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Глава	прва

	
	

Једног	 јутра	 почетком	 месеца	 септембра	 1371.	 године
себри{1}	су,	као	и	обично,	били	растурени	по	њивама,	ливадама
и	 виноградима	 око	 града	 Крушевца.	 Једни	 су	 брали	 грожђе,
миришљаво	 и	 с	 крупним	 зрном,	 за	 трпезе	 својих	 господара;
други	су	вилама	растурали	ђубре	које	је	у	гомилама	лежало	на
све	стране;	трећи	су	ашовима	копали	рупе	где	ће	ставити	нове
саднице	јабука,	крушака	и	шљива;	четврти	су	косили	трећи	род
детелине,	јер	је	година	била	кишовита.

Изнад	 горовитих	 гребена	 планине	 Јастрепца	 сунце	 је	 већ
повисоко	одскочило.	Његови	топли	зраци	разбијали	су	остатке
беличасте	магле,	 која	 се	 још	повлачила	по	 увалама,	 и	 сушили
росу	попалу	по	презрелој	трави	и	жућкастом	лишћу.	Два	орла
крсташа	 кружила	 су	 изнад	 једне	 јаруге	 одакле	 је	 допирало
штектање	 лисице.	 У	 себарском	 насељу	 испод	 града	 чуо	 се
жагор,	довикивање	и	лавеж	паса.

На	 јужном	 зиду	Крушевца,	 изнад	 велике	 храстове	 капије
оковане	 големим	 чавлима,	 стајао	 је	 стражар	 наслоњен	 на
копље.	Ратник,	преморен	и	дремован,	очекујући	смену,	немарно
је	 бацао	 погледе	 по	 њивама,	 ливадама	 и	 виноградима,	 где	 су
себри	без	велике	журбе	радили.

У	граду	писну	труба.	Јато	голубова	полете	с	једног	крова,
стражар	 на	 зиду	 се	 трже.	Пренуше	 се	 и	 себри.	 Голема	 капија
према	 југу	 широм	 се	 отвори.	 Појавише	 се	 коњаници.	 У
блиставим	оклопима	и	с	кацигама,	јашући	на	крупним	коњима,



по	четири	у	реду,	витези	пређоше	дрвени	мост	који	спаја	зид	и
бедем	 и	 дохватише	 се	 пута.	 Себри,	 стојећи	 крај	 рупа	 за
саднице,	 избројаше	 сто	 двадесет	 ратника	 и	 дванаест	 коња
поводника.

—	Оно	су	царски!	—	рече	један	постарији	себар,	пљуну	у
дланове	и	наслони	се	на	ашов.

—	Обневидео	си,	Јовандера	—	добаци	други	себар,	звани
брат	Станимир,	јер	је	годину	дана	дворио	калуђере	у	манастиру
Леснову.	—	Обневидео	 си,	 стари	—	рече	 надносећи	 длан	 над
очи.	—	Зар	не	видиш	да	напред	језде	браћа	Мусићи,	Стефан	и
Лазар?

—	Брат	Станимир	је	у	праву	—	рече	трећи	себар	скидајући
капу	 и	 чешући	 се	 по	 чупавој	 глави.	—	Браћа	Мусићи	 су	 оно,
кнежеви	сестрићи,	Стефан	и	Лазар.

—	А	она	двојица	уз	њих?	—	упита	четврти	себар,	Вилаш,
старац	крива	врата	и	избуљених	очију.

—	 Е,	 богме,	 не	 знам	 ко	 су!	 —	 одврати	 чупави	 себар
жмиркајући.

—	Биће	да	су	царски!	—	опет	рече	Јовандера.	—	Цар	је	у
граду,	па	велим…

—	Неће	бити!
—	Биће,	и	још	како!
—	Царски	седе	у	Скопљу,	а	Лазареви	у	Крушевцу.
—	Можда	 су	из	 свите?	Млади	цар	 је	 јуче,	 кажу,	дошао	у

посету	кнезу.
—	Побегао	од	Вукашина!	—	рече	Вилаш	намигујући.
—	Ћут‘	ако	ти	је	глава	мила!	—	пресече	га	брат	Станимир.

—	Откуд	би	цар	бежао	од	краља!
—	 Па	 јесте!	 Истина	 је!	 Царско	 је	 јаче!	 А	 од	 Вукашина,

кажеш,	побегао?	—	зажагорише	себри.



Једна	жена	се	утаче	у	разговор:
—	Ја	знам	ко	су	она	двојица.
—	 Завежи,	 Савка!	 —	 презриво	 рече	 Јовандера.	 —	 Ти,

женска	страна,	боље	знаш	од	нас,	мушких!
Жена	настави:
—	Јуче	је	мој	стриц	Тодор	улазио	у	град.	Однео	Данилу	—

он	 је	 међу	 кнежевим	 коњушарима	 —	 однео,	 кажем,	 Данилу
комад	 сланине,	 чисте	 обојке	 и	 преобуку…	Е,	Данило	 је	 казао
своме	 оцу,	 моме	 стрицу	 Тодору,	 знате	 га,	 хвала	 богу,	 да	 су	 у
Крушевац,	уз	цара,	дошла	и	браћа	Оливеровићи.

—	Биће	да	су	они!	—	рече	брат	Станимир.	—	Бог	и	душа,
Савка	је	у	праву!

—	Они	су,	није	вајде!	—	сложи	се	чупави	себар,	за	њим	и
кривоврати	 Вилаш	 и	 Јовандера	 и	 остали	 себри.	 Сви
загаламише:

—	Оливеровићи	су	оно!
—	Тако	ми	бога,	јесу!
—	Синови	покојног	деспота	Оливера!
—	Крајимир	и	Дамјан!
—	Из	цареве	свите…
Наслоњени	 на	 ашове	 и	мотике,	 пошто	 су	 утврдили	 ко	 су

четири	 млада	 витеза,	 себри	 су	 подуже	 нагађали	 куд	 су	 ови
пошли.	 Али	 на	 то	 питање	 нико	 није	 могао	 да	 одговори.	 Није
знала	 ни	 Савка,	 ни	 стражар	 на	 зиду,	 нити	 ико	 у	 граду,	 осим
четири	велможе	који	су	седели	у	двору	кнеза	Лазара.

Доиста,	 дан	 раније	 у	 Крушевац	 је	 стигао	 цар	 Урош	 са
својом	 свитом	 од	 три	 стотине	 коњаника.	 Кнез	 Лазар	 га	 је
љубазно	 примио	 и	 указао	 му	 особиту	 почаст.	 Ипак,	 Урош	 се
снебивао	и	у	току	разговора	невешто	избегавао	да	каже	разлог
своје	посете.	Кнез,	са	своје	стране,	није	наваљивао,	али	после



вечере	 слугама	 неприметно	 даде	 знак	 да	 напусте	 одају.	 За
столом	 остадоше,	 уз	 цара	 и	 кнеза,	 Боровина	 Вукашиновић,
Лазарев	побратим,	и	Вук	Бранковић.

Вук	се	тада	затекао	у	Крушевцу,	где	је	био	као	зет	омиљен.
Он	 се	 те	 године	 оженио	Маром,	 ћерком	кнеза	Лазара.	Његова
оданост	 према	 тасту	 и	 пажња	 коју	 је	 поклањао	 Милици
указивали	су	на	витешко	понашање	и	ритерско	васпитање.

Боровина	 Вукашиновић,	 познат	 као	 прек	 и	 плаховит
ратник,	 одавно	 је	 изгубио	 наклоност	 цара	Уроша,	 мада	 му	 се
ничим	 није	 замерио,	 осим	 својом	 уочљивошћу	 и	 незгодним
упадицама	 приликом	 саветовања.	 Витез	 је	 био	 под	 заштитом
светог	Димитрија.

У	 очекивању	 да	 цар	 отпочне	 разговор,	 три	 витеза
проведоше	неколико	часака	у	неугодној	тишини.

Лице	младога	Уроша	подсећало	их	је	на	Душаново.	Отац	и
син	имали	су	дуге,	у	лук	повијене	обрве	и	крупне	црне	очи.	И
нос	 им	 је	 био	 сличан,	 као	 и	 осмех,	 па	 ипак,	 место	 очеве
одлучности,	 на	 синовљем	 лицу	 расплинула	 се	 благост	 и
светитељска	 помиреност	 са	 сваком	 невољом.	 Душанова
силовита	 нарав,	 здравље	 и	 снага	 ишчезли	 су	 унеповрат.
Обасјано	светлошћу	свећа,	лице	младога	цара,	иначе	издужено
и	 бледо,	 добило	 је	 пепељаву	 боју	 и	мученички	 израз.	Шаке	 с
танким	прстима	биле	су	измождене	и	бескрвне	као	у	аскете.

Урош	 се	 загледа	 у	 сваког	 витеза	 појединачно	 као	 да
проверава	 да	 ли	 има	 смисла	 почињати	 разговор.	 У	 очима	 му
блесну	прекор,	а	усне	му	се	искривише	као	у	детета	кад	му	се
учини	неправда.	Најпосле	се	одлучи	и	отпоче:

—	Бог	нека	чува	нашу	свету	православну	цркву!	Она	нас
учи	да	 своју	 снагу	и	 врлине	 ставимо	у	 службу	цара,	народа	и
домовине,	 да	 се	 братски	 опходимо	 између	 себе	 и	 да	 један



другога	помажемо.	А	да	ли	ми	то	чинимо?
Три	 витеза	 су	 ћутала.	 Царев	 упитни	 поглед	 остаде	 без

одговора.	Урош	настави	дрхтавим	гласом:
—	 Зломисленици	 код	 нас	 воде	 прву	 реч.	 Они	 постају

смелији	и	подмуклији	и	све	их	је	више.	Хране	се	злом	и	ђикају
као	 коров.	 За	 њих	 је	 врлина	 оно	 што	 је	 некад	 сматрано	 за
највећу	погубу.	Брат	на	брата	устаје,	отац	сину	не	мисли	добро,
а	син	оцу	спрема	издају.	Свако	у	својој	изопаченој	души	снује
како	 ће	 упропастити	 ближњег.	 Тако	 и	 мора	 бити	 кад	 се	 наше
високо	племство	храни	потвором,	 властела	 грамзи	и	никад	 јој
није	 доста,	 а	 себар	 пишти	 као	 гуја	 у	 процепу…	Исус	 нека	 се
смилује	на	нас	грешне!

Урош	извади	из	пазуха	бројанице	са	црним	зрнима,	погну
главу	и	стаде	шапатом	изговарати	молитве.	Најпосле	се	прену:

—	Помилуј,	господе,	и	сохрани!	—	рече	и	пољуби	крстић
на	бројаницама.

—	Амин!	—	углас	додадоше	три	витеза	крстећи	се.
—	Без	божјег	промисла	ништа	не	бива	—	настави	Урош.

—	 Ако	 је	 писано	 у	 књизи	 живота,	 пропашћемо!	 Чему	 се
добром	 можемо	 надати	 кад	 су	 наши	 најглавнији	 људи,
великаши,	 на	 којима,	 да	 је	 среће,	 треба	 да	 почива	 ова	 земља,
постали	неправедни,	безбожни	и	свирепи	до	безумља?	Између
себе	 се	 свађају,	 своје	људе	шаљу	 у	 туђе	 области	 да	 пљачкају,
убијају	 и	 чине	 свакојака	 насиља.	 Нико	 никоме	 не	 верује,	 а
витешка	 реч	 за	 њих	 је	 као	 дим	 на	 ветру.	 А	 знате	 ли	 куда	 то
води?	Из	 дубине	 осећам	 да	 се	 приближава	 време	 кад	 ће	 свак
против	сваког	дићи	оружје	и	борити	се	до	истраге.

Цареве	речи	звучале	су	убедљиво.	Али	три	витеза	добро	су
познавала	 колебљиву	 нарав	 Урошеву.	 Климајући	 главама	 и
привидно	 одобравајући,	 сва	 тројица	 осетише	 цареву	 жарку



жељу	да	неко	од	њих	почне	да	га	разуверава	и	да	побија	његово
тврђење.	Од	тога	не	би	ништа.	Витези	су	ћутали	и	гледали	како
по	 челу	 и	 око	 уста	 и	 носа	 царевих	 избијају	 ситне	 капљице
зноја.	Жила	куцавица	под	грлом	му	је	тукла,	а	из	црних	очију	за
тренутак	 блесну	 грозничава	 жеља	 да	 се	 препире	 и	 свађа.
Најпосле	се	смири	и	стаде	пребацивати	себи	због	плаховитости
која	га	је	спопала:

—	Ето	—	рече	—	и	нас	који	пут	ухвати	неразумна	 јарост
па	нисмо	у	стању	сотони	да	одолимо.	А	камо	нам	и	снаге,	кад
нечастиви	 неуморно	 снује	 своје	 паклене	 мреже	 око	 крштене
душе!

Неочекивано	Урош	се	завали	у	своју	столицу,	подиже	главу
и,	преваливши	очима	по	витезима,	рече:

—	Пре	четрнаест	дана	умало	ме	не	убише	у	Скопљу!
—	 Ко?	 Побогу,	 зар	 и	 то?	 Господ	 с	 нама!	 —	 завикаше

витези.	—	Ми	о	томе	ништа	не	знамо!
—	Не	знате?	А	како	бисте	и	знали!	Затајио	сам	тај	случај,

па	не	знају,	осим	Димитрија	Војиновића,	ни	моји	дворани.
У	 царевом	 гласу	 осети	 се	 задовољство	 због	 постигнутог

ефекта.
—	 Ко	 је	 убица?	 Је	 ли	 ухваћен?	 —	 упита	 Вук.	 Урош	 се

намршти:
—	Ухваћен	је	—	рече	—	али	то	нема	никакве	важности.
—	Како?	—	узвикну	витез	Боровина	мерећи	погледом	цара

као	да	га	први	пут	види.
—	 Просто!	 —	 слеже	 раменима	 Урош.	 —	 Мене	 више

интересује	виновник	злочина.	Не	знам	ко	је,	али	ми	се	чини	да
га	 осећам.	 То	 је,	 браћо	 моја,	 по	 свој	 прилици,	 Вукашин,	 син
Мрњавин.

—	Вукашин?	—	још	више	се	изненади	Боровина.



—	Јесте.	Вукашин,	тај	самозвани	краљ.
—	Страхота!	—	ухвати	се	Вук	за	главу.	—	Шаље	убицу	на

тебе,	 а	 ти	 му	 пре	 четири	 месеца	 дао	 на	 управу	 Скопље	 и
околину!

Урош	се	налакти	на	наслоњачу	од	столице	и	 загледа	 се	у
полумрачни	угао	одаје:

—	По	писаном	и	неписаном	слову	закона	—	рече
—	требало	би	да	ме	поштује	као	родитеља,	духовног	оца,

царског	сина	и	цара,	а	он	шаље	убицу	на	мене.
—	Вукашин?	Убицу?	—	узвикну	Лазар.
—	 Да,	 убицу	 Вукашин…	 Послао	 га	 да	 ме	 убије	 ноћу,	 у

постељи.	 То	 може	 само	 син	 Мрњавин,	 јер	 је	 огрезао	 у
незахвалност	 и	 злочин.	 Каква	 страхота	 и	 понижење	 царског
достојанства!	Куд	се	дела	његова	притворна	скрушеност?	Камо
покорност	 коју	 је	 лажно	 показивао	 према	 моме	 родитељу?
Заборавио	 је	 на	 благодети	 које	 је	 Душанова	 царска	 милост
излила	 на	њега.	 Ето,	 и	 ја	 сам	му	 дао	 на	 управу	Скопље.	Али
шта	то	вреди?	Син	Мрњавин	продаје	душу	ђаволу.

—	А	убица?	Ко	га	је	ухватио?	—	упита	Боровина.
—	Крајимир	 и	Дамјан,	 синови	 деспота	Оливера.	 Ваљани

младићи!	—	рече	кнез	Лазар.
—	 Не	 бих	 рекао	 да	 су	 баш	 ваљани	 —	 прогунђа	 цар

мргодно.	 —	 Постали	 су	 непослушни,	 пустопашни.	 Убицу	 су
ставили	 на	 муке,	 а	 затим	 га	 предали	 џелату,	 иако	 сам	 им
наредио	да	га	пусте	на	слободу.

—	Да	пусте	убицу?	—	прену	се	Вук.
—	Дабоме,	јер	он	није	крив!
—	Да	ли	би	био	крив	да	те	је	преклао	у	постељи?
—	упита	Боровина.
—	 Ни	 у	 том	 случају,	 премда	 би	 морао	 бити	 погубљен.



Кривицу	носи	на	својој	души	онај	који	га	је	послао	да	с	ножем
у	руци	јуриша	на	свога	цара.

Три	витеза	се	погледаше.	Иако	су	добро	познавали	Уроша
и	 његову	 млаку	 нарав,	 овакав	 став	 их	 запрепасти.	 Они	 се
стадоше	смешити	и	привидно	одобравати	цару,	као	што	се	чини
према	деци	или	онима	који	су	кратки	умом.

Међутим,	 Урош,	 иначе	 сумњалица	 и	 неповерљив,	 осети
ниподаштавање.	 На	 образима	 му	 букну	 руменило,	 а	 у	 очима
блесну	срџба:

—	Доста	 о	 томе!	—	 рече.	—	 Дошао	 сам	 у	 Крушевац	 из
других,	 много	 важнијих	 разлога.	 Одлучио	 сам	 да	 овамо
позовем	све	српске	великаше,	па	да	ту	заједнички	покушамо	да
их	уразумимо.

Чинило	се	да	цар	очекује	одобравање.	Мислио	је	да	ће	на
лицима	витеза	видети	знаке	одушевљења,	али	се	кнез	Лазар	и
Боровина	намрштише,	а	из	очију	Вука	Бранковића	севну	злоба;
око	уста	му	заигра	подругљиви	осмех.

—	Не	 свиђа	 вам	 се	 мој	 предлог?	—	 рече	 Урош	 слежући
раменима	и	гледајући	у	модрикасте	нокте	на	својим	рукама.	—
Не	захтевам	да	се	са	мном	сложите	и	нећу	вас	нагонити	на	то.
Не	одобравате	ми?	Лепо!	Не	морате!	Мислио	сам	да	вам	у	вези
с	овим	позивом	изнесем	своје	даље	намере,	а	овако…	ништа.

Урош	устаде	и	усхода	се	по	одаји.	Чизмице	од	жуте	телеће
коже	 тупкале	 су	 по	 гранитним	плочама	 на	 поду.	 Танке	 ноге	 у
припијеним	 чакширама	 правиле	 су	 ситне	 кораке.	 Вук
Бранковић	 се	 пакосно	 смешио.	 Насмеја	 се	 и	 витез	 Боровина.
Кнез	 Лазар	 им	 је	 очима	 давао	 знаке	 да	 се	 уозбиље,	 али	 се
насмеја	 и	 он	 кад	 виде	 да	 цару	 испод	 свиленог	 жупана
љубичасте	 боје	 извирује	 грудњак	 постављен	 јагњећом	 кожом.
Иако	је	те	године	месец	септембар	био	топао	и	спаран,	Урош	се



није	одвајао	од	свога	топлог	грудњака.
—	Себарска	неодлучност,	 себарске	навике,	па	и	 себарски

грудњак!	—	прогунђа	Вук.
Цар	се	прену	и	стаде	пред	витезе:
—	Треба	ли,	дакле,	тај	скуп	одржати	или	не?
—	Не!	—	рече	Вук.
—	И	ја	сам	против!	—	додаде	Боровина.
—	А	Лазар?	Шта	он	мисли?	—	усиљено	се	насмеши	Урош.
—	Ово	је	шеснаеста	година	откако	је	умро	цар	Душан,	бог

нека	 се	 смилује	његовој	 души	—	отпоче	 кнез.	—	Дан	његове
смрти	значи	почетак	наше	несреће.	За	то	време	свако	је	од	нас
видео	шта	сме	и	може.	Због	тога	је	самовоља	великаша	нарасла
дотле	 да	 се	 данас	 налазимо	 пред	 сломом.	 Ја	 лично	 досад	 сам
имао	 преко	 педесет	 оружаних	 сукоба	 с	 Николом
Алтомановићем	 и	 његовим	 разбојницима.	 Попуштао	 сам	 и
подносио	у	нади	да	ће	насилник	стећи	памет.	Узалуд.	Прошле
године	отео	ми	 је	Рудник	са	околином,	а	моје	сестриће,	браћу
Мусиће,	протерао	са	њихових	поседа.

—	 Јесте,	 такво	 је	 стање,	 сасвим	 тако!	 Све	 знамо	 и	 све
разумевамо!	—	рече	Урош.

—	Стање	је	такво!	—	повиси	тон	Лазар.	—	Због	тога	се	и
спремам	 да	 с	 војском	 упаднем	 у	 његову	 земљу,	 да	 га	 научим
памети.

—	Не!	То	никако!	Само	не	то!	—	убрза	цар.
—	 Ваљда	 да	 чекам	 његове	 ратнике	 у	 својој	 земљи?	 С

Алтомановићем	нема	шале!
—	Покушаћемо	да	их	уразумимо!	—	рече	Урош.
—	Да	уразумиш	разбојнике?	—	мргодно	добаци	Боровина.
Лазар	настави:
—	Обавештен	 сам	 преко	 поузданих	људи	 да	 се	 тај	 витез



увелико	спрема	да	ме	нападне	и	да	ме	протера	са	рођене	земље.
Више	 пута	 молио	 сам	 га	 да	 се	 смири,	 предлагао	 му	 нагодбу,
нудио	кумство,	па	ништа.	Сад	сам	начисто	да	између	нас	мора
доћи	до	већег	сукоба.	Он	и	даље	хвата	моје	људе,	батина	их	и
баца	у	тамницу.	Тако	изгледа	витез	који	носи	титулу	жупана!

—	А	не	помињеш,	добри	мој,	да	његови	себри	пребегавају
у	твоју	земљу?	—	зажмири	Урош.

—	Они	беже	од	суровог	господара.	Спасавају	своја	леђа	и
главе.

—	То	 је	 тачно!	—	сложи	се	Урош.	—	Али	они	по	 закону
припадају	Алтомановићу…

Кнез	оћута	и	загледа	се	у	питоме	очи	Урошеве,	али	у	њима
не	 примети	 знаке	 узбуђења.	 Чинило	 се	 да	 сина	 и	 наследника
цара	Душана	ни	злочини	и	насиља	не	могу	да	узбуде.

Лазар	продужи	да	говори.	Он	до	ситница	изнесе	зло	стање
које	 влада	 у	 областима	 некадашње	 Душанове	 царевине:
Страцимировићи	и	Балшићи	крве	се	у	Зети,	браћа	Дејановићи,
Драгаш	 и	 Константин,	 угрожавају	 свога	 стрица	 Богдана.{2}
Краљ	Вукашин	се	отворено	спрема	да	с	војском	продире	према
северу,	пошто	 је	 од	цара	преузео	власт	у	Скопљу;	његов	брат,
Јован	Угљеша,	прети	да	чак	из	Тракије	крене	војску,	да	стигне
до	Косова	и	оплени	земље	Вука	Бранковића.

—	 Између	 српских	 великаша	 завладала	 је	 мржња	 какву
свет	није	видео	—	заврши	кнез.

—	 А	 ко	 је	 за	 то	 крив?	 —	 букну	 Урош,	 па	 не	 чекајући
одговор,	настави	скоро	без	даха:

—	Дошао	 сам	 у	Крушевац,	 јер	 се	 уздам	 у	 оданост	 кнеза
Лазара.	А	шта	је	сад	ово?	Из	његових	очију	читам	прекор,	а	из
призвука	речи	осуду!	Осећам	из	дубине:	кнез	Лазар	сматра	да
сам	ја	једини	крив	за	зло	стање	које	је	настало	у	нашој	земљи.



Нека	 умрем	 као	 безбожник	 ако	 сам	 икад	 икоме	 пожелео
пропаст!	Упамти,	кнеже	—	пискавим	гласом	подвикну	Урош	—
зло	стање	не	стварају	добри,	него	зли!

—	Тако	је!	—	добаци	Вук	смешећи	се.	—	Зли	га	стварају,	а
добри	припремају!

Цар	се	трже,	погледа	га	и	уздахну:
—	Вук	Бранковић	ми	се	подсмева	—	рече.	—	Хоће	да	ми

докаже	 да	 је	 добро	 горе	 него	 зло.	 А	 витезу	 Боровини	 све	 је
равно.	Њему	 је	 најважније	 да	 се	 туче,	 остало	 га	 се	 ништа	 не
тиче!	Него,	видим	да	ми	овде	нема	уточишта.	Сви	сте	уверени
да	сам	ја	крив	за	сва	недела	и	неправде	које	се	годинама	чине	у
нашој	земљи.

—	Светли	царе	—	отпоче	Боровина	 смешкајући	 се	—	по
својој	 бистрини	 добро	 си	 осетио	 шта	 мислимо,	 не	 само	 нас
тројица	него	сви	поштени	у	овој	земљи.

—	 Ето,	 ето!	 —	 завика	 Урош.	 —	 Знао	 сам	 то,	 јер	 моје
сумње…	 Кроз	 уста	 овога	 витеза	 испољавају	 се	 подозрења
хиљаде	оних	који	ме	окружују!	Свака	невоља	на	мене!	Не	знам
већ	шта	да	предузмем!

Цару	навреше	сузе	на	очи.	Кршећи	руке,	очајно	настави:
—	Признајем!	Крив	сам!	Носићу	крст	на	својим	плећима!
—	И	носићеш	га!	—	добаци	Боровина.	—	Али	треба	имати

снаге	и	изнети	га	до	Голготе.	То	није	сваком	дато!
Урош	раширених	очију	погледа	у	витеза,	онда	саже	главу	и

стаде	шапатом	изговарати	молитве.
—	Није	важно	ко	је	крив!	—	рече	Лазар.	—	Сад	нам	ваља

одлучити	шта	треба	да	радимо	да	се	стање	поправи.	Најпре,	сви
смо	против	тога	да	се	великаши	наново	позивају	на	преговоре.
Осим	 вређања	 царске	 величине	 и	 понижавања	 нашег
достојанства,	 од	 тих	 неваљалаца	 ништа	 друго	 нећемо	 чути.	С



њима	 треба	 општити	 мачем	 и	 копљем.	 Посмицати	 главе
најдрскијима,	остали	ће	постати	покорни.

—	Онда	значи	брат	на	брата?	—	затрепта	Урош.
—	Само	тако!	—	одврати	кнез.
—	Све	побити!	—	викну	Боровина.	—	Неваљалце	предати

џелату!
—	Не,	не!	То	никако!	—	затресе	главом	и	рукама	цар.	—

Братоубилачки	рат	не	желим.
—	 Не	 жели	 га	 нико!	 —	 рече	 Боровина.	 —	 Али	 у	 овом

случају	се	мора.
—	Не	мора!	—	плану	Урош.	Вук	се	накашља:
—	Какви	бесплодни	разговори!	рече.	—	Од	нашег	јаловог

мудровања	никога	глава	неће	заболети.
—	Бесплодни,	јалови…	Дабоме.	Тако	и	мора	бити	—	рече

цар.	 —	 Вас	 тројица	 осуђујете	 друге	 а	 не	 увиђате	 да	 својим
ставом	и	сами	правите	раздор…	Цар	је	као	отац.	Он	води	бригу
о	свој	својој	деци.	Добре	похваљује,	непослушне	кори,	али	их
све	подједнако	воли.	Ако	се	између	себе	покошкају,	он	је	ту	да
изглади	неправду	и	да	ствар	доведе	у	ред.	Па	и	оног	најгорег,
огрезлог	у	неваљалство,	мора	да	наведе	на	прави	пут.	 Зар	 сте
заборавили	 причу	 о	 заблуделом	 сину?	 И	 ви…	 Данас	 сте
случајно	 сложни.	 Да	 ли	 то	 значи	 да	 сутра	 нећете	 један	 на
другог	насрнути?	Ја	вас	сматрам	за	најоданије	пријатеље,	а	ви
ни	 трунке	 себе	 нећете	 да	 уложите	 да	ме	 разумете…	Турци	 су
заузели	Дренопољ	и	Пловдив.	Осећам,	 прогутаће	 и	 нас,	 а	ми,
грешни,	 сами	 себе	 сатиремо…	 Не	 желите	 да	 вам	 великаши
дођу	у	Крушевац?	Лепо.	Не	желим	их	ни	ја…

—	Ето	ти	сад!	—	упаде	Боровина.	Цар	га	попреко	погледа:
—	Хоћу	 још	 једном	 да	 их	 позовем	молећи	 бога	 да	 се	 не

одазову…



—	А	добар	отац?	А	заблудели	синови?	—	насмеши	се	Вук.
—	Доћи	ће	већ	и	то	на	ред	—	замишљено	одврати	цар.	—

А	ти,	добри	МОЈ,	не	чуди	се.	Најпре	саслушај	шта	ћу	рећи,	па
онда	прави	упадице.	Дакле,	послаћемо	поклисаре	с	позивом	за
састанак,	али	само	некима…

Урош	 устаде,	 па	 стављајући	 руке	 на	 крста	 стаде
исправљати	леђа.

—	О,	брате	—	рече	—	како	вама	све	мора	да	се	каже.	Не
можете	да	осетите	шта	желим…	У	последње	време	нестају	ми
уходе	 које	 шаљем	 у	 области	 та	 проклетих	 великаша.	 Преко
двадесет	људи	похватано	је	и	побијено	или	бачено	у	тамницу.

—	Ко	их	хвата?	—	упита	Вук.
—	Заблудели	синови!	—	добаци	Боровина.
—	 Дотераћу	 ја	 њих	 да	 буду	 мекани	 као	 восак!	—	 севну

очима	Урош.
Три	 витеза,	 навикнута	 на	 цареву	 недоследност,	 на	 ову

претњу	остадоше	хладни.
—	 Ето,	 због	 чега	 желим	 да	 шаљем	 поклисаре	 —	 рече

Урош.	 —	 Они	 ће	 позвати	 великаше,	 на	 првом	 месту	 краља
Вукашина	 и	 Николу	 Алтомановића,	 а	 у	 исто	 време	 видеће	 и
чути	шта	се	по	њиховим	дворовима	ради	и	говори.	Дознао	сам
да	краљ	Вукашин	спрема	војску	за	поход.	Уз	ту	вест	стигла	је	и
друга:	да	намерава	Турке	да	нападне.	Он	лично	о	томе	није	ме
обавестио.	Па	и	да	јесте,	ја	му	ни	слова	не	верујем.

—	Ово	може	да	се	прихвати!	—	рече	Вук.
—	Поклисари-уходе!	—	насмеја	 се	 Боровина.	—	И	 то	 да

чујем	док	нисам	умро!
—	То	 и	 други	 владари	 раде!	—	 плану	Урош.	—	И	 ти	 то

знаш,	али	твоја	осиона	и	заједљива	природа	не	може	да	мирује!
Послаћемо	 поклисаре!	 —	 добаци	 кнез	 Лазар.	 —	 Али,



светли	 царе,	 најпре	 нам	 реци	 прави	 разлог	 због	 чега	 си
напустио	Скопље?

Напустио	сам	тај	 град,	 јер	не	желим	да	ме	убију.	Милије
ми	је	да	умрем	природном	смрћу,	према	божјој	вољи.

После	 подужег	 надмудривања	 и	 натезања	 три	 витеза
разумеше	 због	 чега	 је	 цар	 дошао	 у	 Крушевац:	 треба	 слати
поклисаре-уходе.	Мада	су	били	одани	Урошу,	три	витеза	у	току
разговора	 осетише	 како	 их	 он	 искушава	 и	 како	 њихово
стрпљење	ставља	на	пробу.	Витез	Боровина	осети	да	цар	нешто
скрива.	Због	тога	одлучи	да	прекине	двосмислене	и	неубедљиве
примедбе	и	предлоге	цареве:

—	 Према	 свему	 што	 смо	 чули	—	 рече	—	 ти	 си.	 светли
царе,	побегао	из	Скопља?

—	Тако	изгледа!	—	слеже	раменима	Урош.	—	Нисам	баш
побегао,	 премда	 би	 се	 могло	 рећи,	 јер	 сам	 отишао	 ноћу,
кришом.	 Ипак	 сам	 најпре	 наредио	 Димитрију	 Војиновићу,
заповеднику	коњице	и	пешадије,	да	брани	Скопље.

—	Од	кога?	—	упита	Вук.
—	 Како	 »од	 кога«?	 Од	 Вукашина,	 сина	 Мрњавина.	 Тај

напасник	тренутно	се	налази	у	Прилепу,	спрема	војску.	Хоће	да
ме	нападне,	да	ме	збаци	с	престола.

Поћутавши	мало,	Урош	додаде:
—	Управо,	ја	нисам	овамо	дошао	из	Скопља.
—	Него?	—	прену	се	Лазар.
—	Из	Неродимља.
—	 Господе!	 —	 плану	 Боровина.	 —	 Чему	 то	 завијање	 и

увијање?
—	А	шта	то	теби	смета,	добри	витеже?	—	зажмири	цар.	—

Зар	 је	важно	одакле	сам	дошао?	Због	чега	баш	теби	морам	да
полажем	рачуне?



—	То	од	тебе	не	тражим!	—	одврати	витез.	—	Али	зар	нас
тројица	 нисмо	 својим	 поступцима	 доказали	 колико	 смо	 ти
одани?	 Ако	 треба,	 и	 животе	 ћемо	 положити	 за	 тебе,	 а	 ти	 се
према	нама	понашаш	као	према	осталима.

—	Није	мени	лако!	—	плачевним	гласом	отпоче	Урош:	—
Ја	сам	као	онај	кога	су	змије	уједале.	Отишао	сам	у	Неродимље
да	видим	какво	стање	тамо	влада.	Тренутно	у	том	граду	налази
се	Југ-Богдан,	ваљан	витез.	Бог	му	дао	среће	и	здравља!	Он	ми
је	одан	и	такав	ће	остати	до	смрти.

—	А	ми?	—	упита	Вук.
—	 Ви?	 —	 прену	 се	 цар.	 —	 Разуме	 се	 да	 и	 вас	 ценим,

премда	 много	 запиткујете	 и	 тражите	 од	 мене	 да	 говорим	 о
стварима	 које	 засецају	 у	 моја	 лична	 осећања.	 Ето,	 докле	 је
дошло…	Скоро	сам	постао	цар	потукач.	Куд	год	одем,	бавим	се
тренутно…	Ја	се	и	овде	у	Крушевцу	налазим	тренутно.

—	 Еј,	 наопако!	 —	 пљесну	 Боровина	 длановима.	 —	 Све
тренутно!

—	Па	да!	Све	зависи	од	прилика	и	расположења
—	 пркосно	 одврати	 цар.	—	 Уосталом,	 с	 мојим	 покојним

оцем	ви	не	бисте	смели	овако	разговарати.
—	 Тако	 је!	 —	 добаци	 Вук.	 —	 Овакви	 разговори	 с	 њим

нису	били	потребни.
—	Значи,	ја	сам…	—	запе	цар.
—	Онда	су	биле	такве	прилике	—	прекиде	га	Лазар.
—	 Наши	 стари	 сами	 су	 стварали	 прилике,	 а	 о

расположењу	нису	водили	рачуна	—	рече	Боровина,	па	додаде:
Код	њих	ништа	није	било	тренутно,	него	трајно	и	сигурно.
—	Биће	и	сад.	Биће…	—	неубедљиво	рече	Урош.
—	Биће,	биће…	Родиће	једном	и	на	врби	грожђе!
—	прогунђа	Боровина.



Цар	Урош	и	три	витеза	сложише	се	да	пошаљу	поклисаре-
уходе	 у	 земље	 Николе	 Алтомановића	 и	 краља	 Вукашина.
Најпосле,	уморни	и	рђавог	расположења,	у	време	треће	смене
ноћне	страже	пођоше	на	починак.

	



Глава	друга

	
	

Сто	двадесет	коњаника,	напустивши	Крушевац,	ударише
према	 југу	 и	 ускоро	 замакоше	 иза	 шумарица	 које	 су	 по
ћувицима	десно	и	лево	бујале	скривајући	кривудави	и	џомбасти
пут.	 Иза	 ратника	 остајала	 је	 беличаста	 прашина	 и	 као	 иње
падала	по	трњу	и	рујеву	лишћу.	Топот	коњских	копита	разбијао
је	јутарњу	тишину.

Одред	 коњаника	 није	 одмакао	 ни	 десет	 стреломета,	 кад
најстарији	 међу	 четири	 витеза,	 Стефан	 Мусић,	 диже	 руку	 и
викну:

—	Уја!	Сјашите!
Поворка	 застаде.	 Витези	 одјахаше	 коње	 и	 заведоше	 их	 с

пута	 на	 један	 пропланак.	Пратиоци,	мислећи	 да	 ће	 ту	 подуже
остати,	 поведоше	 се	 за	 њима	 па	 и	 они	 сјахаше.	 Коњи,	 иако
недавно	 изведени	 из	 стаја,	 навалише	 да	 пасу	 суву	 траву,	 у
бокорима	ижђикљалу	око	жбунова.

Стефан	Мусић	имао	је	око	двадесет	пет	година.	Иако	млад,
био	 је	 озбиљан	 и	 самоуверен	 витез.	 По	 јакој	 доњој	 вилици	 и
кукастом	 носу	 са	 широким	 ноздрвама,	 као	 и	 по	 црним
живахним	 очима,	 јасно	 се	 видела	 неустрашивост	 ратника	 и
способност	за	брзе	одлуке.

