с иратњом а ми смо их гледали из 
далека како преко поља добре коње јашу 
к њиховим шаторима у дно поља.

Војвода нас позва и на доручак. 11о- 
снједасмо у дебелом хладу на прострте ћи- 
лимове; пред иама еувог говеђег бута и 
печене овновине; вермута и вина. Грабимо 
јер ће се брзо крећати. Ево ти код нас и 
г. Ровинског; принудисмо га да сједе по- 
крај нас Било је и здравица. Али све у 
хитњи. И збиља затруби труба, Сви еко- 
чисмо. Нама је био вођа г. Ровински. На- 
етаде један час? кад се разиђосмо кроз 
шуму п не знадосмо један за другога. Али 
у брзо смо били на окупу код главнога 
штаба на једној главици, окле смо гледали? 
како се битка развија. Ја се у војничкој 
вјеиггини не разумијем? али стручњаци ре- 
коше? да је бно успјех изврстан. Наша вој- 
ека иоћера из позиција нротивну; и глав- 
ни иттаб на коњима за њом појури. Али 
ми имамо још' даље и на више? те окрене- 
мо другијем иутем. Биће било близу девет 
кад смо иочели пети се уз Језерски Врх. 
Иашега момка са зајиром оставнли смо код 
Ивановпх корита, са собом смо узели само 
мученице. Сунце је било добро припекло а 
Језерски Врх одподна је готово еасвијемго. 
Није било ни повјетарца доклему се нијесмо 
на пвицу попели. Ивицом или хрбатом се 
иде лијепијем иутем, али с једне и с друге 
стране зја провалија. А пред нама су ви- 
соке греде? уз које се треба пети. Кад еам 
ја први иут одио? требало се рукама и но- 
гама на више иомицати по високим степе- 
нима од етанца камена; али је сада лијеп 
пут на увитке усијечен и ограђен? којим 
се ласно излази на гроб великог Србина. 
И у дееет сати били смо код тога гроба? 
ал’ је црквица била затворена? и тек кроз 
прозорчић могао ее видјети тај гроб на 
еред Црквице? застрт златотканим покро- 
вом. Црквица је округла са лриграђеним 
округлим олтаром, ирема величини иови- 
сока? са каламитом? која громове дочека и
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не да им, да квара нанееу овом еветом 
мјесту.

Отолен емо гледали Комове као кроз 
маглу, па Ироклетије, па високу Румију 
и између тог Ланца од планина, што ее у 
полукругу од нетока нротеже, Скадареко 
језеро п равну Зету, и по њој хладну Мо- 
рачу. На југу је иукло велико еиње море, 
по ком смо гблијем оком видјели брод гдје 
једри. Од залива которекога иепод Ловћена 
не види се него онај комад иепред Иера- 
ета до Стрпа, на ком плутају она два оетров- 
чића Госпе од Шкрпјела и Св. Т>орђа. 
Дурмитор се није видио од велике сунчане 
запаре. Све остало, гдје тп око почине на 
сјевер и запад, то је еуро етијење црногор- 
ско и херцеговачко, еамо игго ее зелени 
испод тебе његушко поље и мало даље к 
истоку цетињско; ћа у оеоју брда, што ее 
пружају од Ловћена југоиеточно.

Ту смо 1631 метар изнад мореке но- 
вршинс, а Штировник, други ловћеноки врх, 
који се диже на југу Језереком Врху, те 
му одузимље доета од иогледа на море, још 
је виши — 1723 метра; а не треба забо- 
равити, да Ловћену подножје море кваси; 
и тада не знам, далн нма височијег врха 
ближе мора у цијелом ередиземном мору!

Језерски Врх ее зове по језерцу, што 
иод њим лежи према Његушима. Да кам 
свалиш, у-њ бн пао. Тако је евуд у нао- 
коло, осим оне иутање, којом ее до цркви- 
це долази; а око ње не бп могло више од 
двадесет људи статн. Оада када узмеш на 
оној виеини тај простор, около кога зја та 
провалија, не знам, да лп би ее могло п 
замиелити мјестанце на земљи не!гр11ету- 
иачније од овога, гдје је еебн зажелио 
вјечно иребивалиште велики наш пјеснпк!

II туда раете травица и по који цви- 
јетак између крпта вееели ее; гга и пз голе 
литице зелени ее боровина. ’Г. Цвијетпћ је 
набрао тога цвијећа и лонио гранчицу бо- 
ровине, да је за икону етави, па да му њом 
свештеник кућу водицом шкропи, да води- 
ца светија буде........

Покрај овога елавнога гроба провелп- 
емо цијелу уру; па емо и пили доброг цр- 
ногореког ирвенца у елаву Владике Рада 
и Црнс Горе а за бољу будућност васцн- 
јелог Сриетва.

Ј једанајеет еати, пошто емо побожпо 
целивали црквицу као гробштцу ијееникову, 
врћали емо се истом нутањом е великијем 
задоБОљством.

Испод нае по шумама Ловћенеки- 
јем чула ее пјесма и вриска кола и ора

чилијех момака. То је био један дио војеке, 
што је оетала ту од јутрошње маиевре.

Кад емо сантли на иодножје Језереког 
Врха, окле емо имали окренути нут Ива- 
нових Корита, гдје нае је чекао момак ае 
провпјандом, дочекаше нае два војника, који 
нам саоиштише наредбу г. бригадијера, да 
нас у главни етан одведу, гдје нае је чекао 
— објед! Ми ее вееело тој наредби подло- 
жиемо.

У дебелом хладу буковоме на евежем 
лиенатом грању буковом била је трнеза ио- 
етав/вена а на њој печена овновина и лов- 
ћенеки еир — најбољп од свијех еира бар 
за мене. Ту је и пуна мјегаина црвенике. 
А што је најглавније ту је одлично друш- 
тво еа начелу г. бригадиром Ђуром Пе- 
тровићем и г. бригадиром Јовом Оавовијем 
Мартиновићем. Пошто емо ее мало при- 
хватилп, г. Цвијетић отпоче ред здравица 
одушевљеном здравицом домаћину, Књазу 
Николи.

Ту емо ее веселили до три уре. Сва- 
коме је радост е ведрога чела еијала. Г. 
Цвијетпћ, наш дични гоет нз преетонице 
ернеке краљевиие, бпо је ноновио ту оду 
и евљење, које ее је ирошле ноћи по Лов- 
ћену ирелијевало. Сви наши знанци и прп- 
јатељи редом жаљаху, што и мп нијеемо 
били учееници тога ваееља, гдје еу у еред 
логора војничкога около велике ватре на- 
пијали КњазНикола и Велики Књаз Петар, 
Војвода Петар Вукотић и Војвода Вожо 
Петровнћ, г. Жерар, француеки заетупник 
и г. Аргиропуло; гдје је коло повео ерећни 
Отац и у коло ухватио еве Књажеве, вој- 
воде и главаре, што ту бијаху; гдје еу у 
оро играли и еиједи етарци; гдје еу ерп- 
еке гуеле то бурио одушевљење од једном 
у евечану тишину иретварале па ее беемр- 
тнога Карађорђа и његових јунака сјећале... 
гдје је врхунац евој постигло ово велпко 
веееље српско!

Свак нам је имао непгго ново о тој 
ноћи на Ловћену под ведрим небом да 
прича. Ту је било доета занимања и елн 
кару и пјеенику, и хладноме политичару и 
ватреноме натриотп. Али највише та ноћ 
пружа машти ерпекој, која ће је оеветпта 
ти као најљепшу ноћ ерпеку послије кобне 
ноћи, гато је Коеово донијела........

С Цетиња емо кренуди на двије и но, 
и нијеемо ночивали него ио уре док емо 
доручковали, уру иокрај гроба Владичина, 
и рецимо двије уре и ио док емо ручалш 
него све пјешке и узбрдицом брдеким пу- 
тем но јулеком разопеку одили; ипак ни
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јесмо иза војске хтјели изостати у дебелом 
ладу буковоме бар докле сунце нревали, 
него смо на три уре кренули истијем ну- 
тем, којим смо и дошли, у лијепоме дру- 
штву7 које нас је на Ловћену онако брат- 
ски дочекало. Толико је одушевљење бпло 
јаче од умора! Још су уз пут приводили 
г. Цвијетићу коња да јаше.

— Нипошто, одговараше г. Цвијетић, 
хоћу да се и вратим пјешке с Ловћена 
како сам с Цетиња кренуо.

Нудили су и мени, али нијесам нн 
ја те нужде осјећао.

Тако смо у лијепом разговрру пјеша- 
чили почивајући. Сврћали су иас и на два 
катуна, гдје су нас гостили млијеком са 
снијегом и скорупом. Ту је колиба ирп ка- 
квој букви; пред њо^м трпезица застрта 
чистим трпежњаком; на њој у чистом по- 
суђу млијеко, снијег и скоруп са чистим 
кашикама; у наоколо сточићи троножии., А 
гостопримна чељад нуде те7 не натишу. И 
да те није воља, мораш, да им иа жао не 
учиниш. И ми смо ее нрихватилп сврјеки, 
онако иутнички, особито онога млијека 
шњежанога.

— Ово срце нодмлађује! чух једнога 
старца, кад се напи.

У нашој поворци враћао се и један 
војник болеетан. Донекле се могао, држати 
на коња; кад већ није могао наиравише

ноеила, па га је дружина на измјену но- 
сила. У јутро је било, докле се маневра 
евршила, и еапптетеко одјељење, па се је 
главнијем штабом вратило наЦетиње. Тако 
емо сами нагађали, да ће ее бити врућ сту- 
дене водеианио. То је био једини инвалид 
од 1200 војника/. што се је из битке вра- 
ћао, и једини пепријатни призбр, што смо 
тај дап видјели. Још ми рекоше, да је тај 
болесник Томановић, што ми је још непри- 
јатнпје било. Али је Цетиње близу, а на 
Цетињу болница чека га са сваком његом.

Иза војника нијеемо ни мало изоста- 
валн; гдје год емо ми њих, а гдје они нас 
иреетизали; па нас шћаху нудити грудама 
еиијега, чим еу нутем жеђ гаеили. С Бого- 
мОеЊе еашлп су у поље Цетињско све пје- 
вајући и из нушака мећући. Богомоља се 
зове једно мјесто, одакле се види манастир 
одећи и долазећи с Ловћена. Па се народ 
ту заустав.ва, окрене ее манастиру, крсти 
и Богу моли.

На шест ура били смо на Цетињу, 
гдје смо се иријатељнма хвалили, како смо 
лијетго дан ировели. Оеобито је г. Цвијетић 
био задовољан, управо ерећан. Чуо сам га 
толико пута и на Ловћену и пошто смо ее 
с Ловћена 'вратили : —; Овај ће ми дан 
остати у најљепшој уепомени!

Л. Томаиовић.

ШЛОШ ОБИЛВ - ЖКО БОЧОТС<
II Е С М А

ДИМИТРИЈА КОКО *)

(из ^Одјека^.) : \

Истом судбом, истом смрћу, Милош и Бочарис гине.
И песник коме Отаџбина даје крилма моћи јаке,
Затежук’ у њено име иа гуслама струне лаке,
Једном песмом оневаће, вбратиммће славе шиие.

*) Димитрије Еоко сггада у ред најрДличнијих данашњих грчких пјесника. Патриот- 
ским осјећајима који кроз његове пјесме провеја-вају, етекао јс јотпкао млаДрадник одлично 
мјесто у цијелој новој грчкој литератури. Г. Еоко његује оеобите еимпатије према Србима, 
те чак није пропустио да дође сам лично у Ерушевац на Косовеку светковину, којом је 
приликом у самом Кругаевцу лгаписао ову ттјесму у којрј упоређује два јунака грчког Бо- 
чариеа п српског Обилића. Мм се јако радујемо што смо до те пјесме могли одма доћи, 
можда нрије но што јс она и у Грчкој угледала евијета и ево је данас доносимо у пре- 
в°ДУ г. Нушићевом, радујући се уједно оним симпатијама које су у њој изражене и које у 
иајновије вријеме можемо слободно рећи, гаје сви Грци ттрема нама.
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„Нисн Марко дорастао, да војвода будеш први,
Не иозвајега, ниси вичан с Мусломаном бојак бити!“ 
Светују га злобнн старци, са пакошћу жучне крвн, 
Светују га, бојећи се, славу ће им уграбнти.

А у грудма млада Марка болом срце уздрхтало;
„ — Старегаинство ја не тражим — вели — узмите 1’а вама 
У конаке Омеру ћу, још док вече ннје пало,
Омер ће ми дати зиака, бичи во^а над во^ама“.

0 час рече, о час стнже до гаатора Омер-паше...
„Ко си, гата ћеш?“ — узверено пита веран Мусломане,
А Бочарис нож му спухнта, у груди му, у гхогане,
„Хоћу ■— вели — дично име хајдучкога харамбаше!“

Припуцагае танке нушке престрављених Мусломана,
Он се бори, коље. сече, откупљују дичну главу —
Ах, ал’ једно тане нађе и обори борца славиа,
И зверови крвожедни отргоше живот лаву.

II.

