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Загреб.
Крал>еви-свечеви.
Повели ЈДрногорчи разговор y »БиЛ)арди« o српским свечевимавладарима. Потлретсједник Сената, војвода Петар Вукоти , запита
своје другове y чуду:
— Ma, л.уди, тако ви (вам) тешкога аманата Божијега, кажите
ми једну работу!
— Што je TO, војводо? — упита га Станко Радон.и , министар
Иностраних Дјела, једини школовани Дрногорап; тога доба, ме^у
н>има.
— Не мoгJ^ Станко, никако да ce авизам (досјетим), како су
готово сви Н е м а а и и постали светител>и, a ето y неким пјесмаридама, што ми их читају ^једа, стоји, да су један другоме очи копали
и руке и ноге пребијали око власти и госпоства.
— Војводо, Н)'их je наша православна дрква, као народне мученике признала за свечеве.
— Добро Станко, a зар и Рвати нијесу имали својијех банова
и краЈвева, па ja нијесам чуја, да je и један од н>их постао светаи;?
A ови наши скоро до ^авоЛ)И (до посЈБедн>ега).
— Имали су, војводо, имали, али не мученика, као ми кнеза
Лазара.
— Јесу, Станко, задајем ти из обадвије руке Божију вјеру,
ништа м а а и х од дара Лазара.
— A КОЈИ Су TO, војводо?
— Прича' ми je Стеван, отав; ми, a он добро жнаваше историју,
као да je из к а и г е читаше, да су Рвати имали још давно КрнЈва
Тома, па Крал>а Мата Грубча, који ce одметнуо био од АустриЈе и
дигао велику буну противу н>ене госпоштине. Уватила га силна
војска, па му натакла на главу капу од врелога гвож^а и тако je

y најве им мукама умро. A до н>ега су на вјешалима скапавали
сеЈвади, који су га помагали. Зар он није био, Станко, виши мученик
HO наш Лазар, којему je делат одједном одрубио главу; a ето, он
није светад као Лазар?

Ми ун М. Пави еви .
— Није TO био, војводо, Мато Грубад, но Матеја Губав;, којега
je заиста Аустрија погубила, чим je подигао сел.ачку буну против
н>ене управе. Али Рвати признају папу, a ми патријарха.
— Ето, ви^и })авола, како и ове дркве не раде једнако, a камоли ми y ове крше и зановетниде! — заврши војвода Петар своју
причу.
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Бан MamypaHHti на Нзегушима.
Вра ао ce Б а н Мажурани са 11,етин>а од Владике Рада, пошто
му je прочитао y рукопису своје класично дјело »Смрт Смаил-аге
Ченгији а«, при повратку свратио y ку у Оташа Петрова на ïbeгушима, која je била одмах покрај пута. Чим je бан ушао, Оташ,
виде и га онако угледна, хитро срсочи на ноге и понуди му троножну столиду, рекавши:
— Добро до1ва' и сједи, брате!
Б а н сједе и упита га:
— A одакле знаш, да смо бра а?
— Па мени! јө брат сваки добар човјек, a ти си ми и по Јдва
пута брат, јер ето говориш нашки, исто као и ja. Ho окле би ти,
Господине, Бога ти, a опрости што те питам, река' бих, да сам те
нег})е гледа' или жива, или y лентро (на слиди).
— J a сам из Хрватске, Б а н Мажурани .
Оташ поди|же капу y вис и рече:
— Нијеси ти, Господине из Хрватске, но из Братске, но ве
(вас) удави она крвнида (Аустрија) y оне равниде. Ево, не да ни
нама боигјега мира y ове главиде и литиде, 1)е нема никога до вука
и хајдука. И хвала ти Бане — и баш си Б а н л>уди, кад си свратио
y ову моју сиромашну појату, y којој су ce и прије, Бога ми, л>уди
окупЈ али. Милије ми je то но да ми je ко донио стотину декина
y злату . . .
Бан, да би прекинуо дал.и диван, a и чуо, што један прости
дрногорски сел.ак мисли o iberoBOM дјелу, упита га:
— Знаш ли ти, KO je Новида Дерови ?
— Ка' не знам, — Господине Бане, забога? To je они, те ce
зарека' био Владиди, да е убити чувенога Смаил-агу Ченги а, и
није преварио — убио га.
— J a имам једну пјесму o томе дога^ају, хо еш ли, да je чујеш?
— Опрости, Бане, немам гусала.