Лазар	Мусић	је	мало	личио	на	свога	брата.	Имао	је	смеђу
косу,	оретке	брчиће	и	зелене	очи.	Око	танких	усана	лебдео	му	је
подругљиви	осмех.	Његове	шале	и	досетке	препричавале	су	се
по	 дворовима	 великаша,	 међу	 нижом	 властелом	 и	 себрима.



Због	њих	се	младић	неколико	пута	тукао	на	мегданима,	 јер	су
обично	прелазиле	границе	дозвољеног.

Браћа	Мусићи	 били	 су	 сестрићи	 кнеза	Лазара	 и	 уживали
његову	наклоност	и	заштиту.	Они	су,	пак,	свога	ујака	волели	и
служили	му	одано.

Остала	 два	 витеза,	 Крајимир	 и	 Дамјан,	 били	 су	 синови
Јована	 Грчинића	Оливера,	 ватреног	 присталице	 цара	 Душана.
Оливер	је	на	двору	у	Скопљу	био	доместик{3}	у	миру,	а	у	рату
велики	војвода,	док	није	добио	на	управу	од	цара	овчепољску,
тиквешку	и	мориховску	област	с	титулом	деспота.{4}	Одважни
витез	 био	 је	 цењен	у	Србији,	Византији	и	 западним	 земљама.
Углед	му	је	особито	порастао	због	личне	културе	и	познавања
страних	 језика.	 После	 смрти	 оставио	 је	 своју	 задужбину,
манастир	Лесново,	и	синове	Крајимира	и	Дамјана,	васпитане	у
ритерском	Духу.

Старији	 брат	 Крајимир	 био	 је	 изврстан	 борац	 на	 мачу	 и
копљу.	 Ту	 вештину	 изучио	 је	 од	 витеза,	 потомака	 славних
крсташа	 који	 су	 се	 под	 Ричардом	 Плантагенетом	 и	 немачким
ритерима	Фридриха	Барбаросе	борили	у	Палестини	за	Христов
гроб.	 Младић	 је	 две	 године	 боравио	 у	 Француској,	 Италији,
Германији	 и	 Млетачкој	 Републици	 и	 отуд	 донео	 рецепте	 за
мелеме,	 записе	 и	 басме	 за	 исцељивање	 рана	 и	 скупоцени	мач
који	су	исковали	шпански	ковачи.{5}	Говорило	се	да	нема	витеза
у	Србији	и	Византији	који	би	се	с	Крајимиром	могао	мерити	у
вештини	борење	и	ритерском	понашању.

Али	 о	 млађем	 брату	 Дамјану	 кружиле	 су	 приче	 друге
врсте.	 Једни	 су	 говорили	 да	 младић	 има	 жарку	 жељу	 да	 се
закалуђери;	други	да	воли	весело	друштво	и	добро	вино;	трећи
да	је	склон	љубавним	пустоловинама.	И	доиста,	сви	су	били	у
праву.	 Дамјан	 је	 често	 одлазио	 у	 манастир	 Дечане	 и	 с



калуђерима	 читао	 и	 тумачио	 Свето	 писмо	 новога	 завета,
расправљао	 о	 богу	 и	 божјим	 угодницима	 и	 с	 грчког	 преводио
типике{6}	 и	 тропаре	 намењене	 свецима.	 Због	 тога	 је	 постао
омиљен	у	манастиру,	што	му	није	сметало	да	уз	пехар	доброг
вина	проведе	по	коју	бурну	ноћ	на	дворовима	великаша,	или	да
с	лаутом{7}	у	рукама	подиђе	под	балкон	каквог	замка	и	својом
песмом	 изазове	 лепотицу	 девојку,	 да	 јој	 добаци	 два-три
пољупца	и	да	шмугне	у	ноћ	заваравајући	траг	потери.	Трговци,
који	 су,	 нудећи	 своју	 робу,	 несметано	 пролазили	 кроз	 све
области,	 причали	 су	 да	 је	 један	 великаш	 из	 околине	 Врања
уценио	Дамјанову	 главу	 и	 на	 јеванђељу	 се	 заклео	 да	 ће	му	 је
својеручно	одсећи	ако	му	обесни	момак	падне	жив	у	руке.

Кад	 млади	 витези	 поседаше	 на	 траву,	 Стефан	 Мусић
проговори:

—	Добили	смо	од	цара	и	кнеза	писмене	налоге	с	печатима
и	потписима	и	упутства	куда	треба	да	идемо	и	шта	да	чинимо.
Треба	две	ствари	имати	на	уму:	пре	свега,	ми	смо	поклисари	и
тако	 се	 морамо	 држати.	 Затим,	 скрећем	 вам	 пажњу	 да	 добро
отворите	очи	и	уши	и	да	упамтите	све	што	чујете	и	видите.

—	Наша	 главна	 дужност	 је	 да	 уходитмо,	 и	 уходићемо	—
рече	Лазар	Мусић.	—	Гледаћемо	и	слушаћемо	све	што	није	за
гледање	и	слушање,	а	пре	свега,	Дамјан	и	ја	видећемо	Достану,
лепу	 синовицу	 Николе	 Алтомановића.	 Нас	 двојица	 идемо	 у
његову	област	и	немојте	 се	изненадити	ако	отуд	доведемо	тог
таоца	женског	рода.	А	кад	се	вратимо	у	Крушевац,	мој	друг	и	ја
вући	ћемо	сламчице.	Ко	извуче	краћу,	његова	је	девојка.

—	То	је	ваша	ствар	—	насмеши	се	Стефан.	—	Али	добро
упамтите:	мачеве	немојте	потрзати	без	 велике	невоље,	 јер	 сте
поклисари.

—	Паметно	 и	 врло	 непоштено!	—	одврати	Лазар	Мусић.



—	Ми	смо	уходе	које	штити	право	поклисарства.	Наши	стари
сигурно	се	не	би	примили	ове	улоге.

—	 О	 томе	 нећемо	 расправљати	 —	 рече	 Стефан.	 —
Крајимир	и	ја	посетићемо	краља	Вукашина	у	Скопљу,	Прилепу
или	 где	 буде.	 Знамо	 да	 скупља	 војску	и	 да	 припрема	поход,	 а
исто	 тако	да	проноси	вести	да	ће	на	Турке.	Међутим,	постоји
подозрење	да	тај	самозвани	краљ{8}	намерава	да	изненади	цара
Уроша,	да	га	убије	или	баци	у	тамницу	и	да	се	дочепа	царског
престола.	И	ево,	браћо	моја,	 заклињем	се	у	свога	заштитника,
светога	Јована	Крститеља,	да	ћу	својом	руком	убити	издајника
ако	 се	 уверим	 да	 су	 те	 сумње	 оправдане.	 Пре	 две	 недеље	 у
Скопљу	је	ухваћен	човек	кога	је	Вукашин	послао	да	убије	цара.

—	Тако	 је!	—	узвикну	Дамјан.	—	Ко	 то	 зна	 боље	од	нас
двојице!	Мој	брат	и	ја	смо	ухватили	убицу	баш	када	је	с	ножем
у	руци	улазио	у	цареву	собу.	Предали	смо	га	џелату.	Неваљалац
је	умро	на	мукама,	а	није	хтео	да	ода	ко	га	је	послао	у	Скопље
да	убије	цара.

—	Онда	и	не	знате	да	му	је	газда	краљ	Вукашин?	—	упита
Лазар	Мусић.

—	 Не	 знамо,	 али	 наслућујемо.	 Исто	 тако	 не	 знамо	 због
чега	тај	самозвани	краљ	скупља	војску.	По	једнима	намерава	да
упадне	 у	 земљу	 Алтомановића,	 својих	 заклетих	 непријатеља,
по	 другима	 хоће	 кнеза	 Лазара	 да	 нападне.	 Трећи	 тврде	 да	 се
спрема	 против	 цара,	 свога	 добротвора,	 а	 четврта	 да	 хоће	 на
Турке	 који	 су	 прошле	 године	 заузели	Пловдив,	 богат	 и	 добро
утврђен	град	у	Тракији,	а	овог	пролећа	и	Дренопољ.	Можда	су
тврдње	 ових	 последњих	 оправдане,	 јер	 су	 Турци	 озбиљно
угрозили	земље	деспота	Јована	Угљеше,	брата	Вукашинова.

—	 Какве	 Турке	 помињеш!	—	 рече	 Лазар.	—	 Ко	 на	 њих
сада	 мисли!	 Вукашину	 је	 важније	 да	 уништи	 Николу



Алтомановића	 или	 да	 се	 дочепа	 царског	 престола.	 Десетак
хиљада	 варвара	 из	Азије	 за	њега	 и	његовог	 брата	Угљешу	 не
представљају	никакву	опасност.	Уосталом,	ти	и	Крајимир	идете
као	 поклисари	 у	 његову	 земљу,	 па,	 ако	 не	 будете	 ишли
спавајући,	 верујем	 да	 ћете	 све	 дознати.	 Дамјан	 и	 ја	 идемо	 у
зољино	гнездо,	међу	злоће	Алтомановића.	За	њих	сам	чуо	да	ни
поклисаре	не	поштују.

—	 У	 овом	 случају	 поштоваће	 —	 рече	 Крајимир.	 —
Снабдевени	 сте	 царским	 печатом,	 а	 поклисарима	 се	 глава	 не
сече.

—	Не	сече	се	јавно	—	одврати	Лазар.	—	Они	се	убијају	из
заседе,	мучки,	па	се	не	зна	ко	је	крив.	Него,	паде	ми	на	памет
нешто	 добро	 и	 корисно…	 Како	 би	 било	 да	 Дамјан	 и	 ја	 мало
придавимо	или	заголицамо	ножем	око	врата	оног	старог	лисца,
Николу	Алтомановића?

—	То	је	невитешки	и	не	доликује	поклисарима	—	испречи
се	Крајимир.

—	Он	 је	мене	и	мога	брата	Стефана	протерао	из	очинске
земље	—	 одврати	 Лазар.	—	 Отео	 нам	 Рудник	 са	 околином	 и
побио	 би	 нас	 да	 се	 нисмо	 благовремено	 дочепали	 шуме	 и
планине	Вујна.	Мој	брат	Стефан	избегава	да	говори	о	томе,	као
она	удовица	што	не	помиње	два	мужа	која	је	сахранила,	удала
се	за	трећег,	а	о	четвртом	сања.

Али	 Стефану	 и	 Крајимиру	 није	 било	 до	 шале.	 Приче	 о
Николи	Алтомановићу	и	његовом	брату	Томи	разнеле	су	се	по
целој	Србији,	Македонији	и	Тракији.	Себри	који	су	бежали	из
њихових	области	и	стизали	у	земљу	кнеза	Лазара	са	ужасом	су
причали	о	тамницама.	Ти	бегунци	били	су	главни	узрок	мржње
Алтомановића	према	кнезу	Лазару.	Жупан	је	захтевао	да	му	се
пребеглице	врате,	а	кнез	је	за	њих	нудио	откуп,	јер	је	знао	шта



чека	 себре	 ако	 као	 бегунци	 падну	 у	 руке	 злог	 господара.	 До
погодбе	 никад	 није	 дошло.	 Алтомановић	 је	 одбијао	 откуп,
вређао	 кнеза	 Лазара,	 претио	 и	 слао	 пљачкаше	 да	 упадају	 у
његову	земљу,	да	пале	насеља,	да	убијају	и	отимају	све	што	им
до	руку	дође.	Погранични	сукоби	били	су	свакодневна	појава,	а
Алтомановићеви	себри	пребегавали	су	и	даље.	Због	тога	су	оба
великаша	 држала	 у	 приправности	 по	 неколико	 стотина
коњаника	 и	 пешака	 и	 били	 на	 опрезу,	 очекујући	 сукобе	 већег
замаха.

Међутим,	 за	 последњих	 месец	 дана	 погранични	 сукоби
између	 две	 области	 видно	 су	 се	 смањили.	 Себри	 пребеглице
причали	 су	 да	 је	 један	 велики	 одред	 коњаника	 под	 вођством
Прељуба	 Данојлића,	 заповедника	 жупанове	 војске,	 отишао	 на
југ,	 вероватно	 да	 упадне	 у	 области	 Стефана	 Реље	 или	 краља
Вукашина.	 Према	 земљи	 кнеза	 Лазара	 остало	 је	 неколико
мањих	одреда	ратника.	Њих	је	предводио	Алтомановићев	витез
Гаврило,	 названи	 Гага,	 јер	 је	 био	 црн	 као	 Азијат.	 Делатност
ових	 коњаника	 свела	 се	 у	 последње	 време	 на	 хватање	 себара
бегунаца.

Четири	 млада	 витеза,	 поделивши	 ратнике	 и	 коње,
спремала	су	се	за	полазак.

—	Још	 једном	вам	напомињем	—	рече	Стефан	Мусић	—
поклисари	сте	и	тако	се	и	понашајте.	Не	заборавите	да	смо	нас
четворица	 основа	 на	 којој	 кнез	 Лазар	 изграђује	 своју	 војну
силу.

Тако	 заврши	 Стефан	 не	 слутећи	 до	 које	 мере	 су	 његове
речи	 биле	 истините.	 Младићи	 се	 изљубише	 па	 Стефан	 и
Крајимир	 кретоше	 на	 југ,	 а	 Дамјан	 и	 Лазар	 према	 Расини.
Прегазивши	 реку,	 ударише	 узводно	 десном	 обалом	 Западне
Мораве	и	другога	дана	по	подне	стигоше	до	манастира	Жиче.



Удаљивши	се	тако	од	реке,	куда	је	водио	колски	пут,	два	витеза
одлучише	да	људе	и	коње	добро	одморе.

Сутра	зором	ратници	се	спустише	долином	Ибра	до	ушћа
у	Мораву,	а	одатле	загазише	у	област	Алтомановића,	која	се	као
појас	 простирала	 од	 планине	 Рудника	 па	 све	 до	 Конавља,
југоисточно	од	Дубровника.	Лазар	и	Дамјан	знали	су	да	жупан
најрадије	борави	у	Ужицу,	иако	је	тај	крај	на	висини,	планински
и	 с	 мало	 обрадиве	 земље.	 Два	 слива:	 десни,	 Дринин,	 и	 леви,
Западне	Мораве,	покривени	су	густом	шумом,	а	Рзав,	Ђетиња,
Скрапеж	и	Бјелица	вијугају	између	обала	пуних	овалног	стења
и	 жућкасте	 глине.	 Област	 је	 пребогата	 јеленима,	 дивљим
свињама	 и	 вуцима.	 Златиборска	 говеда	 била	 су	 на	 цени	 због
укусна	 меса	 и	 коже.	 Иако	 полудивље,	 краве	 су	 биле	 добре
млекуше.	Ипак,	себри	су	радије	гајили	овце	и	козе.	Из	ужичког
краја	 трговци	 су	 на	 велико	 откупљивали	 јабуке,	 крушке	 и
орахе,	 и	 продавали	 их	 по	 тржиштима	 других,	 удаљенијих
градова.

Тек	 што	 се	 поворка	 ратника	 дигла	 с	 бивака	 и	 кренула
остављајући	за	собом	ушће	Ибра,	кад	се	на	 једном	пропланку
слева	појавише	два	коњаника.	Они	су	се	у	касу	приближавали
поклисарима.	 Први	 је	 био	 постарији	 властелин	 господског
држања.	На	грудима	му	се	пресијавао	добро	очишћен	панцир,	а
на	глави	кацига.	О	седлу	му	је	висио	топуз	шестопер,	а	о	пасу
диван	 мач	 на	 чијем	 се	 балчаку	 блистао	 рубин	 крупан	 као
лешник.	 Иако	 добро	 опремљен	 и	 наоружан,	 властелин	 није
изгледао	 борбено.	Из	његовог	 набораног	 лица	 и	 плавих	 очију
избијала	је	благост	и	доброта.

Други	 коњаник	 био	 му	 је	 пратилац,	 свакако	 слуга,
коњушар,	а	по	нужди	и	штитоноша.	На	први	поглед	видело	се
да	 је	 себар.	 На	 ногама	 су	 му	 били	 опанци	 од	 неучињене



свињске	коже	с	длаком	окренутом	упоље,	спутани	врпцама	од
козје	 длаке.	 Широке	 чакшире	 и	 џока	 од	 бела	 ваљана	 сукна
скривали	 су	 кржљаво	 тело	 и	 неугледан	 стас.	 Мада	 је	 сунце
својски	 жегло,	 себар	 је	 на	 глави	 носио	 голему	 шубару	 од
јагњеће	коже.	Очи	пепељаве	боје	биле	су	му	ситне,	живахне	и
утекле	 у	 главу.	 О	 седлу	 голема	 парипа	 висио	 је	 господарев
штит,	а	с	друге	стране	самострел	с	три	тобоца	добро	набијена
кратким	стрелама.

Дамјан	најпре	уочи	господара:
—	Какав	угледан	витез!	—	рече.
—	 А	 штитоноша	 још	 угледнији!	 —	 додаде	 Мусић	 и

почеша	 се	 иза	 уха.	—	 Себар	 стрелац	 и	 штитоноша!	 Отресит
момак!	Као	да	га	је	родила	мајка	мушмула.

Притеравши	коња	поклисарима	витез	узвикну:
—	Нека	се	слави	име	Христово!
—	На	вјеки	вјеков!	—	прихватише	Дамјан	и	Лазар.
—	 Моје	 је	 име	 Огњен	 из	 племена	 Косанчића,	 тамо	 од

Новог	Пазара{9}	а	ово	је	Митар,	звани	Дангуба.	Служи	ме	верно
од	свога	рођења…	А	ви	ко	сте?

—	 Поклисари	 цара	 Уроша	 и	 кнеза	 Лазара.	 Пошли	 смо
Алтомановићима.	Носимо	царску	поруку	—	одврати	Дамјан.

—	 Нека	 сте	 живи,	 здрави	 и	 срећни	 у	 име	 господње!	 —
скиде	 властелин	 кацигу	 и	 прекрсти	 се.	 —	 И	 ја	 сам	 пошао
Алтомановићима.	Идем	да	молим,	да	се	понижавам,	можда	и	да
погинем.	Витез	уздахну	па	настави:

—	 Идем,	 добри	 моји,	 да	 откупим	 сина.	 Жупанови	 људи
ухватили	га	на	превару	и	бацили	у	тамницу.

—	Да	 га	 откупиш?	—	изненади	 се	Мусић.	—	 Још	нисам
чуо	да	је	некоме	пошло	за	руком	да	се	жив	извуче	из	тамнице
Николе	Алтомановића.	—	Витез	га	погледа	искоса:



—	Покушаћу	 да	 откупим	 сина	—	 рече.	—	Ако	 ми	 то	 не
пође	за	руком,	изазваћу	силеџију	великаша	на	мегдан	и	трудићу
се	да	своју	смрт	искупим	бар	једном	мртвом	главом.	Мој	слуга
Дангуба	одличан	је	стрелац.	На	сто	корака	погађа	вука	у	трку.
Његова	стрела	пробија	панцир	као	цедило.

Лазар	Мусић	погледа	кржљавог	себра	и	осмехну	се:
—	Из	 самострела	 то	 је	 могуће,	 само	 ако	 овај	 делија	 има

снаге	да	ваљано	затегне	тетиву	и	да	је	закачи	за	клинац.
—	Мој	Дангуба!	—	узвикну	витез.	—	Свако	се	превари	кад

га	 погледа.	 Жилав	 је	 он	 и	 окретан	 као	 јазавац.	 Док	 очиташ
Оченаш,	себар	ће	трипут	запети	самострел.

—	На	твом	месту,	у	то	се	не	бих	кладио	—	одврати	Лазар.
—	Да	 си	 рекао	 Вјерују,	 па	 до	 Амин	 ваљда	 би	 једном	 затегао
тетиву!

Себар	 Дангуба,	 као	 да	 није	 реч	 о	 њему,	 гледао	 је	 по
поклисарским	пратиоцима	тако	пажљиво	као	да	их	броји.

—	 Дакле,	 примате	 ли	 ме	 у	 друштво?	 —	 упита	 витез
Огњен.

—	 Врло	 радо!	 —	 одврати	 Дамјан.	 —	 С	 поклисарима	 је
лакше	ићи	кроз	разбојничку	земљу.

Оливеровић	даде	знак	руком.	Његових	шездесет	пратилаца
појахаше	 коње	 и	 поворка	 настави	 пут.	 Идући	 кроз	 шуму
четинара	 и	 пробијајући	 се	 кроз	 лесково	 шибље,	 ратници
стигоше	 до	 насеља	 Градац,{10}	 минуше	 поред	 цркве	 жупана
Страцимира	 и	 дохватише	 се	 пута	 уз	 Мораву	 према	 ужичкој
области.

Иако	 су	 већ	 ушли	 у	 земљу	Алтомановића,	 витези	 зачудо
нису	наилазили	на	оружане	људе.	Групице	себара	радиле	су	по
њивама	зазирући	од	витезова.	Унезвереним	погледима	пратили
су	коњанике,	чија	се	поворка	отегла	прашњавим	путем.



—	Нигде	наоружаног	човека!	—	рече	Дамјан.
—	Нигде!	—	слеже	раменима	властелин	Огњен.
—	Варате	 се!	—	 додаде	 Лазар	Мусић.	—	Испред	 нас	 их

нема,	али	су	нам	сигурно	за	петама.
—	Ја	сам	их	двапут	видео	—	рече	себар	Дангубић.	—	Иду

за	нама,	десно	и	лево	од	пута.	Прате	нас.
—	 А	 што	 ћутиш,	 Дангубићу?	 —	 испречи	 се	 Дамјан.	 —

Чекаш	ваљда	да	нас	поубијају	па	тек	онда	да	отвориш	уста?
—	У	присуству	господе	себру	се	не	пристоји	говорити	без

питања	—	одврати	Дангуба.
—	 У	 овом	 случају	 ја	 ти	 дозвољавам.	 Говори	 слатка

себарска	 душо,	 чим	 видиш	 да	 се	 миче	 шибље,	 или	 врх	 од
копља,	 или	 кациге…	—	 Ех!	 —	 настави	 Лазар	 —	 Бежао	 сам
једном	 овуда	 испред	 потере	 и	 једва	 главу	 изнео.	 Да	 ме	 нису
спасле	брзе	ноге	мога	вранца	који	и	сад	нешто	чуљи	уши	и	трза
главом,	ово	поклисарство	прошло	би	без	мене.

—	Овде	негде,	у	близини	ушћа	Бјелице	у	Мораву	треба	да
је	 мало	 насеље	 властелина	 Градимира	—	 рече	 Дамјан.	—	 Ту
ћемо	се	зауставити	да	одморимо	коње.

Витезима	се	није	журило.	Коњи	су	ишли	кораком.	Иако	је
сунце	одавно	прешло	зенит,	врућина	је	била	несносна.	Уз	пут	је
властелин	 Огњен	 причао	 младићима	 о	 својој	 постојбини,	 о
граду	 Трговишту{11}	 на	 реци	 Рашкој	 и	 своме	 феудалном
господару	Стефану	 Рељи	 и	његовој	 малој	 али	 храброј	 војсци.
Говорећи	 о	 своме	 сину	 Ивану,	 стари	 витез	 је	 уздисао,
застајкивао	 у	 приповедању	 и	 шапатом	 изговарао	 молитве	 и
зарицао	се	на	строги	пост.

—	Јединац	ми	је	—	рече	—	млад,	ваших	година.	Заробили
су	 га	 Алтомановићеви	 људи	 у	 долини	 Ибра.	 Ухватили	 га	 на
превару,	везали	га	и	уз	пут	тукли.	Сад	је	у	тамници,	у	ужичкој



тврђави.
—	Како	си	то	дознао?	—	упита	Дамјан.
—	 Испричала	 ми	 три	 себра	 који	 су	 од	 Алтомановића

побегли	у	нашу	област.
—	Да	ли	си	понео	новац	за	откуп?
—	Нисам.	Ако	дође	до	погодбе,	послаћу	човека	кући…
Ућуташе.	 Неко	 време	 само	 се	 чуло	 тупкање	 коњских

копита	 и	 цвркутање	 птица	 у	 жбуњу	 десно	 и	 лево	 од	 пута.
Пролазили	 су	 кроз	 земљу	 људи	 којима	 су	 мучки	 напади
најомиљенија	забава.	Због	тога	дружина	поклисара	и	њихових
пратилаца	 постала	 брижна.	 Из	 очију	 им	 је	 избијало
неспокојство.

—	 Лазаре	 Мусићу	 —	 насмеши	 се	 Дамјан	 —	 где	 су	 ти
уобичајене	шале?	Твоја	весела	нарав	овога	пута	је	затајила?	У
твојој	души	нешто	се	крупно	догађа!

—	 Ех!	 —	 одмахну	 руком	 Лазар.	 —	 Кад	 погледам	 твоје
опуштене	и	убледеле	образе	и	застрашене	очи,	изгубим	вољу	за
шалу.	Страх	је	заразна	болест.

—	Идете	као	поклисари	—	рече	властелин	Огњен.	—	Шта
вам	се	рђаво	не	може	десити.

—	 Свакако!	 —	 одврати	 Лазар.	 —	 Шта	 се	 може	 десити
добрим	 и	 ваљаним	 витезима,	 осим	 да	 нека	 стрела	 долети	 из
шибља	и	да	теби,	мени	или	моме	другу	пробије	грло.	Не	треба
се	 заваравати.	 Ми	 идемо	 међу	 људе	 за	 које	 витешко
достојанство	не	значи	ништа.

Коњи	су	ишли	тромо,	климајући	главама.	Само	је	Мусићев
вранац	 чуљио	 уши	 и	 ширио	 ноздрве.	 Десетар	 Обрад,	 ратник
широких	 плећа	 и	 космате	 главе,	 притера	 коња	 младим
поклисарима.	Скидајући	лук	с	рамена	рече:

—	Испред	нас,	на	пропланку	лево,	видим	наоружане	људе



и	неколико	коња.
—	 Врата	 се	 на	 своје	 место	 и	 чекај	 заповест!	—	 одврати

Дамјан.
—	 А	 ти,	 Дангубићу,	 јеси	 ли	 видео	 ратнике?	 —	 упита

Лазар.
—	Јесам!	—	немарно	рече	себар.
—	И	опет	си	прећутао?
—	Опет.
—	А	зашто?
—	Зато	што	ме	нико	није	питао!
—	 Во	 имја	 оца	 и	 сина!	—	 прекрсти	 се	 Лазар.	—	 Зар	 та

нисам	 дао	 право	 да	 говориш?	 Шапући,	 говори	 гласно,	 вичи,
вуци	нас	за	рукав	или	млатни	неког	по	глави	ако	шта	сумњиво
приметиш!	Тамо	напред	врви	од	коњаника,	а	он	ћути!	Море,	да
видиш	 десет,	 пет,	 једнога,	 имаш	 да	 нам	 скренеш	 пажњу.
Упамти,	 Дангубићу:	 у	 овим	 крајевима	 мува	 да	 ти	 прелета
испред	носа,	па	и	она	значи	опасност!

Себар	га	је	гледао	чудећи	се,	обазирао	се	и	вртео	на	седлу,
као	да	се	пита	говори	ли	њему.

—	Мој	Дмитар	је	ваљан	момак	—	рече	витез	Огњен.
—	Да	—	одврати	Мусић.	—	Ваљан	и	ћутљив.	Ако	буде	и

даље	ћутао,	од	нашег	поклисарства	остаће	само	успомена.
—	Имаш	очи	па	гледај!	—	добаци	Дамјан.
Не	 убрзавајући	 ход,	 поворка	 коњаника	 настави	 пут.	 На

стотинак	корака	напред	била	је	окука.
—	 На	 оном	 лакту	 упашћемо	 у	 заседу	 —	 рече	 Лазар.

Окренувши	се	ратницима	додаде:
—	Будите	спремни!	Ако	нас	нападну,	свако	је	себи	вођа.
Одред	 се	 лагано	 приближавао	месту	 где	 је	 пут	 заокретао

улево.



—	Шта	је	ово?	—	зачуди	се	Мусић.	—	Нема	заседе!
—	Нема,	стари	мој	и	искусни	ратниче!	—	добаци	Дамјан.

—	 Заседу	 праве	 бројно	 слабији…	Погледај	 пропланак	 испред
нас.

—	 Исусе	 Назарећанине,	 помилуј	 нас!	 —	 узвикну	 Лазар,
наби	 боље	 кацигу	 на	 главу	 и	 истрже	 мач.	 Пратиоци	 ћутке
потргоше	лукове	стављајући	стреле	на	тетиве.

На	пропланку	је	загустило	од	коњаника.	Било	их	је	преко
пет	 стотина.	 Не	 журећи,	 без	 реда	 се	 почеше	 спуштати	 низ
падину	и	ускоро	их	заклони	високо	шибље	У	јарузи.

—	Оставите	оружје!	—	викну	Дамјан	својима.	—	Ми	смо
поклисари.

Ратници	гунђајући	послушаше.	Покори	се	и	Лазар	и	стави
мач	у	корице.

Препрека	није	била	далеко.	Три	коњаника,	сви	у	оклопима
с	кацигама,	стајали	су	на	путу.	У	средини,	на	космату	парипу,
био	 је	 витез	 кошчате	 главе	 и	 танких	 бркова,	 црн	 у	 лицу	 као
Азијат.	Ратник	је	левом	руком	подбочио	кук,	а	у	десној	је	држао
повелики	 топуз	 окован	 сјајним	 клинцима.	 Остала	 двојица,	 на
први	 поглед	 друмске	 силеџије,	 подругљиво	 су	 гледали
поклисаре.	Из	очију	им	је	избијала	похлепа.

—	 Глумци	 су	 сви	 на	 броју.	 Сад	 ће	 почети	 представа!	—
рече	Мусић.

—	Оно	је	Гаврило,	Алтомановићев	стотинар.	Себри	га	зову
Гага	—	додаде	Дамјан,	па	се	окрете	пратиоцима	и	викну	из	свег
гласа:

—	 Не	 потржите	 оружје!	 Нећемо	 се	 тући.	 Ми	 смо
поклисари.

—	 Као	 да	 је	 то	 важно!	 —	 рече	 десни	 Гагин	 пратилац,
ратник	црвена	лица	и	модра	носа.



—	 Каква	 згодна	 мета!	 —	 прогунђа	 десетар	 Обрад
стављајући	лук	преко	рамена.

Кад	 приђоше	 на	 десетак	 корака,	 Дамјан,	 Лазар	 и	 Огњен
зауставише	коње.

—	Куда?	—	упита	Гага.
—	Жупану	Алтомановићу.	Ми	смо	поклисари	—	одговори

Дамјан.
—	Чији?
—	Цара	Уроша.
—	Е!	—	отеже	црни	витез.	—	Зар	је	тај	цар	још	у	животу?
—	 Да,	 још	 увек	 је	 жив!	 —	 насмеши	 се	 Дамјан.	 Лазар,

гледајући	искоса	Гагу,	добаци:
—	Жив	је,	и	то	живљи	него	икад,	и	спрема	се	да	вам	дође	у

походе.
—	Каква	част	за	нашег	господара!	—	искриви	уста	Гага.
—	Одакле	 долазите?	—	 упита	 његов	 пратилац	 с	 модрим

носем.
—	Из	Крушевца.
—	А,	од	Лазара	Прибца!{12}	Онога	што	отима	туђе	себре.

Данас	и	обични	пљачкаши	носе	титулу	кнеза.
—	Ко	 сте	 ви,	 и	 каквом	 господару	 служите?	—	 претећим

гласом	 добаци	 Лазар.	 —	 Данас	 и	 разбојници	 поштују
поклисаре	и	цене	достојанство	њихових	велможа.

—	Вашем	господству	до	земље	се	клањам!	—	подругљиво
рече	Гагин	пратилац.

—	Тако	ти	твог	модрог	носа,	часни	витеже,	молим	те	кажи
из	кога	си	обора	изашао?

—	Мир!	Нећемо	се	тући…	—	рече	Дамјан.
—	 Нећемо	 док	 наше	 поклисарство	 траје	 —	 одговори

Мусић.	—	А	после,	нећу	се	смирити	докле	год	овом	цвеклином



брату	не	избушим	кожу	на	пет	места.
—	 Полако,	 Мусићу!	 —	 добаци	 Гага.	 —	 Тебе	 нико	 не

напада.	Имаће	 још	 дана	 па	 ћемо	 се	 обрачуната	 ако	 ти	 је	 баш
стало	до	тога.

Гага	 се	 наже	 своме	 левом	 пратиоцу	 и	 стаде	 с	 њим
шапутати.

—	Тако	ми	бога,	у	праву	си!	—	рече	онај.	—	То	је	Дамјан
Оливеровић.	Уцена	је	наша.

—	 Јесте,	 ја	 сам	 тај!	 —	 добаци	 Дамјан.	 —	 Кад	 се	 моје
поклисарство	заврши,	тући	ћемо	се	на	смрт.	Засад	овај	разговор
нема	сврхе.

—	Добро,	 добро,	Оливеровићу!	—	рече	Гага.	—	Сад	нам
покажи	царски	налог	и	печат.

Дамјан	 извади	 из	 бисага	 замотан	 папирус,	 разви	 га	 и
показа	 печате	 цара	 Уроша	 и	 кнеза	 Лазара.	 На	 папирусу	 је
крупним	словима	био	исписан	позив	Алтомановићу	за	састанак
у	Крушевцу.

—	Не	знам	да	читам,	али	поштујем	сваки	печат	макар	био
и	од	Лазара	Прибца	—	смешећи	се	рече	Гага.

Властелин	 Огњен	 Косанчић	 није	 се	 мешао	 у	 разговор.
Бахато	понашање	црнога	витеза	и	његових	пратилаца	бацило	га
је	у	бригу.	Најпосле	прекиде	ћутање:

—	Добри	витеже	—	рече	—	 ја	и	мој	 слуга	не	припадамо
поклисарима.

—	Е!	—	прену	се	Гага.	—	Ко	си	и	куд	идеш?
—	 Идем	 Алтомановићу	 да	 откупим	 свога	 сина	 Ивана

Косанчића,	 кога	 сте	 ухватили	 у	 долини	 Ибра	 и	 бацили	 у
тамницу.

—	 Јесте.	 Ја	 сам	 га	 ухватио	 и	 одвео	 у	 Ужице.	 Срчан	 и
поносит	 момак!	 Верујем	 да	 ће	 мој	 господар	 примити	 откуп.



Зашто	не!	Само	ћеш	морати	добро	да	платиш.
Охоли	витез	одмери	властелина	презривим	погледом.
Међутим,	 из	 шибљака	 почеше	 излазити	 коњаници	 са

исуканим	мачевима.	Два	поклисара	и	њихови	пратиоци	били	су
опкољени.

—	Разоружајте	их!	—	викну	црни	витез.
—	Полако,	 јуначе!	—	добаци	Мусић.	—	Где	је	било	да	се

царски	 поклисари	 разоружавају?	 Исуса	 ми,	 потргнућемо
мачеве	 и	 тући	 се	 с	 вама	 докле	 сви	 не	 изгинемо.	 А	 онда,	 цео
ваљани	свет	пљуваће	на	вашег	господара.

—	Предајте	оружје	или	ћемо	вам	га	силом	отети!	—	викну
Гагин	пратилац	с	модрим	носем.

—	Покорићемо	се!	—	рече	Дамјан	отпасујући	мач.
—	Покајаћеш	се	због	тога!	—	добаци	Лазар	и	поведе	се	за

њим.	 Властелин	 Огњен	 и	 његов	 слуга	 без	 речи	 предадоше
оружје.

—	 Тако,	 момци!	 —	 рече	 Гага.	 —	 Сад	 пођите	 за	 нама,
Поклисарски	пратиоци,	навикнути	на	послушност,

без	отпора	дозволише	да	их	разоружају.
Гомила	 ратника	 неко	 време	 тискала	 се	 на	 узаном	 путу.

Онда,	уврстивши	се	по	четири,	крену	према	ушћу	реке	Бјелице
у	 Мораву.	 Гага	 и	 његови	 пратиоци	 подругљиво	 су	 гледали
разоружане	 ратнике,	 правили	шале	 на	њихов	 рачун	 и	 безочно
се	смејали.

Мусић	се	обрати	Дамјану:
—	Ако	 се	 извучемо	 из	 руку	 ових	 разбојника,	 целог	 века

пребациваћеш	 себи	 што	 си	 дозволио	 да	 те	 без	 борбе
разоружају.

Дамјан	 осети	 стид.	 Руменило	 му	 изби	 на	 образе.	 Али	 се
сети	 речи	 кнеза	 Лазара	 кад	 га	 је,	 при	 поласку	 из	 Крушевца,



испраћао:	 »Буди	 спреман	 на	 понижења,	 а	 можда	 и	 на	 смрт.
Прави	 витез	 мора	 да	 поднесе	 све.	 Твој	 извештај	 за	 мене	 је
драгоцен.	Због	тога	се	наоружај	стрпљењем	и	трпи	све	што	те
снађе.	 Важно	 је	 да	 издржиш	 до	 краја.	 Ако	 те	 убију,	 бићеш
освећен.	И	пази	на	Лазара	Мусића.	У	њега	је	језик	брз,	а	рука
бржа	од	памети…	На	ушћу	Бјелице	у	Мораву	има	мало	насеље,
Ту	је	господар	властелин	Градимир.	Он	ми	је	наклоњен.	Посети
га,	јер	од	њега	можеш	добити	драгоцене	податке.«

Дамјан	 се	 сети	 тих	 речи	 и	 с	 болом	 у	 души	 осети	 да	 с
муком	подноси	понижење	које	је	тек	отпочело.