Лазар позва на Косово свс, што ј’ вољно да се бори,
И да спасе земљу дичну којој п}>ети бесна хала,
Али груди Лазареве једна црна слутња мори,
Слутња да је бахн његова кућа гују одњијала.

И Бранковић иа вечери уз колено цару седи,
А крај њега све војводе, дична кита, одабрана;
А цар Лазо с поуздаи.ем невернога зета гледи,
И реч узе. реч злокобну са сутрагањег црног дана:

„Здрав Милошс до сад всро, ал’ исвсро Видов-дана,
Твоја верност иотамнеће са сутрашњих твојнх смера!“
— Невера ти, царе Лазо, крај колсна ссди сама.
Не ћс дуго, не ће ироћи, видићемо ко јс всра !“

Тек гато рече, изгуби сс. А где оде ‘? — Мурат знаде... 
„Ко си — пита преилагасно — 'ко си, шта ћеих ти нрсдамс‘?“ 
А М илоххх му по сред срца одговора ножем даде 
»— „На овоме свету царе. зваћеш ко сам, знаћепх за ме!‘‘
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И Мурату када душа у подгрлац дође веће 
Смрт Лазара и Милоша кад му задња беше жел»а;
Цикну Лазар: „Ох дајте ми још последњи тренут среће,
На умору да јога једном видим верног нријатеља.'“

X
X X

Иетом судбом, истом смрћу, Милош и Бочарис гине.
И иесник, коме Отаџбина даје крилма моћи јаке,
Затежућ’ у н>ено име на гуслама струне лаке,
Једном несмом опеваће, збратимиће славе н>ине.

Крушевац, 15 јуна 1889. Б. Ћ. Нушић.

Из Руске књижевности.

С л а в н н с к г н Извћст!« у 21 броју 
доносе у лијепом преводу г. В. В. Уми- 
нова Каплуиовскаго шљедеће двије 
ггјесме К њ а з а Н и к о л е :

1.

КннжиТ» Зоргжћ.

Не вее то золото, что блегцетБ; 
ПрестолЂ царн —- не ложе ттТги: 
Понћрв, дпти, здТсб корни — горе,
А ечаетве — гонме побТги.

х
-V* .V.

Какв часто блескЂ литои коронм 
СоединенЂ сђ вТнцомб страдаивн :
И о царихЂ всегда счвстливбгхђ 
МолчатЂ волшебнБха сказанмг.

*

Дити, дити! Тм знаешБ счастве ? —
Оно ВЂ тиши родногђ — ВЂ ОТЧИЗН&,
Вђ трудћ достоаномЂ, вт, правд^ свћтлоГг, 
Вб сввтои борвб^ на пол! жизни.

11.

Черногорги.

Теби, отчизна дорогаа,
И 1гће,п» ст незибЛеммхт вернпшд, 
Ск полеИ, Лјговт, утесовт мрачнмхг 
И полнмхг зелени долини,

Н пћлЂ теби ВЂ сввгценнмхЂ храмахв, 
Подб сводомт неба вђ ненн& денв;
И не легла ко мн!> на серце 
ИзмЕенн вражеекаи т!>нђ.

•V.

« -X-
И пћлт, теби вђ краихЂ далекнхЂ, 
Сгоралт, желаш»емт> бнтв сђ тобои,
И предЂ богатствами чужбинвг 
Гордилса нашеи нигцетоИ.

« *
Н п1>лђ тебн вт> роскошнои В1;н1>?
И надт Невого, и вт> Кремлћ:
Молилђ Творца иосдатв спасенБе 
МоеГг возлЈобленнои земл!>.

-х-

Расти, цвТ/ги !.. Не разт> червонцм
Вснецганскге кђ тебТ
РТког! текли, — тђг не сломидасБ,
Ие допустила ихђ кђ себТ.

Цережила тбг Византгго
И блескЂ Стамбула вђ онбг днн...
О, будБ же доблестнои, кнкђ прежде! 
Во вТкђ Господб тебн храни!

*X X-
Не разт> левЂ Марка, вђ дикоб злобТ, 
Теба пмталси растерзатв 
Не раз Б бросалси,... но позорно 
БТжалЂ, не тронувЂ нашу матв.

X’х х
О, какЂ же мнТ не л ћтг>, отчизна!...
Не раздТл 5етт-. насЂ и ддлг...
МкТ безт тебп и жизнб не вђ радоетЕ, 
1.1 евћта Божнго не жали!..

С/ПетербургЂ, 1889 год.
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Ирилог ерпском језику.
,У „Новој Зети“ број 4 од ове године 

стр. 159, читам народну песмицу „Двоје 
чобанчади“ из Новога, у Боци, коју је 
прибељежио г. Вељко Р. <)на ми је пала 
у очи, што ее у њој спомиње планина Шар, 
о коме сам баш онога дана свршио чланчић, 
који ће ући у IV књигу „Братства^.

Код ове песме прочитах и нримедбу 
г. Вељка о речи нољ/га, која се номиње у 
песми овако:

Овце чува млад Јоване
Двије године.

Поред њега ррбра нољка,
Добра ђевојка.

1\ Вељко. вели да не зна, да ли ова 
реч долази од иоља, или од Пољеке (ја- 
мачно је мислио народно име, јер има и 
реч иољак, име човека- који чува поље 
усеве —).

Мени се чини да ова реч не долази 
од иоља, а још мање о&Пољске. већје она 
властито женско име. Тако је име било 
ономе чељадету што је чувало овце, иа је 
ваљало написати Пол>ка, а не тгољка,

Пољка је диминутивно властито име 
и долази од грчког властитог имена Т1о- 
ликсени, х) које је ушло у обичај и код 
Срба. Тако, око Мораве и у НТумадији у 
обичају је Полексија, од тога диминутив 
Пола; 2) око Вардара Полуксенија и дпмн- 
нутив Полка, ла.чагс око Јеиице Вардара 
и Сена. Мени је позната Пољка у једној 
отменој иородици у Пећи, северпој (Јтарој 
Србији, а таквих диминутивиих властлтпх 
имена има нуно у Срба, која су начињена 
и уобичајена од страних имена. Таквих је' 
било, ваља да и у Ббци и другим српским

1) Тако је 'било име кћери ЈТријама и љегове 
жене Екаве, коју еу дали Ахилу, ну у сред храма 
кад се је Ахило с Поликселијом венчавао, син При- 
јамов Парис убије свога зета Ахила; а иосле зау- 
зећа Троје, син Ахилов Неолдолемос убије Поликсе- 
нију на грооу Ахилову. Парис није гађао Ахила банг 
у његову чудновату пету, али бог Арис (Марс) скре- 
нуо стрелу Парисову у пету, јер је он само могао 
знати, да га је мати његова богиња Тетис држала 
руком за ттету, кад га је купала у живој води (реци 
Стиксу у коју су се богови клели), те није могла 
жива вода ттету омокрити, где га јр једиио и могла 
стрела уморитл ! (Грчка митол<>гија). (Грчкп речнш; 
Скарлата Д. Визандија од 1852 год, стр. 150.).' ,

2) Вук је у своме речнику стр. 532 забрлежио •. 
„Пбла, 1. ћур. V, Полексијаи. А на страни 533: По- 
лексија, 1. потеп Гепипае44.

крајевима, па еу забачена и замењена дру- 
гима, те ее еада може битн не разбирају у 
пеемама.
'••• У Беогр&^у, 20 маја 1^89.

М. В. Вееелиновић.

ЉУБАВ МРТВОГА.
(Иермо н 1т(оф.)

ГЈа што брине ак у земљи смрзлрј 
и под плочом што се спусти на ме, 
ја почпвам; Кад је увјек... свуда... 
е тобом злато невидљива ејени 
душа моја!’?

Са љубави манита заноеа...
Овдје доље увучен, тгоетављен, 
гдје ее евзшто одаје одмору,

• забораву ..., заборавјо ниеам!
Свемоћ вишњег слабашна је енага

. кб и ејајне небеске нрилике; 
ни да мрдну... камол’ да епријече... 
што ее љубав мушки осмјелила 
те еа мноме вољно приетајаше 
еа евпјета до еедмога небц!

Сваког часкА и еваког ^ренутка 
љупко мазим успомене миле, 
својом митпљу обиграјем често; 
илачем... горим... љубоморноет ту је!.. 
па још жеље :
еве кб некад — еве баш ’иако 'бива 
као онда за живота тога.

Без бојазни при задњем роптању 
еа св’јетом се бијах опростио 
надајућ’ се миру и покоју, 
тада барем -— кад се раздвојиемо; 
вај! ни тада — опет смо заједно!

Ви1)ох елаву иетјелесних бића 
и њихових множ’ увесељења —, 
ал’ растужен предадох се муку... 
јер међ душам анђелскога лика.
— ма да тражих дуго.. дуго.. дуго - 
твога лица онде не бијаше, 
да се часком науживам раја... 
ереће праве -— твога уздисаја!

Ал’ ако ти другога уздаси 
дах мирисан ког тн нрса рађу... 
екривит’ буду око рубин — уета , 
чути ћу их.. виђети.. познати..; 
о ала ће дух мој уцв’јељенп 
мукле боље епоианути јежња - 
у мучењу гушит’ ће се тешко.

Догоди л’ се да у елатком еану... 
тлапнеш име еуиарника неког;



Година I. НОВА ЗЕТА Страна 267.

та р'јеч сама — гвожђе усијано, 
махом ће ме жегом опалити!
Зар љубити да јоти неког смијеш?... 
Не!. /
света веза к мртвоме те сиаја!
Не! несмијеш љубити другога; 
ове душе вјечито остајеш 
вјереница!

Залудна су страховања твоја; 
шта б’ молитвс што истрајно нижеш? 
Ништаве су!.. жељст’ их не могу... 
Заборава, мира, иочивања,
ни блаженства што га смртшг стЈечу..., 
— вјеруј тврдо прељубезна сјена — 
амо горе не желим иматли... 
нити ћу их икад зихлајевачии!

Саво Ст. Рачета.

Књизкевни преглед.

Хајдана од Ннколе I. Цетиње, 
књ. црног. државна иттампарија 1889.

Ово је најновије дјело Књаза- 
Пјесника, које је тек из нгтампе иза- 
шло, но које неће бити на иродају — 
бар у овоме издању -— као што ни- 
јесу до сада била ни остала дјсла. 
За то хитамо, да га прикажемо на- 
шим читаоцима, да му се бар с ив- 
водом упознаду.

•V првома дијелу Пјесник нам 
преставља Везира Босанскога, човје- 
ка мудра и добра, који мирно живи 
и мирно влада. Само га Црна Гора 
узнемирује.

Цар толико до сад пута 
Обидова с војском јаком,
Да то пдеме, што се крије 
За стијеном и облаком,

Омрви, с.пршти и угњечи,
И зли траг му сав истражи,
И устанак тамо вјечни 
Оконча сс једном вражи, —

Па не мога, не успједе!
То се племе ие да смјело,
Мре вессло за слободу,
Пјесма му јс за опјсло!

Дј)жаву је основало 
У надињу н ? кам ешвп!

Танко живи, ал је срећно 
Д својојзи сиротињи!

Зрак, ког орли летом кале,
Дутиевним га иићем нита,
Свијест му је полубожна,
А груди му од гранита!

Па у Травнику, својој престол- 
, ници, Везир размишљава, како би се 

доскочило томе јату, с ужасима што 
се игра а снијева све о рату. Куша- 
ла се свака сила, мито и злато све 
узалуд. Ипак ваља истријебити ту 

. шаку л>уди, које смјелост може лако
дух у раји да пробуди.

Ја сам чуо да се облик 
Каменима драгим даје 
Са трвењем по прашини 
Од истијех што остаје;

Па кад камен може камен 
Да унигити, ирахом створи;
Црногорац најжешћи би 
Злотвор био Црној Гори!

11трногорад, који има храброст 
Милоптеву а Нуд Вука издајника — 
кад му завист у ускоме срцу крене. 
У то ее оружје сада Везир узда.

Д ?Јругоме дијелу ми се унозна- 
јемо са два Црногорца у нашином 
сарајм. Симо Граховљанин оставио 
је свој завичај с неправиде. Црна 
Гора се снремаше, да срете скадар- 
ског патиу. Кнез граховски имао је 
да раздијели на пет чета нет барја- 
ка. гГри раздаде по хајтеру, један 
само по иравиди; а петогц је Симо

1 заиекао за себе.
II ираво је, пашо? било!

Град сам Столац затварао,
I С својим браством до Маглаја 

Ју начк и сам четовао!

I I не дадс га шему, него једно- 
ме. по бетизиди, гито јоттт фихпека није 
опалио тта границш

Други, Периша са Цеклинауско- 
чио је такофер с неправице. Догало 
из Руснје ето злаччшјех медаља, да 
се разднјеле јупацнма, птто се бише 
на I Цревом-Лазу. Свако браство це- 
клинск-о допало је медалап еамо иијг
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његово. С тога ће га оставити вје- 
реница. А коме се прстен врне, не 
остаје друго него у крв прат увре- 
ду. Четовао је око Чева за то десет 
пута;

Но? Везире? знаш Чевљане?
ТТТто свој Босни они чине:
Дух јунаштва Црној Гори 
Разбуђују на крајине!