— Не, не, то ce може и без н.их.
И Б а н поче да му чита поједине дијелове из свога
упита, како му ce допада.
— Добро, Господине Бане, само ми ce чини, да та
рида није за гусле, a ријечи су нашке и сваку добро
— A како би ти TO желио? — упита га Бан.
— Ево овако, — и развезе Оташ и без гусала,
служи:

спјева, па га
твоја пЈесмаразумијем.
што га грло

Зарече ce Дерови у Бане
y БиЈБарду своме господару,
Да е убит' агу, Смаил-агу,
Ослободит' рају од Турака.
Што je река', није преварио:
Донио му на Детиае главу.
— Добро и ти пјеваш, Дрногорче, — рече Бан, поглади га
руком по рамену и крену да иде.
— Не еш, Господине Бане, јутрос из моје појате, та ми од
опва не изгорјела, док нешто челебрчнемо.
И Оташ на брзу руку припреми ручак. Послије ручка, Б а н ce
поздрави с Оташем и продужи пут y Котор. Овај га испрати до на
саму граниду Аустрије и при посЈведнЈем растанку полЈуби га y
прса, опали малу пушку иза појаса и узвикне, што га грло носи:
— Сре ан ти пут био, л>удски Бане! Д а Бог да, ми те опет
интЈфија (сре а) нанијела y ону моју појату, 1;ад те могао л^епше
и боЈ е дочекати! Јер проЈве е долази и y дара. Сирогин>а смо и
опрости ми1
Кога je најбол>е Бранко опјевао.
Повео ce разговор изме^у КраЈва Николе и попа Јована Сундечи а: које je племе Бранко Радичеви y «"Бачком растанку« најбол>е уздигао.
— Па најбоЈБе вас Дрногорде — рече non Јован.
— Није, није, но ми реди право.
— Наједит еш ce.
— Не у, бора ми.
— Па најбоЛ)е Хрвате, Господару; јер им je рекао »Хрва ане,
не од лане, одувек си ти без мане«. A мука je бити без мане, јер их
и ти имаш — заврши non Јован.
Двоглави opao аустријски.
Сашао Владика Раде y госте код Лазара Мамуле, тадашн)ег
гувернера Далмадије. Улазе и y салон, Владика ce загледа y аустријски грб, који je висио више врата. Мамула га запита:
— Што гледате, Високопреосвештени Владико, толико круну
наше мо не Даревине?
— Разгледам ову врану и размишл>ам, колико je позобала јадних мојих пили а, — одговори Владика.
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ирногорач и Хрват.
Случили ce на служби заједнички y Бару један Хрват, офидир,
као представник војне власти и Дрногорап, И. Б., као представник
управне власти.
На дан прославе Уједин>ен>а Југославије обојида су држали
ватрене говоре. Послије свечаности упита Хрват Дрногорда:
— Ама, брате, вјерујеш ли ти y ово, што смо јутрос говорили?
— Вјерујем, Бог ти и Божија вјера.
— Па добро, брате, објасни ми и докажи, да су Срби, Хрвати
и Оловенди један народ.
Дрногорап; ce промисли, па рече:
— Вјерујеш ли ти y Бога?
— Вјерујем, — одговори Хрват.
— Вјерујеш ли, да je један Бог, a три лида Божја и да ова три
лида сачиаавају свету Тројиду, или једнога неразд,]елуивога Бога?
— Вјерујем, јер ми ce тако y школи предавало.
Тада Дрногораи; весело прихвати:
— Ето, брате, тебе (теби) je онда лако доказати, да Срби, Хрвати и Словенди, као три лида, чине један народ — једну нераздјеЈБИву државу Срба, Хрвата и Словенада или Југославију.
— Тако je, добро си река', — одговори Хрват.
ихов разговор.
Послије злочина Пунише Рачи а, састали ce Иван Вулев и
Вел>о Пунишин:
— Ах нашега дрнога образа,
убисмо онакве л,уде.
— Није TO, Бога ми, само дрни образ, но ce бојим, да ce из тога
не излеже велики })аво.
— Ma, Бога ти, Иване, ка' си ти велики памтиша и познајеш
y прсте свакога, знаш ли, окле су ови несре ни Рачи и по поријеклу?
— Ca Косова, окле и ми сви. Само сам чуЈао, да има код н.их
и једна капл>а крви Арнаутске. Јер су ми говорили, да Je мајка
некојему од Пунишиних предака Шал>анка. A ти знаш, да траг
сјеме води.
— A јесу ли јунади, Иване?
— Ma јесу, Бог ти и божја вјера, ка по једни y бригади. Само
су и велики отровниди. Ето, чујао сам, да ce неколидина, због нечесових сва^а и работа налазе y тамниди y Босни.