—	Ипак	је	лакше	борити	се!	—	рече	за	себе.
—	Зар?	—	осмехну	се	Мусић.
—	Шта?	—	прену	се	његов	друг.
—	Чуо	сам	твоје	речи.	Истина	је:	лакше	је	борити	се,	само,

невоља	 је	 у	 томе	 што	 твој	 разум	 ради	 споро	 и	 стиже	 са
закашњењем.

У	близини	малог	насеља	на	ушћу	реке	Бјелице	коњаници
наиђоше	 на	 себре	 који	 су	 радили	 у	 пољу.	 По	 њиховим
престрашеним	 лицима	 Лазар	 и	 Дамјан	 закључише	 да	 се
сиромаси	плаше	црног	витеза	као	куге,	јер	за	његово	име	биле
су	 везане	 многе	 приче	 о	 пљачки,	 насиљу	 и	 зверствима.
Немоћни	 себри	 проклињали	 су	 обесног	 витеза,	 одлазили
врачарама	и	призивали	нечисте	силе	на	његову	главу.	И	ништа
није	 помогло.	 Није	 помогло	 ни	 бацање	 чини,	 ни	 чарање,	 ни
завета	које	су	полагали	богу	и	ђаволу.	Најпосле	себри	дигоше
руке	 од	 враџбина	 и	 остадоше	 уверени	 да	 се	 Гаги	 не	 може
дохакати.

Властелин	Градимир	становао	је	на	крају	насеља	на	једном
ћувику	 поред	 реке.	 Његова	 кућа,	 направљена	 од	 набоја,	 с
кровом	 од	шиндре,	 на	 две	 воде,	 била	 је	 ниска	 али	 пространа.



Око	куће,	између	пластова	сена	и	сламе,	налазиле	су	се	стаје	за
коње	и	рогату	марву,	брвнаре	за	смештај	жита	и	вајати,	а	мало
даље	неколико	свињаца	и	велики	тор	за	овце	и	козе.	Властелин
је	 имао	 жену	 из	 вишег	 племства,	 коју	 је	 као	 другу	 довео
однекуд,	из	долине	реке	Ситнице.	Удовица	 је	довела	 са	 собом
сина	Милоша,	младића	од	седамнаест	година,	и	десетину	слугу.

Властелин	 Градимир	 био	 је	 у	 немилости	 код	 свога
сизерена	 Николе	 Алтомановића.	 Жупан	 је	 био	 немилосрдан
према	сваком	ко	је	био	за	помирљиву	политику	кад	су	у	питању
кнез	Лазар	или	краљ	Вукашин.

Кад	стигоше	пред	насеље,	Гага	нареди	својим	коњаницима
да	 наставе	 пут	 према	 Ужицу,	 а	 он	 са	 десет	 ратника,	 два
поклисара	 и	 властелином	 Огњеном	 сврати	 до	 господара
насеља.

—	Ко	су	витези	и	куда	ћеш	с	њима?	—	упита	Градимир.
—	 Кажу	 да	 су	 поклисари	 цара	 Уроша	 и	 кнеза	 Лазара,	 а

овај	трећи	властелин	иде	у	Ужице	да	откупи	свога	сина.
—	 Отели	 сте	 им	 оружје?	 —	 заклима	 главом	 стари

властелин.	—	Царске	поклисаре	разоружавате?	Да	ли	је	то	игде
било?

—	 Не	 чуди	 се,	 стари!	 —	 охоло	 одврати	 црни	 витез.	 —
Њима	 оружје	 и	 тако	 неће	 бита	 потребно.	 Вероватно	 ћемо	 их
задржати	 као	 таоце.	 Кад	 кнез	 Лазар	 врата	 наше	 себре,	 онда
ћемо	их	пустити	нека	иду	куд	знају!

—	Поклисари	нису	таоци!	—	пресече	га	Градимир.
—	То	твоја	брига	није!	Него,	спремај	се	да	пођеш	с	нама	у

Ужице	 Алтомановићима.	 Вечерас	 имају	 гозбу,	 па	 ми	 је
наређено	да	тебе	и	твога	пасторка	Милоша	позовем.

—	Гозбу?	—	изненади	се	Градимир.	—	Није	ми	до	гозбе	и
весеља.



—	Поћи	ћеш,	јер	ти	је	наређено!	—	претећи	рече	Гага.
Лазар	 и	 Дамјан	 се	 погледаше.	 Њихов	 разговор	 с

властелином	Градимиром	био	је	онемогућен.
—	 Овога	 пута	 срећа	 нас	 је	 изневерила!	 —	 тихо	 рече

Оливеровић.
—	Изгледа	ми	да	та	богиња	радије	служи	неваљалцима!	—

додаде	Мусић.
Дан	се	већ	приближавао	крају.	Властелин	Градимир,	да	би

стигао	на	време,	похита	да	се	опреми	за	 гозбу.	При	поласку	у
кућу	довикну	слугама	да	опреме	два	коња,	па	се	обрати	своме
пасторку	Милошу:

—	 Повешћу	 и	 тебе	 у	 Ужице.	 Тако	 је	 наређено.	 Пођи	 са
мном	у	кућу	да	се	спремиш.

Младић	упре	у	њега	поглед	пун	недоумице:
—	Поћи	ћу	ако	желиш.	Више	волим	да	будем	уз	тебе	него

да	овде	стрепим	за	твој	живот.
—	Не	гунђај!	Опремај	се	и	полази	кад	ти	се	заповеда!	—

рече	Гага.
Милошеве	 сиве	 очи	 чудно	 засветлеше,	 а	 обрве	 му	 се

натуштише.	Заусти	да	одговори,	али	оћута	и	упути	се	лагано	за
очухом.

Дамјан	и	Лазар	с	дивљењем	су	посматрали	широка	плећа	и
набрекле	мишице	у	младића.	Његове	шаке,	стегнуте	у	песнице,
изгледале	су	као	два	маља.

—	Каква	 снага!	—	рече	Мусић.	—	Тек	што	 је	 изашао	 из
дечаштва,	 а	 могао	 би	 да	 се	 мери	 са	 зрелим	 и	 снажним
витезима.

—	 Истина	 је	 —	 насмеја	 се	 Гагин	 пратилац	 с	 модрим
носем.	—	Себри	причају	и	куну	се	у	 сва	чуда	да	 је	 тај	момак
прошле	зиме	ухватио	за	реп	најкрупнију	кобилу	и	извукао	је	из



штале.	Онда	су	га	прозвали	Кобилић.
—	Лажу	себри!	—	рече	Лазар.
—	 Не	 лажу,	 небеске	 ми	 светлости!	 Својим	 очима	 сам

видео	како	 та	момчина	ломи	у	 једној	шаци	коњску	потковицу
као	да	је	љуска	од	јајета.

—	Штета	 је	 за	њега	—	рече	Гага.	Младић	 је	 снажан	 али
набусит	 и	 дивљачан.	 Вероватно	 је	 да	 ће	 завршити	 у	 тамници
нашег	господара.	Алтомановићи	не	воле	непокорне.

Властелин	 Градимир	 и	 Милош	 нису	 се	 дуго	 задржали	 у
кући.	 На	 вратима	 их	 испрати	 Милошева	 мајка	 Евдокија,
стамена	 и,	 мада	 зашла	 у	 године,	 још	 лепа	 жена.	 Она	 загрли
најпре	сина,	па	мужа.

—	Свети	Ђорђе	 нека	 вас	штити!	—	 рече,	 направи	 руком
знак	крста	и,	не	погледавши	групу	ратника,	уђе	у	кућу.

Градимир	 и	 Милош	 били	 су	 свечано	 обучени.	 Имали	 су
кратке	 жупане	 вишњеве	 боје,	 украшене	 белим	 чипкама	 око
врата	и	на	крајевима	рукава.	Ту	врсту	хаљине	неколико	година
раније	 донели	 су	 као	 моду	 поклисари	 цара	 Уроша	 кад	 су	 се
вратили	 из	 Млетачке	 Републике.	 Чакшире	 љубичасте	 боје,
припијене	 уз	 тело,	 завршавале	 су	 се	 у	 ниским	 чизмицама	 с
високим	потпетицама.

Властелин	 и	 младић	 припасаше	 мачеве	 и	 бацише	 се	 на
коње	које	им	слуге	приведоше.	И	поворка	крену	према	Ужицу.

Дамјан	 је	 уз	 пут	 искоса	 посматрао	 Градимира.	 Дугачку
косу,	бркове	и	браду	пробила	је	седина,	што	се	није	слагала	са
снагом	и	живахним	покретима	властелина.	Али	млади	витез	се
сети	 приче	 која	 је	 три	 године	 раније	 кружила	 по	 Србији.
Говорило	се	да	је	Градимир	две	године	провео	у	заточеништву
у	Прилепу.	У	 тамницу	 га	 је	 бацио	 краљ	Вукашин	и	 тек	 га	 на
молбе	и	претње	цара	Уроша	и	кнеза	Лазара	пустио	уз	откуп.



У	сумрак	витези	стигоше	пред	Ужице.	На	зидовима	града
већ	су	се	палиле	буктиње,	а	труба	 је	објављивала	да	стражари
ноћне	смене	треба	да	ступе	на	своја	места.

	



Глава	трећа

	
	

Град	 Ужице	 као	 да	 је	 изникао	 из	 реке	 Ђетиње.
Полукружна	 кула	 са	 четвртастим	 торњићем	 настављала	 се	 на
вијугави	 зид	 уз	 брдо	 све	 до	 средњег	 дела	 града	 у	 облику
правоугаоника.	 На	 том	 равном	 и	 великим	 каменим	 плочама
обложеном	 платоу	 биле	 су	 зграде	 за	 боравак	 људи	 и	 стаје	 за
коње.	Три	куле	браниле	су	приступ	с	поља.	На	најузвишенијем
делу	 града	била	 је	шестоспратна	бастионска	 кула,	 а	 поред	ње
бранич-кула.	 Пространо	 двориште	 било	 је	 потпуно	 равно.
Широке	степенице	водиле	су	у	двор	са	четири	повелике	одаје.
Друге	 степенице	 биле	 су	 у	 близини	 стаја	 и	 служиле	 као
споредни	улаз	за	послугу	која	је	пословала	у	кухињи.	Низ	треће
степенице	силазило	се	у	подруме,	где	су	биле	магазе	за	смештај
хране,	 два	 бунара	и	неколико	 тамница	 у	 које	 су	 бацани	 себри
похватани	као	бегунци,	или	сужњи	од	којих	се	могао	очекивати
откуп.	Све	те	одаје	биле	су	дуж	једног	пространог	ходника	који
се	 завршавао	 ћумезом	 са	 решеткастим	 прозором	 окренутим
према	 реци.	 Ту	 су	 била	 и	 храстова	 врата,	 окована	 чавлима	 са
спољне	стране.	Та	врата	добро	 је	држала	греда	преворница	са
унутрашње	стране.

Господар	подземног	дела	града	био	је	тамничар	Мршевић,
звани	Дебели.	Дебели	Мршевић	 био	 је	 некад	 себар.	Али	 због
изузетне	снаге	и	суровости	омиле	жупану	и	овај	га	постави	за
тамничара.	 За	 Мршевића	 себри	 су	 причали	 да	 је	 у	 младости
био	 необуздан	 и	 пустопашан	и,	 ваљда	 из	мржње	према	 своме



мучитељу,	 говорили	 су	 да	 је	 једном	 за	 опкладу	 појео	 пресне
опанке	од	свињске	коже,	и	то	не	своје,	него	туђе.	Та	се	прича
дуго	одржала	ваљда	због	тога	што	је	тамничар	био	познат	као
облапорно	чељаде,	коме	јела	и	пића	никад	није	доста.

Међутим,	 Гага,	 његови	 пратиоци	 и	 поклисари	 уђоше	 у
град.	 Дамјан	 Оливеровић	 и	 Лазар	 Мусић	 се	 изненадише	 кад
своје	ратнике	угледаше	како	повезани,	два	по	два,	седе	у	једном
углу	 дворишта.	 Око	 групе	 шеткали	 су	 стражари	 са	 исуканим
мачевима.	 У	 углу	 дворишта,	 поред	 стаја	 за	 коње,	 лежало	 је
набацано	на	гомилу	оружје	поклисарских	пратилаца.

—	Шта	ово	значи?	—	упита	Дамјан.
—	 Предострожност	 —	 одврати	 Гага.	 —	 То	 је	 свакако

учињено	по	наређењу	нашег	господара.
—	Да	смо	отишли	у	Азију,	међу	варваре,	не	би	се	с	нама

овако	поступало	—	рече	Мусић.
На	 каменим	 степеницама	 појави	 се	 група	 дворана.	 У

средини	је	био	висок,	мало	погрбљен	властелин.	Његова	плава,
проседа	коса,	танки	бркови	и	оретка	брада	намах	падоше	у	очи
поклисарима.

—	 Она	 совуљага	 сигурно	 је	 Никола	 Алтомановић!	 —
шапну	Лазар	Мусић.

—	Прекрасан	домаћин!	—	одврати	Дамјан.	—	Тај	ће	нам
заврнути	шију.

Никола	 је	 био	 обучен	 у	 црну,	 до	 земље	 дугачку	 хаљину,
направљену	од	некакве	материје	која	се	на	светлости	буктиња
пресијавала.	 Млади	 Оливеровић	 је	 слушао	 о	 храбрости	 и
дрскости	 Алтомановићевој,	 али	 се	 изненади	 кад	 испред	 себе
виде	 човека	 ни	 налик	 на	 витеза.	 Жупан	 га	 је	 подсећао	 на
подмуклог	дворанина.	Покрета	господара	Ужица	били	су	спори
и	некако	неспретни.	Главу	је	држао	мало	накриво.	Због	тога	су



зелене,	 мало	 избуљене	 очи	 гледале	 искоса,	 што	 је	 човека
нагонило	 да	 буде	 у	 његовом	 присуству	 на	 опрезу.	 Изнад
превеликих	 уста	 с	 танким	 уснама	 наднео	 се	 кукаст,	 ушиљен
нос,	као	кљун	у	птице	грабљивице.

—	Овакву	кукумавку	није	родила	мајка!	—	шапну	Лазар.
Поред	Николе	стајао	 је	његов	брат	Тома,	стасит	и	наочит

витез,	ни	налик	на	свога	брата.	Имао	је	здраве,	румене	образе,
крупне	 смеђе	 очи,	 и	 добро	 неговане	 бркове.	 Био	 је	 обучен	 у
жупан	 циметасте	 боје,	 а	 о	 појасу	 му	 је	 висио	 мач	 украшен
бисерима	и	седефом.	Тома	је	бар	за	петнаест	година	био	млађи
од	 свога	 брата.	Његова	 кћерка	Достана,	 крупноока	 плавуша	 с
таласастом	 косом	 и	 бледим	 образима,	 била	 је	 предмет
обожавања	витезова,	старих	и	младих.	На	себи	је	имала	хаљину
до	земље,	љубичасте	боје.

Иако	 су	 обе	 групе	 витезова	 и	 властеле	 биле	 близу	 једна
другој,	Гага	заокружи	уста	шакама	и	викну:

—	Долазе	поклисари	цара	Уроша	и	кнеза	Лазара!
—	 Нека	 је	 слава	 богу!	 Примамо	 их	 под	 свој	 кров!	 —

пискавим	 гласом	 одврати	 жупан	 Алтомановић	 додирујући
прстима	 десне	 руке	 велики	 крст	 који	 му	 је	 на	 ланчићу	 висио
око	врата.

Поклисари	 се	 поклонише.	 Властелин	 Огњен	 Косанчић
приђе	жупану:

—	Ја	не	припадам	поклисарима	—	рече.	—	Дошао	сам	да
откупим	 свога	 сина.	 Твоји	 људи	 ухватили	 су	 га	 на	 превару	 и
бацили	у	тамницу.

—	Какво	изненађење	за	нас!	—	рече	Тома	смешкајући	се.
—	 Властелин	 Огњен	 Косанчић,	 десна	 рука	 Стефана	 Реље,
витеза	који	ведри	и	облачи	око	Новог	Пазара.

—	 Е!	—	 отеже	 жупан.	—	 Срећни	 смо	 што	 нас	 Реља	 не



заборавља!	Једнога	дана	посетићемо	га	и	с	њим	изгладити	неке
старе	 рачуне.	 —	 Обративши	 се	 властелину	 Косанчићу,
подругљиво	додаде:

—	Да	ли	си	нас	по	наређењу	свога	господара,	или	по	свом
нахођењу	удостојио	посете?

—	 Није	 сад	 у	 питању	 никакво	 достојанство,	 нити	 ми	 је
стало	до	ваших	лицемерних	изјава	наклоности	—	рече	Огњен.
—	Невоља	ме	 је	нагнала	да	дођем	до	вас.	Молим	да	уз	откуп
пустите	на	слободу	мога	сина	Ивана	Косанчића	и	да	ми	вратите
оружје	које	ми	је	ваш	стотинар	изнудио.

—	Све	ће	бити	како	бог	хоће!	—	погледа	жупан	у	небо.	—
А	сад,	свесрдно	молимо	на	со	и	хлеб…

Гледајући	у	небо,	домаћин	настави:
—	Уђите	у	наш	скромни	дом,	добри	моји!	Звезда	водиља

мудраца	са	истока	помолила	је	своје	божанско	лице	и	опомиње
да	 је	 време	 кад	 наша	 гозба	 треба	 да	 отпочне.	 Данас	 се
навршило	двадесет	и	осам	година	од	како	се	мој	отац	Алтоман
—	бог	нека	се	смилује	његовој	души	—	спасао	из	тамнице	где
га	је	вргао	цар	Душан.	Од	тада,	данашњи	дан,	Рођење	пресвете
богородице,	као	преславу	сви	Алтомановићи	празнују.

Међутим,	витези	су	сјахали	и	слуге	су	одвеле	коње	у	стаје.
Властелин	Градимир	и	његов	пасторак	Милош	стајали	су

по	страни.	Браћа	Алтомановићи	не	удостојише	их	ни	погледа.
Лепа	 Достана,	 натмурених	 обрва	 и	 напућених	 усана,

гледала	је	на	дошљаке	као	да	су	њене	слуге.	На	њу	су	кришом
бацали	погледе	дворани	из	жупанове	свите.	Али	је	црни	витез
Гаврило	сматрао	да	он	једини	има	право	да	напаја	очи	лепотом
младе	девојке.	Два	месеца	раније	он	је	запросио	Достану.	Браћа
Алтомановићи	 привремено	 су	 га	 одбили,	 али	 му	 нису
уништили	наду.



—	 Витез	 који	 жели	 руку	 моје	 кћерке	 треба	 да	 направи
подвиг	достојан	дивљења	—	рекао	је	Тома.

—	И	направићу	га	—	одговорио	је	Гага.
—	Направи	 га	 и	 девојка	 је	 твоја	—	 завршио	 је	 разговор

Никола.
Тада	се	црни	витез	заветовао	да	убије	једнога	од	највећих

непријатеља	Алтомановића:	кнеза	Лазара,	краља	Вукашина	или
Стефана	 Рељу,	 витеза	 од	 Новог	 Пазара.	 Хватањем	 младог
Ивана	 Косанчића	 Гага	 је	 рачунао	 да	 ће	 одобровољити	 своје
господаре,	 јер	 је	 у	 питању	 велики	 откуп,	 а	 знао	 је	 да	 су
Алтомановићи	 похлепни	 на	 злато.	 Али	 то	 није	 витешко	 дело.
Млади	Косанчић	 намамљен	 је	 и	 ухваћен	 на	 превару.	Оваквом
подвигу	нико	се	није	могао	дивити.

Витези,	 властела	 и	 дворани	 жагорећи	 кренуше	 уз
степенице,	али	одједном	сви	застадоше,	јер	је	стражар	на	зиду
викао	 да	 се	 отвори	 велика	 капија.	 С	 поља	 су	 се	 чули	људски
гласови,	фрктање	коња	и	топот	копита.

—	Који	је	ово	сад	ђаво!	—	прогунђа	жупан.
—	Наши	ратници	враћају	се	из	Босне.	Отворите	капију!	—

завика	стражар.
У	 град	 уђе	 група	 од	 четрдесет	 коњаника.	 За	 свако	 седло

био	 је	везан	на	дугачком	конопцу	по	 један	роб,	а	за	неко	и	по
два.	 Изнурени,	 огрезли	 у	 прашини,	 крвавих	 лица	 и	 рамена	 и
огуљених	вратова,	босански	сељаци	вукли	су	се	за	коњима.	Кад
уђоше	у	двориште,	сви	попадаше	по	каменим	плочама.

—	Дајте	им	воде	и	хлеба!	—	рече	жупан.	—	Данас	осећам
милосрђе	 у	 срцу.	 А	 сутра,	 видећемо	 шта	 нам	 ваља	 чинити	 с
робовима.

Коњаници	сјахаше.	Из	групе	се	издвоји	дебељушан	витез,
кратких	 руку	 и	 ногу	 и	 задригла	 врата.	 Он	 скиде	 кацигу	 и



дубоко	се	поклони	пред	жупаном:
—	 Пресветли	 —	 рече	 —	 сплавом	 смо	 прешли	 Дрину	 и

дубоко	 зашли	 у	 Босну.	 Четири	 сукоба	 имали	 смо	 с	 бановим
витезима.	Убили	смо	преко	седамдесет.	Од	наших	није	погинуо
нико!

—	Миљко,	Миљко,	да	ли	да	та	верујем?	—	заклима	главом
жупан.	—	Међу	робовима	видим	само	себре!	Где	су	витези?

—	Побегли	у	 стрмоглав!	—	добаци	Лазар	Мусић.	—	Кад
су	видели	оваквог	јунака,	загребали	су	преко	брда	и	долина!

—	Гле!	—	прену	се	жупан.	—	Лазар	Мусић	сумња	у	твоје
јунаштво,	Миљко!

—	 Ни	 помена!	 —	 одврати	 Лазар.	 —	 Каква	 сумња!
Јунаштво	 је	 то.	 Ови	 повезани	 робови	 величанствен	 су	 доказ.
Није	лако	наоружаном	витезу	да	ухвати	себра	и	да	га	веже	на
узицу.

Миљко	стаде	погледом	мерити	Мусића	жмиркајући	белим
од	прашине	трепавицама.

—	 То	 је,	 дакле,	 Лазар	 Мусић	 чије	 су	 бљутаве	 шале
додијале	целом	свету?	Чудиш	се	 где	 су	 витези?	На	 то	питање
сутра	ћеш	добити	одговор.

—	 Врло	 добро	 —	 одврати	 Мусић.	 —	 Сутра	 ћемо
приредити	 представу	 на	 пољани	 изван	 града.	 Биће	 и	 смеха	 и
плакања!	 Уступам	 та	 право	 да	 бираш	 оружје,	 добри	 мој,
кратконоги	јуначе.

Миљко	шкрипну	зубима	и	потрже	мач:
—	Ова	ће	та	шала	бита	последња!	—	рече.
—	Стој!	—	викну	Лазар.	—	Пошто	сам	без	оружја,	молим

жупана	да	нареди	слугама	да	ми	из	кухиње	донесу	сатару	да	се
браним…

—	Убићу	те!	Убићу	гада!	—	насртао	је	Миљко.



—	Остави	оружје!	—	пресече	га	жупан	погледом.	Лазар	се
подбочи	десном	руком:

—	Твоје	гушчије	сиктање	и	страшан	поглед	из	водњикавих
очију	 толико	 су	ме	 препали	 да	 вечерас	 на	 гозби	 од	 страха	 ни
уста	нећу	моћи	да	отворим.

—	 Обојица	 сте	 добри	 борци	 на	 језику!	 —	 насмеја	 се
жупан.	—	Сутра	ћемо	видети	како	ће	вас	мач	и	копље	служити.
А	сад,	на	гозбу!

Дворана	 је	 била	осветљена	буктињама	 задевеним	у	халке
около	 по	 зидовима	 и	 воштаним	 свећама	 у	 чирацима	 по
столовима.	Зеленкаста	светлост	падала	 је	искоса	на	фреске	по
зидовима	и	сабласно	истицала	жутим,	зеленим	и	плавим	бојама
насликане	сцене	из	лова:	здепасте	или	издужене	ловачке	псе	и
главате	 дивље	 вепрове	 са	 страхобно	 големим	 очњацима,
кратконоге	 коње	 и	 бркате	 витезове	 спљесканих	 носева	 и
великих	ушију.	Између	слика,	на	највиднијем	месту,	истицао	се
портрет	 Алтомана,	 опа	 домаћинова,	 родоначелног	 породице
Алтомановића.	 Слика	 је	 представљала	 кочоперног	 старца
јајасте	главе,	накострешене	браде	и	бркова,	са	упалим	образима
и	зеленим	подмуклим	очима.

Сто	 је	 био	 постављен	 на	 покој.{13}	 Око	 педесет	 званица,
витезова	и	властеле,	поседаше.	Негде	одјекну	звоно.	На	тај	знак
отворише	 се	 врата	 испод	 једног	 свода	 у	 дну	 дворане	 и	 кроз
њих,	 гурајући	 се,	 уђоше	жене.	 Било	 их	 је	 око	 петнаест,	 све	 у
шареним	 хаљинама	 и	 с	 чипканим	 капицама.	 Жагорећи,	 жене
заузеше	 скоро	 целу	 једну	 страну	 трпезе.	 Главна	 међу	 њима
била	је	Томанија,	супруга	Николе	Алтомановића,	жена	меснате
главе	 и	 големих	 груди.	 Испод	 ониског	 чела	 и	 чупавих	 обрва
блескала	 су	 два	црна,	 неумољива	ока.	Остале	жене,	 привидно
стидљиве,	смејуљиле	су	се	и	испод	ока	гледале	младе	витезове.



На	супротној	страни,	према	женама,	седели	су	поклисари,
Дамјан	 Оливеровић	 и	 Лазар	 Мусић,	 десно	 до	 њих	 био	 је
Милош,	поред	њега	властелин	Градимир,	па	Огњен	Косанчић.

Никола	Алтомановић	 био	 је	 на	 челу	 трпезе.	 Десно	 му	 је
седела	 његова	 љубимица	 Достана,	 а	 лево	 брат	 Тома.	 Поред
Томе	 било	 је	 празно	 место,	 одређено	 за	 испосника	 Василија,
калуђера	 из	 манастира	Леснова.	Испосник	 је	 требало	 да	 дође
при	крају	гозбе	да	мудрим	речима	и	добрим	саветима	утиче	на
друштво.

Трпеза	је	била	претрпана	чинијама,	тепсијама	и	карлицама
препуним	 меса,	 сира,	 хлеба	 и	 сваковрсна	 воћа.	 Пехари	 и
кондири	 беласали	 су	 се	 према	 светлости	 свећа.	 Слуге,	 све
младићи	с	дугом	косом	на	увојке,	обучени	у	кратке	жупанчиће
и	 чакшире	 припијене	 уз	 ноге,	 упирали	 су	 очи	 у	 господара,
спремни	да	сместа	испуне	сваку	заповест.

Жупан	 стаде	 надмено	 гледати	 по	 званицама,	 као	 да	жели
да	се	увери	јесу	ли	се	сви	добро	сместили,	а	у	исти	мах	да	на
њиховим	 лицима	 прочита	 степен	 захвалности	 и	 оданости.
Најпосле,	 поглед	 му	 се	 заустави	 на	 празном	 седишту	 поред
Томе:

—	А	где	је	отац	Василије?	—	упита	једног	слугу.
—	 У	 својој	 ћелији.	 Моли	 се	 богу	 за	 здравље	 и	 срећу

чланова	 породице	 Алтомановић	—	 одврати	 младић,	 трепну	 и
лизну	усне.

Жупан	се	намргоди,	али	се	Тома	умеша:
—	Брате,	рекао	си	му	да	дође	на	крају	гозбе:
—	Истина	је.	Рекао	сам	—	сети	се	жупан.	—	Испоснику	се

не	пристоји	да	седне	 за	овако	богату	трпезу.	Ипак,	овога	пута
нећемо	 почети	 гозбу	 док	 он	 не	 очита	 своје	 благотворне
молитве.	—	Наглашавајући	сваку	реч,	жупан	се	обрати	слузи:



—	Иди	и	реци	оцу	Василију	да	смо	добили	стране	госте,
поклисаре	великаша	који	нас	сматрају	за	безбожнике.

Млади	 слуга	шмугну	 лево	 и	 нестаде	 га	 у	 вратима	 испод
свода.

—	Молитве	оца	Василија	су	богоугодне	—	настави	жупан
гледајући	изазивачки	поклисаре.	—	Ништи	и	убоги	сматрају	га
за	свеца.

—	Благо	нама!	—	прогунђа	Лазар.
—	 Мусићу,	 мислим	 да	 си	 нешто	 казао?	 —	 избуљи	 очи

жупан.
—	Јесте.	Рекао	сам:	благо	нама,	 јер	за	наше	грешне	душе

молитве	богоугодна	човека	су	права	благодет.
Властела,	 витези	 и	 жене,	 гледајући	 тобоже	 немарно

тепсије,	 чиније	 и	 карлице,	 нестрпљиво	 су	 очекивали	 оца
Василија.	 Млади	 витези	 су	 искоса	 погледали	 жене	 и	 девојке
преко	 пута.	 Оне	 су	 се	 снебивале,	 смејуљиле,	 пућиле	 уста	 и
подгуркивале	 се	 лактовима.	 Једна	 покрупна,	 с	 косом	 боје
кудеље,	 обучена	 у	 као	 крв	 црвену	 хаљину	 прошарану	 белим
цветићима,	 гутала	 је	 очима	 Дамјана	 Оливеровића.	 Друга,
сувоњава	црнка,	жена	стотинара	Миљка,	умилно	се	смешила	на
Лазара	Мусића,	 не	 хајући	што	 су	њен	муж	и	млади	 поклисар
заказали	за	сутра	мегдан	на	живот	и	смрт.	Црни	витез	Гаврило
пиљио	 је	 у	 Достану.	 Девојка	 је	 избегавала	 његове	 ватрене
погледе	 и	 кришом	 посматрала	 Милоша,	 пасторка	 властелина
Градимира.	Младој	 девојци	 није	 падало	 на	 памет	 да	 је	 његов
очух	у	немилости	код	Алтомановића.

Међу	 званицама	 за	 трпезом	 расло	 је	 нестрпљење,	 јер	 се
отац	Василије	није	појављивао.	Није	се	вратио	ни	слуга	који	је
онако	хитро	отишао	да	га	зовне.	Нелагодно	чекање	постајало	је
све	теже.	Лазар	Мусић	уштину	Дамјана	за	мишицу:



—	Калуђер	се	спрема	да	нас	унесе	у	списак	испосника	и
подвижника	—	рече.	—	Ако	ускоро	не	дође,	скапаћемо	од	глади
без	његове	благотворне	молитве	и	непосвећени	отићи	богу	на
истину.

Оливеровић	се	насмеја.	Насмеја	се	и	Милош.
—	Мусићу	—	 рече	 жупан	—	 мислим	 да	 си	 опет	 нешто

казао?
—	 Не!	 —	 одврати	 Лазар.	 —	 Овога	 пута	 ћутао	 сам	 као

надојено	прасе	сисанче!
Грохотан	 смех	 разби	 неугодну	 тишину.	 Смејали	 су	 се	 и

млади	и	стари	и	жене.	Али	Миљко	и	Гага	остадоше	озбиљни,
јер	 су	 приметили	 како	 се	 усне	 жупанове	 криве,	 и	 како	 му	 из
очију	блеска	злоба.

Међутим,	 појави	 се	 и	 отац	 Василије,	 калуђер	 зарастао	 у
дугу	косу,	браду	и	бркове.	На	његовом	кошчатом	телу	висила	је
џока	од	кострети,	испод	ње	су	извиривале	широке	чакшире	од
ваљана	сукна	и	најпосле	босе	ноге	с	големим	и	мало	одвојеним
палчевима.

На	лицима	властеле,	витезова	и	жена	блесну	блаженство,
јер	 појава	 испосника	 за	 све	 је	 значила	 почетак	 гозбе.	 Отац
Василије	помисли	да	је	његова	личност	изазвала	утисак,	па	да
би	 задовољио	верне	озарених	лица,	 стаде	читати	молитве.	Он
без	предаха	очита	седам	пута	»Оченаш«,	три	пута	»Богородице
дјево«	и	два	пута	»Вјерују«	са	свих	дванаест	чланова.

Кад	 заврши	 молитве,	 отац	 Василије	 знаком	 крста
благослови	јело	и	пиће	и	седе	на	клупу	поред	Томе	говорећи	да
га	сви	чују:

—	Данас	је	Мала	Госпојина.	Богу	ће	бити	угодно	да	овом
приликом	мало	премрсим.

Калуђер	сместа	извади	из	карлице	 једну	повелику	тртицу



од	ћурана.	На	тај	знак	сви	за	трпезом	прионуше	јелу.
—	Какав	нам	 је	диван	пример	дао	отац	Василије	—	рече

Мусић.	—	Али	не	завидим	Томи	Алтомановићу.	Тај	витез	прћи
нос	и	уста	као	да	је	помирисао	коприву	или	смрдљевак.	Уверен
сам	да	испосник	заудара	на	расо	и	бели	лук!

Друштво	око	Мусића	 се	 смејало.	Али	се	Лазар	и	Дамјан,
заборавивши	 своје	 поклисарско	 достојанство,	 грохотом
насмејаше	 кад	 им	 Милош	 рече	 због	 чега	 је	 отац	 Василије
дошао	у	град	Ужице:

—	Он	је	на	епитимији!	—	рече.
—	Е!	—	отеже	Мусић.	—	А	због	чега?
—	 Због	 облапорности.	 У	 потаји	 премрсио	 седам	 петака,

онда	 се	 у	 наступу	 кајања	 исповедио…	 Алтомановићи	 су	 од
игумана	манастира	Леснова	 тражили	 ваљана	 калуђера,	 који	 је
при	 богу,	 а	 он	 им	 послао	 искушеника,	 грешника,	 коме	 је
наређено	 да	 годину	 дана	 обучен	 у	 кострет	 седи	 у	 самици	 и
једноничи.

—	Гле!	—	зажмири	Мусић.	—	Место	да	једноничи,	он	по
карлици	тражи	тртицу	од	најдебљег	ћурана!	Бог	и	душа,	тај	се
неће	посветити!

—	 Осим	 тога	 —	 настави	 Милош	 —	 Алтомановићи	 се
претварају	и	сваком	причају	да	им	је	калуђер	срећа,	а	овамо	су
уверени	 да	 их	 због	њега	 бије	 баксузлук.	 Једва	 чекају	 да	 га	 се
отарасе!

—	А	куда	 ће	 грешник?	—	 тужним	 гласом	 рече	Лазар.	—
Они	у	Леснову	сигурно	су	га	прецртали	у	списку	богоугодника.

—	Прецртали	га,	ишибали	и	послали	Алтомановићима	да
окајава	грехове	—	заврши	Милош.

—	О,	господе,	помилуј	нас	грешне	и	сохрани!	—	прекрсти
се	Мусић.	—	Сада	ми	је	јасно	зашто	су	молитве	тога	калуђера



»богоугодне«…	Погледајте	га!	Једе	као	изгладнели	себар.	И	не
гризе	га	савест	што	је	седам	петака	премрсио!

Кад	 званице	 утолише	 глад,	 слуге	 навалише	да	 точе	 вино.
Отац	Василије	устаде	и	диже	пехар.	Сви	се	поведоше	за	њим.
Он	отпоче:

—	Хвалимо	господа!	Он	нам	свакодневно	даје	прилику	да
га	 славимо.	 Срећни	 су	 они	 који	 га	 у	 срцу	 носе.	 Срећни	 су	 и
млади,	 јер	осећају	благодет	љубави.	Срећни	су	и	стари,	 јер	су
познали	мудрост.	Срећни	су	и	они	који	праштају	и	који	осете
благодет	 давања,	 а	 још	 срећнији	 који	 умеју	 да	 добро	 узврате
добрим.	Нису	мање	срећни	и	невини	страдалници,	 јер	њихова
жртва	 увек	 уроди	 плодом.	 Ко	 се	 држи	 слова	 господњег	 биће
срећан	на	овом,	а	блажен	на	оном	свету.	Благосиљам	овај	скуп
часних	витезова,	богобојажљиве	властеле,	смерних	госпи,	а	пре
свега	нашега	племенитог	господара	и	велможу,	жупана	Николу
Алтомановића,	 његову	 блажену	 и	 пуну	 врлина	 супругу
Томанију,	 брата	Тому	и	његову	чедну	кћерку,	 девицу	Достану.
Нека	се	слави	име	добрих	и	племенитих	Алтомановића!

Званице	 пљеском	 и	 гласним	 повицима	 поздравише
говорника.	 Отац	 Василије	 наискап	 испи	 пехар	 вина	 и,
напустивши	друштво,	оде	у	своју	испосничку	ћелију.