Па је добјегао е да би им се мо- 
гао одовуда осветити.

Везир их обојицу нрима и шиље 
у Никшић, ново ускочко насеље.

Но ће паша од Требиња на ди- 
вану Везировом:

Нема ћара у њих двоје!
Два јадова, два голића!
Друкчије би њешто било?
Трагом да су од кућића!

А паша сребрнички:
Што је једној земљи стало 

За празнове? за лакиће?
Ускок село никад неће —
Село њега преживиће.

Али Везир друкчије мисли.
У тре&ем дијелу ускоци крећу 

из Травника пут Никшића. Коиачи- 
ли су у сарају Везировом.

Из сребрних сахана су 
Јели чорбу и пилава?
Зачињене чистом машћу 
И мирисом разних трава.

Вина пили из тасова 
Извезених златном жицом,
С филцанима од мерџана 
Наз дрављали шљивовицом.

Шетају се ћилимима 
У Дамасу отканима?
И дивне им конце газе 
Горштачкијем опанцима.

Али Симо ипак не би ту оста- 
нуо, да би Травник сав његов био, 
и радиј би

Живовати у Размућу 
На два рала орачице,
Сркат скроба ржанога,
Но све турске посластице.

СаМо кад би га могао барјак до- 
панути!

Периша мрзи Црну 1А>ру и сво- 
ју родну браћу, што је узалуд два 
три пута просио дјевојку.

Како ? Зашто ? Да он проси, 
Скитачина са Улића 
Кћер Хајдану Вукотину 
Бисер куће Балетића!!....

Е бар да је икад виђа 
Ту Чевљанку поноситу!
Па да се је заљубио 
У оеобу њену виту —

То би било Богом иросто; ио је 
он оће ради глаеа, само да се горе 
уздигне.

Ал’ бадава! дуб ће дубом 
И липа ће остат липом!

Од липе се мирис срка?
Од дуба ее вјенци граде!
А од врбе — мекше дрво 
У свс горе не имаде!

Дакле њему нијесу ни обећа- 
вали Хајдану, него је он слагао Ве- 
зиру, да му је ирстен повраћен био 
с тога што пије добио руску медаљу.

У четв/том одјељку Везир даје 
унуетво ускоцима, како ће на наси- 
шту иза Гарча напасти Чевљане. 
То пасиште зове се Лаством,

Гдје Чевљани овце пасу?
Ка Гласинац ил’ Златибор 
За пашу је то на гласу!

Рано с Ластве дижу они,
Лиеац насу еа јесени?
И до доцкан Копитник им 
Од траве се још зелени.

Стари Раде и Вукота 
Ту остају најдоцније,
Посјећи се ка ту што би 
Не би могли нигђе прије!

То је Симо слушао преко воље 
а Периша чисто у радости расти- 
јаше.

У иечаом находимо ускоке у Ник- 
шићу. Ту у Рвфанима близу града 
Симо има једну тетку, која му је од 
жел>с у походе дошла. Оп је дивмо 
дочекао, тетку грли и целива. Кад 
је видио, загрија га жел>а жива за 
све своје.



Година 1. МОВА ЗЕТА ©тгана 20

Оцу му је тетка стара 
Слична била ка близница?
Панатеткин образ љуби 
Милог оца црте лица!

Старица му одговара на питање, 
како су му сви домаћи.

О да знадеш, синко мили,
Црна мајка што ти ради!
Од када си ускочио 
Плаче, кука? јаде јади!...

Сестра, браћа твоја драга?
И рођаци и све село?
И племе је? од како си 
Ускочио? невесело!...

................. Братанића
Свога баба загрлила?
А из џепа од мерџана 
Прстен један извадила.

То је прстен кнеза Дака, који је 
дао баби, да га иокаже Симу за бо- 
љу вјеру, с поруком, да је један 
барјак граховски његов, и да неће 
бити пријекоран, ако се врати на Гра- 
хово. На то Симо тетку љуби, на у 
први мрак утече сњом пут Грахова. 
А Периша остаде у Никшићу, гдје 
купи чету, да се оправда пред Тур- 
цима, да је достојан царског хљеба.

У шссшом одјељку находимо ста- 
рог Рада и Вукоту у маленом селу 
Вишу код Мићка Радова, војводе 
брдскога, на слави Свете Петке. Мић- 
ко им је сестрић, па

Њежна браћа у године?
Стари Раде и Вукота?
Жељни виђет миле сестре 
Још један пут за живота.

И с њима је дошла била 
На ту славу Свете Петке 
Вукотина кћер Хајдана 
Да загрли миле тетке.

Пјесник ту заносно описује сла- 
ву код брдскога војводе и на слави 
љепоту Хајдану. Послије толико ча- 
сти, иошто су од сестара и сестрића 
жељу узели, Балетићи осмо јутро 
подранили н крећу. Л Г:р>ч\ у гу- 
стој Јнуми дочека их чета Периши- 
на, која оба брата погуби и главе 
им са Хајданом собом повдјеше« О-

смаи-бег Никшићки частн чету а 
ј Хајдану предаје иопу Шћепу да је 
’ чува; он је робом њезиним иостао, 
| и ноћу кријући иде до ње. Ту се 
| нјештачки описује ово његово ноћ- 
< но подузеће.

Што бн дао, да је мјесеЈџ 
А Хајдана земља да је,
Да јој озгор свјетлост баца 
И шаље јој загрљаје?.. .

Али га са по пута враћа стра- 
шна појава главе Вукотиие, с које 
ноћни лахор спрам мјесеца бјеше са 
перчином Вукотиним заметнуо игру.

Погледао више себе 
II протрну и уздахну!
Замислио боле љуте,'
Које но су на Хајдану!

Па се бег натраг тргвуо.
У седмоЈ/ одјељку Осман-бег ши- 

ље главе са Хајданом у Травник Ве- 
зиру.

У осмом находимо Хајдану у 
Травнику. Везир је презадовољан кад 
је видио мртве главе она два Црно- 
горска змаја. Али кад је угледао Хај- 
данино сјетно лице, све је заборавио.

Племенит је везир бно,
По старини шерефлија,
Тој је лози корјен била 
Пророкова фамилија.

Кућић неће нако људски,
Оој страстима уз,ду меће?
И властелин властелински 
А друкчије никад неће!

За пунани мјесец дана 
Под кров исти он је био 
Оа Хајданом, ал’ јој лице 
Иије Једиом још видио....

Кад је у њезину одају први пут 
уљегао, нашао је гдје се моли Богу, 

ј да јој слободу поврати. Везир је пи-
та шта би дала, да слободу стече.

А Хајдана:

Ја ВЈ>пј(‘.дим. пашо, мало!
Дпјете еам нз иланине!
Не знам рада? ни језика,
Ни што амо жене чине!

Једииица међу браћом
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У мајке сам своје била,
Само плести, само вести?
Мајка ме је научила.

Знам јахати добро коња,
Знам биљегу да убијем,
Знам сукати фишечине,
Знам и киту да савијем...

Планинске сам руже брала 
На висове и литице,
Женског пола, ђе допирах,
Не допире осим тице!

Шњежану сам воду пила,
Са сатова -меда јела,
А мајка ме умивала 
Са јамужом, да сам б’јела.

Слободна сам као вјетрић 
Миле наше горе била,
И ничијој никад сре!ш 
Ја нијесам завидила...

У браће ми има блага,
Има коња и говсди 
И оваца пет стотина,
И све друго, што год вр’једп —

Узми, узми ! Све ће дати!
Па ако је и ту мало,
Село ће се порезати 
Па и племе све остало.

Не буде ли нн ту доста,
Цикну млада као змија' —
И Гослодар да ће пара,
Наш Владика Василија,

Везир јој одговара, да је не би 
дао ни за једно бдаго. И узбуђен 
силно, остави је.

У деветом одјел»тсу долази тлозив 
Везиру од Султана, да оетав.на Бо- 
сну и да иде на управу Багдадсцог 
вилајета, што је Мурат отео од Пер- 
сије — најљепши у цијелом царству 
и најбогатији.

У десетмм Везир путује из Трав- 
нитса.

Витез село уминуиш 
К Вусовачн иду горе,
На обали од Косице 
Побијају већ шаторе.

Гу је лрви тсопатс тсараваии.
Вриитте кољи, керад лају,

А дозпва слуга слугу:
Да се конатс брзо снрави 
Помагаше ту друг другу.

По петина комат јсл<*.
На рамена ето иоее,

Други већ су уложили 
Да за коње траву косе.

Неки ситне гране куие,
Други крешу у кресиво,
Они ватру укресаше,
Наложише ови живо.

Коноп онај размотаје,
Они трчи — спотаче се,
Они ватру да напали,
Хита паши да донесе.

Мала ђеца везирова 
Од харема одмакла се,
Трчкарају тамо амо,
И весело играла се.

Гле и они пруће сухо 
У нарамке окунљају,
И ти мали хоће људи 
Своју ватру да имају!

По вечери Везир шета по лива- 
ди, па се два три пута и на Хајда- 
нин шатор навратио. Мјесечина иза 
горе логор обасјала. Онамо млади 
Бошљак извадио из тертсија тамбу- 
рицу иа је навија, а овамо други 
гусле удешава; док један Херцего- 
вац иза гласа поје без гусала славу 
Цара Сулејмана под бијелијем Бечолц

На обалу студена Дунава 
Цар Сулејман шатор разанео,
Спрам бијела Беча њемачкога 
И латинског краља Фердинанда !
Краљ ее маче Линцу и Салцбургу,
А Беч Султан туче из топова.

Татсо се до поноћи пјевало и 
играло. Сјутри дан поранили су пут 
Клотсота, Кисељаку, гтанаконатс при- 
снјеше у Блажују.

На иут с десне Фојница је 
И манастир Францискана.,
Који ферман освајача 
Јога имаде од султана.

Ту је руда од жељеза,
Ту Бошњаци саб^е кују,
Којијема царевину 
Пут сјевера протиирују.

Даље мало Кисел>ак је,
Лод њим извор чудотворни,
Ђе немоћнп оиравља се 
I. бол ес н н и у м о р н м.

Ту се хладна Лепеница 
Са Фојницом сестром стаје,
Да заједно у Високи 
Дшак својмх вбдД даје,
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Како не би давала га?
Високи је био прије 
Од све Босне мјесто прво?
Стбно мјесто најглавније!

Колико је видијело 
И краљева и банбва,
11 господе п властеле 
II босанских витезова!

Ту се опет на Ћуприју 
Нролазило на Креитцоку,
Р’јеку малу, риба пуну,
Воде бистре, недубоку.

На се брдом лако пели,
Што с’ Кобиља Глава зове,
Док му сашли у долини 
Зујевине низ висове.

У подножју Игман-горе 
Блажуја се слегло село?
Нод које се везирово 
Ту шаторје распе б’јело?

Из Влажује се даље овако пут 
оииеује :

Равним пољем Сарајевским 
Отолен ће моћи лако?
Под високом Романијом 
Стић у Мокро све полако.

Требевић су видијели,
Чим је сунце огријало,
Мало пријед но су Врело 
Уминули, село мало.

Па су на мост од Миљаче?
Сарајево која д’јели,
Прешли р’јеку, те се за њим 
Уз брдашце њеко пели.

К Сарајеву не свртали,
Но на Мокро ираво иду,
Да за днсвн у то мало 
Романије село сиду,

Ту се њешто Везир боји:
Сјеновита Романија 
Није никад без орлова,
Без хајдука и без змија!...

Па дозива Звиздића Гачанина 
да запјева, да циликне. Звиздић 
пјева:

Романијо, вила постојбино!
Што облаком замотајенг главу?
И што храниш више од облака 
Спомен вјечни Старине Новака!

У томе ее отвара Мокро. мало 
сеоце у малом по.њу, гдје треНи ко- 
иак Везир коначи:

Везир опет поранио 
Низ Гласинац к РогатицЦ

Крај Ковања, колијТвци 
Бранковића породици.

Отолен ће наетавити 
(Јтрмо Дрини валовитој 
И пријећ је на ћуприји 
Под Вишеград, каменитој.

Србин паша Соколовић,
Тој ћуирији теме.н стави,
Да би Бога ублажио
Што род и крст свој оставтг.

Отолен ће на Прибоју 
11а на Нову Вароит саћи,
Да приспије у (Јјеницу 
Пут је њему то најкраћи.

Међу морем и Дунавом 
• На Тголожај’ 'Сјеница је

Најљеигнему — свако живи 
Варошици тој признаје.

Расконт војда, раскош горе 
То мјестанце краси мало:
Плод два тгута на годину 
Земље огт1)с дава рало!

Ливадама ођело се 
И са воћком свакојаком?
А куће јој покривене 
Свс готово штгндром лаком.

Васојевић? веле? Стево?
Ка намјесник царски стоја 
Д’ ту варош свс до самог 
Косовскога страшног боја.

Па ће и сам на то пол»е 
С Ваистином пасти слугом;
Ах? оггакву може слугу 
ТГлемић вазда назват другом.