— To he бити y ону ч у в е н у тамниду, y Зениду, je ли?
— Незнам, je ли y Зениду, само јест y неви^елиду.
— Ma како то, Иване, јунади, па да убијају распасане и голоруке л.уде?
— Јади га aeroBH не знали! J a сам не могу да разумијем, како
ce TO све могло случити. To несретно момче одрни нам образ. Ми
л>уде позовемо на мегдан, па ce јуначки једнакијем оружјем са
Н)Има разрачунамо, a не овако. Страх ме je и бојим ce л>уто.
— И мене, Иване, али ce надам y Бога, да ко и та велика несре а некако прегрми преко наших глава.
Андрија y Загребу.
Андрија Богданов, из TleiuiHha, y Ч р н о ј Гори, дошао y Загреб
да посјети свога сина, који ce ту налазио на школован,у. Наишао
на Јелачи ев трг, па уочио споменик бана Јелачи а, пришао му и
разгледава га са свију страна. Један млад Хрват видио га, гдје ce y
народној ношнјИ окре е о к о споменика, па га радознало упита:
— Допада ли ти ce, чича, овај господин на Kcay?
— Допада, ваистину, наочит je, лжјеп, бркат и пле ат, само му
нешто фали.
— A што? — припита га онај још радозналији.
— Не видим му за пас ништа, ни леденика, ни леденида, ни
хандара.
— Чича, GBO je Б а н Јелачи y походној (нападној) униформи.
— Незнам ja, брате, што ти je то. Само знам, да наши банови
нијесу носили овакво одјело, a чиста ти и Божја вјера, мислим, на
пушку и нож, нијесу ништа гр и били о д овога, те га гледам, —
заврши Дрногорад.
Новича иерови и Бан Мажурани^!.
Приликом последае научне препирке o спјеву »Смрт Смаил-аге
Ченп1 а«, да ли je творап; тога дјела владика Раде или Б а н Ма^курани , дошла су два нарочита поклисара y Тушину, село y Дрној
Гори, да чују Новиду Дерови а, убиду Смаил-аге, главног јунака
ове к а и г е и владичина тјелохранител>а и тајника, који je много
година уз владику живио и на чијим je рукама Владика додније и
издахнуо.
Новида им je том приликом испричао ово:
— Једнога дана д о ш а о je y » Б и Л ) а р д у « код Владике неки с т р а над, за којега су ми додније рекли, да ce зове Мажурани , Б а н
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Хрватски. Он je с Владиком y н,еговој соби нешто дуго читао, a ja
сам стајао пред вратима од собе. Послије неколико времена Владика
ме позове унутра и рече:
— Новииа, овај те je човјек опјевао y једној пјесми, — и показа
руком на Мажурани а.
J a му, као y шали рекох:
— Хвала му, имао je и кога.
Владика додаде:
— Јест, али те он потурчио y тој вјесми и дао ти турско име.
J a ce ухватих за нож и рекох:
— A je ли ми TO ружно, Господару?
— Не, — ваистину, пошто je рекао y пјесми, да си велики
јунак...
— Е, па кад je тако, не мари ништа; свак зна, да ja нијесам
Турчин.
Да пише Шилови11у.
Нешку Борикину, по н>егову миш.л>ен>у, капетан Јанко Бошкови , криво пресудио некакву давију. Л\алио ce сенату, па и тамо
изгубио:
— Чујеш ли дијете, помози ми peh, како ce зваше они велики
научен.ак и правосудиЈа y Загребу, што му je презиме некако
слично на сврда?
Мисли, мисли, син му, који je студирао право y Загребу, па е:
— Да нжје Шилови ?
— Е јест, чоче, Шилови , Шилови .
— A шта би ти он?
— Хо у да му овога часа напишеш карту, o овој мојој давији,
па ако рече да сам крив и не боли ме.
— Па није он, јадан не био судија, но професор права, a и да
je, зар ти нијесу ближе ови наши правниди?
— Не, нијесу, пошто су ампадије a он je, чујао сам, не само
паметна глава, но и много прав човјек, па е ре и истину, пошто ми
не познаје ни ода ни ј^еда.
— A што ти je бол>е и да рече да си прав, кад ти не може пресуду промјенити.
— Мучи, грдове, како није бол>е. To што он рече, остат е,
да ce прича за вазда, a ово што сам пресу^ен, заборавит е ce колико
je сјутра.