За	трпезом	настаде	пуњење	и	пражњење	пехара.	Свако	 је
пио	колико	је	хтео	и	могао.	Вино	се	обилато	точило	на	сваком
делу	 трпезе.	Однекуд	 се	 појави	 певач	 с	 лаутом	 у	 руци.	Он	 је,
такмичећи	се	са	послугом	у	јелу	и	пићу,	у	кухињи	прослављао
дан	 ослобођења	 родоначелног	 Алтомановића.	 Црнпурасти	 и
змијоглави	 Византинац,	 по	 имену	 Онесикрит,	 био	 је	 на
дворовима	познат	по	добром	певању,	пијанству	и	лоповлуцима.

Полупијани	 гости	 одушевљено	 поздравише	 певача.	 Он
седе	на	једну	издвојену	клупу	па,	намигнувши	Лазару	Мусићу



као	старом	познанику,	стаде	удешавати	жице	на	лаути.
Ускоро	жице	 одјекнуше	и	певач	 запева.	Певао	 је	 песму	 у

којој	 се	често	помињала	чежња,	меко	срце	и	тврдо	срце,	 сузе,
ридање	 и	 најпосле	 чемерна	 смрт	 због	 неутешне	 и	 свирепе
љубави.	 Стихови	 су	 се	 ређали,	 понављали	 и	 опет	 понављали.
Лопов	Византинац	умео	 је	и	најтврђе	срце	да	разнежи	и	да	из
најсуровијег	ока	исцеди	сузу.	Госпе	су	длановима	брисале	очи	и
уздишући	 пијуцкале	 вино	 из	 пехара.	 Жупан	 је	 с	 блаженим
изразом	 на	 лицу	 замагљеним	 очима	 гледао	 у	 своју	 супругу,
обучену	у	хаљину	боје	покошене	траве.	Алтомановић	се	сећао
своје	 младости	 и	 момачких	 дана.	 Под	 утицајем	 слатких
успомена	 и	 доброг	 вина	 жупан	 је	 и	 сад	 чежњиво	 гледао
изабраницу	 свога	 срца.	 Томанија	 се	 смешкала	 и	 ожимала
очима,	решавајући	се	да	ли	да	певачу	поклони	кесицу	с	десет
перпера	коју	је	држала	у	недрима.

Поклисари	се	стадоше	подгуркивати:
—	Каква	љубав,	узвишена	и	ватрена!	—	рече	Дамјан.
—	И	дуготрајна!	—	додаде	Мусић.	Милош	се	насмеши	и

добаци:
—	Жупан	 је	 још	 увек	 воли,	 иако	 му	 је	 изродила	 петоро

деце	која	су	као	мухе	умирала	у	првим	месецима	по	рођењу.
—	Чудновато!	—	рече	Лазар.	—	Оваква	жена!	Као	царска

галија!	 Уосталом,	 можда	 она	 није	 крива.	 Вероватно	 не	 ваља
петао.

—	Тако	ће	бити	—	сложи	се	Милош.
Али	Византинац	 је	умео	ваљано	и	да	развесели	друштво.

Са	лауте	одјекнуше	весели	звуци.	Певач	запева	једну	вулгарну
песму	 коју	 су	 у	 то	 време	 певале	 рабаџије	 и	 скитнице	 по
друмовима.	 Друштво	 се	 развесели.	 Сви	 прихватише	 песму
подврискујући	 и	 испијајући	 пехаре.	 Византинац	 је	 певао	 о



»себарској	 цури	 дебелих	 части«,	 и	 њеном	 страсном	 момку
»сврачијих	ногу	и	гуравих	леђа«.

Огњен	 Косанчић	 и	 властелин	 Градимир	 тихо	 су
разговарали.

—	 Зашто	 господар	 овога	 града	 није	 хтео	 да	 са	 мном
разговара	о	откупу	пре	гозбе?	—	упита	Огњен.

—	 Још	 није	 ни	 с	 поклисарима	 говорио	 —	 одврати
Градимир.	 —	 Ни	 са	 мном	 није	 разговарао	 иако	 никад	 не
пропушта	прилику	да	ми	било	шта	пребаци.	Свечани	позив	на
ову	гозбу	за	мене	можда	значи	пропаст.	Жупан	ми	пребацује	да
држим	 страну	 кнезу	 Лазару.	 Него,	 проговориће	 он,	 само	 чека
погодан	 тренутак.	 Већ	 видим	 како	 му	 жена	 даје	 очима	 знак.
Она	је	зао	дух	и	подстрекач	свих	Алтомановићевих	недела.

И	 поклисари	 су	 се	 чудили	 што	 жупан	 не	 отпочиње
разговор	 с	 њима.	 Није	 им	 се	 дала	 прилика	 ни	 да	 му	 пребаце
што	 их	 је	 стотинар	 Гаврило	 разоружао	 и	 што	 је	 њихове
пратиоце	засужњио.

—	 Никакву	 милост	 не	 очекујте!	 рекао	 им	 је	 на	 почетку
гозбе	Милош.	—	Алтомановић	се	најрадије	свети	кад	је	пијан.

Лазар	Мусић	је	добро	осетио	у	какву	тешку	невољу	су	он
и	Дамјан	 запали.	У	 току	 вечере	 стално	 је	 размишљао	и	 ковао
планове	како	да	се	извуку	из	руку	жупана	и	његових	помагача.
У	 једном	 тренутку	 весеља	 и	 опште	 галаме	 он	 устаде	 и	 приђе
певачу	 Византинцу,	 пријатељски	 га	 потапша	 по	 рамену	 и
кришом	му	дотури	кесу	с	педесет	сребрних	перпера.

—	Имаш	ли	нож?	—	шапну.
—	Имам	—	одврати	певач	клибећи	се.
—	 Ноћас	 га	 дотури	 нашим	 пратиоцима.	 Они	 леже

повезани	у	дворишту.
—	Видео	сам…	Биће	по	твоме	наређењу,	Мусићу!	—	рече



Византинац	гласно	и	запева	једну	веселу	песму.
Ноћ	 је	 лагано	 одмицала.	 Весеље	 за	 трпезом	 није

попуштало,	 само	 су	 Градимир	 и	 Огњен	 тихо	 разговарали,
погињали	 главе	 и	 испод	 ока	 посматрали	 домаћина	 и	 његову
супругу.

Најпосле	 жупан	 устаде	 и	 погледа	 по	 знојавим	 и
зајапуреним	лицима.	Танке,	бескрвне	усне	му	се	затегоше,	а	из
очију	му	блесну	злоба:

—	Добри	и	верни	моји!	—	отпоче.	—	Оданост	коју	сте	ми
више	 пута	 доказали	 довољна	 ми	 је	 награда	 за	 све	 што	 сам
учинио	и	што	чиним	за	вас	и	ваше	добро.	Много	пута	 сам	се
уверио	да	је	моја	радост	и	ваша,	мој	бол	и	ваш	бол.	Мој	дом	и
ова	 трпеза	 припадају	 најпре	 вама,	 па	 онда	 мени.	 Моја
наклоност	 према	 потчињенима	 награђена	 је	 оданошћу	 и
љубављу.	 Тако	 је	 добро	 и	 ваљано	 и	 било	 би	 још	 боље	 да	 се
међу	вама	није	усадио	кукољ.	Има	људи	који	своме	сизерену	на
љубав	 одговарају	 мржњом,	 а	 место	 оданости	 припремају	 му
издају.	То	треба	да	је	захвалност	за	све	што	је	ова	кућа	учинила
за	њих	—	да	не	помињем	вазалску	обавезу	и	 заклетву	коју	 су
ми	 поднели	 на	 верност	 пред	 свештеним	 лицем	 у	 ризи	 и	 пред
крстом	и	јеванђељем.

Жупан	уздахну.	Лице	му	доби	беспомоћан	израз.	Он	слеже
раменима	као	човек	који	доцкан	увиди	да	је	сав	његов	труд	био
узалудан,	а	добра	воља	схваћена	наопако.

Властела	и	витези	за	трпезом	жагорећи	упреше	погледе	у
Градимира	 и	 његовог	 пасторка	 Милоша.	 Махнувши	 руком,
жупан	прекиде	жагор	и	настави:

—	Правилно	поступате,	љубазни	моји,	кад	своје	прекорне
погледе	 упућујете	 властелину	 Градимиру.	 Можда	 је	 незгодно
што	 у	 овако	 свечаној	 прилици,	 за	 трпезом	 у	 своме	 дому,



износим	 на	 видело	 недела	 свога	 вазала.	 Осам	 дана	 држим	 у
своме	 двору	 људе	 који	 могу	 доказати	 издају	 властелина
Градимира.	 Нисам	 хтео	 ништа	 да	 отпочињем	 без	 вас,	 мојих
верних,	 и	 сачекао	 сам	 прилику	 кад	 сте	 сви	 на	 окупу.	 Сутра
зором	већ	свако	ће	своме	дому.

—	Издаја!	О	 каквој	 издаји	 говориш?	—	дрхтавим	 гласом
упита	Градимир.

Жупан	на	њега	баци	презриви	поглед	и	настави:
—	 Свима	 је	 познато	 да	 наши	 себри	 беже.	 Зашто	 беже	 и

куда,	 то	 најбоље	 знају	 властелин	 Градимир	 и	 његов	 пасторак
Милош.	Они	их	наговарају	да	беже	преко	границе	у	земљу	мога
заклетог	непријатеља,	кнеза	Лазара.

—	 То	 је	 лаж!	—	 плану	 Градимир.	—	 За	 овакву	 оптужбу
потребни	су	докази.	Поднеси	их	ако	можеш.

—	Поднећу	их!	—	рече	жупан	и	седе.
—	Гаврило…	—	викну	Тома.	—	Доведи	она	четири	себра!
Гага	 устаде	 и	 поводећи	 се	 изађе	 из	 дворане.	 Тома	мирно

настави:
—	 Не	 чудите	 се,	 часни	 и	 племенити!	 Та	 четири	 човека

рећи	 ће	 пред	 вама	 ко	 их	 је	 наговарао	 да	 беже	 од	 свога
господара.	Зар	треба	више	доказа?

—	 Не	 треба!	—	 рече	Милош	 и	 устаде.	—	 Четири	 себра
доказаће	да	смо	мој	очух	и	ја	издајници.	А	како	не	би	доказали,
кад	 им	 господар	 у	 једној	 руци	 показује	 сребрни	 перпер,	 а	 у
другој	 троструку	 канџију	 и	 прети	 да	 ће	 их	 предати	 у	 руке
Дебелом	Мршевићу.	 Себар	 ће	 и	 свога	 оца	 отерати	 на	 вешала
само	да	избегне	тамницу	и	справе	за	мучење.	Овај	начин	нашег
господара	 добра	 је	 поука	 за	 све	 неваљалце	 како	 поштеним
људима	треба	отети	имање!

—	Доста!	—	викну	жупан	и	тресну	песницом	о	сто.	—	Ко



се	 усуђује	 да	 говори!	 Деран,	 кога	 сам	 удостојио	 да	 седне	 за
моју	 трпезу!	 Зар	 мислиш	 да	 ће	 господар	 твога	 господара	 и
такве	 подлости	 употребљавати	 да	 би	 ваљано	 казнио	 издају?
Свиње	да	чуваш,	робе,	а	не	да	с	витезима	седиш	за	трпезом!

—	 Нико	 од	 мојих	 предака	 није	 био	 роб,	 нити	 је	 свиње
чувао!	—	довикну	Милош.

—	Чуваћеш	их	ти!	—	пресече	га	жупан.
—	У	тамницу	с	њим!	На	мучилиште!	Убити	неваљалца!	—

завикаше	многи.
У	дворану	уђе	Гага	гурајући	испред	себе	четири	себра.
—	Ево	их!	—	рече	Тома.	—	Сад	ћемо	дознати	све…	Себри,

приђите	ближе	и	не	бојте	се.	Кад	су	господари	весели,	треба	и
себри	да	се	почасте.	Јесте	ли	добро	јели	у	кухињи?

—	Јесмо!	—	завикаше	себри.	—	И	фала	вам	које	сте	се	ви
и	нас	сиромаха	сетили!	Пили	смо	и	јели	и	опет	пили	и	јели.

—	 Знате	 ли	 зашто	 смо	 вас	 довели	 овамо?	 Себри	 се
стадоше	клибити	и	гуркати	лактовима.

Између	 њих	 се	 издвоји	 најстарији,	 момчина	 с	 огромним
разгаженим	 стопалима,	 обучен	 у	 прљаву	 пртену	 кошуљу,
дугачку	 до	 колена.	 Себар	 је	 био	 ћосав	 и	 с	 грдним	 пегама	 на
лицу:

—	Ми,	ево,	весели	смо	и	орни,	за	које	опет	нека	бог	чува
нашег	господара,	које	се	он	сетио	нас	сиромаха!	—	рече	ћосави
себар	заклањајући	големом	шаком	шкрбаве	зубе.

—	Ко	вас	је	наговарао	да	бежите	у	земљу	кнеза	Лазара?	—
упита	Тома.

—	Зар	кнеза	Лазара?	—	рече	себар	и	кашљуцну	у	шаку.
—	Да,	у	његову	земљу?
—	По	души,	наговарао	нас	је	онај	онде	момак,	што	га	зову

Милош	 Градимиров.	 Други	 га	 вичу	 Кобилић,	 јер	 је,	 кажу,



најјачу	кобилу	прошле	зиме	из	штале	за	реп	извукао.
—	Зар	баш	он?	—	упита	Тома.
—	 Он,	 слатка	 душо,	 он	 лично	 и	 његов	 очух,	 тај	 ту

Градимир	 што	 седи…	 Идите,	 каже,	 у	 земљу	 где	 влада	 боља
правда	за	вас	себре.	Бежите,	кажу,	од	зликоваца	Алтомановића,
и	кажу…

—	Добро,	 добро!	—	 прекиде	 га	 Тома.	—	 Реци	 ми	 тачно
како	су	вам	говорили!

—	Па	ето,	тако!	Бежите,	вели,	од	зликоваца	Алтомановића.
—	То	 смо	 чули,	 до	 ђавола!	—	 тресну	жупан	 песницом	 о

сто.	—	Говори	шта	су	вам	друго	рекли!
—	Па	то!	—	одврати	ћосави	себар	премештајући	се	с	ноге

на	ногу.
—	А	ви	шта	кажете?	—	обрати	се	Тома	осталим	себрима.
—	 Ми	 исто	 што	 и	 Кузман	 —	 викнуше	 углас	 остала

тројица.
Један	 себар,	 омален,	 чупаве	 главе	 и	 сакат	 у	 десну	 ногу,

додаде:
—	 Душе	 ваља,	 властелин	 Градимир	 и	 његов	 пасторак

Милош	 наговарали	 су	 нас.	 Бежите,	 кажу,	 из	 земље	 зликоваца
Алтомановића.

—	Напоље!	—	викну	жупан.
Себри	 једва	 дочекаше	 да	 се	 склоне	 с	 очију	 својих

господара.	Гурајући	се,	изађоше	на	мала	врата	испод	свода.
За	трпезом	завлада	мучна	тишина.	Најпосле	жупан	устаде:
—	 Чули	 смо	 шта	 су	 себри	 казали.	 Никакви	 докази	 нису

више	потребни.	Миљко,	доведи	шест	ратника.
Кратконоги	 стотинар	 сместа	 устаде	 и	 изађе	 у	 двориште.

Мало	затим	врати	се	са	шест	снажних	момака.
—	 Водите	 их	 у	 тамницу!	 —	 викну	 жупан.	 Градимир	 и



Милош	се	погледаше.	Ниједан	од
њих	 није	 имао	 оружје.	Они	 без	 речи	 устадоше	 и	 пођоше

према	излазу.	Опкољени	стражарима,	изиђоше	у	двориште.
Поноћ	 се	 приближавала.	 Свежи	 поветарац	 дувао	 је	 са

Златибора	 носећи	 мирисе	 смоле	 и	 мајчине	 душице.	 Велика
капија	 на	 граду	 била	 је	 широм	 отворена.	 Коњушари	 су
догонили	коње	с	ноћне	испаше.

Стражари	 са	 сужњима	 застадоше	 на	 степеницама,	 јер	 су
коњи,	тискајући	се,	закрчили	пролаз.

Повезани	пратиоци	поклисара	и	сељаци	из	Босне	лежали
су	 на	 другом	 крају	 пространог	 дворишта.	 Придижући	 се	 и
кривећи	главе,	робови	су	према	светлости	буктиња	гледали	два
сужња	 на	 степеницама	 и	 стражаре	 око	 њих.	 Одједном	 из
неколико	грла	одјекнуше	повици.

Још	 последњи	 коњи	 нису	 ушли	 у	 двориште,	 а	 Милош
тресну	 песницом	 за	 врат	 стражара	 испред	 себе,	 другог	 удари
ногом	и	јурну	према	капији,	шмугну	између	коња	и	изгуби	се	у
мраку.	 Поколебани	 стражари	 за	 часак	 застадоше,	 па	 онда
четворица	појурише	за	бегунцем.	На	степеницама	из	подземног
дела	 града	 појави	 се	 Дебели	 Мршевић.	 Тамничар	 шчепа	 за
мишицу	властелина	Градимира	и	одвуче	га	низ	степенице.

Кад	жупан	дознаде	да	је	Милош	побегао,	спопаде	га	бес:
—	 Педесет	 момака	 на	 коње	 па	 за	 њим!	 —	 викну.	 —

Ухватите	 га	 или	 убијте,	 кућу	 издајника	 спалите,	 слуге
поробите!…	Гаврило,	Миљко,	Добриша	и	Правдољуб,	напред!
На	коње	и	за	бегунцем.

—	Ухватиће	га!	—	рече	мирно	Тома.
—	Питање	је!	—	добаци	Достана.
—	Шта	кажеш?
—	 Мислим	 да	 га	 неће	 ухватити.	 Младић	 је	 снажан	 и



храбар.
—	Онда	његовог	очуха	сутра	на	точак!	—	добаци	Томанија

севајући	очима.
—	Тако	ће	бити!	—	рече	жупан	и	седе.
У	 дворишту	 се	 зачуше	 људски	 гласови	 и	 топот	 коњских

копита.	 Четири	 истакнута	 витеза	 Николе	 Алтомановића,	 на
челу	одреда	од	педесет	ратника,	изађоше	кроз	широм	отворену
капију	и	трком	одјездише	према	ушћу	Бјелице	у	Мораву,	где	су
куће	властелина	Градимира.

Жупан	опет	проговори:
—	Не	чудите	се,	добри	моји.	Овако	је	право	и	богу	драго.

Издајници	 ће	 бити	 кажњени	 по	 заслузи.	 Властелин	 Градимир
одавно	одржава	везе	с	кнезом	Лазаром	и	чека	тренутак	да	се	са
својим	 људима	 прикључи	 његовој	 војсци	 или	 да	 нам	 забоде
нож	у	леђа.	Уништићемо	издајничко	гнездо.	А	сад	да	пређемо
на	 другу	 ствар:	 да	 чујемо	 шта	 нам	 доносе	 поклисари	 цара
Уроша	и	кнеза	Лазара.	Дамјан	устаде:

—	 Овлашћење	 и	 писмену	 поруку	 отео	 нам	 је	 стотинар
Гаврило,	 по	 наређењу	 или	 прећутном	 одобрењу	 господара
овога	 града.	 Уз	 његову	 сагласност	 наши	 пратиоци	 су
разоружани	 и	 засужњени,	 а	 ми,	 поклисари,	 доведени	 у	 стање
принудног	 боравка	 под	 овим	 кровом.	Цар	 и	 кнез	Лазар	шаљу
поруке	на	све	стране	да	се	ова	земља	једном	доведе	до	мирног
и	срећног	стања,	а	овамо,	с	поклисарима	се	поступа	као	да	су
робови.	 Цар	 и	 кнез	 позивају	 све	 великаше	 Србије,	 Зете	 и
Далмације	 да	 дођу	 на	 састанак	 у	 Крушевац,	 где	 ће	 се	 на	 дан
Свете	Петке,	слава	јој	и	хвала,	одржати	скуп	који	ће	на	великом
већању	решити	да	се	поправи	тешко	стање	које	нас	је	задесило
после	 Душанове	 смрти.	 Дакле,	 овако	 усмено,	 кад	 су	 нам	 већ
отели	 писмена	 овлашћења,	 позивам	 жупана	 Алтомановића	 да



својим	присуством,	на	дан	Свете	Петке,	увелича	важност	тога
састанка.	Уједно	молим	да	нам	се	врати	отето	оружје	и	коњи	и
да	се	наши	пратиоци	пусте	на	слободу.	Пошто	смо	поклисарски
посао	 обавили,	 намеравамо	 да	 у	 току	 сутрашњег	 дана
напустимо	овај	град.

—	Да	напустите	овај	град?	—	жмирну	жупан.	—	Зар	вас	не
интересује	мој	одговор?

—	Свакако!	—	одврати	Дамјан.	—	Мислим	да	ћемо	га	сад
чути.

—	Чућете	га	одмах!	—	плану	жупан.	—	Могу	вам	рећи	да
сумњам	у	искреност	оних	који	су	вас	послали.	Дан	Свете	Петке
није	 далеко,	 па	 није	 далеко	 ни	 од	 Крушевца	 довде.	 Поручите
својим	 наредбодавцима	 да	 потруде	 своје	 господство	 и	 дођу
овамо	 на	 преговоре.	 Жупан	 Алтомановић	 навикао	 је	 да
заповеда,	а	не	да	слуша	туђа	наређења!…

—	У	питању	су	цар	и	један	кнез!	—	добаци	Дамјан.
—	 Цар!	—	 насмеја	 се	 жупан.	—	 Зар	 онога	 јадника	 што

дању	 спава	 а	 ноћу	 другује	 с	 буљинама	 и	 слепим	 мишевима
неко	назива	царем!

Грохотан	смех	проломи	се	за	трпезом.
—	 Бољи	 и	 жешћи	 у	 гроб	 се	 сахрањују!	 —	 настави

жупан…	—	А	кнезу	Лазару	можете	поручити	да	се	приближава
време	кад	ћу	га	бацити	на	колена.	Од	њега	ћу	направити	сеиза
да	тимари	коње	и	магарце	по	нашим	шталама…	Овога	тренутка
ваше	поклисарство	је	завршено.	Добићете	своје	оружје	и	коње.
Можете	 ићи,	 осим	 ако	 Лазар	Мусић	 не	 жели	 да	 се	 огледа	 на
мегдану	с	нашим	стотинарем	Миљком.

—	А	наши	пратиоци?	—	упита	Дамјан.
—	Они	ће	остати	овде	 све	док	кнез	Лазар	не	 врати	наше

себре	које	држи	у	својој	земљи…



—	Дакле,	 тако	се	у	твојој	 земљи	поступа	с	поклисарима!
—	устаде	Лазар	Мусић.	—	Зар	мислиш	да	се	не	зна	због	чега
витези	 жупана	 Алтомановића	 хватају	 ратнике	 по	 Србији	 и
Босни?	 Сви	 племенити	 људи	 с	 гнушањем	 изговарају	 име
Алтомановића!

—	 Шта?	 Ко	 с	 гнушањем,	 себарски	 грмаљу	 с	 планине
Рудника!	—	плану	Тома.

—	 Хватате	 српске	 сељаке	 па	 их	 продајете	 трговцима
робова!	—	викну	Мусић.

—	То	је	лаж!	—	плану	жупан.
—	 Српски	 себри	 оковани	 веслају	 на	 шпанским	 и

млетачким	галијама!	—	настави	Лазар.
Никола	 Алтомановић,	 блед	 и	 разбарушене	 косе,	 скочи.

Али	 не	 хотећи	 да	 пред	 званицама	 покаже	 свој	 бес,
уздржавајући	се,	рече:

—	Они	који	су	вас	послали	овамо	за	поклисаре	не	бирају
средства	да	би	што	више	оцрнили	име	мога	рода	и	моје.	Никад
Алтомановићи	 нису	 продали	 ниједног	 роба	 ван	 граница	 наше
земље.	Али	кад	су	у	питању	моја	част	и	име,	онда	свако	сматра
за	дужност	да	се	на	нас	баци	блатом!

Један	слуга	утрча	у	дворану	и	узвикну:
—	Гласници	Прељуба	Данојлића!
Жупан	 за	 тренутак	 погледа	 по	 озбиљним	 лицима	 за

трпезом,	па	се	обрати	поклисарима:
—	С	вама	је	наш	разговор	завршен…	Нека	уђу	гласници.
Преморени	 и	 прашњави	 гласници	 Прељуба	 Данојлића

уђоше	у	дворану.	Не	чекајући	питање,	један	проговори:
—	 Наш	 старешина	 Прељуб	 Данојлић	 са	 хиљаду	 и	 пет

стотина	коњаника	налази	се	на	дан	хода	од	Ужица.
—	Због	чега	се	враћате?	—	упита	жупан.



—	 Од	 краља	 Вукашина	 не	 прети	 нам	 више	 опасност.
Дознали	смо	да	наш	непријатељ	има	друге	намере.	Он	спрема
поход,	али	не	на	нас.

—	Је	ли	то	сигурно?	—	упита	Тома.
—	 Потпуно.	 Проверили	 смо.	 Неколико	 његових	 ратника

пребегло	је	нама.
—	Врло	добро!	—	рече	Тома,	напуни	два	пехара	и	пружи

их	гласницима.
—	 За	 добре	 вести	—	 рече	—	 испијте,	 па	 онда	 у	 кухињу

међу	послугу	да	вам	даду	да	једете.
—	 Тако,	 браћо!	 —	 весело	 рече	 жупан.	 —	 Велика	 брига

скинута	нам	 је	 с	 врата.	Вукашин,	 син	Мрњавин,	иде	на	другу
страну.	Нека	би	га	господ	одвео	у	пропаст!

Један	 стари	 витез,	 који	 је	 за	 време	 гозбе	 мало	 говорио	 а
више	јео	и	пио,	устаде,	па	сучући	бркове	отпоче:

—	 Како	 год	 окренете,	 све	 се	 некако	 намешта	 у	 нашу
корист!	Нека	је	богу	слава	и	хвала	и	нека	подржи	овако…	Кад
је	Вукашин	постао	безопасан,	сад	можемо	сву	своју	војну	силу
да	кренемо	на	град	Крушевац.

—	 Тако	 је!	 —	 као	 из	 једног	 грла	 завикаше	 витези	 и
властела.

Стари	витез	настави:
—	 Дошло	 је	 време	 да	 ухватимо	 кнеза	 Лазара,	 да	 га	 на

конопцу	 доведемо	 у	 Ужице	 и	 да	 га	 поклонимо	 Дебелом
Мршевићу…

Смех	се	заори	у	дворани.
Дамјан	Оливеровић	и	Лазар	Мусић	 се	погледаше.	Кад	 су

пошли	 Алтомановићима	 као	 поклисари,	 били	 су	 спремни	 на
све.	Али	овакву	подлост	нису	могли	ни	замислити.	Мусић	баци
летимичан	 поглед	 на	 певача	 Византинца,	 који	 је	 стајао	 крај



врата	 испод	 свода,	 и	 махну	му	 лагано	 главом.	Певач	 се	 благо
наклони.

Стари	витез	продужи:
—	 Кад	 је	 већ	 такво	 стање,	 браћо	 моја,	 мислим	 да	 нема

смисла	пустити	поклисаре	да	оду.
—	Чекај!	—	викну	жупан.	—	Још	нисмо	одлучили	да	ли	да

отпочнемо	рат	с	кнезом	Лазаром!	—	Размисливши	мало,	жупан
додаде:

—	У	 сваком	 случају	 добро	 је	 поклисаре	 задржати…	Они
ће	остати	у	нашем	граду	као	таоци.

—	Тако	је!	—	завикаше	витези	и	властела.	—	У	тамницу	с
њима!

—	Задржаћемо	и	Огњена	Косанчића	—	рече	жупан	—	јер
наша	одлука	мора	остати	у	тајности.	А	доцније,	старог	витеза
пустићемо	 на	 слободу,	 примити	 од	 њега	 откуп	 за	 сина	 и
обојицу	 испратити.	 Али,	 засад,	 жива	 душа	 не	 сме	 напустити
град.

За	трпезом	је	било	неколико	млађих	витезова,	присталица
Алтомановића.	У	току	гозбе	они	се	нису	истицали.	Више	пута
Тома	 је	 на	 њих	 бацао	 испитивачке	 погледе,	 али	 сад	 примети
негодовање.

—	Изгледа	да	за	овом	трпезом	нису	сви	сагласни!	—	рече.
Млади	витези	издржаше	његов	поглед	и	не	рекоше	ништа.
Међутим,	у	дворани	се	заорише	нови	поклици.
—	Поклисаре	у	тамницу!	Властелина	Огњена	у	тамницу!

Предајте	их	Дебелом	Мршевићу!	Хватајте	их.
Дамјан,	Лазар	и	Огњен	нису	ни	покушавали	да	 се	 бране.

Властела,	витези	и	слуге,	као	да	се	утркују	ко	ће	боље	угодити
господарима,	 дочепаше	 сву	 тројицу	 и	 изведоше	 их	 на	 главна
врата.



Ускоро	 се	 сва	 три	 витеза	 нађоше	 у	 тамници.	 Према
буктињи	 коју	 је	 пијани	 и	 дремљиви	 помоћник	 тамничарев
Добра	држао,	Огњен	Косанчић	у	 једном	углу	 виде	 свога	 сина
Ивана.	Отац	и	син	падоше	један	другом	у	загрљај…	Тамничка
врата	се	затворише.	Дебели	Мршевић	стави	греду	преворницу
и	оде	уз	степенице	да	по	трећи	пут	за	ту	ноћ	вечера	у	кухињи.
Његов	 помоћник	 Добра,	 клатећи	 се	 на	 ногама,	 одгега	 према
ћумезу	и	паде	на	постељу.

	



Глава	четврта

	
	

Стефан	Мусић	и	Крајимир	Оливеровић	ишли	су	узводно
долином	Јужне	Мораве.	Не	гонећи	коње	пребрзо,	заноћише	на
падини	 планине	 Јастрепца,	 па	 сутра	 зором	 наставише	 пут.
Обишавши	град	Ниш,	млади	витези	окретоше	реком	Топлицом
и	 по	 подне	 стигоше	 пред	 град	 Прокупље.	 Њихов	 трубач
Јеротије	 огласи	 се	 знаком	 који	 је	 указивао	 да	 се	 царски
поклисари	приближавају.	Са	градског	зида	одазва	се	исти	знак
и	 ускоро	 поклисари	 прођоше	 кроз	 широм	 отворену	 велику
капију.

Град	је	подигнут	на	стеновитој	основи	крај	реке	Топлице.
Неколико	 стотина	 година	 раније	 ту	 је	 била	 јака	 византијска
тврђава.	Поред	ње	 је	 водио	дубровачки	пут	према	Приштини,
Скопљу	 и	 даље	 на	 југ	 до	 града	 Сереза.	 На	 стару	 тврђаву
дограђен	 је	 нови	 град	 окружен	 зидом.	Три	 торња	 окренута	 су
према	 југу,	 а	 према	 северу	 једна	 бранич-кула.	 У	 средњем,
пространом,	 делу	 града	 дижу	 се	 још	 две	 куле.	 Према	 реци
Топлици,	 подигнута	 на	 једној	 стрмој	 стени,	 стоји	 кула	 висока
четрнаест	метара.	Град	је	подигао	витез	Југ-Богдан.	По	њему	су
грађевина	и	цео	крај	добили	име	Богдановац.

У	 граду	 се	 налазио	 стотинар	 Тешан	 са	 три	 стотине
стрелаца,	младих	и	наочитих	људи,	обучених	у	жуте	грудњаке
од	 пртена	 платна.	 Остали	 ратници	 и	 њихове	 породице
становали	су	у	великом	насељу	дуж	реке	Топлице.

Заповедник	 стрелаца	 свесрдно	 дочека	 поклисаре.	 Витези



поседаше	 за	 сто	 испод	 једног	 вењака,	 а	 њихови	 пратиоци
уђоше	у	одаје	за	оружнике	и	послугу.

—	Наш	господар	Југ-Богдан	—	рече	Тешан	—	отишао	је	у
Нови	Пазар	да	крсти	сина	Стефана	Реље.

—	У	добри	час	и	са	срећом!	—	одврати	Стефан	Мусић.	—
Нећемо	 се	 дуго	 задржавати	 у	 вашем	 граду.	 Свратили	 смо	 да
мало	предахнемо	и	да	одморимо	коње	од	дуга	пута.

После	обилата	ручка	витези	уз	пехаре	отпочеше	разговор.
—	 Идемо	 као	 поклисари	 цара	 Уроша	 и	 кнеза	 Лазара	—

отпоче	Мусић.	—	Најпре	 ћемо	посетити	 краља	Вукашина.	Да
ли	знаш	где	се	тај	витез	налази?

—	О	томе	ће	вас	боље	известити	госпођа	Мара,	жена	Вука
Бранковића.	 Она	 је	 сад	 у	 Приштини	 —	 одврати	 Тешан,	 па
додаде:

—	Него,	свуда	се	увелико	говори	да	краљ	спрема	некакав
поход.	 Јуче	 смо	 дознали	 да	 је	 с	 војском	 кренуо	 долином
Вардара.

—	Одакле	је	пошао?
—	Из	Скопља.
Стефан	и	Крајимир	се	погледаше.
—	Морамо	за	њим!	—	рече	Мусић.
—	За	њим!	—	додаде	Оливеровић	и	устаде.	Опростивши

се	с	Тешаном	и	његовим	стрелцима.
поклисари	 напустише	 Прокупље	 и	 ударише	 пречицом

према	 реци	 Јабланици.	 Идући	 врлетним	 путевима	 и
пробијајући	 се	 кроз	 шипражје	 козјим	 стазама,	 трећег	 дана
стигоше	 под	 планину	 Радан.	Одморивши	 ратнике	 и	 коње,	 два
млада	витеза	одлучише	да	обиђу	Приштину,	јер	вест	да	је	краљ
Вукашин	напустио	Скопље	и	кренуо	на	 југ	 гонила	их	 је	да	 га
што	пре	стигну	и	открију	његове	намере.	Мусић	и	Оливеровић



добро	 су	 знали	 да	 је	 после	 Душанове	 смрти	 међу	 српским
великашима	 настало	 неповерење	 и	 да	 су	 ови	 брижљиво
скривали	своје	намере	и	планове.	Краљ	Вукашин	и	његов	брат
деспот	 Јован	 Угљеша,	 поред	 Николе	 Алтомановића,
предњачили	су	у	томе.

Јездећи	на	челу	својих	шездесет	пратилаца,	млади	витези
се	четвртог	дана	примакоше	Врањском	пољу.	Да	не	би	губили
време,	поклисари	одлучише	да	не	улазе	у	град.	Они	на	једном
пропланку	поставе	бивак	накратко.	Стефан	одмах	посла	десет
људи	да	у	граду	обнове	потков	коњима	који	су	уз	пут	обосили,
да	набаве	хране	за	људство	и	бар	четири	цака	овса	за	коње.

Пропланак	је	био	окружен	липовом	шумом.	Око	стабала	су
млади	 изданци	 створили	 скоро	 непроходан	 шибљак.	 Млади
витези,	 навикнути	 на	 опрезност,	 мада	 су	 ишли	 кроз	 своју
земљу,	 поставише	 истурене	 страже.	 Док	 су	 остали	 ратници
раседлавали	коње,	издалека	се	зачуше	повици	људи,	дозивање
и	лавеж	паса.	Ускоро	два	стражара	дотрчаше:

—	Доле	у	насељу	је	лом!	—	рече	један.
—	Према	шуми	бежи	гомила	људи.	Други	их	гоне.	—	Сви

на	коње	и	оружје	у	шаке!	—	викну	Крајимир.
Ратници	 наново	 притегоше	 колане,	 дочепаше	 мачеве	 и,

спремни	 за	 борбу,	 стадоше	 очекивати	 бегунце	 и	 нападаче.
Ускоро	се	у	шуми	зачуше	људски	гласови.	Из	шибљака	почеше
истрчавати	 задихани	 и	 престрашени	 себри.	 Кад	 испред	 себе
угледаше	 коње	 и	 ратнике,	 за	 тренутак	 застадоше.	 Али
познавши	 по	 оделу	 и	 опреми	 царске	 витезе,	 потрчаше	 према
биваку	вичући:

—	Нека	господ	чува	цара!	Помилујте,	часни!	Голе	животе
спасавамо!

—	Шта	је?	Ко	вас	гони?	—	упита	Стефан.



—	Проклети	Стојша!
—	 Стојша?	 —	 рече	 Крајимир	 и	 сети	 се	 да	 је	 то	 име

неколико	пута	чуо	док	је	био	у	Скопљу.
—	То	је	вођа	разбојничке	дружине!	—	додаде.
—	Син	 сотонин!	Све	 нам	 је	 упропастио!	Насеље	 спалио,

жене	 и	 децу	 растерао!	 Нас	 хвата	 и	 везује…	 Његова	 гомила
разбојника	иде	за	нама…	Спасите	нас!

—	Где	су?	—	викну	Стефан	и	баци	се	на	коња.	Крајимир	и
пратиоци	поведоше	се	за	њим.	Зачас

сви	су	били	спремни	за	борбу.
Престрашени	себри	окретали	су	се	десно	и	лево	гледајући

на	коју	ће	страну	побећи.	Мали	број	царских	ратника	није	им
уливао	поверење.