Ми ннјесмо могли, да не иока- 
жемо овај лијепи онис пута, који то- 
лико краси овај сијев.

Ту ће Везир два тј)и дана по- 
чинути. Али због богшва конак му 
спремише подалеко 0,1, вароши ; прем- 
да околицом • двије чете хајдукују.

Д’ једанајевтиом одјељку Везир 
једие ноћи улазп под шатор код Хај- 
дане.

Код еБубави моје вруће 
И код ггажње свакојаке.
Миелим, мгглост већ бих наша 
1Т чак тамо међ’ дивљаке.

Што ти не бих жртвовао,
1Тл’ рад тебе учгпшо?
Зем љу, цара? породицу 
Бих за тебе оставио !...

Би ли да се иокаурим?
Би ли онда моја бпла?
Одговори. па бјежимо!
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Одговори, дуото мила!....

Што ћеш више ? Ево мене 
Да хришћански крст целивам!
Па да срећан, ђе год хоћеш,
Покрај тебе ја пребивам!

Хајдана му одговара, кад је тако 
добар, нек је пусти мајци и браћи. 
А паша н»ој :

Ходи! Јашн! Ноћ и пол»е 
И слобода ван те зове!
Води пашу на Цетиње 
Окова ти V узловс !

Хајдана му отвореио каже, да 
га не љуби.

За што бих те прсиарила 
Милостива и доброга?
Душа једна врата има.
А све вјере — једног Бога !

()х иусти ме! Ти остани!
У нашс је горе мука;
Хљеб с од суза тамо ијс 
Из крвавих често рука!...

С душманима од постанка 
И с природом завађени —
А.Г слободом данн су нам 
Тамо златом позлаћени........

Везир од чуда тога уклања се, 
бојећи се уму младе цуре од заноса к 
домовини, увјерен већда Хајдана неће 
бити његова. И опет се к њој ио- 
враћа, да јој каже, да је слободна. 
да ће је мнлој њезиној отаџбини пб- 
вратити.

У то пушке из омарка 
На шаторје запуцаше:
С двије стране чете двије 
Г< а орловн загракташе!

Хајдуци ударили иа Везиров 
логор, па се заметиу крвав бој.

И сам је Везнр рањен; и шћа- 
ше погинути, но га Хајдана брани —

Око врата Везирова 
Склопила је б’јсле руке.
Српски збори... српскн кумн . . .
Србс браћом називашс

док је Срби упознаше, ТујеиСнмо, 
који се мучио*1 од ионратка. да ее 
опере, што ее одметао е.вога јата.

Сјеча је престала. Даи се учинио. 
Па се види по разбоју љеш до љеша.

Иеришнну стрв познао 
Ново Марков из Лопата,
Па је врхом од опанка 
Теке гура и дохвата...

Турци многи изгинули; остали 
утекли; остао сам Везир рањен с ра- 
њеннцима ис фамилијом, од које му није 
нико погинуо. Па говори Црногор- 
цима, да му је жао, што и он није 
иогинуо, када Хајдана не може ње- 
гова битм.

Млоге руке јатагане 
Од хајдука дотакоше,
А везиру сви се мало 
.V један мах примакоше.

Ал’ Хајдана стаде покрај њега, 
па се поче заклињати:

Да дуж свсга робовагва 
Бнла ми је част на миру 
Као да сам у морачком 
Живовала манастиру.

Па вас молим као браћу,
Наст, јунаштво, кад му знате ’*—
Да слободу том јунаку 
Ка јунацн одмах дате!

И сви Хајдану поелушаше. Па- 
ша оде пут (Јјенице, а Црногорци 
Хајдану к Чеву одведоше.

Тако свршива ова лијепа при- 
повијетка у ијееми. Онај евршетак 
изценађује. Ротоно је иеприродно, да 
се Везир толико уздржава, и да цу- 
ра толиком снагом одолијева. Али 
илемство везирово његову страст за- 
уздава. Осим тога, он хоће да љуби; 
а љубави нема када ие извире из 
оба срца. Хајдани. шеснаестогодиш- 
њем дјевојчету, отргиутој из крила 
мајчина, и миле браће, а на очиглед 
мртве главе очнне, која и с коца над 
њом бди — није до л»убави. Тијем 
внше, што је велика раз.тика у годи- 
нама одвраћа од везира. Тако везир 
из сажаљења хоће да Хајдану осло- 
боди; а Хајдана из благодарности 
према тако добром и милостивом чо- 
нјеву, живоч’ му спаеапа,
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Оба ова карактера идеали су; ади 
идеали, које можемо преставити и у 
животу — дакле идеали из живота 
етварнога, у које читаоц вјерује, ка- 
ко их ироучн,

Техничка израда и основа овога 
ијева такођер заслужују признања, 
д не речемо дивљења, особито кад 

ее у обзнр узму нрилике, у којима 
га је Пјесник стнарао и довршио. Те 
су ирилике биле — осим обичног 
рада Владаоца-нјесника, који о свој 
уирави унутрашњих и вањских но- 
сала бригу сам води — ирестојећизна- 
менити иут ирољетни у Петроград 
и они знаменити дневи иослије ње- 
говог иовратка из Петрограда Јер 
се Пјесник налазио сам с „Хајданом“ 
дан прије Његовог поласка, и одма 
послије Његовог повратка ив Петро- 
града на Цетиње, када ју је и до- 
вршио!

Ми смо хотимнце навели неко- 
лико разноврснијех мјеста из овог 
спјева, да читаоц сам себи створн 
појам о њему. Ту се ми упознајемо 
ке само са животом иородичким н 
друштвеним у Црној Гори, иего м 
у Везировом сарају. Ми находимо ту 
стварнијех описа који нам толико 
годе. Особито цио простор од Трав- 
ника до малог еела Виша у Врди.ча 
ми имамо пред очима, на што су 
наши досадагањн ијесници мало паж- 
ње обраћали.

.V цртању овоме ии народпог 
живота, пјесник је истакао и доетој- 
но опјевао свезе сродничке изме^у 
одива и њихових родова у српскоме 
народу, које еу тако њежне и пле- 
чените. Само пратите етарог Рада и 
Вукоту на крено нме у Војводе Мић- 
ка Ра дова. и ('имово сријетање са 
Јвеговом тетком у Никшићу.

Али нам се чинм. да, у цијелом 
спјеву прев,љфује дгежња племенита 
Пјесникова, која ее вјешто увија и 
крије, — тежња, да сплеге вијенац

похвале врлинама дјевојке црногор- 
ске и то баш Чевл>анке, што га 
особитом љеиотом краси, кад се сје- 
ти.мо, да је, Чевмтка среКна луба 
Пјеспикова.

„Хајдана“ одиста заузимл.е мје- 
ето међу најљепшим епскнм спјевима 
нашим. Како са сјаја врлина њенијех 
главнијех карактера, и цјелине живо- 
писнијех елика, тако са оне дивне 
нростоте, којом Пјесник све то изла- 
же. Само је штета, што је написана 
дијалектом црногорским, и што није 
издање њено уступљено на прилику 
Зетском Дому, како би дјело мого 
свак добити, па и овај просвјетни 
занод уз моралну и материјалне ко- 
ристи иматн.

ТПто напомињемо Узвншеном 
ГЈје сиику као опћу жел>у ерпскијех 
читалаца.

Наши Листови.

Нред нама еу двије евеске (кпаг/бине 
за Јун и Јул. За Мај није нам етигла. Кво 
еадржаја. јунске свеске: 1? Начело народ- 
иости у међународном праву и међунароД- 
ној политици од Др М. Мнловапови&а; 2? 
Два растанка. приповијетка Ј/. Вукичевг&а; 
3? Битка на Косовом пољу и иад ериске 
државе од Дра II. Падејског: 4. Косовска 
химна од Др. ИлиДа; 5, Лазар, трагедија 
М. Цвнјетаика (одломак); 6? Косовски Соко- 
лоВи? пјесма од Војиелава; 7. Наш при- 
вредни ирограм (свршетак); 8. На иреетолу, 
роман Ауербаха (наставак); 9? Књижевни 
преглед (Теорија казненог права од Ј. Ава- 
кумовића, критика Л. РадуловиНа); 10? Би- 
блпографнја. А јулске евеске: 1. Косово од 
Д. МијатовиКа; 2. Косовска битка од иук. 
Ј. МииасовиИа: Кра/певка од М. Кујун-

: 4, Један поглед на иеторију свијета 
од проф. Јовапа ЂорђевиЉа; б, Наслеђе у 
питању о кривичној одговорности од Дра 
М. Весни&а; 6, На гробу Војводе Дојчина 
у Солуну од Војиелава; Књаз Милош 
(евргаетак); 8, Сеоска Идила, ијесма Др. 
Или^а; 9, Сливница (евршетак) од Вл. Ђор- 
^евн^а^ 10^*~ пјесма од М. Ј. М.; 11, На 
ирсстолу, ромаи Ауербаха (наставак); 12,
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Ана Карењина, ромаи Љава Толслмога (на 
ставак); 18. Књижевни нреглед (ЕНе В1ић 
гасће ћел (1еп 8и(Малуеп уоп (1г. М. Уевшс, 
реферат А. РадуловиНа): 14, Позоришни
иреглед (Лазар, трагедија М. Цвијетића, 
критика дра М. Јовановића); 1б, Библио- 
з^рафија.

Двије дебеле књиге разновреног науч- 
ног и забавног читања, које Отаџбини еве 
љепше пме стијечу. Опет ионављамој да би 
требало да бар свака наша чПтабница ово 
изврско књижевно издање -прима.

Имамо да регистрирамо 7, 8? 9 и 1(1 
број Погледа, који доноее ову садржнцу.: 
У законитој обрани од Рссрашанина: Један 
разорен ум, приповијетка од Л. КомарчиЈа; 
Нова открића на небу од К. Флама/ријона 
(свршетак); Јелена и Матилда од Л. Велоа 
(свршетак); Неколико црта из народног ка- 
рактера од Р. фрарија: 0 Динаетијама, од 
Рарашанина; Лудило за величинама од 
ЈЕ Д. Рењара; Туђа зкена од Дослиојевеког; 
Докблице и различноети.

Као у првим евескама већином пре- 
води. Обраћамо иажњу на нову припови- 
јетку Л. Комарчића Један разореп ум.

Примили емо 14, 15, 16, 17 и 19 
број ^КолаЈ. Број 18 није нам стигао. Број 
14 .иосвећен је иекључиво пок. Ћуру Да- 
ннчићу. У њему еу двије пјееме од Љуба 
ПенадовнЛа и од Вл. М. Јованови&а п шље- 
дећи чланци: ГЈургари од В. ЈачиЛа; Не- 
колике биљешчпце о. Даничићу од Ј/. 33. 
МилиТгевиРа; Лекеичко благо у Даничиће- 
ву пријеводу етарога завјета од дра Т.Ма- 
рехииКа; Браиич ерпекога језика од Ј. Жи- 
вановиЛа; Разна Даничићева нисма и Да~ 
ничићевп књижевни радови. У 15 и 16 
°Р°ЈУ Долазе пјесме „Коринтека хетера“ од 
Војиелава и ..ГГријатељици^ од Јун.ија, Хри- 
сокома; заночиље трагикомедија „После 
милион година^ од Др. ЈЈлиИа; наетавља 
се прича С. Маиемвуља „Конте Иле десети 
и Илија Вулииоц44; Ђуро Даничић кано 
тајннк југословенеке академије од дра Фр. 
Рачког; Опет о кнезу Лазару од II. Ру- 
варца; Бранич ериеког језика од Ј. Жива- 
новиРа; Књижевне оијеце. Нове књнге и 
Разнс књижевне биљешке, У 17 броју: 
Тома Четертон од Вл. М. Јовановнба и 
Гласннк од Л. РавриловиКа, нродужења 
трагедије Др. Или^а и приповиј.етке 0. Ма- 

и жњиткевие огуене и биљешке. У
19 броју: Заљубљени Страдмпизс од Ј9л. М.

ЈовановиНа и Цвеће са Рајне од Хајна у 
преводу МијалковиИа; настављају ее радо- 
ви из првих бројева и почиње Народна но- 
језија у ужичком округу од Ср. ИоиовпНа, 
еа књижевни м оцј енама и биљешкама.

.. Оот 1 8ује1и у 18 евом броју донио 
је елике : архим. Илариона Руварца и Кња- 
за Пеисра и Књагиње Зорке Карађор1р:ви$; 
а у 14 броју слике Фра МариаЈа,
проф. Пера Будмана, проф. дра Т. Маре- 
т(Ла и врло лијепу слику Прчањ у Ђоци 
КоиЈорској. Оеим тога разне елике са па- 
ришке изложбе а за читање разне нрипо- 
вијетке преведене у наставцима и такођер 
у наставцима Миљенко и Добрила, хието- 
рички роман из далматинеког живота у 
XVII вијеку по Марку Казотићу, припо- 
виједа Б. Матијаца.

-- ,---- Л------ - - -■ -----------------------

Народне пјесме.

Погибија Аљо-бега Ћоровића.
Подигла ее чета од Турака 
Из тврдога Колашина града,
У чети је тридесет грађана 
А пред њима Ћоровићу Ал>о?
Поред њега два су дердемеза;
Ето чета у Морачу Доњу,
Да у њојзи покупе хараче.
Најпре дошли Радовића ма?ли?
А у кулу Рашка Радовића,
Код њега су преноћили Турци,
Па у јутро- рано подранили,
К манаетиру право окренуше;
А кад били миеир Ђурђевини,
Ту нађоше Томашевић Лук.у 
Ђе он чува пребијеле овце?
Њега Турци жива ухватише 
Па о крушцн јадна објееише,
Да ее нлаши мало п велико 
Од еилиога Ђоровића Аља 
И његово до тридееет ага.
Па их ето у манаетир б’јели?
ТБих еуерете Стефо калуђере,
Па на њега ие окрећу главу 
Него иду у бијелу цркву 
Па еве траже црквенијех пара.
Кад не нашлн.из цркве изашли,
Па ухвате Стефа калуђера,
ГГа га муче мука свакојаких,
Дп им дава, црковнијек иара;
Стефо нема паре ни динара,
Нити може себе да одкупи.
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Па кад еу му муке одол|>еле,
Он закуми Аља Ткоровића:

Амани ми два бијела дана,
Јер су мени паре на оставу 
На Лијешње у камена Ровца,
Пак ћу сада да направим пнемо 
И оиравим једво ђаче лудо.
Да донесе паре из Роваца.

Тада му је амаиуо Аљо 
II пуштио Стефа калуђера,
Кој’ дофати дивит и хартију, 
Испод грла крви уточио 
Па је с њоме књигу иаправио 
И посла је у камена Ровца,
На рукама кнезу Милутину,
Све му што је и како је ко$ке:

.,Ево дође Ћоровићу Аљо 
У неђељу на ваекрееенпје,
Неда служит часну литурђију, 
Нити дават нричест и нафору,
Но све тражи црквенијех иара. 
Зулум чини, безчасти еветиње,
Па ми живот оставити неће,
Јер ја иаре нп динара немам,
Ни золоте да живот откупим.
Па од муке ја кревари Турке.
Да су мени паре на оставу,
На Лијешње у камена Ровца,
Те пуштише док ми иаре дођу.
До сјутра ће паре очекиват 
А сјутра ми и живот узети 
И опљачкат овог манастира. 
Морачани би ме одбранили 
И Турчина Ал>а иогубили 
И тридесет његових четника;
Но не смију од жеетоке војске 
Из тврдога Колашииа града, 
Морачу би раскоиали Турци.
Но те Богом од невоље кумим,
Да ми кнеже у невољу дођеш 
И изћераш из Мораче Турке. 
Собом узми Ровчане јуиаке,
Који никад не признаше Турке, 
Вас Колашин свећат ви се неће 
Нит ударит у камена Ровца,
Није до сад нити по сад емије. 
Него устај кнеже и соколе,
Тс учини усномене дивнеГ

1Го ђачету књигу оправио, 
Књига кнсза иа Ћећама нађе,
На Ћећама у бнјелој цркви, 
Служаше се божја летурђија.
Кад се служба божја савршила. 
Тад пред црквом књигу разумјелп 
И са екупа једанак устали, 
Једногласно у манастир крену, 
Таман на број шесдесет јунака.

Узгред стигну још четири друга,
(Ј Међурјечја села пнтомога 
Змију л>учу Јовановић Сава,
Јоште ш њиме Перошевић Мпша. 
Муцовића н Лазаревића;
На их ето Куку каменоме,
Ту су сјсли малко иочинули.
Тад’ нареди четовођа кнеже 
Те јунаци путке нрегледали, 
Промјенили све пово кремење, 
Припремили на опрез цебану,
Па скочили на ноге јуначке, 
Потрчали нпз Заградац доњи,
Ђе нађоше Иењапћ Радула 
Нај а мни ка Стсфа калу ђера 
А он родом бјеше пз Роваца.
Њега пита Милутиие кнеже:

,.Кажи нама штогод о Турцима, 
Кад су дошлп и шта тунак чине; 
Јел' истина што говоре људи 
Да за А.на зрно не пријења?”

Одговара Пењаић Радуле:
„Турци дошли има до два дана, 
Њих тн пма таман тридест ага, 
Зулум чине што год више могу. 
Још чули ме стрико Милутине! 
Што за Ал>а чујаш Ћоровића,
Да за њега зрно ие пријења;
Од куд, стрико, кад га и не гађа?‘

Тада рече Ишо Радошевић, 
Страшан јунак са горњих Роваца:

,,Да ми га је узет на очника 
А мојојзи везеној шешани,
У име божје би му лријенуло/

Још прпдаде .Пењаић Радулс: 
^Ал>о јесте јунак ка’ икакав.
Ваш наличе доброме јунаку 
А нашему Вуку Брацанову 
Из каменог дола Богутова.
Наличе му растом и обликом,
Па и ношњом госиоцког ођела.
На њему је зелена долама,
Око главе замотао чалму,
Гледај Вука ка’ да видиш Ад>а.и

Тада кнеже чету раздјелио, 
Четовође још два поставио.
Те на.троје чету раздвојио,
Пред ирвима вођу оиравио 
Баш јунака Вуку Брацанова 
Да на Скудлу иза манастира 
Он дочека кад побјегну Турци.
И онрави Ишу Радошева 
С двадест друга убојних јуиака 
Више цркве у крша каменог 
Да под собом пострељају Турке;
А он оде низ зелену Луку 
Да он ночне еа Турцима кавгу.
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У то бјеше изшета' Алија,
Усред порте пред бијелу цркву,
Па довикну Стефа калуђера:

„Бре, потрчи низ бијелу Луку 
Да ми кажеш еда иду новци; 
Узгред виђи да чета не дође 
Из роваца мјеста крвавога,
Јер се бојим снивао еам ружно.

Дуком оде Стефо калуђере, 
Близу срете Милутина кнеза 
Па се натраг у порту иоврати,
Не смје еакрит чету од Роваца 
Од стра каза Ћоровић Алији:

„Нема пара а ево РовЧана,
Сад ће на вас чета запуцати; 
Чувај ми се беже Алил беже!и

У то кнеже на иортена врата,
С друштвом оздо кнеже Милутине 
Озго јунак Брацановић Вуко 
А нз крша, Иша Радошевић.
Огњем еложно у еред порте гађу, 
Једним гласом шесет цефердара. 
Брзо иаде тридееет Турака.
Не иретече здрава ни једнога.
Још ее крије Алил Ћоровићу, 
Рањен Аљо бјежи иокрај порте 
Ранио га кнеже Милутине,
Њега гони Брацановић Вуко 
Да еа живог главу посијече 
Са голијем у рукама ножем.
За њим озго двадесет јунака.
Трчи оздо кнеже Милутине 
И за њиме двадесет четника 
С ножевима у бијеле руке 
Те по порти сташе сјећи Турке.
У крш етоји Радошевић Иша 
Вреба Иша да гађа Алију 
Као што ее бјеше захвалио,
Да обиде пријења ли за њ га 
Из шешане зрно огњевито.
Но неерећом не угледа Аља,
Него виђе Вука Брацанова 
Кој’ наличе Ћоровић Алнји, 
Стасом, ликом па и одијелом, 
Њега Иша из шешане гађа 
Погоди га, жалосна му мајка! 
Мртва брата к земљи оборио.
У то оиет неки од Ровчана, 
Прибио је Ћоровића Аља,
Те пред црквом еваког изсјекоше 
Без Турчина Аља Тхоровића,
Њег’ унесе Стефо калуђере,
Уиесе га у Никољску цркву,
Од етра ка-ђо кукала му мајка 
Да обмане у Колашин Турке 
Да је вјеран евакоме Турчину, 
Заклоии га да га не сијеку.

Тад Ровчани Вука дохватили,
Мртва брата еобом понијели,
Кога брацка, иушка оборила,
Па их натраг (*то уз Заградац 
Кад зачуше храбри Морачани,
Да Ровчани изсјекоше Турке,
Њима мило то веома било,
Ал’ пошто су они нод Турцима,
Па једанак рад исиравде Турске 
У рукама дохватише пушке,
Па Ровчане еуетигоше брзо,
Све за њима мећу из иушака,
Да ее чује Колашину ^раду 
Да Морача аге освећује.
Па све гађу као рад иеправде 
Па све гађу једном иогодише 
Те момчића једног оборише, 
Најаминка Јовановић Саве,
Родом бјеше из Васојевића.
Ровчани се свећат не тићедоше, 
Момче мртво собом понијеше 
Са соколом Вуком Брацановим, 
Донијеше на Ћећа код цркве, 
Укопаше иа их ожалише,
А Вукиног гроба окитише 
Са тридесет све од ага глава,
Све тридесет Вуки у замјену,
Па му браћа мртву говораху:

„Прост да еи наш крвави јуначе, 
Да мож виђет ти ие би жалио 
Што си данас јунак погинуо,
Кад т’ овако мушки замјенисмо,
Кад ти гроба тако окитиемо,
Кад нобисмо до тридесет ага,
Кад с Мораче зулум проћерасмо, 
Кад манастир елавни одбранисмо 
Да светињу не плијене Турци;
Ми емо здраво, ти нам буди мирно, 
Те у гробу и нае очекивај?4

Па одоше на сред Међурјечја,
На чардака Јовановмћ Сава,
Те весеља и шемлуке граде 
И ишћаре међу ее дијеле.

Ал’ све жали кнеже Милутине 
Што му оета непосјечен Аљо,
Но му мртву препратише главу,
У Колашин те га укопаше.
Неки жале Брацановнћ Вука 
Што погибе од брата евојега.
Други жале Ишу Радошева 
Што он уби Вука нехотице 
Па утече св’јетом немилице 
Да с’ од етида но евијету скита. 
Скитао се за двије године,
Т1а се оиет натраг повратио,
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Људи кажу истина је било 
А Ровчани чеетито вам било.*)

Прибиљежио:
Поп Милош Јовановић.

Умјетноет.
Као што емо у пошљедњој евесцп ја- 

вили, имали смо прошлнјех радоенијех дана 
у нашој ередипи милог п одлпчног гоета 
из Виограда/а. Мшиш Цвијетиба, реди- 
теља краљевског позоришта у Биограду, 
једног од најббљих умјетника и књижев- 
ника ерпеких; и ми. емо ерећнп били да 
видимог. Цвијетића на позорници Зетиекоза 
Дома и да ее његовом умјетноитћу наужи- 
вамо.

Г. Цвијетпћ је играо у иреставама 
Протићевог позоришног друштва у гЛуд- ; 
вику ХР‘7 у ..Балканској Цариции и у 
..Макспму Црнојевићуи, и то улоге Луд- 
вика, Станка н Максима. Ми ћемо прого- 
ворити коју о укуином уепјеху ове двије 
иошљедње дредетаве, а тијем хоћемо да ее
дужимо и вриједној дружини г. Протића, 

која нам је толико угоднијех вечери прв- 
нравила и предетављањем, п пјевањем тг 
братским примјерним понашањем. Почећемр 
е првом.
I. Свечана престава „Валканске Царице^.

Овај комад су овдје и у Подгорици 
ирестављали досад неколико пута дилетан- 
ти, и то еа доста добрим уепјехом. Али 
морамо одма признати, да нам ее овогапута 
у еасвијем новом впду показала на позор- 
пици Балканска Царица.

Г. Цвијетић играоје Станка божан- 
етвено. Већ његова прва драматека појава 
и драматеки покретп па бпни прсставили 
еу нам новога Стапка ; којега је « ве у јаени- 
јој евјетлости преставгвао тачним ехваћањем !

умјетничким тумачењем пјееникове замисли.
Го је умјетник одма у нрвом призору по- 
казао. Симиатична улога Ђорђипа, коју је 
играо г. БарбарнС еаевнјем је ишчезава 
пред нојавом н умјетнпчким изразом Стан- 
ковим. 1Г миеевећ у нознајемо са смјелотпћу

*) Датум факта не могох. дознати ло казивању 
сигурно, јер нма од тад преко 120 год.

Дердемени ог.амо разуглнју презпметга. Ми- 
елим да је то п каква турека ријеч.

Мпснр, тако <>вамо називају какво плодно зе- 
м.Бшпте.

Золпта. тако се иегда у напшм крајевима 
'-окчи-К називао.

Скудла, внанп к.шсура.

п славол>уб, вем нагле наравн мллдог етрает- 
ног Кнежевића.

Кад га је Таорфе еа.ча оетавио, пошто 
му је хотпмице разбудио љубоморност, ре- 
кавшп, да би еамо еретан био е Даницом? 
кад бп латинкп претен вратио? ми емо 
гледали љубавника у ерце рањена, у оча- 
јању и отрови иогружеиа, и да нијесмо е 
његовијех уста чули :

Ах мајко, мајко, ти си ми крива:
Када ме роди и даде жива,
Што ми вратићем тад не зцсука,
Но да се мучим овијех мука!