—	Ту	су!	Тек	што	нису	стигли!	Бежите,	људи!	—	викали	су
себри.

У	шуми	се	зачуше	повици	и	кршење	грања.	На	пропланак
избише	коњаници.	Било	их	је	преко	седамдесет.

—	Људи,	 спасавајте	 се!	—	 довикну	 један	 грлати	 себар	 и
шмугну	у	шипражје.	Остали	јурнуше	за	њим.

—	Ко	сте?	—	викну	Мусић	и	потрже	мач.
—	 Предајте	 се!	 Ја	 сам	 Стојша!	 —	 викну	 једна	 брката

људина	 са	 пртеном	 кошуљом	 раздрљеном	 на	 грудима.
Разбојник	 је	у	десној	руци	витлао	сабљом,	а	у	левој	повелики
топуз.

—	 У	 зао	 час	 сте	 наишли!	 —	 одврати	 Стефан	 Мусић	 и
ободе	коња.	За	њим	потекоше	пратиоци.

Изненађени	 разбојници	 збише	 се	 у	 гомилу.	Име	њиховог
вође	изговарано	 је	шапатом	међу	себрима	и	властелом	широм
Јужне	Србије.	Навикли	на	препаде	и	заседе,	с	мањим	одредима
који	 су	их	 гонили	лако	 су	излазили	на	 крај,	 а	 испред	 великих



потера	 измицали	 су	 благовремено,	 јер	 није	 било	 насеља	 или
града	у	коме	Стојша	није	имао	јатаке.

Разбојници	 за	 тренутак	 застадоше.	 Али	 кад	 видеше	 да
противника	 има	 упола	 мање	 него	 њих,	 потргоше	 оружје	 и
жестоко	навалише.

У	првом	сукобу	с	обе	стране	падоше	по	неколико	бораца.
И	као	што	бива	кад	се	два	мала	одреда	сукобе,	одмах	настадоше
појединачне	борбе.	Стефан	Мусић	у	налету	једном	противнику
мачем	 пререза	 грло,	 другом	 прободе	 пазух,	 трећег	 тресну
пљоштимице	 мачем	 по	 темену	 и	 обори	 га	 с	 коња.	 Пратиоци
поклисара,	 све	бирани	борци,	 тукли	су	 се	 смишљено	 задајући
брзе	и	сигурне	ударце.	Осим	тога,	сви	су	били	у	панцирима	и	с
кацигама.

Падајући	 под	 ударцима	 мачева	 и	 топуза,	 разбојници,	 већ
проређени,	поколебаше	се.

Мач	Крајимира	Оливеровића	као	муња	 је	 блескао	испред
очију	 запањених	 разбојника.	 Покрети	 његовог	 мача,	 наоко
безопасни,	боли	су	и	парали	противничке	груди,	руке	и	лица.

Стефан	Мусић	 је	 слушао	 приче	 о	 вештини	 борења	 свога
друга.	Али	кад	га	виде	на	делу,	запрепасти	се	од	чуда.	Крајимир
ниједног	 разбојника	 није	 убио.	Његов	 мач	 их	 је	 само	 сецкао,
крвавио	 и	 избијао	 им	 сабље	 из	 руку.	 Четворицу	 је	 оборио	 с
коња	и	напао	на	петог.

Мусић	се	осмехну	кад	се	сети	како	му	 је	 један	ратник	из
цареве	 свите	 говорио:	 »Крајимиров	 мач	 погоди	 дугме	 на
грудима	највештијег	борца.«

Оборивши	и	петог	противника,	Крајимир	викну:
—	Стојша,	напред!
Вођа	 разбојника,	 оборивши	 три	 пратиоца,	 напусти

четвртог	с	којим	се	борио	и	жестоко	нападе	Крајимира.



—	Тако,	соколе!	—	добаци	му	млади	витез	потурајући	мач
под	 сабљу.	 Неко	 време	 царски	 поклисар	 само	 се	 бранио
одбијајући	ударце	и	избегавајући	противников	топуз.	Крајимир
је	 вешто	 гонио	 коња	 око	 разбојника,	 присиљавао	 га	 да	 се
окреће	у	месту	и	да	се	брани	од	ретких	удараца	који	су	га	скоро
увек	боли	или	засецали.	Најпосле	Стојшу	спопаде	бес	и	поче	да
прави	 грешке.	 У	 једном	 тренутку	 поглед	 му	 паде	 на	 сабљу.
Исколачених	очију	од	чуда,	разбојник	виде	на	оштрици	четири
зареза	 дубока	 за	 палац.	 Крајимиров	 мач	 као	 гуја	 нагризао	 је
гвожђе	и	дршку	од	топуза.	Окрзнут	по	образу	и	десној	мишици
и	 убоден	 у	 лево	 раме,	 Стојша	 увиде	 да	 није	 дорастао	 своме
противнику.	Због	тога	одлучи	да	хитне	топуз	и	једним	ударцем
заврши	борбу.

—	Сотона	 је	 у	 тебе	 ушао!	—	викну	 разбојник	 и	 измахну
топузом.

Крајимир	 се	 пови	 по	 коњу	 и	 муњевитим	 бодом	 домаши
противников	 пазух.	 Стојша	 клону	 на	 седлу,	 испусти	 сабљу	 и
топуз	и	свали	се	с	коња.

—	 Погибе	 Стојша!	 —	 дрекну	 један	 разбојник	 и	 наже	 у
бекство.	 Остали	 окретоше	 коње	 и	 појурише	 за	 њим.	 Стефан
Мусић	 и	 пратиоци	 погнаше	 их	 по	 шибљу	 и	 истераше	 на
пољану.	 Гађани	 стрелама	 издалека,	 сустизани	 и	 тучени
топузима	и	мачевима,	скоро	сви	разбојници	попадаше	с	коња.

И	 тако	 је	 случајно	 уништена	 цела	 једна	 разбојничка
дружина.	Мртви	и	рањени	лежали	су	на	пропланку,	у	чести	и
по	 пространом	 пољу.	 Бекством	 се	 спасло	 свега	 неколико
разбојника.	 Од	 пратилаца	 поклисара	 погинуло	 је	 четрнаест,	 а
осам	лакше	или	теже	рањено.

За	Стојшу	су	се	чуда	причала	међу	себрима	и	властелом.	О
његовој	 дрскости	 и	 смелим	 нападима	 и	 песме	 су	 почеле	 да



круже	по	Србији.	Стојша	је	ноћу	и	усред	дана	нападао	насеља;
жене,	 децу	и	 старце	 је	 убијао,	 а	млађе	људе	и	 девојке	 хватао,
бацао	 у	 окове	 и	 продавао	 их	 трговцима	 робова	 који	 су	 из
Млетачке	 Републике,	 Византије	 и	 Мале	 Азије	 стизали
бродовима	до	Которске	луке.

Међутим,	 из	 шуме	 се	 појавише	 себри	 бегунци.	 Једни
стадоше	скупљати	рањене	царске	ратнике;	 други	навалише	да
преврћу	 лешеве	 разбојника	 и	 да	 с	 њих	 скидају	 одело;	 трећи,
поклавши	рањене	пљачкаше,	појурише	да	хватају	коње	који	су
се	разбежали	по	шуми	и	пољу.

Разјарени	себри	потргоше	ножеве	да	исеку	Стојшу,	али	се
испречи	Крајимир.

—	Одбијте,	себри!	—	рече.	—	Главни	разбојник	мора	бити
стављен	на	муке	да	ода	јатаке,	па	тек	онда	да	се	преда	џелату.

Себри	 се	 гунђајући	 повукоше	 и	 наставише	 да	 пљачкају
лешеве.

Из	 града	 се	 приближавала	 група	 коњаника.	 Напред	 је
јездио	властелин,	омален,	скоро	кржљав,	с	проседим	брковима
и	 чупавим	 залисцима.	 Неугледан,	 али	 борбена	 изгледа	 и
кочоперан,	властелин	се	звао	Мргуд.	Кад	стиже	до	поклисара,
заповедник	 града	 Врања	 остаде	 на	 коњу,	 да	 се	 не	 би	 видело
колико	 је	 мали	 растом.	 Он	 скиде	 кацигу	 и	 поклони	 се
Крајимиру	и	Стефану.

Коме	дугујемо	захвалност	што	 је	најопаснија	разбојничка
дружина	уништена?	—	рече.

—	 Ми	 смо	 поклисари	 цара	 Уроша	 и	 кнеза	 Лазара	 —
одговори	Стефан.

Заповедник	 града	 заокружи	 десно	 ухо	 шаком	 и	 мало
накриви	главу:

—	Желим	да	чујем	ваша	часна	имена?



—	Ја	сам	Стефан	Мусић,	а	ово	је	Крајимир	Оливеровић.
—	 Никад	 за	 вас	 нисам	 чуо!	 —	 одврати	 Мргуд.	 —	 Али

данашњи	подвиг	дићи	ће	вашу	славу	до	неба.	Волим	што	сам
вас	 видео!	 Милије	 ми	 је	 да	 вас	 похвалим	 него	 да	 ми	 неко
поклони	златник	Млетачке	Републике!

—	Мала	цена!	—	насмеши	се	Крајимир.
—	Мала,	али	златна!	—	одврати	старчић.	—	Бог	нека	чува

вас	и	ваше	душе!	Од	велике	беде	ослободили	сте	наш	крај.	Због
тога	бићете	моји	гости	месец	дана.

—	 Ни	 помена!	 —	 махну	 Мусић	 руком.	 —	 Одмах
настављамо	пут.

Окренувши	 се	 на	 седлу,	 Мргуд	 се	 обрати	 својим
пратиоцима:

—	Капе	 доле!	Поздравите	 царске	 поклисаре.	 Они	 су	 вам
дали	пример	како	се	треба	ваљано	борити.

—	Живели…	Живели	—	заори	се	из	стотине	грла.
—	А	ти?	—	обрати	се	Мргуд	Стојши.	—	Пологе	да	крадеш,

а	не	да	се	бијеш	с	царским	витезима…	Одвешћемо	га	у	град	и
обесити	на	тргу,	свету	на	видику.

Стефан	 и	 Крајимир	 нису	 се	 противили	 томе.	 Али	 себри.
који	су	издаље	пратили	сваку	реч,	жустро	се	умешаше.	Између
њих	 се	 издвоји	 један	момак	широких	плећа.	Он	наби	 капу	 до
очију	и	ступи	неколико	корака	напред:

—	Стојшу	ћемо	овде	обесити!	—	рече	претећим	гласом.
—	Зашто?	—	упита	Мусић.
—	 Обесићемо	 га	 овде!	 —	 понови	 себар.	 а	 из	 очију	 му

блесну	мржња.
—	Смрт	Стојши!	—	углас	викнуше	себри.
Заповедник	града	стаде	се	вртети	на	седлу	и	уздисати,	као

да	се	уздржава	да	у	љутини	не	би	пренаглио.	Најпосле	мрдну



брком,	натушти	обрве	и	заколута	очима.	Десна	рука	паде	му	на
дршку	од	топуза:

—	У	памет	се,	људи!	—	рече.	—	Где	 је	било,	 ако	 је	икад
било,	да	се	себри	мешају	у	витешке	разговоре!

—	Наше	је	право!	Ми	смо	страдали!
—	 Хм!	 —	 учини	 Мргуд.	 —	 Тек	 ћете	 страдати	 ако	 вас

заокупим	овим	топузом!
Себри	се	повукоше	гунђајући.
Стојша	је	стајао	по	страни.	Два	ратника	из	града	држала	су

крајеве	 конопаца	 којима	 је	 био	 везан.	 Разбарушене	 косе	 и
браде,	израњављен	и	крвав,	Стојша	није	био	ни	налик	на	вођу
разбојничке	 дружине	 која	 је	 себрима	 и	 властели	 утеривала
страх	у	кости.

Млади	 витези	 поклисари	 одбише	 гостољубиве	 позиве
заповедника	града	и	стадоше	се	припремати	да	наставе	пут.	Пет
лакше	 рањених	 и	 пратилаца	 прикључило	 се	 поворци.	 Осталу
тројицу	узеше	на	руке	себри	и	понеше	према	граду.

Међутим,	 вратили	 су	 се	 и	 ратници	 који	 су	 отишли	 ио
храну	и	довели	коње	с	новим	потковом.

Ускоро	 поклисари	 махнуше	 Мргуду	 и	 његовим
пратиоцима	и	наставише	пут.

Дохвативши	 се	 Јужне	 Мораве,	 млади	 витези	 ишли	 су
узводно	 не	 штедећи	 коње.	 Решени	 да	 што	 пре	 стигну	 краља
Вукашина	и	његову	војску,	скраћивали	су	одморе	на	бивацима,
и	повећавали	одстојања.	Обишавши	Качаничку	клисуру,	 где	 је
одувек	 било	 разбојничких	 дружина,	 поклисари	 ударише	 на
Прешево.	 Заменивши	 у	 граду	 више	 од	 половине	 ислабелих
коња,	наставише	пут	и	четвртог	дана	стигоше	у	Скопље.

Још	 много	 пре	 македонског	 краља	 Филипа	 Другог	 ту
област	 је	 држало	 моћно	 илирско	 племе	 Дарданци.	 Храбри	 и



лукави	 илирски	 ратници	 умели	 су	 да	 очувају	 своју	 плодну
земљу,	 добра	 ловишта	 и	 град	 који	 су	 подигли	 на	 обали	 реке
Вардара.	 Трибали,	 Пеоњани,	 Аргивци,{14}	 па	 доцније	 и
Македонци,	узалуд	су	хрпимице	нападали	на	Дарданце.	Њихове
војске	 су	 се	 разбијале	 о	 чврсту	 одбрану	 Илира.	 Тек
Пармениону,	 генералу	 краља	 Филипа,	 пошло	 је	 за	 руком	 да
сломи	 отпор	 Дарданаца	 и	 да	 их	 потчини	 македонској	 власти.
Доцније	је	град	постао	средиште	римске	провинције	Дарданије.
У	 близини	 села	 Злокућана	 остале	 су	 пусте	 рушевине	 старога
Скопља.	Тај	град	је	године	518.	земљотрес	до	темеља	срушио.

Византијски	 цар	 Јустинијан	 подигао	 је	 на	 левој	 обали
Вардара	нови	 град,	 дао	му	царску	 важност	и	име	 Јустинијана
Прима.	 По	 налогу	 цара	 Византинца,	 подигнут	 је	 око	 града
одбрамбени	 бедем	 са	 зидом,	 а	 у	 граду	 водовод	 у	 који	 је
дотицала	вода	са	планине	Скопске	Црне	горе.

Сто	 година	 су	 Словени	 јуришали,	 нападали	 и	 опседали
Скопље,	док	га	у	седмом	веку	нису	освојили,	најпре	опљачкали,
па	се	онда	настанили	у	њему.

У	деветом	веку	град	поново	узимају	Византинци,	а	у	доба
Немањића	припао	је	Србима.	За	владе	краља	Милутина	Скопље
је	 проглашено	 престоницом.	 Четири	 манастира	 у	 граду	 и
околини	 подигао	 је,	 богато	 опремио	 и	 снабдео	 привилегијама
краљ	Милутин.	Тада	је	Скошве	постало	главно	трговачко	место
на	 Балканском	 полуострву.	 Ту	 је	 краљ	 Стефан	 Дечански
подигао	 свој	 двор;	 а	 у	 доба	 цара	 Душана	 град	 је	 достигао
највећи	 успон.	 У	 њему	 се	 Душан	 крунисао	 за	 првог	 српског
цара,	 на	 Ускрс	 1346.	 године.	 Тако	 је	 Скопље	 постало	 »свети
царствујући	 град«.	 Ту	 је	 цар	 установио	 »прву	 престолну
митрополију	 свете	 Тројеручице«.	 У	 богатом	 граду	 ковао	 се
српски	новац,	па	је	ту	и	Душанов	законик	издат.



Душан	 је	 моћну	 царевину,	 славно	 име,	 добру	 војску	 и
престоницу	Скопље	 оставио	 своме	 сину	 и	 наследнику	Урошу.
Међутим,	те	године	(1371)	маја	месеца	млади	цар	предао	је	на
управу	град	и	околину	краљу	Вукашину.

Стефан	Мусић	 и	 Крајимир	Оливеровић	 имали	 су	 намеру
да	се	у	граду	обавесте	о	краљу	Вукашину,	да	одморе	коње	и	да
истог	дана	наставе	пут.

Заповедник	 коњице	 и	 пешадије,	 царски	 намесник
Димитрије	Војиновић,	свесрдно	прими	поклисаре	и	уведе	их	у
двор,	где	се	четири	месеца	раније	сместио	краљ	Вукашин.

Војиновић	 је	 био	 снажан	 витез,	 црномањаст,	 оштра	 и
проницљива	ока.	Иако	је	био	још	млад,	на	његовом	челу	и	око
очију	видело	се	неколико	утиснутих	бора.	Стефан	и	Крајимир
рекоше	му	прави	разлог	свога

пута.
—	Идете	као	уходе?	—	насмеши	се	 витез.	—	Мислим	да

немате	потребе	да	наставите	пут.	Ја	ћу	вам	рећи	све.
Војиновић	застаде	и	погну	главу	за	тренутак.	Два	младића

приметише	на	његовом	лицу	тугу,	око	уста	грч,	а	у	очима	сузе.
—	 Бојим	 се	 да	 су	 сви	 наши	 напори	 узалудни	—	 отпоче

витез.	 —	 Цар	 Душан	 је	 умро.	 Оставио	 је	 за	 собом	 сина	 и
наследника	 који	 ни	 по	 чему	 није	 сличан	 оцу.	 Цар	 Урош	 није
владар.	Он	је	божји	човек.	Пре	четири	месеца	учинио	је	грешку
која	ће	га	стати	и	царства	и	живота.	У	невољи	која	 је	спопала
нашу	 земљу	 изабрао	 је	 најподмуклијег	 великаша,	 краља
Вукашина,	и	предао	му	своју	престоницу,	а	тиме	и	целу	власт	у
земљи.	А	сад	шаље	вас	да	уходите	човека	коме	је	поклонио	све!
Чему	то?	Ако	на	своме	походу	откријете	краљеве	намере	—	ако
чак	 утврдите	 да	 спрема	 убиство	 цару	 —	 зар	 мислите	 да	 ће
неваљалац	 искусити	 казну?	 Урош	 ће	 га	 неко	 време	 гледати



сажаљивим	погледом,	 а	 онда	ће	 га	посаветовати	да	 једноничи
четрдесет	дана	како	би	из	свог	срца	изагнао	сатану.

—	Кад	се	 сатана	у	нечије	 срце	усади,	нема	изгледа	да	ће
икада	изаћи…	Кад	су	Крајимир	и	Дамјан	ухватили	човека	кога
је	 Вукашин	 послао	 да	 убије	 цара,	 десио	 се	 случај	 какав	 ова
земља	 не	 памти.	 Урош	 је	 плакао	 над	 мртвим	 убицом…
Великаши	по	дворовима	праве	шале	на	његов	рачун,	грохотом
се	смеју	на	гозбама	и	безочно	наглашавају	да	је	дошло	време	да
може	 да	 чини	 шта	 ко	 хоће.	 Сад	 су	 сигурни	 да	 их	 нико	 неће
гонити,	макар	и	највећа	недела	чинили…	Разбојничке	дружине
ничу	 на	 све	 стране,	 а	 они	 који	 су	 дужни	 да	 их	 гоне	 праве
планове	 како	 ће	 један	 другог	 уништити.	 Закони	 у	 овој	 земљи
престали	 су	 да	 важе.	 Наша	 земља	 постала	 је	 рабатна.	 Њу	 ће
најмањи	потрес	сравнити	са	земљом.	Тај	се	потрес	приближава.
Биће	судбоносан	по	наш	народ.

—	Како?	Одакле?	—	упита	Стефан.
—	Из	Азије.	Засад	иде	споро	као	да	хвата	замах,	а	кад	се

захукти,	тешко	свету!
Витез	Војиновић	устаде	и	из	једног	ормана	извади	свежањ

папируса.
—	Ово	су	тачни	подаци	о	народу	који	ће	ускоро	ударити	на

нас.	 —	 рече.	 —	 Добио	 сам	 их	 од	 поузданог	 човека	 из
Цариграда…	Читај,	Оливеровићу…

Млади	витез	отпоче	да	чита:
»Испред	 навале	 Монгола	 Џингис-Кана	 Темуџина	 једној

хорди	 пође	 за	 руком	 да	 срећно	 умакне	 и	 избегне	 пропаст.
Ратници	 те	 хорде,	 кријући	 се	 по	 мочварама	 око	 Каспијског
језера,	заваравши	траг	дивљим	освајачима,	ударише	на	исток	и
населише	 земљу	 Арменију.	 Вођа	 хорде	 Сулејман	 остави	 за
собом	 сина	 коме	 даде	 име	 Ертогрул.	Младић,	 добивши	 власт,



умножи	 своју	 војску	 из	 суседних	 дивљих	 племена,	 крете	 на
запад	 и	 заузе	 многе	 градове	 по	Малој	 Азији.	 Ертогрулов	 син
Осман	 освоји	 град	 Брусу	 и	 учини	 је	 својом	 престоницом.	 Тај
владар	 прихвати	 исламску	 веру	 и	 стаде	 клањати	 своме	 богу
Алаху.	 Његови	 ратници	 назваше	 се	 децом	 Алаховом.	 Под
окриљем	полумесеца	османлијски	ратници	почињу	да	нападају
Византијско	 царство.	 У	 једном	 маху	 пређоше	 Хелеспонт	 и
заузеше	 Галипољ,	 прву	 тачку	 на	 Балканском	 полуострву.
Заслугу	 за	 ово	 стекао	 је	 Османов	 син	 Оркан,	 на	 кога	 господ
посла	 кугу.	 Наследи	 га	 син	 Мурат,	 који	 посла	 своју	 војску	 у
Тракију.	 Његови	 емири	 Евренос-беј	 и	 Лала-Шахин,	 заузеше
градове	 Дренопољ{15}	 и	 Пловдив…	 »Султан	Мурат	 с	 главном
војском	борави	у	граду	Бруси…«

Крајимир	прекиде	читање:
—	Како	изгледају	ти	ратници?	—	рече.
—	 Ускоро	 ћеш	 их	 видети	 и	 упознати!	 —	 насмеши	 се

Војиновић.	—	Прочитај	извештај	до	краја…
Оливеровић	настави:
»Турски	 ратници	 имају	 једног	 бога	 на	 небу	 и	 цара	 на

земљи.	Мухамед	им	је	пророк	и	веза	између	Алаха	и	цара.	За	то
тројство	они	живе,	боре	се	и	умиру.	У	миру	и	рату	су	сложни,	у
борби	 храбри,	 у	 походу	 ћутљиви,	 на	 бивацима	 смерни	—	пет
пута	дневно	клањају	Алаху.	За	време	молитве	цела	војска	је	на
коленима.	Чини	се	да	ови	ратници	не	знају	за	бекство.	Они	се
боре	до	победе	или	смрти…«;

—	 Тако	 изгледа	 војска	 која	 је	 из	 Азије	 закорачила	 на
европско	тло	—	рече	Војиновић.

—	Варвари	из	Азије	не	могу	одолети	нашим	витезима	—
добаци	Стефан	Мусић.

—	То	ћемо	ускоро	дознати	—	одврати	заповедник	Скопља.



—	Краљ	Вукашин	је	са	четрдесет	хиљада	ратника	отишао	да	с
њима	опроба	срећу.

Млади	витези	се	пренуше:
—	Зато	је,	дакле,	спремао	војску!	—	узвикну	Стефан.	—	У

праву	су	они	који	су	тврдили	да	иде	на	Турке.
—	 Сад	 је	 јасно!	—	 додаде	 Крајимир.	—	 Земља	 Деспота

Угљеше,	краљевог	брата,	угрожена	је.
—	 Тако	 је!	 —	 сложи	 се	 Војиновић.	 —	 Вукашин	 иде	 у

помоћ	 своме	брату.	Њихове	две	 војске	напашће	Турке	и	 отети
им	Пловдив	и	Дренопољ,	или	се	утврдити	у	Серезу	и	Драми	и
чекати	да	Турци	њих	нападну.

Три	 витеза	 заћуташе.	 У	 дворани	 је	 настао	 сумрак.	 Слуге
унеше	 запаљене	 буктиње	 и	 стадоше	 их	 задевати	 у	 халке	 по
зидовима.

Споља	 се	 чуо	 жагор,	 клопарање	 кола	 и	 топот	 коњских
копита.	Ратници	Димитрија	Војиновића	враћали	су	се	у	град	с
пространог	 скопског	 поља,	 где	 су	 свакодневно	 вршили	 војне
вежбе.	 Градска	 властела	 на	 колима	 и	 витези	 на	 коњима
појединачно	 и	 у	 групама	 одлазили	 су	 једни	 другима	 у
уобичајене	 вечерње	 посете.	 Иза	 њих	 је	 остајала	 беличаста
прашина,	 лебдела	 у	 ваздуху	 и	 падала	 по	 крововима	 или	 се
мешала	с	димом	који	 је	избијао	из	баџа	на	крчмама.	Себри	из
околних	 насеља,	 тапкајући	 босим	 ногама	 по	 прашњавим
улицама,	журили	 су	 да	 изађу	 из	 града	 пре	 затварања	 великих
капија.	 Они	 су	 свакодневно	 долазили	 у	 град	 да	 обиђу	 своје
синове,	који	су	као	пажеви	служили	код	властеле,	да	свршавају
послове	својих	властелина	и	да	чују	новости.

У	манастиру	Свете	Тројеручице	јекнуше	звона,	најпре	она
најмања	с	реским	звуком,	па	средња	и	највећа,	чији	се	гласови
чују	на	миље	далеко.	Звоници	осталих	манастира	забрујаше	као



да	 се	 такмиче.	 Над	 градом	 су	 звуци	 треперили,	 мешали	 се	 и
стапали	у	један,	општи,	громогласни	крик.

Из	 узаних	 и	 кривудавих	 улица,	 из	 градских	 кутова	 и
сеновитих	 тремова	 сумрак	 је	 кренуо	 у	 тајанствени	 поход.	 На
западу	последња	светла	трака	ишчезе.	Звоници	један	за	другим
замукоше.	На	 зидовима	 писнуше	 трубе.	Четири	 велике	 капије
на	граду	скоро	у	исти	мах	се	затворише.

	



Глава	пета

	
	

Сутрадан	 је	 заповедник	 Скопља	 говорио	 младим
витезима:

—	 Одустаните	 од	 пута!	 Ваше	 поклисарство	 нема	 сврхе.
Краљу	Вукашину	сад	није	до	тога	да	слуша	поруке	цара	Уроша.
Бићете	му	 немили,	 а	може	 вас	 прогласити	 за	 уходе	 и	 предати
џелату.

—	Ипак	ћемо	ићи!	—	рече	Мусић	и	погледа	друга.
—	Разуме	 се!	—	прихвати	Оливеровић.	Војиновић	 слеже

раменима:
—	Са	својих	четрдесет	пратилаца	ни	до	Струмице	нећете

стићи	—	рече.	—	Уништиће	вас	разбојници.	Има	их	све	више	у
нашој	земљи;	а	у	Бугарској	се	крве	између	себе	присталице	два
краља,	 рођене	 браће,	 Јована	 Шишмана,	 трнавског,	 и	 Јована
Страцимира,	 видинског.	 Ако	 упаднете	 у	 њихове	 заседе.
свршено	је	с	вашим	поклисарством!

—	Захваљујемо	ти,	витеже	—	рече	Мусић.	—	Твоје	бриге	и
добре	намере	потичу	из	искреног	срца	и	племените	душе.	Али
иако	смо	млади	ратници,	умемо	да	поштујемо	заповести	свога
цара.	Због	тога,	ићи	ћемо	куда	нам	је	наређено.

—	 Онда,	 нека	 вам	 је	 бог	 на	 помоћи.	 Даћу	 вам	 још
шездесет	 ратника	 стрелаца.	 Они	 ће	 вам	 добро	 послужити	 на
путу	ако	вам	се	испречи	која	разбојничка	дружина…	Изабраћу
људе	сличне	вама.

—	Сличне?	По	чему?	—	упита	Крајимир.



—	По	тврдоглавости!	—	насмеја	се	витез.	—	Него,	шта	ће
бити	 ако,	 тражећи	 Вукашина,	 упаднете	 у	 Турке?	 Пловдив	 и
Дренопољ	су	у	њиховим	рукама.

—	 У	 таквим	 случајевима	 добри	 водичи	 много	 вреде!	—
одговори	Стефан.

Млади	витези	у	царским	стајама	заменише	изнурене	коње
здравим	 и	 јаким	 и,	 добивши	 појачање	 од	 шездесет	 стрелаца,
наставише	пут.

Идући	 низводно	 левом	 обалом	 Вардара,	 ратници	 се
дохватише	 реке	 Пчиње,	 па	 преко	 Овчег	 поља	 избише	 на
Брегалницу.	 На	 падинама	 планине	 Рујна,	 недалеко	 од
Велбужда,	 погна	 их	 гомила	 од	 неколико	 стотина	 разбојника.
Али	захваљујући	добрим	водичима	и	брзим	коњима,	поклисари
избегоше	сукоб.

Шестог	 дана	 наиђоше	 на	 трагове	 куда	 је	 прошла	 војска
краља	 Вукашина.	 На	 десној	 обали	 реке	 Струме	 трава	 је	 била
сабијена	у	земљу.	Коњска	копита	и	точкови	од	кола	направили
су	пут	широк	око	седамдесет	корака.	На	напуштеним	бивацима
ратници	 су	 наилазили	 на	 погашена	 ватришта,	 остатке	 од
поломљених	 кола,	 изгажено	 сено,	 растурене	 кости	 од	 липсале
кљусади	које	су	вуци	развукли	и	оглодали.

Једне	 ноћи	 на	 превојима	 планине	 Риле	 три	 водича	 себра
побегоше	у	бестрв.	Њих	нико	не	погна.	Млади	витези	сматрали
су	да	им	више	нису	потребни,	пошто	испред	себе	имају	видан
траг	краљеве	војске.

Међутим,	пут	је	постајао	све	тежи.	Наилазили	су	на	шуме
испресецане	 јаругама	 обраслим	 у	 густо	 шибље	 леске,	 зове	 и
дрена.	Краљева	војска	вршила	је	велике	заобиласке,	скретала	с
правца	 пута	 и	 кривудала	 на	 читаве	 миље	 десно	 и	 лево	 око
шума.	Млади	витези	најпосле	пронађоше	место	где	се	краљева



војска	 поделила	 у	 два	 крака.	 На	 првом	 трагу	 видно	 су	 се
истицали	отисци	точкова	у	меканој	земљи,	а	на	другом,	који	је
ишао	 једном	 стрмом	 вододерином,	 видела	 су	 се	 само	 коњска
копита.	Стефан	и	Крајимир	одлучише	да	иду	тим	трагом.

Поклисари	 и	 њихови	 пратиоци	 целога	 дана	 ишли	 су	 низ
дубоко	 усечену	 јаругу	 која	 је	 кривудала	 час	 лево	 час	 десно.
Сваки	 ратник	 водио	 је	 свога	 коња,	 јер	 због	 великих	 стрмина
није	се	могло	ни	замислити	да	се	јашући	одмиче.	Наилазили	су
на	 дебела	 стабла	 храстова	 и	 букава,	 која	 су	 строваљена
препречавала	 пут.	 Ратници	 су	 их	морали	 обилазити	 верући	 се
уз	 стрме	 обале	 вододерине,	 док	 најпосле	 не	 избише	 на
пропланак	 обрастао	 у	 високу	 папрат.	 Ту	 се	 пространа	 јаруга
завршавала.

У	 близини	 Дупнице	 поклисари	 наиђоше	 на	 заседу
бугарских	 одметника	 који	 су	 припадали	 видинском	 краљу
Јовану	Страцимиру.	У	току	последњих	неколико	дана	бугарски
разбојници	 хватали	 су	 и	 убијали	 залутале	 и	 заостале	 ратнике
краља	 Вукашина.	 Били	 су	 то	 дивљи	 номади,	 одевени	 у
животињске	 коже	 с	 длаком	 окренутом	 упоље.	 Са	 затупастим
губицама	као	у	дивљих	паса,	разбојници	изазваше	неспокојство
и	код	најхрабријих	из	пратње	поклисара.	Поставили	су	заседу	у
једном	 теснацу,	 куда	 је	 шест	 коњаника	 напоредо	 једва	 могло
ићи.

Крајимир	и	Стефан	 јахали	су	на	челу	одреда.	За	њима	се
отегла	поворка	 ратника.	Царски	 стрелци	држали	 су	на	 рукама
запете	самостреле.

Бугарски	 разбојници,	 или	 зато	 што	 су	 били	 недовољно
вични	заседама,	или	што	су	им	недавни	лаки	успеси	ослабили
опрезност,	открију	се	пре	времена.	Дерући	се,	 јурну	иза	 једне
истурене	 стене	 и	 закрче	 пролаз	 млатарајући	 копљима,



буздованима	 и	 тољагама.	 Иако	 је	 теснац	 на	 том	 месту	 био
шири,	 иза	 окуке	 се	 тискало	 неколико	 стотина	 номада,	 јер	 су
задњи	потискивали	предње,	подижући	увис	копља	на	којима	су
се	кезиле	набијене	људске	главе.

—	Стрелци,	напред!	—	викну	Мусић	и	помаче	се	у	страну.
Крајимир	стаде	поред	њега	са	штитом	и	топузом	у	рукама.

Бугарски	 разбојници	 јурнуше	 хрпимице,	 али	 их	 прасак
тетива	 заустави	 у	 месту.	 Нападачи	 из	 првог	 реда	 као	 леса
попадаше,	 они	 из	 другог	 стрмоглавише	 се	 преко	 њих,	 а	 из
трећег	полегаше	иза	палих	другова.	Али	потискивани	и	гоњени
од	оних	иза	себе,	разбојници,	истиснути	иза	заклона,	испадоше
право	пред	стрелце.	Били	су	стешњени	с	две	стране	окомитим
стенама,	 с	 треће	 затворени	 царским	 коњаницима,	 а	 с	 четврте
својим	 друговима,	 који	 су,	 не	 знајући	 шта	 се	 напред	 догађа,
непрестано	 наваљивали	 да	 не	 би	 остали	 пре	 њих	 разграбили
плен.	Номади	су	гинули	и	својим	труповима	закрчивали	пролаз.
Стрелци	су	неуморно	гађали.	Најпосле,	не	могавши	ни	напред
ни	 натраг,	 разбојници	 кукајући	 полегаше	 по	 земљи.	 Они	 иза
њих	гомилали	су	се,	запомагали	и	борећи	се	за	пролаз	тукли	се
између	себе	песницама,	моткама	и	копљиштима.	Међутим,	они
на	 зачељу	 најпосле	 схватише	 какав	 је	 ужас	 испред	 њих	 у
теснацу,	 окретоше	 леђа	 и	 нагоше	 у	 бекство.	 Као	 лавина
разбојници	потекоше	низ	клисуру.	Бацајући	оружје	да	би	лакше
бежали,	изгубише	се	иза	стена	и	окука.

Борба	није	трајала	дуго,	па	ипак	око	сто	педесет	бугарских
одметника	 пало	 је	 у	 теснацу.	 Међу	 царским	 ратницима
неколико	људи	и	коња	погођено	је	каменом	из	праћке.

Између	 Самокова	 и	 падина	 планине	 Риле	 поклисари
наиђоше	на	место	 где	 су	 се	два	крака	војске	краља	Вукашина
спојила.	 Најпосле,	 прешавши	 многе	 реке	 и	 речице,	 царски



ратници	 се	 спустише	 у	 долину	Марице.	 Идући	 левом	 обалом
реке,	 наилазили	 су	 на	 напуштена	 насеља.	 Бугарски	 сељаци
бежали	 су	 испред	 војске	 десно	 и	 лево	 и	 скривали	 се	 по
шибљацима	и	трскама	које	су	се	таласале	по	устајалим	барама
и	локвама.	Ратницима	пође	за	руком	да	ухвате	четири	сељака.
Они	их	потераше	испред	себе	као	водиче.

Стефан	и	Крајимир	у	чуду	су	се	питали	што	не	наилазе	на
бугарске	 ратнике.	 Од	 извиђачких	 одреда	 војске	 краља
Шишмана	није	било	ни	трага.	Бугарски	краљ	је,	изгледа,	чекао
исход	битке	између	Срба	и	Турака	па	да	онда	одлучи	којој	 ће
страни	 прићи.	Своје	 ратнике	 повукао	 је	 у	 градове,	 а	 властели
наредио	да	напусте	своје	поседе,	да	крену	сељаке	из	насеља	и
да	се	што	даље	уклоне	од	једне	и	друге	војске.	Дивљи	номади
—	 пастири,	 видећи	 опште	 померање	 бугарског	 народа,
потераше	 своја	 стада	 из	 речних	 долина	 и	 дохватише	 се
пропланака	и	планинских	превоја.	Колибе	и	земунице	опустеле
су	као	иза	куге.	 Јелени,	 срне,	дивље	свиње	и	вуци,	бежећи	од
војске,	 сваког	 часа	 претрчавали	 су	 испред	 ратника,	 а	 пси
скитачи	завијали	су	по	напуштеним	насељима	или	се	шуњали
иза	колоне	коњаника.