Па иека "Борђу нашљеетво престола п крупе;
Ал’ круна давач мени је дао
Цвијет, на ком сам ка лентир пао,
Цвијет, са којег живот се није,
Цвијет, с ког меда р’јека се лије
1Го китном пољу душе ми младе,
Ђе љубав нпче и слатке наде....

ГГа кад га у тој бијесној бури затијече 
Даннпа, прелаз Станков. нз пакла у рај 
дивпо је умјеттптк пзвео. Колпким ее гње- 
вом н мржњом с Дапицом еастаје с толи- 
ком ее њсжногпћу ггљубави раетаје; паеам 
у толиком блаженетву, што му љубав Да- 
пичина ствара, кличе:

,Ја сам сретнпј’ од свих л>уди,
И од нтица и леитира!

п еве то г. Цвпјетић тако прирддно 
изводи, да нам ее читпц да јевећ ирвинут 
у Стапку поетигао врхунац умјетности.

Сномепућемр још иризор еа Нбраим- 
агом, па еукоб е Деаном. Лукави дипломат 
зна већ. е кпм је, па Станкове етраети 1?6- 
тиче. Станко елуша и миели, ал’ ми већ 
из тог мирпог елушања п хладпог преми- 
икваља видимо на нзразу лпца му7 какав 
уепјех туреки дипломат поетизава.

Такођер је дивап моменат онај Цви- 
јетпћев, када му рањенп Деан умирући 
прашта крв, молећи га, да ее оетави црне 
иамјеро па да уе оцу поврати. Ту Станко 
не проговара, али га је г, Цвпјетић нре- 
ставио у евој етрахоти иомамне борбе црног 
издајетва и племенптог натриотизма.

Ледпом ријечп, г, Цвијетић преставља 
таквом драматпком, да га мо.же разумјети 
и ко му рпјеазп не чује пли пе разумије.
(>н је тоавко \епно. да је у еасвијем повој 
евјетлоети ..Балканеку Царицу^ на бину 
изнпо. Пе требI пам пп говоритп, да је 
бурпо плеекањс дочекало п иреко еве пре- 
етаве пратпло умјетппка; а при свршетку 
два вггјенца ловорова једап од грађаиа а 
друг.1 од грепоЦт Цетнњеких били еу тек 
знак црпзпања п ноштовања, пашем нрва- 
ку-у.мјотнпку.
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Даницу је одиграла гђа Протннбка 
Ваља да признамо иекрено: ми смо се боја- 
ли? да неће толико успјети ; јер ова вријсдна 
глумица игра скоро у свакој престави и 
то доста различите роле. Отуда је једна ње- 
зина мана, да сваку ролу и сваки моменат 
у појединим ролама скоро једнаким осјећа- 
њем тумачи. Тијем вишенасје задовољила? 
управо изненадила у Даници. те можемо 
рећи да је врло добро своју улбгу одигра- 
ла? и била је и она плескањем и су два 
вијенца награђена.

Такођер је г. ТодоеиЛ Иван-бега врло 
добро одиграо, што смо се у осталом од 
њега и надали, као од ионајбоље силе Про- 
тићеве дружине. И г. БарбариТ је Ђорђа 
у опште добро одиграо; и он спада у боље 
глумце овога друштва. Али је г. СнасиТ 
Ибраим-агу одиграо изврсно. Он је тихо н 
ладно започео своју мисију код Станка, на 
се у химни Стамбулу п турскбм уживању 
знао мало по мало и загријати, чим је еве 
јаче упливисао на жртву своју. И г. Пс- 
тарови&у мора се иризнати, да није иреста- 
ви нашкодио у кнезу Перуну ни г.ђа Тодо- 
см&ка у Марти; али је била велнка погрје- 
шка? што се г. ТоиаловиТу повјерила улога 
Деанова; па уз <ову још и улога старца 
пророка! А ни једна ни друга улога није 
за овога иначе вриједнога и способнога 
глумца у хладнијем улогама. И то је много 
шкодило цјелини преставе? јер Деан и про- 
рок врше важне и послије Данице најсим- 
п^тичније улоге у овој драми. Да се г. 
Топаловићу повјерила улога Кнеза Перуна? 
па и Иван-бегова; аг. Петровићу илиг. То- 
досићу улога Деанова, а г. Спасићу улога 
Пророкова; престава шћаше много боље 
испанути.

На сваки начин, кад се узме у обзир, 
да је позорница служила онако? како је 
била зимус о Никољудневи импровизирана; 
и да је друштву ово био нрвн пут да пре- 
ставља ^Балканску Царицуа: мора се при- 
знати? да је престава у опће добро нспала; 
као и то да сва заслуга тога укуииога до- 
брога успјеха иде г. Цвијетићу, који је — 
тако нам се бар чинило — од своје умјет- 
ности позајмљивао осталијем глумцима и 
поред себе их уздизао? колико је випте 
могао.

Него ваља још нешто признати: ко- 
мад је предуг? особито дијалог између Ива 
и Станка у нрвоме чпну? и између Станка 
и Данице у другоме требало би за позор- 
ницу скратитп ; у оиће требало би „Бал- 
канску Царицуа удесити за тгозорницу,

како би радља брже ишла? и од већег ефек- 
та била.

Престава је трајала преко четири сата7 
п била је иосјећена одабраном нублнком? 
која је дошла у најсвечанијем руху? чинов- 
ници у пуној иаради. Цио иартер био је 
заузет сједиштима, јер стојања није било. 
На касу је пало до 400 фиорина без двор- 
ске ложе.

Кадје дворскасвита дошла, публикају 
је дочекала стојећи усклицима „Живио Вели- 
ки Књаз Летар Николајевић! “ Па се одма 
завјеса диглаи ијевачко друштво стаде отије- 
вати руеку хпмну ,,Боже Царја Храниа !а 
Свечаност тога момента не може се описатп.

.V пространој дворској ложи под уку- 
сннм високим балдакином у првом реду вн- 
дјели су сс Њихова Височанства Књагиње 

| Милена л Даринка, Велика Војвоткиња 
■ Госиођа Слиане, Њезииа Свјетлост Књагиња 
! Зорка и Његово Царско Височанетво Вс- 
I лики Књаз Петар ПнколајевиЛ са својом 

вјереницом, Свијетлом Књагињицом Мили- 
цом; у другом реду се видио Његово Ви- 
сочанство Књаз Никола и Њезина Свјет- 

: лост Књагињица Олга Данилова и Свијет-
ј ле Књагињице Ситане. Јелена и :

Свијетли Кнежевић Мирко; у трећем реду 
Њих. Свјетлости Књаз Пегтар Ка/нЈ)ор- 
беви^ и Књаз Нашљедник Данилв еа оста- 
лом нратњом.

Позориште је било евечано нскићено. 
Плафон је бно покривен великијем шато- 
ром од црвеног муеула; чији еу крајеви 
висили низ зидове? гдје еу их опточивали 
лаворови фестони? испод којијех су опет 
висили вијенци лаворови. Такођер еу били 
опточени лаворовим фестонима транспарен- 
ти са сходним натписима, који су зидове 
красили? са тробојницама српским и руским 
и ловорвијенцима. Тако је исто био укра- 
шен транспарентима, тробојницама и лово- 
риком позоришни улазак. Ас двораје Зет- 
ски Дом био освијетљен иницијалним сло- 
вима Височанственијех вјереника по прозо 
рима и великом круном од жижака изви- 
гае сата.

Узевши све скупа? можемо рећи? да 
! је „Зетски Дома лијепо дочекао Његово 

Царско Височанство Великога Књаза ГГетра 
Николајевића; особито кад сс обрати па- 
жња, да су у њему престављала два најбо- 
еВа драмска писца наша, драму трећега, и 
то Владаоца-пјесника, (јер је и др. Л. Ко- 
стић судјеловао? задржавши своју малу ролу 
из дплетантских престава — војводе Лала)?
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ирви случај у свој историји свјецке драме, 
чим се ту дивно објелоданило и потврдило 
српско културно и душевно јединство — 
опет заслугом г. Цвијетића.

II. Престава „Максима Црнојевића.*

По нарочито израженој жељи Њезине 
Свјетлости Књегињице Милице 11. Јула 
престављала се ова трагедија, у којој је г. 
Цвијетић трећи и пошљедњи нут изашао 
на нашу позорницу као Максим.

0 престављању г. Цвијетића ми не- 
мамо него хвала; и то не знамо нгго витне 
да хвалимо или његову драмску појаву и 
драмске покрете свега тијела, или модула- 
ције гласа и израза лица но тачном ехва- « 
тању и силном осјећању своје улоге.

Ако је г. Цвијетић створио позорнич- 
ку ролу Станкову, његова умјетносту Мак- 
симу одиста доста помаже овој трагедији 
Коетићевој, бар привидно прикривајући 
једну њезину урођену ману. Максима су 
красте нагрдиле и њега отац? и што јејош 
неприроднија, њега већ његова вјереница, 
која га тако љуби? не познаје, него поред 
Максима Милоша за Максима! Ово је не 
триродно, Ако је лице изгрђено, остао је 
глае, остао је стас? остало је око? које се 
неда скрити родитељу ни заљубљеној дје- 
војци. Ипак г. Цвијетић толико успијева 
маскирањем и у опће својим држањем, да 
готово сасвијем ту ману покрива. То се 
зове љубав према умјетности и дубоко ње- 
зино схватање.

Ива је ирестављао г. Тодосић, Дужда 
1\ Петровић, ЧБорђа г. Барбарић, Анђелију 
гђа Барбарићка, Филету гђа Протићка, 
Јевросиму гђа Тодосићка? Милоша г. Топа- 
ловић. Опет су овдје били свп на своме 
мјесту? оеим г. Топаловића, крји није за 
љубавне улоге. Милош је за г. Спаеића; 
али је он морао играти Надана због пје- 
вања. Исто је тако гђа Барбарићка играла 
Анђелију због ијевања? а управо њезинаје 
улога Филетина? као што Анђелииа улога 
припада гђи Протићки. Али је гђа Тодо- 
сићка дивно одиграла Јевросиму, као што 
вазда у својим ролама изврсно успијева, н 
највише иризнања сабира.

Ваља нам још споменути г. Делина, 
оји је добро престављао Јована, а у ?,Бал- 

канској Царици^ слугу Ива још боље? чим 
показао? да може постати добар глумац, 

јмо ако узнастоји? да све то више напре- 
је? угледајући се на старије своје садругове. 

акођер гђица Петрићевићева могла би по-
тати добром глумицом.

Позориште је било пуно публике. У 
дворској ложи видјела се цијела књажевска 
породица? одакле је иочињало аплаудирање, 
које је пратило неирестано г. Цвијетића, а 
кад-кад и остале судјеловаче.

I
Јаков Игњатовик

У св. Андрији, тамо горе близу Буди- 
ма, у негдашњем Сиону исељених Срба у 
Угарској, родио се Јаков ИгњстовиЉ г. 1824 
у породици? која се у сеоби под Патријаром 
Чарнојевићем ту из Старе Србије настанила.

Тако се млади Јаша нашао на огњишту 
сриске новије књижевности? кад је почео 
миелити и изображавати се. Ту јебилавећ 
заведена Матица Српска и око ње су били 
окупљени ерпски књижевници.

То је било од силног уплива на младо 
Српче? које је било већ у шестој години 
остало сироче без оца и мајке. Он је већ 
г. 1838 написао и штампао у „Срп. Народ. 
Дисту“ Тодора Павловића пјесму у славу 
Симу Милушиновгс&у Сарајлији.

Случај је тако донио овог српеког 
пјесника у кућу брата и тутора Јашина? 
који га је гостољубиво примио. „Са мном 
се брзо сродио — пигае Јаша. У једној смо 
соби сједили? па смо и зло и добро скупа 
дијелили. Једном у доброј вољи рече ми: 
Знаш’ мој Јакшо? ја те волим; ти си мој 
човјек; ти си од данас мој побратим? по- 
љуби ме у чело! Тако га ја пољубим у 
чело? а и он мене? не гледајући на то што 
сам јабио дијете у четрнаестој годнни^. Па 
опет на другом мјесту пише: ??Нек ми се 
не замјери, што ћу споменути? да је Сима 
и мене ванредно љубио и више се од мене 
надао него што еам заслуживао; поучавао 
ме да љубим савколик срнски род једнако 
без провинцијалне разлике; а ја? као његов 
захвални питомац увијек и евуда сам у 
срцу носио његове, племените мисли и до 
вијека ћу се поносити његовим побратим- 
ством и.

И ми находимо јак уплив Србољубља 
Сарајлиног на обилном књижевном раду 
Игњатовићевом.

Тај његов рад ми данас нијесмо у 
стању ни набројати а камоли оцијенити. 
Само то знамо, да нема српске куће од 
Пеште даж’ до Чарне Горе? у којој се 
српска књига чита а у којој није позиато
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име Јаше Игњатовића. На обалама мора 
Јадранскога, као на обалама илавбггх Ду- 
нава јсдиако је Јаша Нтчватовић злбављао, 
учио,' потрееао (Ј)бадију. Па ћс многи ње- 
гови умни ирбнзводи и будуће нараштаје 
српске тако забављати и паетављатп.