Једне	 ноћи	 обасјане	 месечином	 царски	 ратници	 наиђоше
на	 растурене	 лешеве,	 људске	 и	 коњске.	 На	 пространом	 пољу
било	их	је	преко	две	стотине.

—	Овде	су	се	срела	два	извиђачка	одреда	—	рече	Мусић.
—	 Српски	 и	 турски…	 Сусрет	 је	 био	 жесток	 —	 додаде

Крајимир.
Неколико	 вукова	 режећи	 шмугнуше	 испред	 коњаника	 и

замакоше	у	честар.
Идући	 трагом	 краљеве	 војске,	 ратници	 пређоше	 реку

Струму	и	оставише	 за	 собом	 град	Пловдив,	 чије	 су	 се	 зидине



према	 месечини	 у	 даљини	 беласале	 на	 другој	 обали	 реке
Марице.	Ишли	су	опрезно	очекујући	сваког	часа	напад	турских
извидничких	одреда.	Али	свуда	је	владала	тишина.	Цео	крај	је
изгледао	 пуст.	 Само	 у	 даљини.	 сад	 већ	 иза	 леђа	 ратника,
блескала	је	једна	буктиња	на	зидинама	града	Пловдива.

Стефан	 и	 Крајимир	 одлучише	 да	 се	 држе	 што	 даље	 од
речне	 обале	 и	 кренуше	 према	 брежуљцима	 обраслим
шумарцима.

Септембарска	 ноћ,	 пуна	 беличасте	 месечине,	 тихо	 и
лагано	 је	пролазила.	Ратници	су	шапатом	разговарали,	 а	 коњи
су	фрктали	и	чуљили	уши.

—	Осећају	вукове	у	близини	—	рече	Стефан.
—	 Вукове	 или	 блиску	 борбу	 —	 додаде	 трубач	 Јеротије,

који	је	јахао	поред	њега.
На	једној	падини	испод	честара	Стефан	заустави	поворку.
—	Овде	ћемо	заноћити	—	рече.
—	 Шта	 је?	 Бојиш	 се	 да	 не	 упаднемо	 у	 Турке?	 —

погађајући	његове	мисли,	добаци	Крајимир.
—	 Погодио	 си!	 Овде	 ћемо	 сачекати	 зору…	 Сјашите,

момци…	Оружје	нека	вам	је	при	руци.
Пратиоци	заведоше	коње	иза	лесковог	шибља,	раседлаше

их	и	пустише	да	се	напију	воде	с	потока	који	је	жуборећи	текао
на	крају	падине.

Мусић	 посла	 три	 коњаника	 у	 извиђање,	 а	 остали,
обесивши	коњима	зобнице	о	врат,	поседаше	по	сувој	трави.

Преморени	од	дуга	пута	и	дремовни,	ратници	су	куњали,
држећи	сваки	свога	коња	за	оглав.

Стефан	и	Крајимир	су	се	згледали.	Могућност	да	наиђу	на
Турке	 сад	 им	 се	 чинила	 неминовна.	 Прошли	 су	 поред	 града
Пловдива	 и	 ваљда	 пуким	 случајем	 нису	 наишли	 на	 турске



одреде.	Ко	зна	да	ли	ће	их	иста	срећа	послужити	на	даљем	путу
или	при	повратку?	Ићи	напред	у	неизвесност	чинило	им	се	као
готова	пропаст.	Младе	витезе	обузе	брига.

—	 Изгледа	 ми	 да	 је	 заповедник	 Скопља	 био	 у	 праву	—
рече	 Мусић,	 седе	 на	 земљу	 и	 наслони	 се	 леђима	 на	 једно
стабло.

—	 И	 мени	 изгледа!	 —	 додаде	 Оливеровић	 и	 спусти	 се
поред	њега.

Седели	 су	 ћутећи.	Жуборење	 поточића	 и	 врускање	 јечма
под	коњским	зубима	успављивало	их	је.	Време	је	пролазило,	а
три	 ратника,	 послата	 у	 извиђање,	 нису	 се	 враћала.	 Стефан	 и
Крајимир,	 наслоњени	 леђима	 о	 стабло,	 дремали	 су.	 Кад	 се
чинило	да	је	цела	група	ратника	утонула	у	сан,	један	продоран
глас	одјекну:

—	Побегоше	сељаци!
—	Какви	сељаци!	—	трже	се	Стефан.
—	Сељаци?	—	трљајући	очи	додаде	Крајимир.
—	 Бугарски	 сељаци,	 водичи.	 Побегли,	 а	 лепо	 сам	 их

повезао	једног	за	другог	—	одговори	онај	исти	глас.
—	 Дабоме,	 стражари	 заспали!	 —	 промрмља	 Стефан	 и

наслони	главу	на	стабло.
—	Очевидна	ствар!	—	додаде	Крајимир	дремовно.
—	Нека	се	бар	они	спасу!	—	добаци	један	ратник.
—	 А	 ми?	 —	 упита	 други.	 Можда	 још	 ноћас	 бићемо	 у

царству	небеском.
—	Чујеш	ли	ово,	Оливеровићу?	—	рече	Стефан.
—	Чујем!
—	Хоћемо	ли	сутра	натраг	или	даље	напред?
—	Даље	напред!	—	рече	Крајимир	зевајући.
Низводно	 у	 потоку	 запева	 шева.	 Одмах	 јој	 се	 придружи



друга,	 па	 и	 трећа.	 Онда	 одјекнуше	 звиждуци.	 Црни	 косови
почеше	прелетати	од	жбуна	до	жбуна.

—	Ово	се	зора	приближава!	—	рече	Крајимир	протежући
се.

—	 Каква	 зора!	 Погледај	 небо!	 —	 одврати	 Мусић.	 Један
црни	облак	заклони	месец,	други	му	је	од	запада	ишао	у	сусрет.
Мрак	 обастре	 земљу.	 Птице	 заћуташе	 и	 стравична	 тишина
завлада.

—	Каква	 тешка	ноћ	—	рече	Крајимир.	—	Чини	ми	 се	 да
никад	неће	сванути	дан.

—	 Свануће	 светао	 и	 сунчан	 —	 одврати	 његов	 друг
устајући.	Дође	до	потока	и	стаде	да	се	умива.

Два	 облака	 се	 спојише,	 друга	 два	 црна,	 ниска,	 подиђоше
под	 њих.	 Прва	 муња	 блесну,	 за	 њом	 се	 проломи	 грмљавина.
Лишће	на	дрвећу	зашушта,	шибљике	се	стадоше	повијати.

—	Коње	у	поток!	Сви	под	обалу!	—	викну	Мусић.
Ратници	 заведоше	 коње	 у	 јаругу	 на	 чијем	 дну	 је	 текао

поточић,	па	сви	полегаше	уз	обалу.	Олуја	груну	свом	жестином
и	 пљусак	 се	 изли.	 Царски	 ратници,	 крстећи	 се	 и	 гласно
изговарајући	молитве,	 гледали	 су	 како	муње	 страхобно	парају
небо	и	слушали	грмљавину	која	је	тутњала	са	свих	страна.	Али
ускоро	 поток	 стаде	 надолазити.	 Вода	 је	 нагло	 испуњавала
Јаругу	и	ратници,	један	по	један,	почеше	искакати	на	пропланак
вукући	за	узде	своје	коње.

Стрелци	 су	 скидали	 кожухе	 са	 себе	 и	 ћебад	 с	 коња,
замотавши	 самостреле	 да	 тетиве	 не	 би	 закисле	 и	 одвугле.
Ратници	су	стајали	на	пљуску.	Коњи	су	трзали	узде,	пропињали
се	и	вриштали.	Заплашени	од	блеска	муња	и	тутњаве	громова,
скакали	су,	цимали	узде	и	клизали	се	по	блатњавој	земљи.

Олуја	 је	 брзо	 прошла,	 али	 из	 тмурног	 неба	 киша	 је	 дуго



падала.	Већ	се	на	истоку	указа	прва	светлост	и	кроз	разређене
облаке	лагано	се	стаде	помаљати	нови	дан.

Ратници	 бледи,	 са	 ужагреним	 очима,	 покисли	 до	 коже	 и
каљави,	 дахнуше	 душом.	 Најпосле	 киша	 сасвим	 престаде	 и
грану	топло	сунце.	Коњи	почеше	весело	рзати	и	ваљати	се	по
мокрој	земљи,	а	ратници	поскидаше	са	себе	огртаче	и	одело	и
простреше	по	жбуновима	да	се	просуше.

У	даљини	се	видело	блескање	реке,	а	изнад	обала	лелујала
је	бела	магла.	Пространа	равница	на	левој	обали	Марице	била
је	 прошарана	 жбуновима	 и	 појединачним	 дрвећем	 и
испресецана	 потоцима	 који	 су	 се	 сливали	 низ	 стрму	 падину
дугачку	унедоглед.

Царски	 ратници,	 дохвативши	 сваки	 своју	 торбу.	 стадоше
вадити	наквашен	овсени	 хлеб,	 сланину	и	 суво	месо	и	 почеше
јести.

Од	наших	извиђача	ни	 трага!	—	рече	 трубач	 Јеротије.	—
Да	ли	да	свирам,	да	им	дам	знак	да	се	врате?

—	 Свираћеш	 ти	 и	 себи	 и	 нама	 за	 душу!	—	 викну	 један
постарији	ратник.	—	Само	још	треба	да	нам	Турке	навучеш	на
врат.

—	Треба	послати	друге	извиђаче!	—	рече	Стефан.
—	Треба!	—	сложи	се	Крајимир.
Међутим,	 на	 светлом	 сунчаном	 јутру	 у	 даљини	 се

појавише	 три	 коњаника.	 Скоро	 полегли	 по	 вратовима	 коња,
извиђачи	су	 јурили	као	без	душе.	Кад	се	приближише	биваку,
сви	углас	завикаше:

—	На	коње!	Сви	на	коње!
—	Шта	је?	Ко	вас	гони?	Откуда	долазите?	—	искупише	се

ратници.
—	Гомила	бегунаца	јури	право	нашем	биваку,	друга,	већа,



гони	их!	—	одврати	један	од	извиђача.
—	Ко	су	бегунци?	—	упита	Крајимир.
—	Срби!
Међу	 ратницима	 завлада	 тишина.	 Унезверени	 погледи

стадоше	се	укрштати.
—	Зло!	—	рече	Стефан	облачећи	се.
Брзо,	надохват,	како	је	ко	стигао,	ратници	су	се	облачили,

седлали	коње;	стрелци	повадише	самостреле	из	крпа	и	кожуха.
—	 Оружје	 у	 шаке	 и	 криј	 се	 иза	 жбунова.	 Дочекаћемо	 и

бегунце	и	гониоце	—	рече	Мусић.
У	 даљини,	 иза	 окуке,	 где	 је	 река	 скретала	 удесно.	 са

високих	 и	 гранатих	 топола	 полете	 јато	 врана.	 Гомила	 од
двадесетак	 коњаника	 изби	 из	 шибља	 и	 дохвати	 се	 простране
равнице.	 За	 њима	 се	 надала	 друга	 група	 ратника.	 И	 једни	 и
други	 гонили	 су	 коње	 до	 последњег	 даха.	 Гониоци	 су
пристизали	поједине	од	бегунаца	и	секли	их	сабљама.

Кад	 стиже	 до	 места	 где	 су	 царски	 ратници	 поставили
заседу,	група	бегунаца	смањила	се	на	девет	ратника.	Међутим,
гонилаца	 је	 било	 преко	 стотине.	 Обучени	 у	 одела	 плаве	 и
црвене	 боје,	 прошарана	 срмом,	 и	 са	 белим	 бурнусима
обмотаним	око	главе,	 гониоци	су	се	према	 јутарњој	светлости
видели	као	на	длану.

—	Турци!	—	викну	Стефан.
Гоне	Србе!	—	додаде	Крајимир.	—	Стрелци	напред!
Шездесет	ратника	са	запетим	стрелама	истрча	из	шибљака

и	скоро	налете	на	турске	коњанике.
—	Удри!	—	викну	Крајимир.
Тетиве	праснуше.	Четвртина	гонилаца	паде	с	коња.	Остали

за	 тренутак	 застадоше	 па,	 као	 по	 договору,	 окретоше	 коње	 и
ударише	натраг.



—	За	њима!	—	викну	Мусић	витлајући	голим	мачем.
Четрдесет	 коњаника	 жестоко	 се	 нададоше	 за	 бегунцима.

Стрелци	 побацаше	 самостреле,	 појахаше	 коње	 и,	 потргнувши
буздоване,	јурнуше	за	друговима.

Бежећи	 на	 премореним	 коњима,	 турски	 ратници	 почеше
заостајати.	 Тучени	 топузима	 и	 пробадани	 мачевима,	 сви	 до
последњег	попадаше	с	коња.

Девет	 Срба	 бегунаца,	 скоро	 сви	 рањени,	 зауставише	 се
крај	потока.	Витез,	кога	су	штитили	пратиоци	бегунци,	заљуља
се	 и	 паде	 с	 коња.	 Један	 седи	 ратник,	 без	 кациге,	 с	 крвавом
главом,	приђе	му.	Витез	 је	лежао	на	земљи	без	свести.	Старац
му	придиже	главу	и	стаде	у	њему	тражити	знаке	живота.

Остали	 ратници	 поводећи	 се	 приђоше	 потоку.	 Најпре	 се
напише	воде,	 онда	 стадоше	са	 себе	 скидати	одело	и	испирати
ране.	 Један	 младић	 захвати	 воде	 у	 своју	 кацигу	 и	 приђе
онесвеслом	витезу.

—	 Милане	 —	 рече	 старац	 —	 наш	 господар	 је	 смртно
рањен!	Умреће.

Витеза	полише	водом	по	лицу,	 али	он	остаде	у	несвести.
Старац	скиде	са	себе	кожух	и	направи	му	узглавље.	Онда	седе
поред	њега,	прекрсти	руке	на	груди	и	стаде	шапатом	изговарати
басме.{16}

Младић	са	заврнутим	рукавом	на	десној	руци	и	испрскан
крвљу,	 погружено	 је	 стајао	 по	 страни.	 Он	 једини	 није	 био
рањен.

Ратници	 крај	 потока	 цепали	 су	 кошуље	 и	 један	 другом
превијали	 ране.	 Исечени	 сабљама	 по	 рукама,	 леђима	 и
раменима,	 и	 малаксали	 од	 напора,	 они	 полегаше	 по	 влажној
земљи.

Међутим,	царски	ратници	почеше	пристизати.



—	Цео	одред	смо	уништили!	—	рече	Стефан	Мусић.
—	 Слаба	 утеха!	 —	 одврати	 старац	 показујући	 према

равници	одакле	су	дошли.	—	Тамо	 је	 све	изгинуло.	Обе	наше
војске.	Жива	душа	није	остала.

Крајимир	 притрча	 рањеном	 витезу	 и	 стаде	 му	 опипавати
било.

Старац	је	благосиљао:
—	 Бог	 вам	 дао	 среће	 и	 здравља!	 Анђели	 вам	 небески

светлели!	Мајка	божја	увек	вам	била	на	помоћи!
—	Ко	је	рањени	витез?	—	упита	Крајимир.
—	Деспот	Јован	Угљеша!	Нека	би	се	рајска	врата	отворила

пред	 његовом	 душом!	 —	 одговори	 старац	 пипајући	 крваву
чворугу	на	својој	глави.

Стефан	и	Крајимир	скидоше	кациге	и	клекоше	крај	витеза.
—	Умире!	—	рече	Мусић.
—	На	 четири	места	 посекли	 га,	 по	 сто	 пута	 проклети	 да

су!	 Ђаволи	 им	 кожу	 дерали,	 у	 паклу	 се	 кували!	 Сунца	 ни
месеца	не	видели!	—	богорадио	је	старац.

На	лице	витеза	излише	још	једну	кацигу	воде.
—	 Жив	 је!	 Још	 је	 жив!	 —	 прошапта	 Стефан.	 Рањени

деспот	био	је	средњих	година.	Коса	и
бркови	били	су	му	проседи.	Зраци	јутарњег	сунца	падали

су	му	на	лице	и	осветљавали	трепавице	које	су	подрхтавале.	Из
груди	му	се	оте	уздах.	Деспот	Угљеша	отвори	очи.

—	Шта	 јс?	Шта	 је	 било?	—	 упиташе	 ратници.	 Рањеник
тихо	али	разговетно	одговори:

—	Погибија…	Смрт…	Срамна	пропаст!
—	Све	изгинуло!	—	додаде	старац	плачући.
—	А	краљ	Вукашин?	—	упита	Крајимир.
—	Погинуо!	—	тихо	рече	деспот.



—	На	комаде	га	исекли,	безбожници!	—	додаде	старац.
Стефан	погледа	младића	са	заврнутим	рукавима:
—	А	ти,	шта	кажеш?	—	рече.
—	 Битка	 се	 водила	 у	 мраку,	 по	 олуји	 и	 пљуску.	 Нико

никога	није	могао	видети!	—	одврати	младић.
Деспот	Угљеша	покуша	да	се	придигне	на	лактове.	Стефан

му	 потури	 руку	 под	 главу.	 Рањеник	 погледа	 младића	 са
заврнутим	рукавом:

—	Вукашин	је	погинуо…	Пред	мојим	очима	исекли	су	га
—	рече.

Деспот	још	једном	уздахну.	На	уста	му	изби	крвава	пена.
—	 Спасите	 Јелену!{17}	 —	 рече	 и	 клону.	 Очи	 му	 се

затворише,	а	око	уста	смрт	утисну	свој	грч.
Ратници	 падоше	 на	 колена	 читајући	 наглас	 молитве	 за

покој	душе	српског	деспота	Јована	Угљеше.
—	Ко	је	Јелена?	—	тихо	упита	Стефан.
—	 Деспотова	 жена.	 Госпођа	 блага	 и	 добра	 —	 плачући

одговори	старац.
—	А	ко	си	ти?
—	Њихов	слуга	Остоја.	Тридесет	година	дворио
сам	деспота,	бог	нека	се	смилује	његовој	души,	и	његову

племениту	и	богоугодну	госпођу.	Мусић	се	обрати	младићу:
—	Ти	једини	ниси	рањен?
—	 Ја	 једини…	 Од	 четрдесет	 другова	 који	 су	 се

прикључили	 војсци	 краља	 Вукашина,	 једини	 сам	 избегао
смрти.

—	Четрдесет	другова?	Одакле	сте?
—	Од	Прокупља.
—	Како	те	зову?
—	Милан	Топлица.



—	Крваве	су	та	руке	и	одело.	—	рече	Крајимир.
—	То	је	турска	крв!	—	одврати	младић	и	оде	на	поток	да	се

пере.
Царски	 ратници	 мачевима	 и	 ножевима	 почеше	 да	 копају

гроб	 где	 ће	 сахранити	 тело	 деспота	 Угљеше;	 старац	 Остоја
леже	 крај	 рањеника	 поред	 потока.	 За	 Л	 то	 време	 Милан
Топлица	причао	је	Стефану	и	Крајимиру	како	је	текла	битка	на
Марици:

—	Каква	 војска!	 Какви	 витези!	 Силни,	 охоли,	 бахати!	—
отпоче	младић.	—	Кренули	 су	 у	 овај	 поход	 као	 на	 свадбу.	На
одмориштима	 и	 краћим	 бивацима	 јело	 се,	 пило	 и	 веселило.
Међу	 пијаним	 витезима	 избијале	 су	 свађе	 и	 туче.	 Властела,
завидећи	 на	 раскоши	 витезима,	 презриво	 се	 смешила.	 Слуге
једних	и	других	осилише	се,	онда	витези	мачевима	и	топузима
почеше	 бранити	 свој	 углед	 и	 достојанство.	 Почињало	 се
задевицама	 и	 подругљивим	 осмехом,	 а	 завршавало	 крвљу	 и
мртвим	главама.	Јаз	између	витезова	и	властеле	постајао	је	све
дубљи.	Ратници	Константина	Жеглиговца{18}	и	његовог	стрица
Богдана	 предњачили	 су	 у	 свађама	 и	 тучама.	 Властелу	 краља
Вукашина	 називали	 су	 »прилепским	 отроцима«,	 »охридским
жабоједима«	 и	 »призренским	 свињарима«.	 На	 све	 жалбе
властеле	и	неколико	витезова	који	су	хтели	злу	да	стану	на	пут,
краљ	Вукашин	је	слегао	раменима	и	вајкао	се:	»Свака	војска	на
дугом	 походу	 губи	 дисциплину!	 Ко	 може	 толике	 ратнике
надгледати!	Кад	поставимо	табор,	све	ће	бити	у	реду	и	свако	на
свом	месту«…	Уосталом,	 краљу	 је	била	 једина	брига	да	 своју
војску	 споји	 са	ратницима	деспота	Угљеше.	Тако	 смо	прошли
Велбужд,	 Дупницу	 и	 Самоков.	 На	 десној	 обали	 реке	Марице
наиђосмо	 на	Пловдив.	Витези,	жељни	 боја,	 наваљивали	 су	 на
краља	 да	 нападне	 на	 град,	 али	 Вукашину	 није	 било	 до	 тога:



»Дренопољ	и	главна	турска	војска,	 то	 је	наш	циљ.	А	Пловдив
можемо	освојити	при	повратку«,	одговарао	је.	Иза	нас	је	остао
град,	пуст,	без	иједног	ратника	на	бедему	или	зиду.	Изгледало	је
да	је	цела	турска	посада	побегла	да	се	сједини	с	војском	Лала-
Шахина,	заповедника	Дренопоља.

На	 пространој	 равници	 крај	 реке	 Марице,	 код	 места
Черноменски	 Лугови,	 две	 српске	 војске	 се	 сретоше.	 Браћа
Вукашин	и	Угљеша	падоше	 један	другом	у	 загрљај.	Први	део
плана	 био	 је	 испуњен,	 други	 део,	 битка	 с	 Турцима,	 свима	 се
чинио	ништаван,	јер	је	деспот	довео	са	собом	двадесет	хиљада
ратника,	 и	 донео	 вест	 да	 Дренопољ,	 главно	 упориште
противника,	нема	ни	петнаест	хиљада	Турака…	На	пространој
равници,	 окруженој	 шумом	 и	 реком,	 наша	 војска	 постави
табор.	То	је	било	јуче,	а	мени	се	чини	да	је	век	прошао	од	тада.
Синоћ,	 по	 заласку	 сунца,	 дођоше	 нам	 турски	 поклисари.	 Кад
видеше	 толику	 војску	 —	 шездесет	 хиљада	 коњаника	 под
оружјем	 —	 спопаде	 их	 страх.	 Паши	 ратници	 гледали	 су	 их
подругљиво,	смејали	се	и	ругали.	У	убледели,	оборених	глава,
турски	поклисари	као	кроз	шибу	пролазили	су	нашим	табором.
Одмах	се	пронесе	глас	да	их	је	послао	Лала-Шахин,	заповедник
Дренопоља,	да	краља	и	деспота	моле	за	мир.	После	се	дознало
да	 је	 турски	 емир	нудио	и	 данак,	 и	 да	 су	Вукашин	и	Угљеша
одбили	да	га	приме…	У	нашем	табору	настаде	весеље	какво	у
животу	 нисам	 видео.	 Слуге	 витеза	 и	 властеле	 са	 својих	 кола
истоварише	 бурад	 с	 вином	 и	 ударише	 славине.	 Док	 су	 једни
клали	 овце	 и	 свиње,	 натицали	 их	 на	 ражњеве	 и	 пекли	 крај
великих	 ватри,	 други	навалише	на	 бурад.	Потурајући	лонце	и
кациге	под	славине,	ратници	су	пили	колико	је	ко	хтео.	Сваки	је
био	 уверен	 у	 сутрашњу	 победу,	 па	 је	 наш	 табор	 ухватило
лудило…	Не	 знам	 да	 ли	 су	 постављени	 стражари	 око	 табора.



Ако	јесу.	сигурно	су	заспали,	јер	је	ноћас	мало	наших	ратника
било	 трезно.	 Од	 мојих	 четрдесет	 другова,	 свега	 нас	 тројица
нисмо	били	пијани.

Младић	прекиде	причање	и	 загледа	се	у	даљину.	Стефан,
Крајимир	и	остали	ратници	пренуше	се.	На	равници	иза	окуке
видела	 се	 нова	 група	 бегунаца.	 Око	 две	 стотине	 коњаника
избише	из	топољара	и	дохватише	се	поља.

—	Јеротије.	 свирај	 збор!	—	довикну	Мусић	и	баци	 се	на
коња.	Млади	Топлица.	Крајимир	и	остали	ратници	поведоше	се
за	њим.

Иза	речне	окуке	избише	и	гониоци.	Као	да	се	такмиче	ко
ће	 пре	 стићи,	 турски	 коњаници	 јурили	 су	 у	 групама	 гонећи
коње	до	последњег	даха.

Кад	 труба	 јекну,	 бегунци	 се	 пренуше,	 онда	 полегоше	 по
коњским	вратовима	и	ухватише	најпречи	пут	према	шумовитом
брежуљку.

Напред!	—	викну	Стефан	и	ободе	коња.
Ратници	 се	 сјурише	 низ	 брежуљак	 и	 дохватише	 се

равнице.	Кад	стигоше	до	бегунца,	пролетеше	кроз	њих	и	свом
жестином	грунуше	у	турски	одред.	Кивни	због	српског	пораза,
царски	 ратници,	 јашући	 на	 одморним	 коњима,	 помамно	 су
кидисали.	Милан	Топлица,	опустивши	коњу	вођице,	пристизао
је	 Турке,	 налетао	 на	 најсмелије	 и	 тако	 вешто	 радио	 мачем	 да
чак	и	код	Крајимира	изазва	дивљење.	Брзина	налета	и	срчаност
царских	ратника	намах	збунише	Турке.	Тукући	преморене	коње
сабљама	 по	 сапима,	 окретоше	 леђа	 и	 нагоше	 у	 бекство.	 Али
стизани	 и	 престизани,	 многи	 изгубише	 наду	 да	 ће	 се	 спасти.
Једни	попадаше	под	ударцима	мачева	и	топуза,	други	побацаше
оружје	и	завапише	за	милост,	Царски	ратници	пројурише	мимо
њих	 и	 наставише	 да	 гоне	 појединце	 које	 су	 још	 видели	 где



беже.
Кад	и	последњег	турског	ратника	оборише	с	коња.	Стефан.

Крајимир	и	Милан	окретоше	натраг.	Међутим,	српски	бегунци
похваташе	заостале	Турке	и	испробадаше	их	мачевима.

Две	 стотине	 двадесет	 бегунаца	 је	 спасено,	 а	 око	 триста
Турака	побијено.

Најстарији	међу	спасенима.	стотинар	Недељко,	грлећи	три
млада	витеза	рече:

—	 Захваљујем	 вам,	 јунаци!	 Спасли	 сте	 нас	 од	 сигурне
смрти.	Многе	сам	борбе	претурио	преко	главе,	али	овакву	сечу
нисам	видео.	Тукли	сте	се	како	и	доликује	царским	витезима.

Сунце	је	повисоко	одскочило	кад	ратници	спустише	у	гроб
тело	 деспота	 Угљеше,	 попрскаше	 га	 водо	 и	 ставише	 му	 на
груди	 мач	 с	 крстастим	 балчаком.	 Стар	 слуга	 Остоја	 очита
заупокојену	молитву	и	први	баци	у	гроб	грумен	земље.

Нови	 бегунци	 раседлаше	 коње	 и	 пустише	 их	 да	 пасу.
Захваливши	 се	 царским	 витезима,	 здрави	 полегаше	 по
пропланку,	а	рањени	стадоше	да	се	перу	у 	 потоку,	да	испирају
ране	и	да	један	другог	превијају.

Милан	Топлица	настави	приповедање:
—	Млад	сам	и	неискусан	ратник	—	рече	—	али	се	питам,

зар	је	могуће	да	охолост	толико	може	да	залуди	људе?	Ни	одред
од	 стотине	 ратника	 неће	 у	 близини	 непријатеља	 постављати
бивак	а	да	најпре	не	извиди	положај	и	не	постави	јаке	страже.
Наше	вође,	од	чијег	су	имена	и	најистакнутији	витези	зазирали,
нису	 осигурали	 своју	 војску.	 Због	 тога	 је	 и	 дошло	 до	 слома.
Нападнути	 смо	пред	 зору	и,	 како	ми	се	чини,	 с	 три	 стране.	У
табору	ниједна	ватра	није	горела,	јер	је	све	живо	утонуло	у	сан.
Тмурни	 облаци	 заклонише	 месец	 и	 одједном	 настаде	 мрак.
Лежао	 сам	 испод	 једне	 оморике	 и	 слушао	 како	 моји	 другови



спокојно	 хрчу.	 Муње	 су	 увелико	 блескале	 по	 небу,	 јави	 се	 и
грмљавина,	најпре	издалека	као	потмуло	тутњање,	па	се	нагло
приближи.	 За	 тренутак	 глава	 ми	 клону	 на	 узглавље	 али	 се
пренух.	Причу	ми	се	глас	трубе.	Јасан	али	непознат.	Придигнем
се	и	станем	ослушкивати.	С	друге	и	с	треће	стране	допирао	је
исти	знак,	у	томе	часу	паклена	вика,	и	у	исти	мах	груну	олуја.
У	мојој	близини,	један	продоран	глас	завапи:

—	Људи,	спасавајте	се!	Турци	нападају!
Онда	настаде	смак!	У	олуји	и	грозном	пљуску	одјекнуше

јауци,	дрека	и	запомагање.	Буновни	ратници	скакали	су,	гурали
се,	 тискали,	 обарали	 једни	 друге	 и	 млатарали	 оружјем.	 Не
знајући	откуд	им	прети	опасност,	мислили	су	да	су	Турци	ту,	на
домаку.	Помамни	страх	ухвати	цео	табор.	Према	блеску	муња
видео	сам	како	се	читаве	гомиле	ковитлају,	ваљају	и	као	таласи
прелазе	 једна	 преко	 друге.	 Чини	 ми	 се	 да	 ни	 куга,	 гром	 и
земљотрес	нису	у	стању	да	изазову	такав	ужас.	Ратници	су	се
између	 себе	 тукли	 и	 клали	 о	 пролаз.	 Киша	 је	 непрекидно
пљуштала.	Земља	 је	била	клизава.	Ко	 је	пао,	 тај	 се	више	није
дигао.	 Вода	 помешана	 с	 крвљу	 прскала	 је	 на	 све	 стране.
Отргнути	 коњи	 као	 утваре	 јурили	 су	 кроз	 мрак,	 обарали	 и
газили	све	што	им	се	на	путу	нашло,	сударали	се	између	себе	и
пробадани	мачевима	падали	вриштећи	као	дивље	звери.

Мени	 пође	 за	 руком	 да	 ухватим	 за	 вођице	 једнога	 коња.
Бацих	се	на	њега,	и,	пробијајући	се	кроз	гомилу	избезумљених
ратника,	нађох	се	на	крају	табора.	Ту	тек,	према	блеску	муње,
угледах	 Турке.	 Неколико	 стотина	 Срба	 својски	 се	 борило	 с
њима.	 Друга	 муња	 осветли	 витеза	 у	 коме	 познадох	 деспота
Угљешу.	Младићу	запе	реч	у	грлу	и	сузе	га	облише:	—	Еј,	да	је
божја	воља	с	нама	била	—	рече	—	и	да	смо	се	сви	тако	борили,
не	 бисмо	 доживели	 најсрамнији	 пораз!	 Наши	 мачеви	 и



буздовани	жестоко	су	крчили	пролаз	кроз	масу	Турака.	Ниједан
наш	ратник	не	паде	а	да	се	бар	троструко	није	искупио.	Деспот
је	 предњачио	 снагом	 и	 јунаштвом.	 Борио	 сам	 се	 поред	 њега
штитећи	му	леви	бок.	С	друге	стране	видео	сам	старог	Остоју.
Око	њега	као	рисови	тукли	су	се	српски	ратници.	Али	шта	то
вреди!	Иза	наших	леђа	 још	увек	 је	 тутњало,	 кркљало,	 ваљало
се	 и	 као	 поводањ	 међусобно	 газило…	 Беле	 турске	 чалме
назирале	су	се	у	мраку.	Тукли	смо	по	њима	до	малаксалости…
Кад	 киша	 престаде,	 иза	 облака	 се	 појави	 месец,	 блед,	 као
пренеражен,	 Деспот,	 бледа	 лица,	 искрвављен,	 држећи
пребијени	мач	у	десној,	а	топуз	у	левој	руци,	викну:

—	Срби,	за	мном!	Пробијај	се!
Осврнем	 се	 и	 погледам:	 ни	 педесет	 наших	 ратника	 није

било	на	коњима.	Јурнусмо	за	деспотом	и	као	клин	се	забисмо	у
турски	убојни	ред.	Тукли	смо	се,	продирали	и	освајали	пролаз
док	се	не	дочепасмо	чистине	и	слободног	поља.	Онда	настаде
бежање.	Шибали	смо	коње	до	крви.	Милост	господња	штитила
нас	 је	 да	 макар	 и	 на	 смрт	 рањеног	 деспота	 извучемо	 из	 оног
пакла	и	да	га	хришћански	сахранимо.

Млади	ратник	заврши	причање.
—	Божја	казна!	—	рече	Мусић	крстећи	се.
—	За	охолост	бог	их	је	казнио!	—	додаде	Крајимир.	Милан

Топлица	подиже	главу	и	додаде:
—	 Тако	 је	 изгледао	 пут	 куда	 сам	 прошао.	 Шта	 се	 на

другим	местима	догађало,	бог	ће	једини	знати!
У	 току	 дана	 бегунци	 су	 свакога	 часа	 пристизали.	 Пред

вече,	на	пропланку	и	пољани	с	друге	стране	потока,	било	их	је
преко	седам	стотина.	Они	појахаше	одморне	коње	и,	ставивши
рањенике	 између	 себе,	 окретоше	 леђа	 месту	 српске	 погибије,
па	се	дохватише	пута	који	води	према	Самокову.



Гроб	 деспота	 Јована	 Угљеше	 осам	 дана	 касније	 први
походише	 бугарски	 номади	—	пастири.	Од	 тада,	 као	 на	 свето
место,	 долазили	 су	 ту	 поклоници,	 привезивали	 крпице	 по
оближњим	 жбуновима	 и	 бацали	 ситан	 новац	 у	 поток	 и	 крај
гроба,	чинећи	завет.{19}

	



Глава	шеста

	
	

Онесикрит,	 певач	 Византинац,	 изишавши	 из	 свечане
дворане,	уђе	у	ходник	који	води	право	у	кухињу.	Он	се	опипа
по	недрима	и	осмех	 задовољства	пређе	му	преко	лица.	Кеса	с
педесет	перпера,	коју	му	је	поклонио	Лазар	Мусић,	била	 је	на
месту.	Из	поставе	свога	жупана	извади	нож,	тужно	га	погледа
као	 да	 се	 опрашта	 с	њим	 и	 стави	 га	 у	 рукав.	Онда	 пође	 кроз
пространи	ходник,	искашља	се,	пређе	прстима	по	жицама	лауте
и	запева	песму	»о	цури	с	дебелим	честима«	и	њеном	»грбавом
љубавнику	са	сврачијим	ногама«.	Кад	уђе	у	кухињу,	послуга	се
начети	око	њега.	Млади	и	стари,	загрејани	вином,	прихватише
песму	 и	 зачас	 надвикаше	 глас	 певача	 и	 његове	 лауте.
Византинац	 диже	 руке	 од	 песме	 и	 седе	 на	 клупу	 поред
тамничара,	Дебелог	Мршевића,	који	 је	 за	големим	кухињским
столом	јео	као	да	осам	дана	хлеба	није	окусио.

Још	с	вечери	дебели	момак	 је	са	осталом	послугом	почео
прослављати	 ослобођење	 из	 тамнице	 родоначелног
Алтомановића.	У	току	ноћи	два	пута	је	навраћао	у	кухињу	и	до
преситости	 јео	 тврда	 и	 мека	 сира	 и	 дебеле	 овчетине	 и	 све	 то
заливао	 вином	 које	 је	 господар	 за	 ту	 ноћ	 великодушно	 и
обилато	ставио	послузи	на	располагање.

Кад	 је	поклисаре	спроводио	у	 тамницу,	Дебели	Мршевић
је	 видео	 два	 гласника,	 а	 исто	 тако	 и	 радост	 на	 лицима	 својих
господара.	Због	тога,	спустивши	греду	преворницу	на	вратима
тамнице,	 одлучи	 да	 опет	 наврати	 у	 кухињу,	 да	 се	 распита	 за



разлог	новог	весеља	и	да	се	по	трећи	пут	прихвати	јела	и	пића
за	кухињским	столом.

Тамничар	 дознаде	 да	 његови	 господари	 спремају	 војни
поход	на	земљу	кнеза	Лазара.	Полупијани	тамничар	схвати	да
то	 и	 за	 њега	 треба	 да	 представља	 радост.	 Он	 приђе	 столу
претрпаном	комадима	меса	и	хлеба	и	карлицама	са	сиром,	седе
на	клупу	и	сместа	поче	да	једе.

—	 Шта	 је,	 Дебели?	 —	 ослови	 га	 ћопави	 кувар,	 звани
Карагуз.	—	Опет	једеш,	а	тамницу	нико	не	чува!