Као што ирвенство иде Бранка иВла- 
дику Рада у нјеснигатву, тако првенство 
иде Јашу Игњатовића у ириповиједању. и 
он заузимље одлично мјесто међу преио- 
родитељима сриске књнжевности.

Ипак тако даровити, и тако заслу.жни 
трудбеник на књижевном пољу иашем за 
живота свога пије налазио прнзнања у вла- 
дајућим круговима народштм, гато га је наго- 
нило на иоље Журналнстичко и иолитичко 
на штету књижевности и његове иопулар- 
ности.

Али ми се нећемо обраћати на тај ње- 
гов радоддневне вриједности. Пред нама је 
један од најбољијех: нокретача п твораца 
новије српске књижевностп, чедо жарког 
србољубља Мушицкове п Стеријне, Њего- 
шеве и Сарајлине виле, а друг Суботићев 
и Малетићев, Ђура Јакгаића и Никанора 
Грујића, Ђорђа Рајковића п Мпте Попо- 
вића, који му у своме збору одлично мје- 
сто устуиају.

Пред нама је Србттн којн је свој на- 
раштај задојно најљепшом химиом (4риетву 
и Црногорству :

„Српство малакса, зађе тт сила и сла- 
ва, нестаде великога плода, но вјечит оетаје 
ток природе, и оно што знма похарчи у 
прољеће ироклија изнова. Српство је пет 
вјекова сиавало у чаурн својој у сјсмену 
свом. ЦрНогорац јс иет вјекова чувао чауру 
ову јер је и његова будућност ондс била. 
А кад прољеће гране, црногорски ћс мач 
ча.УРУ Да раствори, да ускрсис (^рпство три 
пут .њешпе и сјајније неголи бјегае икада

„Поетигне ли се оио, на гато је Срп- 
ство оиредјељено, онда, тек онда ће нре- 
статн странши бојеви Црне Горе за Срн- 
ство, јер ће онда дојакогањи терет Црно- 
горства на Српство иасти; а Црногорство 
бпће преливено у Сриство, као гато јс све 
дојако Српетво у Црногоретво преливено 
било.

,,Ал’ кад се Црногорство у Српство 
прелије, зарће иестатп Црногорства? Неће. 
Црногорство нс умчре. Еада се Сриству 
нрава извојују, Црна Гора ћс се у велпко 
Српство прсобразитн, и што јс Црпогорац 
даиас, то ће бпти онда свакп Србип. Нз 
Црне Горе процвјетаће Српство, а Црна 
Гора рстаћс лшак сјеме Српства.

,.Ако Српство иеускрсне, илинаскоро 
опст к пропасти нагие, онда ћс Црна Гора 
онет оно остаттг итто је до данас бпла — 
бранптељ права српског; а тог би чрава 
тск окда нестало, кад би Црногораца не- 
стало^.

Тако је Игњатовић схваћао Црногор- 
ство, птто нам најбоље открива ттобратима 
Спма Милутиновића, жарку и илемениту 
душу Сриску, коју тшЈесмо зналп цијенити 
и његовати ....

Ту је душу испустио Јаша Игп>а1п.о- 
виИ у очтт Ивањадттеви у Новоме Саду, гдје 
је скромно живио уиогаљедње доба радећн 
еа дром Стеваном Павловићем на плитич- 
тсом листу .Јћтптс ДобаЕ Умро је од бо- 
лести плућа. Погреб му је био скроман али 
усрдан. Књижевно одјељење Матице Срн- 
ске, чпј је покојннк члан бно, предврдиоје 
пресједник матичин г. Мплош Димитрије- 
вић. Био је и Змај Јовановић, друг његов 
из старих времена, који му је у .,Старма- 
ломи и ганутљиву пјесмпцу написао. Др. 
Стеван Павловић од стране књижевног 
одјељења матичтшог држао му је похвално 

! слово. Краљевска сриска академија, чиј је 
’ члан био, положила му једиван вијенац на 
! сандук, нред којим је један ђак носио ко- 

мандерски крст (Т. Саве, којим је покојник 
одликоваи био.

Лака му црна земља!

КЗултурне биљешке

(Споленик Ј ову Иај ову) слав номе 
јуиаку из Брда нодигнут је трошком Књава 
Николе на Дапилов граду ове годнне п био 
је готов о Спасов- дану. Јово Пајов јућако- 
вао је за вријеме св. Петра. Кад јс г. 1796 
Махмуд-иаша скадарски ударио са 20.000 
на Мартиниће, гдје ттзгуби битку и рани се, 
па у јесен опет се повриу, те на Крусе 
изгуби бнтку п главу. Јово Пајов био је 
згсћу најодабранијнм јуттацима, и као такав 
радио је све док се коначио нијесу Брда 
ослободила од Туреке п сиојила с Црном 
Гором. Кишв Пјееивв' иаиисао му јс на спо- 
менику овс стпхове:

Док при Гарчу буде вп.ча 
И орлова и облака,
ТТек се знаде није 
Покријева ова рака.
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И ко ирви пушком мета 
На исламске љуте злице - 
Да је био са сред Врда 
Јово Пајов из Гдавице!

Харнн уиук Летра Првог 
Нодизке му спомен ови,
Књаз Никола, даТа Ердскп 
Ноље намте вптевови.

(Коеокска ие1\тогодиши»ица иа далма- 
тинском срп ком Косову.) Билоје пет сахатл 
из јутр-ц кад еам овогодшнњег 15 јуна етигао 
пјешке прео иетрова по. ва жељезничкој етани- 
ципод-а Дрнишом. Тамо еам етигао на читаву 
уру врнје првог жељезничког поласка оног 
јутра пут Коеова, А ја ;још онако брзо, 
бојећи ее да ие закаенпм ! По, тјешио еам 
ее тим, што еам ту већ затекао нриличан 
број чекалаца, пз варогаи којп пето тако 
бјеху уранилп, а могли еу, барем онп, да 
не раие, јер бијадоше још у вече раепптатн 
у граду за уетановљене еахатове иолаека. 
Чекаемо, како рекох. цијелу уру, а за ову 
и све новп путници придолазаху. Најнос- 
лије номолп се вшне јабу&е жељезница која 
је долазнла по нае. Свјетина нагрну да је 
види, и гледаше је нетренимице, ко да не 
вјероваше својим очима да је збиља она.

Кренуемо. У једном отвореном вагону 
друге класе бијаде нае једно шеснајееторица. 
Возисмо ее 4.-5. часова, п жељезнпца ее 
уотави за три чаеа на етаници ДЈјеверићС

Сјеверпћ је село узгорито, на етрани, 
управо на југо-иеточном иодножју Промпие. 
Ту, има и правоелавнпх и католика. Ту еу 
и руде карбуна.

Кренусмо даље. Нова црква ев. Петке, 
чак онамо еа главице иод кањанском етра- 
ном, као да нас еа својим погледом ираћа- 
ше. Прођоемо н цркву св. Петра у Био- 
чићу, која је такођер нова, п одликује ее 
еа својим лијеиим звоником. ()па оетаје на 
деено у доли. За чае, нетом се ирође ова 

рква, жељезница пролази про једног каме- 
ног моета на евод над цареком теетом у 
косовачком клапцу. Овај је моет врата која 
уводе у Коеово. Чим њега прођеш. одмах 
еи на коеовачкој граници, н отален, еа 
узбрдице, видиит лијепо Коеово које ее 
шпроком долиномпружа на сјевер Книну. *)

Код је жељезница пролазила нро мое- 
та у //.707/////. у нашем ее вагону орила 
пјеема „Радо идеи. За овом почесмо одушев- 
■ вено ,,онамо, онамос\ Свака нам је ријеч 
ове ијееме данае значајннја била. Нијеемо

*) Љијеп оиис Косова изашао је неке године 
У нодлиску ^Срнског Листа“ од Г.

је пн евршнлп, а жељезппца ее уетави на 
етаппци ..Коеево14, која је управ нод хла- 
довитом главицом, на којој ее диже иово- 
еаграђена лијена црква, коју ће данае, на 
косовеку пететогодшињицу, Његово Нрео- 
евештепетво г. еппекоп далматинеки (!тефан 
да посветп у пме и славу ерпеког муче- 
ника, борца за крет и е.Јободу, цара .Таза- 
ра.

Коеово ;је широк н лијеп предјео. Оно 
обухваћа еве од на до 1;а.а)рме
под рамљапеком гредом. Са иетока еу му 
брда, а впше њих Коајак. ('а загтада Про- 
мина. Села су му : Уздол»е, Звјеринац (ту 
је нова црква) н Рамљани еа западне а 
Орлић, Марковац, Шарковац, Рнђанн и 
Рађе еа иеточне етране. У ередипи је ли- 
јеио и родно поље еа главицама и долинама.

Од нпкле еа цареке тесте, која про 
Коеова води, не може ее да види црква 
ев. Илије, а то је дојакошња богомоља еви- 
ју Косовлмша, до ли еа циглог једног мјее- 
та, а то је кад ее прође мало еазидана нова 
црква идући амо к Дрнишу. Кад ее је на 
том комаду тесте, онда треба држати иог- 
лед управљон онамо к’ истоку, и иа једном 
укаже ее под шаровачком етраном врх 
звоиика ев. Илпје. Кад еам год пролазио 
про Коеова, то еам опажао, и онај врх 
звоника, који ми ее еа оне даљине укази- 
вао, нричињао ми ее као неигго тајанетвено.

Пеиод цркве ев. Илије тече 
која ту на близу извире, и иде про цијелог 
Коеова, на онда дијели бшнкуппјеко од 
врбничког поља, док иза Подкоња утиче у 
Крку, То је иаша нова (кешнт^.

Хвала онијем који еу најприје до те 
мисли, да ее новој цркви на Косову надје- 
не име ев. ерпеког Лазара и јеет ногинуо 
на Коеову, нека ее на Коеову и слави. 
Нека нае још и више ово наше лијепо 
далматинеко Коеово подејећа на оно тужно 
бојно Коеово. И док ее 15-ог Јунија о. г. 
но цпјелом српетву елавио епомен ерпеког 
мученика и евеца, цара Лазара, п држао 
помен и опјело за погинуле ерпеке јунаке, 
ми емо амо на Косову дизали Лазару жпв 
епоменик, цркву народну.

Баш пред косовску петстогодшшвицу 
читали емо, како нски хрватекн лиетови 
кажу? да је ово у Далмацији њихово Ко~ 
еово, хрватеко, и да хрватека прича казлје,
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да је на њем погинуо пошљедњи краљ „од 
хрватског језика“

Бог зна каква је то прича. И ако она 
поетоји, она је само прича, створена може 
бити *по примјеру оног истог знаменитог 
догађаја на оном старом српском Косову. 
Ово пак Косово у Далмацији, оно је данас 
само српско? јер народ је ту српски, а таки 
му је и језик п ијесме и обичаји. Шта 
више? амо је предање, да су стари Косов- 
љани у свом досељењу амо и надјенулп 
овом предјелу име Косово за успомену оног 
нсторијског српског Косова. А ко су дана- 
шњи Коеовљани, то лијеио каже „Српски 
Гласи свпма онима који то хоће да знаду. 
.,То су — говорп он — носљедњи насеље- 
ници? који су ту дошли у доба турскијех 
иавала и ратова између Турака и Млета-
ка........... они сами знаду, ко су и што су
они. Оии ће сваком казати, ко их упита, 
да су Срби, казаће му приче о боју на Ко- 
сову? на оном великом Косову у Старој 
Србији, о пропасти српског царства, смрти 
Лазаревој и Милошевој и.

На Косову живи само српско народно 
предање, сачувано у приновјеткама и пјес- 
мама. Ја сам слушао Коеовљанина гдје? и 
ако не уз гуеле, нјева пјесму о зидању Ра- 
ванице, о иропасти српског царства на Ко- 
сову, кад се царе небескоме привољео цар- 
ству; он вам зна о јунаштву Милоша; ми- 
сли о издаји Вука Бранковића но опћем 
српском народном предању, а наука ће? 
ако бог да? иронаћи праву истину. Нашем 
Косовљанину дакле није ново име његове 
нове цркве. И у женским пјесмицама на 
Косову у Далмацијн живи име срнског ца- 
ра Лазара. Ево једне таке пјесмице? коју 
сам ја год. 1886 забиљежио V „Босанекој 
Вили“:

Вијала сс соко тица 
Изнад двора цар’ Лазара.
Мамио га цар Лазаре 
И на сребро и на злато.
Што га царе више мами,
То се соко винте дизке.
Мамиле га удовице 
На свилене рукавице;
ЈИто га оне више маме,
То се соко више диже.
Мамиле га дјевојчице 
На шарене прегачице.
ТИто га оне мање маме,
То се соко ниже спушта.
— Ну сокола, ну ђавола,
Како знаде што вал»аде!

*)’ „С. Г.“ бр. 18. о. г.