Тамничар	га	презриво	погледа	и	не	рече	ништа.	Савест	му
је	 била	 чиста,	 јер	 доле	 у	 ћумезу,	 покрај	 последње	 тамнице,
остао	 је	 његов	 помоћник	 Добра.	 Блед	 и	 шкрофулав	 младић,
слаб	 на	 пићу,	 увелико	 је	 хркао	 на	 својој	 тврдој	 постељи	 у
ћумезу.

Мршевић	 се	 за	 тренутак	 загледа	 у	 певача,	 онда	 дохвати
цименту	пуну	вина	и	добро	отпи.

—	 Твоја	 песма	 право	 у	 срце	 погађа	 —	 рече,	 жестоко
штуцну	па	додаде:

—	Боље	него	стрела!	Држи	ову	цименту	и	пиј!	Византинац
поче	да	пије,	али	се	стресе	прчећи	уста.

—	Јеси	ли	нешто	казао?	—	упита	тамничар	и	упре	у	њега
своје	избледеле	очи.

Певач	заврте	главом:
—	Овакво	пиће	има	двоструку	важност	—	рече.	—	Једни

га	сматрају	за	вино,	други	за	сирће.
—	 Како?	 —	 преко	 залогаја	 упита	 Мршевић.	 На	 бледом

лицу	 мршавог	 Византинца	 за	 тренутак	 блесну	 филозофска
смиреност.	Око	уста	му	се	појавише	мисаоне	боре:

—	Изгледа	да	су	обе	стране	у	праву!	—	рече.
—	Како?	—	опет	упита	тамничар.



—	Све	зависи	од	тога	на	који	се	начин	ствар	посматра.
Дебели	 Мршевић,	 као	 да	 жели	 да	 провери	 тачност

певачевих	 речи,	 дочепа	 цименту,	 наже	 је	 и	 добро	 отпи.
Међутим,	послуга	се	наново	латила	посла.	Једни	су	одлазили	с
пуним	судовима	јела	и	кондирима	вина,	враћали	празне	тепсије
и	карлице	и	опет	их	пуне	носили	у	свечану	дворану,	где	је	гозба
наново	отпочела.

—	 Тражим	 жену	 —	 тихо	 рече	 Мршевић	 и	 загледа	 се	 у
таваницу.

—	Жену?	—	зачкиљи	очима	певач.	—	Наћи	ћу	ти	две.
—	Што	ће	ми	две?	Ја	сам	хришћанска	душа.	Доста	ми	 је

једна…	 ‘Оћу	 да	 је	 доведем	 у	 ћумез…	 Али	 најпре	 морам	 да
отерам	мога	помоћника,	Макању{20}	Добривоја.

—	Две	 ћу	 ти	 наћи	—	 понови	 певач.	—	Изабери	 једну,	 а
другу	можеш	оставити	мени.

—	 Хм!	 —	 замисли	 се	 тамничар.	 —	 Тако	 је	 добро.
Изабраћу	 лепшу	 и	 дебљу,	 а	 ти	 узми	 ону	 другу…	 Видиш…
Имам	 доле	 у	 ћумезу	 кесу	 с	 четрдесет	 сребрних	 перпера	 —
сакрио	сам	је	у	крпе	—	за	твоју	доброту	даћу	ти	пет…

—	О	племенита,	о	добра	душо!	—	стаде	превртати	очима
Византинац.

—	Даћу	ти!	Што	да	ти	не	дам!…
—	Ружо	моја	румена!	—	потапша	га	певач	по	буавом	лицу.

—	Морам	те	наградити	за	ту	издашност!
Византинац	устаде,	па	не	обзирући	се	на	то	што	је	дебели

тамничар	заударао	на	лој,	пољуби	га	у	потиљак.
—	А	сад	морам	напоље	—	додаде.
—	Куда?
—	 У	 двориште.	 Идем	 да	 посматрам	 звезде	 и	 њихова

знамења.	Ја	сам	звездочатац.



—	Ти?	—	искриви	уста	пијани	 тамничар.	—	Онда	ћеш	и
мени	рећи	докле	ћу	живети…

—	Дабоме!	И	какву	ћеш	жену	добити	и	колико	деце	с	њом
изродити,	 и	 чега	 ти	 и	 твоја	 породица	 треба	 највише	 да	 се
чувате.

—	Дивота!	—	блажено	се	насмеши	тамничар.	—	Напред	у
двориште!

Певач	 и	 Дебели	 Мршевић,	 загрљени	 и	 поводећи	 се,
изађоше	кроз	врата	за	послугу	и	нађоше	се	у	дворишту.

Три	стражара	чувала	су	повезане	поклисарске	пратиоце	и
босанске	 сељаке,	 а	 четврти	 је	 седео	 на	 гомили	 заплењеног
оружја	у	углу	дворишта.	На	улазу	у	свечану	дворану,	заденуте	у
халке,	 гореле	 су	 две	 буктиње	 и	 осветљавале	 половину
дворишта,	 велику	 капију	 и	 степенице	 које	 воде	 у	 подземни
ходник.

Један	стражар	примети	у	дубини	дворишта	кретање	и	зачу
кораке	и	гунђање.

—	Ко	је	тамо?	—	викну.
—	 Ћути,	 мајмуне!	 Дошли	 смо	 да	 гледамо	 звезде…	 —

одврати	тамничар.
—	Звезде?	Дебели	Мршевић	и	звезде!?	Мислио	сам	да	твој

поглед	не	досеже	даље	од	лонца!	—	насмеја	се	стражар.
—	 Гледаћемо	 знамења	 и	 њихове	 звезде!	 —	 забенета

Мршевић,	подиже	главу	према	небу,	затетура	се	и	паде.
—	Еј,	куку!…	—	викну	певач	и	саже	се	да	га	подигне.
Вукући	дебелог	тамничара	и	псујући,	Византинац	одбаци

лауту	 која	 паде	 у	 гомилу	 повезаних	 робова.	 Стењући,	 певач
најпосле	паде	по	тамничару.

Стражар,	 смејући	 се,	 приђе	им,	 саже	 се	и	најпре	дохвати
певача	за	јаку,	усправи	га	и	постави	на	ноге.



—	Где	је	моја	лаута?	Где	је	моја	хранитељка?	Хоћете	да	ми
украдете	 лауту…	 На	 њој	 је	 још	 мој	 чукундеда	 свирао…	 —
стаде	јадиковати	певач	и	тетурајући	се	зађе	међу	робове.

Мршевићу	 приђоше	 и	 остали	 стражари,	 па	 мучећи	 се	 и
натежући	с	његовим	дебелим	телом,	најпосле	га	усправише	на
ноге.

—	 Камо	 звезде,	 проклете	 душе?	 Где	 је	 певач?	—	 као	 из
бачве	рикну	тамничар.

Међутим,	 певач	 је	 нашао	 своју	 лауту,	 а	 нож	 дотурио
робовима.
	

*

	
Сужњи	су	седели	у	тамници	на	слами	и	тихо	разговарали.

Млади	Иван	Косанчић	прекоревао	је	оца	што	је	ради	њега	своју
слободу	 ставио	 на	 коцку.	 Властелин	 Градимир	 пребацивао	 је
себи	 што	 благовремено	 није	 пребегао	 у	 земљу	 кнеза	 Лазара.
Мусић	и	Оливеровић	вајкали	су	се,	договарали	и	препирали.

—	Није	 требало	 предавати	 оружје	 оном	црном	 гаврану	 и
његовим	разбојницима	—	рече	Мусић.

—	Нас	је	било	свега	шездесет,	а	њих	преко	пет	стотина	—
одврати	Оливеровић.	—	Одувек	је	важио	неписани	закон,	кога
се	 и	 варвари	 држе:	 на	 непријатељској	 земљи,	 чак	 и	 у	 ратном
стању,	поклисар	је	светиња.	Нападне	ли	га	ко,	има	право	да	се
брани	и	да	због	тога	никоме	не	одговара…	Ово	 је	ваљда	први
пут	да	поклисаре	разоружавају.

—	 Како	 лепо	 и	 поучно	 говориш!	 —	 рече	 Мусић.	 —
Слушам	те,	боже,	па	се	топим	од	милине!	Јер	ово	сазнање	злата



вреди,	особито	у	оваквој	прилици!	Чули	смо	шта	су	рекла	она
два	 гласника,	 које	 је	 као	 паспаљ	 попала	 прашина:	 Прељуб
Данојлић	 са	 хиљаду	и	 пет	 стотина	 коњаника	 надире	 с	 југа.	У
току	сутрашњег	дана	биће	овде,	а	после	три	дана	вероватно	ће
кренути	на	нашег	кнеза.	У	Крушевцу	се	нико	не	нада	томе.

—	Зло!	—	узвикну	Дамјан.
—	Биће	и	горе	ако	се	ноћас	не	извучемо	из	тамнице.
—	 Ко	 се	 одавде	 спасе,	 слободно	 може	 причати	 да	 је	 из

мртвих	устао!	—	добаци	млади	Косанчић.	—	Месец	дана	овде
чамим,	 стотину	 планова	 прошло	 ми	 је	 кроз	 главу,	 а	 ниједан
нисам	могао	остварити.

—	Зар	не	бисмо	могли	да	запалимо	сламу	уз	врата?	—	рече
Дамјан.

—	То	можемо…	—	одврати	Лазар.	—	Да	скупимо	поздер
испод	себе,	да	направимо	гомилу	уз	врата	и	да	запалимо.

—	Па	да	се	погушимо	у	диму!	—	добаци	Градимир.
—	Или	да	изгоримо!	—	додаде	Огњен.
—	 Бар	 да	 видимо	 како	 изгледа	 тамница!	—	 рече	 Мусић

вадећи	из	недара	кесицу.	Из	ње	извуче	кремен,	кресиво	и	труд	и
одмах	 стаде	 кресати.	 Труд	 се	 зажари.	Он	 га	 убаци	 у	 гужвицу
сламе	 и	 ускоро	 пламен	 обасја	 свод,	 камене	 зидове	 и	 храстова
врата.	Мусић	примети	у	углу	тестију	с	водом.

—	Гасите	сламу!	—	викну	Огњен.
Лазар	 се	 саже	 и	 дохвати	 тестију,	 мућну	 је	 и	 водом	 поли

запаљену	гужву.
—	Добро	је	—	рече.	—	Тестија	је	скоро	пуна.
—	Па	шта?	—	добаци	Дамјан.
—	Ако	прву	 главу	која	 се	појави	на	 вратима	не	разлупам

овом	 тестијом,	 целога	 века	 не	 гледао	 ништа	 осим	 тамничких
зидова!	—	рече	Лазар.



—	 Слаба	 је	 то	 утеха,	 јуначе!	 —	 добаци	 властелин
Градимир.

—	И	 не	 кажем	 да	 је	 утеха!	 То	 је	 лично	 задовољство!	—
одврати	Лазар	и	додаде:

—	Него,	 ти	 си	 овдашњи.	Могао	 би	 нам	 рећи	 колико	 има
ратника	у	граду	и	околини.

—	Између	зидова	има	их	сто	двадесет,	без	послуге.
—	Значи:	 тренутно	 их	 је	 свега	 седамдесет,	 пошто	 је	њих

педесет	отишло	у	потеру	за	твојим	пасторком	Милошем.
—	Убиће	га!	—	уздахну	властелин.	—	Убиће	ми	и	жену,	и

спалити	куће,	проклетници.
—	А	око	града?	—	пресече	га	Мусић.
—	Горе,	уз	воду,	поред	Ђетиње	има	насеље.	Тамо	живе	сви

ратници	са	својим	породицама.	Има	их	преко	хиљаду.
—	Дивота!	—	пљесну	Лазар	рукама.	—	Кад	сутра	стигне

Прељуб	Данојлић	 с	 хиљаду	 и	 по	 коњаника,	 биће	 их	 две	 и	 по
хиљаде.	 Ако	 нам	 споља	 не	 дође	 помоћ,	 пропашћемо	 и	 ми	 и
кнез	Лазар!

—	 Треба	 некако	 јавити	 кнезу	 шта	 му	 се	 спрема	—	 рече
Иван	Косанчић.

—	Треба,	али	како!	—	мукло	одврати	Лазар.
—	Можда	по	оном	певачу	Византинцу	—	сети	се	Дамјан.

—	Тај	 је	 похлепан	 на	 новац.	Ако	 га	 добро	 наградимо,	 однеће
поруку	нашем	кнезу.

—	Треба	га	наћи	—	рече	Огњен.
—	И	како	доћи	у	везу	с	њим?	—	додаде	Иван.
—	 Тај	 је	 сигурно	 већ	 пијан	 и	 сад	 спава	 у	 неком	 углу

дворишта	—	добаци	Градимир.
—	Ама,	ја	сам	с	њим	друго	нешто	започео	—	рече	Мусић.

—	Дао	сам	педесет	перпера	и…



—	 Ћут’!	 —	 тихо	 рече	 Дамјан.	 —	 Чујем	 кораке.	 Сви	 се
ућуташе	и	стадоше	ослушкивати.	Доиста,

у	 ходнику	 су	 се	 чули	 кораци,	 људски	 гласови	 и	 нешто
слично	мумлању.	Дамјан	приђе	вратима.	Лазар	напипа	тестију,
примаче	се	другу	и	шапну:

—	Првог	који	уђе	хватај	за	гушу,	другог	остави	мени…
—	А	трећег	мени!	—	зачу	се	тихи	глас	иза	њих.
—	Ко	си	ти?	—	упита	Лазар.
—	Иван.
—	Да	си	жив,	кад	си	тако	ваљан!	Кога	дочепаш	за	гушу,	не

пуштај	док	му	душу	не	истераш	на	нос.
Једна	 буктиња	 заденута	 у	 халку	 на	 зиду	 осветљавала	 је

дугачки	 ходник.	 Два	 стражара	 вукла	 су	 пијаног	 тамничара.
Певач	их	је	подгуркивао,	бодрио	и	мотао	се	око	њих.	Најпосле
група	стиже	до	ћумеза.	Стражари	с	муком	увукоше	Мршевића
кроз	 узана	 врата	 и	 стадоше	 дизати	његово	 гојазно	 тело	 да	 га
положе	 на	 постељу.	 За	 то	 време	 певач	 отвори	 врата	 од	 једне
тамнице.	 Из	 мрака	 се	 чуло	 потмуло	 хркање.	 Ту	 су	 били
засужњени	себри.	Византинац	прискочи	другим	вратима,	диже
греду	преворницу	и	отвори	их.	У	тренутку	нечије	жилаве	руке
шчепаше	га	за	гушу.

—	 Пуштај	 га!	 То	 је	 певач!	 —	 шапну	 Лазар	 и	 истрча	 у
ходник.	За	њим	изађоше	и	остали	сужњи.

—	Ш-ш-ш!…	—	зашишта	Византинац	стављајући	прст	на
уста.	—	Тамо	су	два	стражара.

У	неколико	скокова	Лазар	притрча	ћумезу.	Дамјан	и	Иван	у
стопу	за	њим.

Из	дворишта	се	зачу	галама.	Један	продоран	глас	одјекну:
—	Е-хеј!…	У	помоћ!
На	вратима	ћумеза	појави	се	први	стражар	вичући:



—	Сотире,	за	мном!
—	Ево	ме!	—	добаци	Лазар	и	тресну	му	тестију	о	главу.
Други	стражар	истрча	кроз	узана	врата,	спотаче	се	о	тело

свога	друга	и	паде	право	у	руке	Ивану	Косанчићу.	Младић	 га
продрмуса,	шчепа	га	за	врат	и	тресну	му	главу	о	зид.

Дамјан	и	Лазар	дочепаше	мачеве	стражара	и	потекоше	уз
степенице.	За	њима	потрчаше	остали.

Поред	 стаја	 за	 коње	 у	 граду	 је	 била	 и	 једна	 велика	 одаја
одређена	 за	 ратнике.	Ту	 су	 они	 за	 дугачким	 столовима	 јели,	 а
поред	зидова,	на	слами	прекривеној	хасурама,	спавали.	Од	сто
двадесет	 људи,	 одређених	 да	 жупану	 увек	 буду	 при	 руци,	 у
одаји	 је	 било	 око	 седамдесет.	 Остали	 су	 отишли	 у	 потеру	 за
одбеглим	младићем	Милошем.	Те	ноћи	жупан	ни	своје	ратнике
није	 заборавио.	 Дао	 им	 је	 теле	 да	 закољу	 и	 испеку,	 и	 две
чабрице	 сира.	 Из	 бурета	 намењеног	 послузи	 момци	 су
захватили	осам	ведрица	вина.

Чувши	вику	за	помоћ,	једна	група	ратника	дочепа	оружје	и
јурну	у	двориште.	Други	стадоше	будити	поспале.

Пратиоци	 поклисара	 и	 заробљени	 босански	 сељаци	 били
су	 на	 ногама.	 Убивши	 два	 стражара,	 сви	 потрчаше	 према
гомили	 оружја.	 Гурајући	 се	 и	 тискајући,	 на	 јагму	 разграбише
мачеве,	 топузе,	 лукове,	 тобоце	 са	 стрелама	 и	 ножеве.	 Митар
Дангуба,	нашавши	свој	самострел,	сместа	затеже	тетиву	и	запе
је	за	клинац.	Ратник	који	се	први	појави	на	вратима	одаје	паде
са	 стрелом	 забоденом	 у	 груди.	 Остали,	 преко	 тридесет	 њих,
јурнуше	у	двориште	млатарајући	мачевима.

Кад	Мусић,	Оливеровић	и	остали	устрчаше	уз	степенице,
у	дворишту	се	водила	жестока	битка.	Ратници	кнеза	Лазара,	све
бирани	 момци,	 изврсни	 борци	 на	 мачу	 и	 топузу,	 страховито
кидисаше	на	 градске	стражаре.	Међутим,	из	одаје	истрчаше	и



остали	жупанови	ратници.
—	На	велику	капију!	—	викну	Мусић	витлајући	мачем.
—	За	њим!	—	додаде	Дамјан.	—	Отварајте	капију!	Мачеви

су	 звекетали	 на	 све	 стране.	 Босански	 сељаци,	 дочепавши
лукове	 са	 гомиле,	 борили	 су	 се	 њима	 као	 батинама.
Поклисарски	 пратиоци,	 бесни	што	 су	 неправедно	 засужњени,
крвнички	су	се	тукли.

Певач	Византинац,	мада	је	осећао	жељу	за	борбом,	ипак	је
остао	 у	 подземном	 ходнику.	 Он	 погледа	 два	 онесвесла
стражара:

—	Глупи	су!	—	рече.	—	Преценио	сам	њихову	памет.	Али,
ето,	и	то	се	догађа…

Онда	 се	 саже	 и	 опипа	 недра	 једног	 стражара,	 опипа	 и
другог	и	пљуну	у	страну.

—	Немају	 ништа!	Потпуно	 су	 чисти	 као	 од	мајке	 рођени
—	 рече,	 извади	 буктињу	 из	 халке	 и	 уђе	 у	 ћумез	 да	 потражи
тамничарев	замотуљак	са	четрдесет	перпера.

Зелена	 светлост	 обасја	 бледо	 лице	 Дебелог	 Мршевића	 и
потиљак	 његовог	 помоћника	 Добре,	 званог	 Макања.	 Певач
стаде	 тражити	 под	 узглављем	 једне	 и	 друге	 постеље,	 завуче
руку	под	 једну	и	другу	сламњачу,	 затим	отвори	сандук	који	 је
стајао	у	углу	и	стаде	претурати	по	крпама.	Одједном	застаде	и
укочи	 се	 од	 страха.	 Тамничар	 се	 промешкољи	 на	 постељи,
придиже	се	и	викну:

—	 Камо	 звезде,	 проклете	 душе!?	 Византинац	 сместа
изгуби	 вољу	 да	 тражи	 замотуљак	 с	 четрдесет	 перпера.	 Он
дохвати	 лауту,	 коју	 је	 спустио	 поред	 себе,	 и	 тресну	 је
тамничару	 о	 главу.	 Жице	 на	 лаути	 последњи	 пут	 одадоше
квинтакорд	 и	 замреше,	 а	 Мршевић	 заколута	 очима,	 дубоко
уздахну	и	паде	главом	на	узглавље.



Византинац,	као	да	га	сатана	прогони,	побеже	низ	ходник,
дохвати	 се	 степеница	 и	 дворишта	 и	 улете	 право	 у	 битку.
Пробијајући	 се	 кроз	 борце	 и	 врдакајући,	 певач	 се	 дохвати
мрачнијег	дела	дворишта	и,	идући	поред	зида,	стиже	до	врата
на	 стајама	 и	 покуша	 да	 их	 отвори.	 Најпосле	 напипа	 клин	 и
извуче	 га,	 отвори	 врата,	 уђе	 у	 пространу	 шталу	 и	 зађе	 међу
коње.

Међутим,	 у	 дворишту	 се	 водила	 борба	 несмањеном
жестином.	 Крв	 је	 бризгала	 на	 све	 стране,	 правила	 барице	 по
каменим	 плочама	 и	 прскала	 ратнике	 који	 су	 се	 спотицали	 о
мртве	и	рањене.

Један	 ратник	 џиновског	 раста	 и	 одличан	 борац	 на	 мачу
правио	је	пустош	међу	поклисарским	пратиоцима	и	босанским
сељацима.	Ослоњен	леђима	о	велику	капију,	ратник	је	одбијао
ударце	 нападача	 и	 задавао	 силовите	 бодове.	 Десно	 и	 лево	 од
њега,	штитећи	му	бокове,	борила	су	се	два	старија	ратника.	Та
три	 борца	 убила	 су	 и	 ранила	шест	 поклисарских	 пратилаца	 и
четири	 босанска	 сељака.	 Заклањајући	 се	 малим	 штитовима
ратници	Николе	Алтомановића	борили	су	се	као	гладијатори.

Мусић	и	Оливеровић	увидеше	да	капију	не	могу	отворити
докле	 год	су	 та	 три	ратника	на	ногама.	Лазар	нападе	средњег,
Огњен	 Косанчић	 десног,	 а	 левог	 властелин	 Градимир.	 Иван
Косанчић	и	Дамјан	Оливеровић	 са	 групом	пратилаца	 стадоше
спречавати	 остале	 жупанове	 ратнике	 да	 се	 приближе	 капији.
Они	су	одбијали	налете	и	задавали	муњевите	ударце.

На	 великим	 степеницама	 зачу	 се	 граја.	 Преко	 двадесет
витезова,	 који	 су	 се	 дотле	 веселили	 за	 трпезом	 у	 великој
дворани,	 нагрнуше,	 сви	 наоружани	 мачевима.	 Међу	 њима
стајао	је	Никола	Алтомановић.

Жупан	баци	брз	поглед	по	дворишту	и	развика	се:



—	 Удри!	 Шта	 чекаш!…	 Убијајте!…	 Све	 побијте!	 Живу
душу	не	оставите!

Одједном,	жупан	се	стресе	и	стукну	два	корака	Стрела	му
је	смакла	плишану	капу	с	главе	и	прибила	је	на	врата.

—	 Трубач…	 Свирај	 узбуну…	 Дозови	 оне	 из	 насеља!	 —
завика	жупан.

Митар	 Дангуба	 и	 по	 други	 пут	 затеже	 тетиву	 на	 своме
самострелу.	 Себар,	 чувши	 жупанове	 речи,	 виде	 како	 трубач
иступи	 два	 корака,	 подбочи	 се	 левом	 руком,	 а	 десном	 диже
трубу	 и	 притисну	 је	 на	 усне.	 Тога	 тренутка	 прасну	 тетива,
трубач	 се	 поведе	 и	 паде	 на	 леђа.	 Перо	 од	 кратке	 стреле
извиривало	му	је	из	чела.

Међутим,	жупанови	витези	су	се	увелико	борили.	Али	под
утицајем	вина	и	умора	задавали	су	несигурне	ударце	и	слабо	се
бранили.	 Један	 за	 другим	 почеше	 посртати	 и	 падати	 по
дворишту.	Једино	се	Тома	Алтомановић	борио	својски.	Он	уби
два	 поклисарска	 пратиоца	 и	 прободе	 мачем	 раме	 једном
босанском	сељаку.

Избуљених	очију	од	беса,	жупан	је	извиривао	иза	врата	и
викао	на	сав	глас	бодрећи	своје	ратнике.	Себар	Митар	Дангуба
увреба	га	у	једном	тренутку,	али	тек	што	диже	самострел,	неко
од	 бораца	 пресече	 мачем	 једну	 буктињу	 и	 крај	 врата	 настаде
мрак.	 Друга	 буктиња	 још	 је	 осветљавала	 борце	 крај	 капије.
Себар	 баци	 поглед	 на	 ту	 страну	 и	 угледа	 како	 један	 стражар
погоди	 мачем	 у	 груди	 његовог	 господара	 Огњена	 Косанчића.
Митар	 диже	 самострел,	 нанишани	 и	 одапе.	 Ратник	 који	 се
борио	 поред	 џиновског	 стражара	 паде	 погођен	 стрелом	 у
подгрлац,	 другога	 уби	 властелин	 Градимир,	 али	 и	 сам	 паде
прободен	мачем.	Њега	уби	најјачи	међу	жупановим	борцима.

Иван	Косанчић	тукао	се	с	полупијаним	витезима,	а	Дамјан



Оливеровић	укрсти	мач	с	Томом	Алтомановићем.
Лазар	 Мусић,	 иако	 израњављен	 по	 рукама	 и	 лицу,

несмањеном	жестином	 је	нападао	џиновског	 стражара.	Мусић
је	 употребљавао	 све	 мајсторије	 борења	 и	 најпосле	 отпоче	 да
штрпка	противника.	Најпре	му	добро	засече	мишицу	на	десној
руци,	затим	му	окрзну	леву	бутину,	онда	лажним	трзајем	тела
завара	противника	и	прободе	му	десну	слабину.

Битка	се	водила	страховитом	брзином,	јер	је	ударао	борац
на	 борца.	 Осим	 тога,	 поклисарима	 и	 њиховим	 пратиоцима
журило	 се	 да	што	пре	 отворе	 велику	 капију	и	изађу	из	 града.
Задихани	од	беса	и	умора,	тукли	су	се	до	уништења.

За	 то	 време	 певач	 Византинац	 одрешио	 је	 све	 коње	 у
стајама.	 Отворивши	 широм	 врата,	 истера	 их	 у	 двориште.
Ритајући	 се	и	пропињући	се,	 коњи	улетеше	међу	борце,	 једне
оборише,	друге	раздвојише	и	јурнуше	према	капији.

—	Хватајте	коње!	—	Јаши!	—	из	све	снаге	викао	је	Лазар
Мусић.

Ратници	појурише	и,	 хватајући	 коње	 за	 оглав,	 скакали	 су
на	њихова	гола	леђа.

Капија	 је	била	широм	отворена.	Поклисарски	пратиоци	и
босански	 сељаци,	 како	 је	 који	 појахао	 коња,	 излетали	 су	 из
града	 на	 пут.	 Лазар	 Мусић	 притрча	 Градимиру,	 ухвати	 га	 за
руку,	али	је	одмах	пусти.	Властелин	је	био	мртав.	Држећи	коња
за	 улар,	 витез	 примети	Ивана	 како	 придиже	 тело	 свога	 оца	 и
како	 у	 њему	 тражи	 знаке	 живота.	 Ставивши	 руку	 младом
витезу	на	раме,	Лазар	рече:

—	 Пријатељу,	 иза	 мртвих,	 осим	 успомене,	 не	 остаје
ништа.

—	 Остаје!	 —	 одврати	 младић	 бришући	 сузе.	 Мусић	 га
зачуђено	погледа.



—	Остаје	 жеђ	 за	 осветом!	—	 заврши	Иван	 и	 баци	 се	 на
коња	кога	му	приведе	Митар	Дангуба.

Од	 преосталих	 ратника	 стражара	 није	 било	 ни	 трага.
Изгубивши	 битку	 и	 четири	 петине	 другова,	 повукли	 су	 се	 у
своју	 одају	 и	 за	 собом	 затворили	 врата	 храстовом	 гредом.
Десетак	 витезова	 који	 су	 остали	 у	 животу,	 израњављени	 и
престрављени,	замакли	су	у	стаје	за	коње.

Лазар	и	Дамјан,	покупивши	своје	рањене	другове,	ставише
их	између	здравих	ратника,	па	и	сами	узјахаше	и	испадоше	на
пут.	Ту	им	 се	придружи	певач	Византинац	 Јашући	Мусићевог
вранца.

Не	 оклевајући,	 ратници	 ободоше	 коње	 и	 одјурише	 путем
према	Ђетињи.

У	 дворишту	 града,	 између	 лешева,	 придиже	 се	 Тома
Алтомановић.	 Засечен	 по	 десном	 образу,	шкргутну	 зубима	 од
беса	и	стида.	Бол	у	десној	вилици	натера	му	сузе	на	очи.

—	Дамјан	Оливеровић!	—	рече.	—	Даће	бог	да	нам	се	још
једном	укрсте	путеви…

Топот	 коњских	 копита	 прекиде	 му	 реч.	 На	 капији	 се
појавише	коњаници	са	голим	мачевима	у	рукама.	Тискајући	се
покушаше	 да	 уђу	 у	 двориште,	 али	 коњи,	 осетивши	 крв	 и
лешеве,	ударише	натраг.

—	Проклети	да	сте!	Напред	за	бегунцима!	—	викну	Тома	и
изгуби	 свест.	 Глава	 му	 паде	 на	 ноге	 једног	 мртвог	 босанског
сељака.

Коњаници	 схватише	 да	 треба	 неког	 да	 прогоне.	 Њих	 је
обавестио	један	стражар	који	је	с	бегунцима	изашао	на	капију.
Напустивши	 своје	 насеље,	 око	 две	 стотине	 жупанових
коњаника	потекло	је	у	помоћ	ратницима	у	граду.	Видећи	да	су
закаснили,	 одлучише	 да	 по	 сваку	 цену	 стигну	 бегунце,	 да	 их



побију	или	похватају.
Ошинувши	коње,	гомила	ратника	јурну	низ	прашњави	пут.
	



Глава	седма

	
	

Пасторак	 властелина	 Градимира,	 Милош,	 бежао	 је
прашњавим	 путем	 који	 се	 у	 благој	 низбрдици	 спушта	 према
реци	Ђетињи.	Иза	себе	је	чуо	тапкање	четворице	стражара,	али
уздајући	се	у	своје	брзе	ноге	и	мрак,	био	је	уверен	да	ће	умаћи.
Кад	је	осетио	да	се	одстојање	између	њега	и	гонилаца	увећало,
младић	мало	успори	трчање,	пређе	реку	на	плићаку	и	дохвати
се	стазе	која	је	кривудала	узбрдо	кроз	лесково	шибље.	То	је	био
преки	пут	који	 води	кроз	борову	шуму	и	избија	на	пространу
ливаду	где	су	жупанови	коњушари	обичавали	изгонити	коње	на
ноћну	испашу.	Иако	је	знао	да	је	један	део	коња	дотеран	у	град,
младић	се	надао	да	ће	на	ливади	наићи	на	ергелу	која	припада
ратницима	 из	 насеља	 ван	 града.	 Намеравао	 је	 да	 се	 дочепа
једног	 коња	 и	 да	 пре	 потере	 стигне	 до	 своје	 куће	 на	 ушћу
Бјелице	 у	 Мораву.	 Али	 пре	 свега	 требало	 је	 заварати	 траг
стражарима	који	су	му	били	за	леђима.	Милошу	се	чинило	да
ће	бити	боље	ако	гониоце	пропусти	испред	себе	и	ако	их	држи
на	оку.	Због	тога	леже	у	шибљак	крај	стазе	и	притаји	се.

За	 тренутак	 пред	 очи	 му	 изађоше	 недела	 Алтомановића.
Младић	се	сети	своје	мајке,	њеног	увелог	брижног	лица,	уздаха
и	уплаканих	очију.	Жупанови	порезници	узимали	су	од	његовог
очуха	све	што	су	хтели,	тукли	себре	и	отимали	девојке	и	младе
жене.	Иза	порезника	ишли	су	стотинари,	издирали	се	и	претили
да	 ће	 попалити	 све	 зграде,	 амбаре	 и	 стогове	 сена	 и	 сламе
властелина	Градимира,	 а	њега	и	Милоша	доживотно	бацити	у



тамницу.
Размишљајући	 о	 томе,	 младић	 осети	 да	 су	 сурови

господари	 почели	 претње	 претварати	 у	 дело.	 Градимира	 су
бацили	у	тамницу,	а	њега	гоне	као	дивљу	звер.	Други	ће	отићи
на	 ушће	 Бјелице	 у	 Мораву,	 спалити	 куће,	 слуге	 и	 себре
похватати,	а	његову	мајку	претући.	Милош	се	сети	прича	које
су	 се	 проносиле	 о	 томе	 како	 су	 сурови	 сизерени	 бездушно
поступали	према	непокорним	вазалима.	Они	су	их	уништавали
до	истребљења.

Топот	 коњских	 копита	 трже	 га	 из	 размишљања.	 По
одјецима	у	ноћи	Милош	утврди	да	група	коњаника	није	мала.

—	Они	иду	у	потеру	за	мном!	—	промрмља	и	осети	како
му	крв	удари	у	главу.

—	Уништиће	наше	насеље,	 спалити,	 опустошити,	 сељаке
побити…	А	моја	мајка?

Четири	 стражара	 прешла	 су	 Ђетињу	 на	 плићаку	 и
дохватила	се	стазе	која	води	кроз	шибљак.	Милош	зачу	кораке
и	речи:

—	 Наши	 ратници	 су	 сигурно	 добили	 наређење	 од
господара	да	спале	насеље	властелина	Градимира	—	рече	један
стражар.

—	 Свакако!	 —	 додаде	 други.	 —	 Ако	 властелинов	 деран
умакне	испред	нас,	пашће	у	руке	њима.

—	Младића	 ми	 морамо	 ухватити,	 јер	 не	 желим	 да	 имам
речи	 са	 жупаном	 —	 рече	 трећи	 стражар,	 свакако	 њихов
старешина.

Милош	је	чуо	сваку	реч.	Он	се	није	надао	да	ће	се	све	то
добро	 свршити,	 али	 се	 сад	 увери	 да	 му	 се	 ваља	 борити	 на
живот	 и	 смрт.	 Лежећи	 на	 земљи,	 младић	 је	 стезао	 шаке	 у
песнице.



Три	 стражара,	 један	 за	 другим,	 прођоше	 мимо	 њега.
Четврти	је	заостао	педесетак	корака	и	задихан	журио	да	стигне
другове.	 Милош	 се	 придиже	 и	 припреми	 за	 скок,	 али	 се	 за
тренутак	предомисли.	Паде	му	на	памет	да	без	оружја	с	четири
снажна	ратника	не	може	изаћи	на	крај.

Међутим,	 требало	 је	журити,	 дочепати	 се	 коња	из	 ергеле
на	пашњаку	и	трком	одјурити	кући.

Стражари	 измакоше.	 Младић	 опрезно	 крену	 за	 њима.
Узбрдица	се	нагло	повећавала,	шибље	се	проређивало,	борова
шума	 је	била	пред	њим.	Милош	 је	ишао	од	дрвета	до	дрвета,
добро	 пазећи	 да	 се	 одстојање	 између	 њега	 и	 стражара	 не
смањи.	 Пуцкетање	 сувих	 гранчица	 под	 ногама	 претило	 је	 да
скрене	 пажњу	 гонилаца.	 Због	 тога	 младић	 успори	 кораке.
Испред	себе	је	кроз	мрак	назирао	стазу	и	дебела	стабла	борова.

Шума	није	била	велика.	На	њеном	завршетку	почињала	је
пространа	ливада	на	којој	су	се	у	даљини	према	ватри	назирале
две	колибе,	станиште	коњушара	који	су	дању	и	ноћу	бдели	крај
ергеле.

На	 ивици	 шуме	 зачуше	 се	 гласови,	 псовке	 стражара	 и
довикивање.	 Од	 колиба	 се	 одазваше	 коњушари.	 Ускоро	 до
Милоша	 допре	 тупкање	 коњских	 копита,	 затим	 учестали
гласови	стражара	и	коњушара:

—	Пасторак	властелина	Градимира	побегао	нам	је!	Ако	се
прикраде	ергели	и	дочепа	коња,	нећемо	га	ухватити.

Заклоњен	 иза	 једног	 дебелог	 стабла,	 Милош	 угледа
силуете	три	коњаника	и	четири	пешака.

—	 Ако	 се	 бегунац	 примакне	 колибама	 —	 отпоче	 један
коњушар	—	 откриће	 га	 наши	 пси.	 Имамо	 четири	 овчарска,	 с
вуковима	се	кољу…

—	Тражите	по	шуми!	Ту	мора	да	 је	негде!	—	рече	други



коњушар.
—	 На	 ливаду	 није	 изашао.	 Осетили	 би	 га	 наши	 пси!	—

додаде	трећи.
—	 Да	 тражимо!	 Ухватићемо	 га!	 Деран	 је	 још	 у	 шуми…

Распоредите	се	и	трагајте…	—	зачуше	се	гласови.
Милош	се	приби	уз	дебело	стабло.	Према	слабој	светлости

звезда	 видео	 је	 на	 пространој	 ливади	 жбунове	 и	 појединачна
дрвета.	На	хиљаду	корака	у	правој	линији	светлуцала	 је	ватра
коњушара.	 Требало	 је	 прећи	 целу	 ливаду	 и	 свакако	 наићи	 на
псе	 или	 друге	 коњушаре.	 Младића	 спопаде	 очајање	 и	 стаде
пребацивати	 себи	 што	 и	 даље	 није	 трчао	 колским	 путем.
Стражарима	би	сигурно	умакао.	А	овако?	Изгубио	је	у	времену
и	зашао	с	правог	пута.