Била је близу осма кад смо стигли к 
цркви. Ми свештеници јависмо се Његовом 
Преосвештенству? на одосмо да се обучемо 
у црквене одежде? јер ће на мах почети 
освећење цркве. Дигосмо г. епискоиа и изи- 
ђосмо у сусрет литији, која долазаше од 
цркве св. Илије са ев. Моштима. Да крас- 
ие литије између оних брежуљака и доли- 
на! Напријед иђаше крсташ барјак? а за 
њим на стотине свијета са 30 свештеника.

! Нас шест онет са владиком и са многим 
народом изашли им у сусрет. То је био
најљепши призор тога дана.

Освећење обавио је преосвештени г.
| еииекоп са свима ирисутним свештеницима.

По свршеном обреду освећења, и по- 
што емо пришли да нас владика на двору? 
нред црквом? водицом пошкропи? имадосмо 
времена да се прођемо ио главици? да раз- 
гледамо евијет и околиш. Ја се здружих е 
книнскопољским попом.

Народа је било на хиљаде, све у чис- 
; том, свечаном руху. Пустог тежака зачи- 
! нио по ђегђе варошанин? грађанин? поп или

калуђер.
Неки засјели под хладовитим храсто- 

вима? на се залажу. Г1о ђегђе прислоњеио 
| на ражњу уз храсте нечено прасе или јање.
• Друго је на столу начето. Оштар засукао 
| масне рукаве, па сијече што ком? а све 

припиткује колико ће ко. Било је и посна.
У једном чопору у хладу бијаше шеет 

накићених цура? а уза њих дв’је-три жене. 
Нас два прођоемо крај њих. Њих двије но- 
љубише попу у руку? па станте оборена но- 

I гледа, а у лијепе им образе подиђе лака 
: румен. То еу биле његове парохијанке. Он 

се упита ш њима. Гендари им до ниже ко- 
љена, све сама 6’јела цванцика? а по дну 
ред тврдијех талира. На свакој од њих, 
што на капи? што на тканнци, што на ген- 
дару? има до пуних 200 стотпнаша (фиори- 
на). Кад смо се удаљили, запођенусмо го- 

; вор, како је ово кићење, тпто код нае по- 
стоји? хрђав обичај. Докле се на дјевојку 

1 не метне сребро, дотле се не ће нико ни 
нашалити да је зовне. Они који се оејећају 
да у народу имају уплива, имали би слож- 
но радити? да овај штетни обичај мало по
мало искоријене. Натраг триест година н: 
кићена дјевојка овамо није имала на себ 
втш1е од дванаест, петпаест фиорина, а да 
нас је то изншло на сто и педесет? на двје- 
ста? иа и више!

Литургија је иочела у близу једана 
есту. Служио је владика са 12 свегатенмка.
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Дрхим* Јовић читао је сходно епископово 
сдово. Послије литургије држан је помен ј 
погинулим косовским јунацима.

На два сахата сјели смо на објед, на } 
по/пу, у авлији под сјеницом, покривеном 
брестовим и храстовим гранама. Ту је било | 
гостију из Задра, из равних Котара, из ; 
Шибеника, Каштела, Петрова поља, Буко- { 
вице, Книна, Врлике, и један млади гост, ! 
гуслар, из лике. Њ. Пр. владика први је ! 
подигао чапту и сиоменуо Његово Всличан- ' 
ство Цара. Зз то наиио је иослије косов- | 
љанима. присутним начелницима, книнском ! 
п врлцчком, и омладини, подсјетивши је у } 
лијспом говору на знаменити дан 1 5-ог Ју- 
на 1389-е год. Парох је напио у здравље 
владичино. Уз то је било и других здра- 
вииа. Иза љих се орило „многаја љетаа, { 
,‘,Тон деспотин“ и „вјечнаја памјат" ноги- 
нулим косовским јунацима. Али оно штоје 
зачиљало весеље биле су гусле, баш по 
оној бесмртног Његонта:

„Ђе ее гуеле у кућу не чују,
Ту је мртва и кућа и људи.“

Млади гуслар Торбица отпојао намје 
осовск-у пјесму „Пошетала царица Мили- |

а други пут ону дивну „Косовку дје- ■

С двора, исиред цркВе чула се ијесма ј 
и весеље народа. ј

На пет сахати већ смо се многи ра- ! 
зилазили. На поласку гледали смо за не- 
колико часова коло и елушали диплара.

«•

I Слава српском мученику, цару Лазару 1 
и љеговим јунацима!

С. Дј. п.

(Г. Милош Цвијетић^) редитељ Био- ; 
град. Краљ. позоришта, у опроштајној ауди- | 
јенццји иримио је из рука Његовога Висо- 
нанства, Кљаза Николе витешки крст реда 
Данилова; а грађанство цетиљско приредило 
де у великој гостионици у љегову час бан-

е'г, на који је било позвано цијело иозо- 
ришно друштво Протићево. Осим излета на 
Ловћен? о коме смо већ говорили, г. Цви- 
јетиК се извозио „Даницом44 на Скадарско 
Језеро до Плавницс у друштву нашсга 
Уредника и дра Рада Квеквића из Котора, ! 
К0Ји је био овттјсх радоснијех дана такођер 
паш мио гост. Г. Цвијетића је као на иуту 
иа Ловћен тако на Скадарско Језеро све 
^сиво интересирало и одушевљавало; уира- 
в° Је уживао. Штета, што није пмао вре-

мена да иође до Миркове Вароши на Риб- 
нпци и до Никшића, да види Ослирог и 
ЈТ^есниннцу, куда је Сулејман-паша девет 
крвавијех дана продирао до Спужа. Особито 
је жалио, што није могао ноходити Мана- 
стир Морачу, задузкбину Неманићку. Ми 
сс уздамо, да ће све то оиет брзо довести 
г. Цвијетића на ове стране. и да ће наве- 
сти на лут на ове стране и друге кљижев- 
нике из Биограда, које интересира и који 
љубе своје—што пам је данас од најнрече 
нужде, јер се ми не иознајемо међусобно, 
као што не познајемо ни прилике, у којима 
живимо. За то нека је част и хвала г. Цви- 
јетићу, који је добар примјер дао!

/Из Шематизма иравоелавне епар- 
хије далматинеке) вадимо шљедеће по- 
датке. Закладе, којима рукује задарска пра- 
вославна консисторија, ово су:

1. Јеромон. Макарија ЈЗукадиновиКа
(за издржаваље једне српско-правоелавне 
школе) —   ------------ .— — ф. 9257.43.

2. Јеромон. Силвссипра ВуковиАа Гза 
изображаваље клира).— — —■ ф. 8093.37.

3. Епиекопа Кнежсвн&а (за васиитаље 
једног ерпског младића - - — ф. 7586.86.

4. Архнм. Атанасија Чурли&а (за 
васиитање клира — — — — ф. 3800.45

5. Епископа Кне.жевгАа (за издаваље 
кљшкевно-црквених дјела) — ф. 1259.69.

Којима рукују иосебни одбори:
6. Свештеничкпх сирота и удовица.
7. „Појединих прилопС за васпитаље 

монашког чина.
8. Јоваиа Бована, којом се издрзкава 

српска мушка школа у Шибенику.
9. Нпколе ЈЈилсипАа за ирипомоћ 

сироматпким породицама у Шибенику.
10. Лавара ПавковиЛа за припомоћ 

православне цркве у Шпбеннку и за про- 
свјетне цијели.

11. Пвтпра КовачевиАа, којом се издр- 
зкава српска дјсвојачка школа у Шибенику.

У Богословском заводу у Задру ире- 
дају шљедећи редовни професори: 1. Др. 
Никодим Милаш, архимандрит; 2. Митрофан 
Шевпћ, јсромонах; 3. Јован Вучковнћ про- 
тоирезвитср: 4. Пнканор Ракстић, јерођа- 
кои и 5 Хрисант Гркинић иротосинђел, 
као учитељ црквенога ггојаља и иравила, 
који је V исто доба и катихет на задар-
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ској гимназији. Слушалаца богословије у 
еве има еедамнајеет, међу којима има из 
далм. дијецезе 5, из бококотореке 4, из 
иакрачке и из горњокарловачке 4, из кар- 
ловачке архидијецезе 1 а из темишвареке 
1. Клирика што уче гимназију има 29, еви 
из далм. дијецезе оеим једнога из херцего- 
вачке митрополије (из Невееиња).

Вјероисповиједне почетне школе по- 
хађају: задареку дјевојачку школу 30 дје- 
војчица и4ученика; Шибеничку Бованову 
школу 24 ученика; шибеничку ковачеви- 
ћеву школу 25 дјевојчица; перојеку мушку 
школу 28 ученика. Број катихумена на 
ередњпм и нижим школама износи 940. 
Укупни број душа изноеи 69350, у који 
долази и 195 дупта из перојске парохије у 
Истрији, у којој имају уз цркву парохијалну 
једна филијална у истом Пероју а једна у 
Поли.

Сви сг ови податци из овогодишњег 
Ш ематнзма ирав. епархије далматинеке, у 
коме видттмо, да је прошле године славио 
50-годишњи јубилеј еветптеничке елужбе 
чеетити Србин ттрота Дамјан Доброша, коме 
из свега ерца желимо да проелавп још 
коју десетину љета евога угледног цркве- 
ног елужбовања п — србовања!

Б и б л и о г р а ф и ј а.

Браситво 111, 5. књига Друштва Све- 
тога Саве, у Биограду у државнрј иттамтта- 
рнји, 1889. Цијена два динара за онс, који 
нијесу чланови Друштва Св. Саве.

Ггеко Мога ргтроу4|е(1ка Еу^ешја 
Киппстса. НгеаБка ВЉКоТека ћгој 41—15. 
/а^гећ 1889 АкаЛет. кнр/ага НагГтнпа. 
Цијена 75 новч.

•(.)4ка ј ГНпа. Н/уогпт готап о4 Еу- 
^етија Кшшслса. Тгеес Ј/Маије. НгтаћЉа ћј- 
ћКоТека ћгој 46 -53. Ха^гес! 1889. АкаЈет. 
кпј^/ага Нагћпапа. Цијсна ф. 1.20

Б‘ а к о ј с В. В а 11 т с р о п с1 а V а о * е- 
(1ат ксегк /аштшуа рпроујев! о4 Аидчх- 
Ма Баика; Ргеуео Аи^иМ Нагатћане. Нг- 
таБка (КкКоТска кгој л4. Цттјсна 15 новч.

Ј/вјжо а Бојго. ТТрпповнјстка зе дје- 
цу паппсао Хр. Шмпт. ТТревео Ј. М. У II. 
Саду пздање српскс књпжаре и штампа- 
рпје Бракс М. ГГоповпћа. 1889. Цпјена 75 
новчиИа.

&Тогта Т) о с и П1 еп ТаТа (1е11а Матл-

пепеаеииа Восскеме. РгоГ. Сг. СгеТелск 
Ка^ига 1889.

О првим ирофесорима сртке ги^ 
зије у Ларловцима и кад је отаворена, Од 
Димитрија Руварца, ирештампано из .41. 
Времеиаи за г. 1889. Штампарија Спмо 
Пајевића у Земуну 1889.

СЧммсница 600-годтињице бишке Ко^ 
совске. Бој на Косову на Видовдан 15. Ј\ 
на 1389, по ерпеким народним пјесмама уз 
гусле екптио Миливој Србинић. Издаг.о 
Сргт. књнжаре и штампарије Браће М. ГГо 
ттовића у Н. Саду. 1889. Цијена?

Балкански Иолуоеитрв од дра Стефана 
Братимића прсвео с францускога Н. Дучић 
архимандрит. У Биограду краљевско-срп- 
ска државна штамиарија, 1889. Цијеиа 
50 п. д.

N а г о (1 п е Р ј е 8 тп с т п$Та т гико: 
$кирјо ј /а бТатри кргалчо рор Ва1(1о Мс!- 
кеу ОТаујс. /бггка I. ХагоТпа ВтБИоћ ка 
XXV. Б ТЗићгочптки Тго&кот кијт/ап I • 
РгеТпега 1889. ЦиЈена ?

Лијеие Туфишге. Пјесме етраних V 
ника, ирепјевао В. М Јовановић еа слт 
ма. У Шапцуу штампарији А. А. Слаг 
1889. Цијена 1 дин. 50 пара.

Т/аисло Народносши у међународ:, м 
Праву и у међународној Политици. Ј; шо 
нредавање на Велпкој Школи од Дра 4/. 
7Ј. 71/5.7оваи овиба.

Нзвјеиаиај о сриској вивтој дјевојачко) 
исколи \ Н. Саду. Година Дванајеста, 1889. 
У Н. Саду.

Правилник сриско-иравославног црквс- 
ттог пјевачког Дрмпттва Гсслс V Мостару. 
У Н.‘Саду. 1889.'

Јнвна преписка.

Г. Д. Б. иогједнии ЈПкара, ношта Оточан
у Хрв тској. Отправили смо Вам све досадаши>е 
свсскс овога листа, које ћемо и у будуИе редовво 
игиљати: ако п.\ примиди нпјесте, обратите се та- 
монпвој НО111 ги у Уточцу. А к*о к.оја свеска изгубљена 
буде, јавптг нам, па Кем<> вам је п<> ново отправиги-

ЛЈкДу.јс Др. Томановић.