Младић	заустави	дисање	и	још	више	се	приби	уза	стабло.
На	десетак	корака	од	њега	прођоше	два	коњушара.	У	исти	мах
поветарац	с	ливаде	донесе	му	до	ноздрва	оштар	мирис	коња.

Седам	 гонилаца	 смуцало	 се	 по	 шуми	 дозивајући	 се	 и
псујући.	Милош	опрезно,	од	дрвета	до	дрвета,	стиже	до	ивице
шуме	и	стаде	као	укопан.	Од	узбуђења	дах	му	запе	у	грлу.	На
пет	 корака	 од	 себе	 угледа	 три	 коња	 привезана	 за	 дрво.
Коњушари,	 да	 би	 лакше	 ишли	 кроз	 шуму,	 сјахали	 су	 и	 коње
оставили	привезане.	Милош	прискочи	најближем	коњу,	одреши
улар	 и	 баци	 му	 се	 на	 гола	 леђа.	 И	 док	 су	 три	 коњушара	 са
стражарима	тражили	по	шуми,	младић	је	већ	увелико	измицао
ивицом	ливаде,	затим	се	дохватио	друге	шуме	и	спустио	се	низ
једну	вододерину.
	

*



	
Жупан	Никола	Алтомановић	није	ни	слутио	каква	ће	бита

ноћ	која	 је	онако	свечано	отпочела.	Прослављање	ослобођења
његовог	 оца	 из	 тамнице	 претворило	 се	 у	 бој	 и	 крвопролиће.
Жупан	 је	 осећао	 и	 бес	 и	 понижење.	 Засужњени	 поклисари	 и
њихови	пратиоци	с	босанским	сељацима	побегли	су	и	оставили
за	собом	пустош.	Побегао	 је	и	Иван	Косанчић,	па	 је	због	тога
пропао	и	богат	откуп.	Властелин	Градимир	је	убијен,	а	жупан	је
намеравао	да	га	стави	на	муке	и	покаже	осталој	властели	шта
чека	 свакога	 ко	 помишља	 на	 издају.	 Тома	 Алтомановић,	 са
дубоком	засекотином	на	лицу,	лежи	без	свести	у	постељи;	а	од
двадесет	 младих	 витезова	 који	 су	 се	 борили	 у	 дворишту
погинуло	је	девет.	Ратници,	послужиоци	у	граду,	претрпели	су
потпун	пораз.	Остало	их	је	у	животу	свега	четрнаест.

У	 свануће	 слуге	 стадоше	 скупљати	 лешеве	 по	 дворишту.
Било	их	је	преко	стотину.	Од	поклисарских	пратилаца	погинуло
је	 више	 од	 половине;	 од	 босанских	 сељака	 спасло	 се	 свега
осам.

Међутим,	жупану	и	његовим	дворанима	паде	у	очи	да	су
многи	њихови	ратници	убијени	стрелом.	Погоци	су	увек	били	у
главу,	врат	или	груди.

—	Тако	ми	бога,	ово	је	само	из	једног	самострела	гађано!
—	рече	један	дворанин.

—	Тако	ће	бити.	Један	стрелац…	—	додаде	жупан.	Уто	су
и	жене	изашле	у	двориште	да	виде	поприште	битке.

—	Један	стрелац	—	рече	и	Томанија.	—	То	је	онај	што	ти
је	смакао	стрелом	капу	с	главе!	Да	 је	само	за	 један	прст	ниже
циљао,	ти	би	сад	био	међу	мртвима.

—	И	трубача	је	убио!	—	прену	се	жупан,	па	гризући	доњу
усну	додаде:



—	 Ето	 од	 чега	 је	 зависио	 успех	 сужања!	 Да	 је	 трубач
засвирао	 на	 време,	 наши	 ратници	 из	 насеља	 дошли	 би	 и	 из
града	 ни	 мачка	 не	 би	 жива	 изашла.	 Да	 ли	 је	 ико	 видео	 тог
стрелца?

Међу	дворанима	и	ратницима	завлада	неугодна	тишина.
—	 Сигурно	 је	 гађао	 из	 мрака	 —	 бојажљиво	 рече	 један

млади	витез.
—	 Тако	 ће	 бити!	 —	 сложи	 се	 жупан,	 па	 подижући	 глас

додаде:
—	За	овај	покор	и	нашу	срамоту	треба	да	захвалимо	томе

стрелцу.
—	И	 ономе	 који	 је	 омогућио	 сужњима	 да	 се	 одреше!	—

добаци	Томанија.
—	 Тај	 је	 највећи	 кривац!	 Њега	 треба	 наћи!…	 Робови	 су

исекли	везе	на	рукама,	побили	стражаре	и	дочепали	се	оружја!
—	завикаше	дворани.

Жупан	 и	његови	 дворани	 дуго	 су	 нагађали	 ко	 је	 дотурио
нож	 робовима.	 Међутим,	 неко	 се	 сети	 да	 би	 требало	 обићи
тамницу	одакле	су	сужњи	изашли.	Жупан,	Томанија	и	неколико
дворана	сиђоше	у	подземни	ходник.	Најпре	завирише	у	широм
отворену	 тамницу,	 а	 затим	 пођоше	 према	 ћумезу,	 где	 су
тамничар	 и	 његов	 помоћник	 још	 увек	 спавали.	 Крај	 узаних
врата	 жупан	 примети	 два	 онесвесла	 стражара,	 прескочи	 их	 и
уђе	 у	 ћумез.	 Један	 слуга	 осветли	 буктињом	 две	 постеље	 и	 на
њима	 спаваче.	 Господару	 града	 сместа	 би	 јасно	 ко	 је	 помогао
сужњима	 да	 побегну.	 Повелика	 чворуга	 на	 глави	 Дебелог
Мршевића	 и	 разлупана	 лаута	 на	 поду	 јасно	 су	 показивале
кривца.

Ведром	хладне	воде	слуге	лако	пробудише	тамничара,	али
од	њега	 никакве	 користи	 није	 било.	Мршевићево	 сећање	 није



ишло	 даље	 од	 трпезе	 у	 кухињи	 прекривене	 карлицама	 сира,
тепсијама	пуним	комада	меса	и	цименте	с	вином.

У	великој	дворани	настало	је	кратко	саветовање.	Жупан	је
тихим	али	одлучним	речима	прекинуо	бесплодне	разговоре:

—	Видећемо	најпре	да	ли	ће	наши	ратници	који	су	отишли
у	 потеру	 за	 бегунцима	 ухватити	 кога.	 Ако	 се	 врате	 празних
руку,	 овом	приликом	наглашавам	да	ћу	дати	 стотину	 златника
као	 награду	 ономе	 ко	 ми	 доведе	 овамо	 живог	 змијоглавог
певача	Византинца	и	стрелца	који	нам	је	оволико	јада	задао!

—	 И	 теби	 стрелом	 смакао	 капу	 с	 главе!	 —	 добаци
Томанија.

Из	 очију	 жупанових	 блесну	 гнев.	 Он	 пресече	 погледом
своју	супругу	и	обрати	се	Дебелом	Мршевићу:

—	Мислим	 да	 си	 ти	 крив	 за	 све!…	 Због	 тога	 ћеш	 бити
кажњен!	—	Жупан	застаде	и	замисли	се:

—	 Најпре	 ћемо	 сачекати	 да	 се	 наша	 потера	 врати…
Поклисари	и	њихови	пратиоци	јурили	су	прашњавим	путем	све
док	 коњи	 нису	 од	 умора	 почели	 бректати.	 Лазар	Мусић	 први
успори,	затеже	узде	и	заустави	коња.

—	Стојте,	људи!	рече.	—	Ако	продужимо	овако,	мораћемо
ускоро	да	одсечемо	штапове	па	на	њима	да	јашемо,	јер	ће	нам
коњи	попадати.

—	Нема	се	куд!	—	додаде	Дамјан.	—	Морамо	стати	да	се
коњи	издувају.

—	Изгледа	да	нам	 још	нико	није	 за	вратом	—	рече	певач
Византинац	осврћући	се	бојажљиво	и	ослушкујући.

—	Изгледа,	роде!	—	прихвати	Лазар.	—	Него,	мораћемо	ти
и	 ја	 да	 извршимо	 размену	 коња.	 Даћу	 ти	 овога	 парипа,	 а	 ти
мени	мога	вранца.

—	Па	зар	баш	мора?	—	запита	певач.



—	Мора,	добра	душо…	Знам	да	ти	није	право,	јер	добијаш
бабу	 за	 девојку,	 али	 мој	 вранац	 већ	 горке	 сузе	 лије	 што	 на
плећима	не	носи	свога	господара.

—	А	захвалност	коју	ми	дугујете?	испречи	се	певач.
—	 Захвалност	 и	 награду	 добићеш	 кад	 се	 извучемо	 из

земље	Николе	Алтомановића.	Али	све	ми	се	чини	да	ће	и	једно
и	друго	још	у	току	ове	ноћи	пропасти.

—	Како	то?	—	упита	Византинац.
—	Просто!	Пропашћемо	а	онда	и	наше	обавезе	а	и	ти	са

својим	 оправданим	 потраживањима.	 Према	 томе:	 давања	 и
примања	на	другом	свету.

—	 Да	 се	 пребројимо!	 —	 рече	 Дамјан.	 —	 Ускоро	 нам
предстоји	 нова	 битка.	Испред	 нас	 налази	 се	 одред	 од	 педесет
коњаника.	Можемо	очекивати	и	напад	с	леђа,	јер	су	ратници	из
насеља	сигурно	обавештени	о	нашем	бекству.

—	 У	 праву	 си!	 —	 рече	 Мусић.	 —	 Ако	 нас	 два
непријатељска	одреда	приклеште	с	две	стране,	од	нас	ће	остати
само	славна	успомена.

Међутим,	Иван	Косанчић	 је	 избројао	 ратнике.	Пратилаца
је	 било	 двадесет	 пет,	 међу	 њима	 седморица	 с	 ранама;
босанских	сељака	осам,	уз	њих	Митар	Дангуба,	себар	стрелац,
Иван	Косанчић,	и	певач	Византинац,	једини	без	оружја.

—	 Има	 нас	 укупно	 тридесет	 осам!	 —	 рече	 млади
Косанчић.

Према	 слабој	 светлости	 звезда	 Мусић	 стаде	 разгледати
своју	дружину,	затим	уздахну	и	рече:

—	Ех,	да	нам	је	господ	свима	подарио	још	по	четири	руке
и	у	свакој	по	топуз	или	мач…

—	Босански	 сељаци!	—	 тихо	 добаци	Дамјан.	—	Вама	 се
пружа	прилика	да	се	спасете.	Можете	сјахати	с	коња	и	бежати



десно	и	лево	кроз	шибље,	јаруге	и	вододерине.	Можда	ће	неком
од	вас	поћи	за	руком	да	се	прокраде	до	Дрине…

Сељаци	се	стадоше	згледати.
—	Нећемо!	—	рекоше	углас.	—	С	вама	идемо,	па	шта	бог

да!
—	Онда	изаберите	између	себе	вођу!
—	Милун!	Милун	да	нас	води!	—	гракнуше	сељаци.
—	Не	 вичите	 толико	—	 рече	Лазар	—	 јер	 ћете	 отићи	 до

ђавола	и	ви	и	Милун,	а	и	ми	с	вама!	Можда	нас	непријатељ	у
близини	 вреба,	 а	 они	 запели	 из	 свег	 гласа	 »Милун,	 Милун.«
Развикали	се	као	да	бирају	краља!

Између	сељака	издвоји	се	један	омален,	крутуљаст,	кратка
врата	и	чупаве	главе.

—	Ти	си	Милун?	—	упита	Лазар.
—	Још	како!	—	испрси	се	сељак,	раскречи	ноге	и	 забаци

капу	на	затиљак.
—	Борићете	се?	—	опет	рече	Лазар.
—	Још	како!	—	понови	сељак.
—	Борите	се	до	последњег	даха	—	повиси	Мусић	глас	да

га	 сви	 чују	 —	 јер	 кога	 Алтомановићеви	 људи	 ухвате,
рашчеречиће	га	као	назиме.	Јасно?

—	Као	сунце	небеско!	—	одврати	Милун.
За	то	време	пратиоци	су	гужвама	од	суве	траве	истрљали

знојаве	коње.	Сви	појахаше.
—	 Сад	 напред!	 —	 рече	 Дамјан.	 —	 До	 кућа	 властелина

Градимира	стићи	ћемо	пред	зору.
Иван	Косанчић	 је	с	два	пратиоца	изјахао	стотинак	корака

испред	одреда.	Ова	опрезност	није	била	излишна,	јер	су	лукави
Алтомановићеви	 ратници	 могли	 поставити	 заседу.	 Мада	 су
коњи	 били	 преморени,	 поклисари	 су	 их	 гонили	 да	 што	 више



измакну	испред	потере.	Јер	свима	је	било	јасно	да	ће	од	града
кренути	већи	одред	коњаника	од	онога	који	је	био	испред	њих.

Ноћ	 је	одмицала.	У	праскозорје	у	жбуновима	покрај	пута
птице	отпочеше	своју	уобичајену	песму.	Јата	врана	напуштала
су	 своја	 легала	 и	 летела	 изнад	 високих	 крошња	 букава	 и
храстова.	 У	 малим	 себарским	 насељима	 чуло	 се	 довикивање,
мукање	крава	и	лавеж	паса.

Изишавши	 уз	 једну	 стрмину,	 Иван	 Косанчић	 заустави
своја	два	пратиоца	и	упре	поглед	у	даљину.	Кроз	расвитак	зоре
на	видику	су	блескали	црвени	одсјаји.

—	Сунце!	—	рече	један	пратилац.
—	Откуд	сунце	на	тој	страни?	—	додаде	други.
—	Пожар!	—	узвикну	Косанчић	и	махну	руком	друговима

иза	себе.
—	Шта	је?	Шта	је?	—	завикаше	Лазар	и	Дамјан.
—	 Пожар…	 —	 Ватра…	 То	 горе	 куће	 властелина

Градимира!	—	рече	Лазар.
—	 Напред!	 —	 викну	 Дамјан	 и	 ободе	 коња.	 Одред

коњаника	сјури	се	низ	пут	и	дохвати	се	равнице.	У	даљини	се
видео	брег	обрастао	ситногорицом.	С	друге	стране	брега	пут	је
водио	према	насељу	и	кућама	властелина	Градимира.

Кад	стигоше	у	подножје	брега,	Лазар	заустави	коња:
—	Закаснили	смо!	—	рече.	—	Разбојници	Алтомановићеви

спалили	су	насеље…	Мислим	да	бисмо	могли	овде	поставити
заседу.

—	Сјашите	 сви!	—	викну	Дамјан.	—	Нека	 се	 коњи	мало
одморе.	 Онда	 ћемо	 појахати	 и	 сјурити	 се	 низ	 брег	 право	 у
насеље.

Ратници	 сјахаше.	Гладни	коњи	навалише	да	пасу	полеглу
суву	траву	покрај	пута.	Уто	је	и	зора	освојила.	Седећи	на	трави,



Дамјан,	Лазар	и	Иван	правили	 су	план	како	да	изврше	напад.
Мусић	предложи	да	ратнике	поделе,	да	се	привуку	насељу	и	да
на	дати	знак	с	две	стране	изврше	напад.

—	Мало	 нас	 је	—	 рече	Косанчић.	—	Ако	 се	 раздвојимо,
пропашћемо.

—	Сјурићемо	се	низ	брег	у	насеље	—	добаци	Дамјан.	—
Напашћемо	 разбојнике,	 па	 шта	 коме	 бог	 да.	 Што	 веће
изненађење,	тим	је	сигурнији	успех…	Него	погледајте	тамо…

Иван	 и	Лазар	 се	 пренуше.	У	 даљини	 се	 видео	 кривудави
пут	куда	су	прошли.	Као	дугачак	појас	спуштала	се	жута	трака
између	тамнозелених	врзина	и	големих	бокора	зове	и	јасмина.
Иза	брега	видело	се	брдо	и	на	његовој	низбрдици	као	дугачак
ланац	отегла	се	поворка	коњаника.

—	 Потера	 за	 нама!	 —	 рече	 Лазар.	 —	 Жупанови
коњаници…

—	Још	су	далеко	—	одврати	Иван.
—	Сви	на	коње	и	полако	уз	врзину!	—	викну	Дамјан.
У	 насељу	 су	 стогови	 сена	 и	 сламе	 догоревали.	 Из	 кућа

властелина	 Градимира	 избијали	 су	 пламенови.	 На	 тихом
времену	дим	се	згушњавао	изнад	долине	и	као	повесмо	висио
изнад	реке.

Жупанови	ратници,	на	коњима	и	пешице,	јурили	су	слуге	и
себре	и	везивали	их.	Врисак	деце	и	кукњава	жена	допреше	до
поклисара	и	њихових	пратилаца.

—	 Погледајте!	 —	 викну	 Мусић	 показујући	 на	 равницу
поред	реке.

Према	 насељу	 је	 у	 пуном	 трку	 јурио	 коњаник.	 У	 левој
руци	држао	је	опуштени	улар,	а	у	десној	тојагу.

—	Оно	је	Милош,	пасторак	властелина	Градимира	—	рече
Митар	Дангуба.



—	У	праву	си,	Дангубићу!	—	одобри	Лазар.
—	Господе!	—	узвикну	Иван	Косанчић.	—	Он	сам	јуриша

на	одред	од	педесет	коњаника.
—	 Трк!	 У	 помоћ	 младићу!	 —	 подвикну	 Дамјан.	 Идући

скривени	 иза	 високе	 врзине,	 поклисари	 су	 одстојање	 између
брега	 и	 насеља	 скратили	 на	 половину.	 Жупанови	 ратници,
мислећи	да	им	од	града	стиже	појачање,	не	обратише	пажњу	на
њих.	Све	очи	биле	су	упрте	у	Милоша.	Младић	налете	на	групу
пешака	 и	 размахну	 тољагом	 по	 њима.	 Алтомановићеви	 људи
потргоше	 мачеве	 и	 збише	 се	 у	 гомилу.	 Милош	 обори	 једног,
затим	и	 другог,	 трећем	изби	мач	 из	 руке	 и	жестоко	 нападе	 на
четвртог.	 Запрепашћени	 жупанови	 рат	 оставили	 привезане	 у
средини	 насеља.	 Младић	 их	 је	 у	 стопу	 гонио	 и	 најпосле	 их
натера	у	бекство.

Поклисари	 упадоше	 у	 насеље	 и	 свом	 силином	 нападоше
жупанове	 ратнике	 који	 су	 били	на	 коњима.	Стотинар	Гаврило
сукоби	се	 с	Оливеровићем,	укрсти	 с	њим	мач	и	отпоче	борбу.
Али	о	мегдану	није	могло	бити	ни	помена.	Босански	сељаци,	не
хајући	за	витешка	правила,	сви	навалише	на	црног	витеза.

—	 Освета,	 браћо!	 Напред,	 Босно!	 —	 завика	 Милун	 и
мачем	као	батином	заокупи	Гагу.

Сељаци,	као	чопор	ловачких	паса,	жељни	освете,	задихани
и	 с	 беснилом	 у	 очима,	 кидисаше	 са	 свих	 страна.	 Жупанов
стотинар	 је	 трзао	 коња,	 бранио	 се	 и	 млатарао	 мачем,	 али
узалуд.	 По	 његовом	 оклопу	 и	 кациги	 лукови	 и	 мачеви
пљуштали	 су	 као	 киша.	 Најпосле,	 коњ	 рањен	 у	 сапи	 врисну,
пропе	се	и	као	помаман	одјури	преко	поља	и	замаче	у	честар.
Сељаци	јурнуше	према	средини	насеља,	где	су	се	поклисарски
пратиоци	увелико	тукли	с	разбојницима.	Лазар	Мусић	спопаде
Добришу	и	с	неколико	брзих	потеза	мачем	толико	га	збуни	да



ратник	окрете	коња	и	наже	у	бекство.	Милош	тојагом	изби	мач
из	руке	стотинару	Миљку	и	зададе	му	ударац	по	глави.	Кацига
звекну,	а	ратник	паде	с	коња.

Од	педесет	ратника	Николе	Алтомановића	једва	се	спасло
седам.	 Остали	 су	 лежали	 по	 насељу	 побијени	 или
израњављени.

Међутим,	 ватра	 је	 силовито	 избијала	 из	 крова	 главне
зграде	 и	 већ	 ухватила	 врата	 и	 побочне	 греде.	 Упркос	 јари	 и
диму,	Милош	прискочи	кући.	Испред	себе,	на	подножју	прага,
угледа	своју	мајку,	мртву.	Лежала	 је	на	леђима.	Из	груди	јој	 је
извиривало	перо	од	стреле.

Младић	 клече	 и	 заплака.	 Дамјану	 и	 Лазару	 завртеше	 се
сузе	у	очима.	Гледајући	како	се	од	јецаја	и	плача	тресу	широка
рамена	Милошева,	заплакаше	и	они.

Али	требало	је	журити,	јер	потера	из	града	могла	је	сваког
часа	наићи.	Иван	Косанчић	приђе	Милошу,	благо	му	стави	руку
на	раме	и	рече:

—	 Брате,	 бог	 да	 проста	 твоју	 добру	 мајку!	 Из	 мртвих	 је
нећеш	подићи.	Пођи	с	нама!	Ватра	ће	те	прождерати.

Милош	пољуби	своју	мртву	мајку	у	чело,	ишчупа	стрелу
из	њених	груди,	сломи	је	и	баци	у	ватру.

—	 Разбојници	 Алтомановићи	 својом	 крвљу	 ће	 искупити
твоју	смрт	—	рече,	скиде	свој	жупан	и	прекри	јој	лице	и	груди.

Себри,	 слуге	 и	 босански	 сељаци	 јурили	 су	 по	 насељу	 и
хватали	 коње.	 Ускоро	 их	 скупише	 око	 четрдесет.	 Поворка	 је
била	спремна	за	полазак.

Жене	 и	 старци	 из	 насеља	 покупише	 децу	 и,	 натоварени
торбама	и	храном,	кренуше	према	шуми.

—	Срећко!	—	викну	Милош	 једног	 слугу.	—	Узми	седам
људи	 и	 старај	 се	 о	 овој	 сиротињи.	 Идите	 према	 планини



Јелици,	 обиђите	Градац	и	 сиђите	 у	 земљу	кнеза	Лазара.	Наћи
ћу	вас	код	Крушевца.

—	Бог	те	чувао,	добри	наш!	—	завикаше	жене.	Срећко,	са
седморицом	људи,	придружи	се	поворци	која	је	већ	замицала	у
шуму.

Поклисарски	 пратиоци	 покупише	 оружје	 жупанових
ратника,	 и	 дадоше	 га	Милошевим	 себрима	 и	 слугама	 које	 су
већ	појахале	коње.

—	Полазак!	—	викну	Мусић.
Тога	 тренутка	велика	 зграда	 се	 сручи.	Милош	погледа	на

гомилу	зажарених	греда,	прекрсти	се	и	рече:
—	Бог	нека	се	смилује	твојој	души!
—	 Амин!	 —	 додадоше	 витезови	 скидајући	 кациге.	 Кад

потера	 од	 двеста	 жупанових	 коњаника	 стиже	 на	 опустело
згариште,	 поклисари	 и	 њихови	 пратиоци	 увелико	 су	 грабили
путем	који	води	за	Градац.

Ратници	сјахаше	и	стадоше	скупљала	своје	другове,	мртве
и	 рањене.	 Пронађоше	 и	 стотинара	 Миљка.	 Вођа	 коњаника	 с
радошћу	утврди	да	 је	ратник	жив.	Захваљујући	тврдој	кациги,
Милошева	 тојага	 није	 га	 убила.	 Из	 шуме	 се	 појави	 неколико
жупанових	ратника	КОЈИ	су	умакли	из	борбе.	Међу	њима	био	је
и	стотинар	Гаврило.	Витез	се	једва	вукао.	Он	је,	израњављен	и
премлаћен,	једва	успео	да	се	дочепа	шуме.

Вођа	 потере	 се	 изненади	 кад	 чу	 да	 Гага	 предложи	 да	 се
потера	за	бегунцима	обустави.

—	Узалуд	 је	 јурити	за	њима!	—	рече.	—	Измакли	су…	И
нашто	 наше	 људе	 излагати	 сигурној	 пропасти!	 Мусић	 и
Оливеровић	поставиће	вам	заседу	и…	тешко	да	ћете	се	извући.
Јер	чини	ми	се	да	нисмо	дорасли	да	се	носимо	с	њима.

—	А	шта	ће	рећи	жупан?	—	упита	вођа	потере.



—	Жупан?	—	 насмеши	 се	 црни	 витез.	—	Мислим	 да	 је
досад	већ	рекао	шта	је	имао	да	каже.

	



Глава	осма

	
	

Вест	о	поразу	на	Марици	у	Крушевац	су	донели	гласници
Димитрија	Војиновића.	Заповедник	Скопља	је	изнео	ток	битке.
Два	турска	емира,	Евренос-беј{21}	и	Лала-Шахин,	с	војском	од
петнаест	 хиљада	 ратника	 потпуно	 су	 поразили	 шездесет
хиљада	 српских	 витезова.	 У	 то	 време	 азијатски	 владари	 и
војсковође	често	су	се	служили	лукавством	и	односили	победе
тамо	где	би	свако	други	очекивао	пропаст.	Српски	ратници	су
нападнути	 с	 три	 стране	 у	 олујној	 ноћи.	 Многи	 су	 изгинули
тукући	 се	 више	 између	 себе	 него	 с	 Турцима.	 Други	 су	 се
подавили	у	реци	Марици.	Остали	су	се	разбежали	по	шумама,
мочварама	и	блатиштима.	Турски	одреда	су	их	гонили,	убијали
или	хватали	и	повезане	терали	кроз	Тракију	према	Галипољу	да
их	као	робове	продају	по	тржиштима	Анадолије	и	Арменије.

Тако	су	поступали	турски	ратници,	не	хајући	што	је	њихов
султан	Мурат,	син	Орканов,	проповедао	благо	поступање	према
побеђенима,	 хотећи	 да	 подражава	 древног	 персијског	 цара
Кира.

Заповедник	Скопља	завршио	је	извештај:
»Захваљујући	 лудости	 два	 српска	 надута	 витеза,	 наш

понос	и	вековно	достојанство	бачени	су	у	блато.	Чему	се	после
ове	неславне	битке	можемо	надати?	Срамота	пораза	пашће	на
наше	 главе,	 а	 проклетство	потомака	на	наше	душе!	Азијатски
освајач	крочио	је	у	наше	јужне	и	источне	области.	Ми	смо	под
ударом	његовог	мача.	Он	ће	да	ништи,	да	надире,	да	осваја.	И



ко	ће	му	стати	на	пут?	У	Скопље	стижу	бегунци	пренеражени
као	 да	 долазе	 с	 оног	 света.	 Боси,	 поцепани,	 без	 оружја	 и
изгладнели,	вуку	се	по	улицама	и	као	 заразу	шире	страх	међу
осталим	ратницима…	Од	цара	и	његових	великодостојника	сад
очекујем	наређење	шта	да	предузмем.	Да	ли	да	пођем	у	сусрет
Турцима,	или	да	их	чекам	у	Скопљу?	А	дотле,	појачавам	ред	и
бодрим	 клонуле	 духове	 очекујући	 да	 се	 под	 зидинама	 града
Скопља	појаве	 турске	 хорде.	Али,	 рана	ми	Исусових,	 неће	ме
ухватити	на	спавању!

У	присуству	цара	Уроша,	кнеза	Лазара,	Вука	Бранковића	и
још	 десетак	 витезова.	 Боровина	 Вукашиновић	 је	 прочитао
извештај	заповедника	Скопља.	Ставивши	папирус	испред	цара,
Боровина	рече:

Витез	Војиновић	не	помиње	Вукашина	и	Угљешу…	Ако	су
у	животу,	треба	и	од	њих	очекивати	вести?

Вођа	гласника	дубоко	се	поклони	и	рече:
—	Светли	царе,	кнеже	и	господо	витезови,	краљ	и	деспот

извештај	 о	 свом	 поразу	 однели	 су	 господу.	 Обојица	 су
погинули!

Урош	стави	обе	шаке	на	папирус,	подиже	главу,	загледа	се
у	таваницу	и	рече:

—	Путеви	господњи	немају	странпутица!	Ко	се	узвиси	ван
воље	сведржитеља,	његов	грех	је	стострук.	Он	повлачи	у	пад	и
криве	и	недужне.

Цар	погну	главу	и	маши	се	за	бројанице	под	пазухом.
—	Господ	 је	 казнио	 охолост!	 Божја	 казна!	 За	 грехе	 своје

отишли	су	богу	на	истину!	—	завикаше	витезови	крстећи	се.
—	Само	то…	Само	то!	—	мрмљао	је	цар.	—	Ко	се	силом

узвиси,	срља	у	срамну	пропаст!
Још	од	смрти	цара	Душана	отпочела	је	подвојеност	између



српских	земаља	на	југу	и	северу.	Великашима	из	Македоније	и
Тракије	није	стало	до	тога	да	седмо	колено	Немањића	баш	мора
да	влада.	Њих	се	није	тицало	ни	»проклетство	светог	Саве«{22},
нити	 су	 марили	 за	 традиције	 и	 навике	 племића,	 властеле	 и
простог	 света	 из	 северног	 дела	 Србије.	 Због	 тога	 је	 у	 земљи
кнеза	Лазара	Вукашиново	 проглашење	 за	 краља	 сматрано	 као
самозвано	 и	 саблажњиво,	 а	 његово	 невитешко	 понашање
довођено	у	везу	с	простачким	пореклом.

Јован	 Угљеша	 био	 је	 на	 нешто	 бољем	 гласу,	 мада	 му	 се
пребацивало	што	је	од	свога	брата,	незаконитог	краља,	примио
деспотску	 титулу.	 Међутим,	 целокупном	 племству	 било	 је
познато	 колико	 је	 Угљеша	 осуђивао	 цара	 Душана	 што	 је	 без
сагласности	 васељенског	 патријарха	 и	 других	 црквених
великодостојника	 из	 Византије	 и	 Бугарске	 прогласио	 себе	 за
цара	и	на	своју	руку	наименовао	српског	патријарха.	На	глас	да
је	 цео	 род	Немањића	 због	 тога	 анатемисан,	 деспот	Угљеша	 и
његов	брат	Вукашин	негодовали	су	и	јавно	захтевали	каштигу,
толико	 их	 је	 запрепастила	 самовоља	 Душанова.	 Али	 особина
многих	 феудалних	 господара	 била	 је	 да	 сматрају	 за	 право	 и
добро	смо	оно	што	сами	учине.

Цар	Урош	је	осетио	колико	га	не	желе	великаши	у	јужним
областима.	 Његова	 добра	 воља,	 попуштање,	 опраштање	 и
давање	привилегија	нису	 уродили	плодом.	 Због	 тога	 је	 радије
боравио	у	северној	Србији.	Ту	се	сматрао	сигурнијим,	мада	 је
његово	 урођено	 неповерење	 према	 свакоме	 често	 доводило	 у
неприлику	кнеза	Лазара	и	његове	витезове.

Такво	 је	 било	 стање	 у	 српским	 земљама	 пре	 битке	 на
Марици.	 Због	 тога	 се	 догодило	 да	 се	 после	 пораза	 место
жалости	појавило	неспокојство	у	народу,	а	страх	за	сопствени
опстанак	код	властеле	и	витезова.	Јер	није	било	тешко	погодити



да	 ће	 Турци,	 после	 неочекиване	 победе,	 нагрнути	 из	 Мале
Азије	 да	 поседну	 земље	 браће	 Дејановића,	 Драгаша	 и
Константина,	 њиховог	 стрица	 Богдана	 и	 краља	 Марка
Вукашиновића.	Те	земље	прве	су	биле	на	удару.

У	 то	 време	 Балканско	 полуострво	 било	 је	 расцепкано	 на
двадесет	 и	 четири	 државе.	 Мада	 су	 сви	 владари	 били
хришћани,	 никоме	 није	 падало	 на	 памет	 да	 би	 за	 све	 било
добро	 и	 корисно	 ако	 заједнички	 даду	 отпор	 Турцима.
Византијски	цар	Јован	Палеолог,	не	уздајући	се	у	своје	суседе
владаре,	 отишао	 је	 на	 запад	 да	 у	 далекој	 туђини	 мољака	 за
помоћ,	да	се	потуца	и	преклиње	авињонског	папу	Гргура	XI	да
покрене	крсташку	војну	против	Турака.	Обеспокојени	понижен,
цар	 се	 вратио	 без	 успеха	 у	 Цариград.	 Папина	 обећања
изјаловила	 су	 се,	 јер	 је	 прошло	 оно	 време	 кад	 су	 десетине
хиљада	витезова	из	свих	крајева	Европе	на	прокламацију	папа
срљале	 у	 рат	 по	 туђим	 земљама.	 Обећање	 Гргура	 XI	 није
уродило	плодом.	Државе	на	Балканском	полуострву	остале	 су
подвојене,	а	владари	изложени	ударцима	турског	освајача.

Цар	 Урош	 је	 снурао	 бројанице	 и	 размишљао	 о	 божјој
правди	и	судбини	која	неминовно	мора	да	прогони	самовољне
и	охоле	витезе.	На	његовом	лепом,	црнпурастом	лицу	није	било
ни	трага	од	забринутости,	страха	или	жалости.	Из	очију	му	 је
избијала	 самоувереност	 и	 задовољство	 човека	 који	 је	 још
одраније	 био	 уверен	 да	 се	 мора	 све	 тако	 и	 никако	 друкчије
догодити.	Он	поћута	неко	време,	затим	стави	бројанице	на	сто
и	од	зрна	стаде	правити	гомилицу.	Најпосле	се	прену:

—	Шта	кажете?	—	рече.
—	Ништа!	—	слеже	раменима	Вук	Бранковић.
—	Ћутимо	и	 чекамо	 реч	 свога	 цара!	—	додаде	Боровина

Вукашиновић.



—	 Треба	 послати	 поруку	 и	 упутство	 Димитрију
Војиновићу	—	рече	кнез	Лазар.

—	Тако	 је!	 Сасвим	 тако!	—	 убрза	 цар.	—	Учинићемо	 то
одмах.	 Никако	 не	 желим	 да	 се	 та	 ствар	 одуговлачи.	 Али	 ја
морам	у	своју	одају.	Желим	да	останем

сам…	 Пошаљите	 наређење	 заповеднику	 Скопља	 да	 чува
град…	 Да	 нипошто	 не	 иде	 у	 сусрет	 Турцима…	 Уосталом,
видим	да	морам	лично	отићи	у	Скопље…	Урош	баци	молећиви
поглед	по	витезима	и	додаде:

—	 Учинићу	 тако…	 Напишите	 наређење	 Војиновићу!
Пишите	у	моје	име.	Ево	вам	царски	прстен,	на	њему	је	печат.

Урош	скиде	прстен,	баци	га	на	сто	и	брзо	напусти	велику
одају.

Боровина	Вукашиновић	се	обрати	гласницима:
—	Изиђите,	добри	моји,	и	сачекајте	у	предворју.	И	Одмах

ћете	 добити	 писмо	 и	 одморне	 коње…	 Спремите	 се	 за	 пут	 у
Скопље.

Кад	гласници	изађоше,	витез	Боровина	рече:
—	 А	 сад,	 док	 се	 наш	 цар	 моли	 богу	 за	 покој	 душа

Вукашина	и	Угљеше,	предлажем	да	саставимо	кратко	наређење
заповеднику	Скопља…	Већ	га	имам…

Витез	дохвати	један	неисписан	лист	папируса{23}	са	стола
и	написа:	»Чекати«!

Вук	 Бранковић	 баци	 поглед	 на	 папирус	 и	 гласно	 се
насмеја.	Витези	прионуше	столу	па	се	и	они	стадоше	смејати.
Али	 кнез	 Лазар	 остаде	 озбиљан.	 По	 стегнутим	 вилицама	 и
натуштеним	обрвама	сви	увидеше	да	кнезу	није	стало	до	шале.
Он	пресече	погледом	Боровину	и	рече:

—	Је	ли	то	све?
—	Ако	мислиш	да	је	недовољно,	ево!	—	витез	дописа	још



неколико	речи.	Вук	их	прочита	гласно:
»И	пазити	да	вас	не	ухвате	на	спавању.«
—	Довољно,	јасно!	—	узвикну	Вук,	па	обративши	се	кнезу

озбиљно	додаде:
Одмах	 крећем	 за	 Приштину.	 Идем	 да	 раздрмам	 своје

ратнике,	који	су	се	од	нерада	и	ленствовања	улежали.	Отићи	ћу
и	 у	 Скопље	 да	 мало	 разонодим	 Војиновића…	 Извештај	 с
царским	печатом	сигурно	ће	га	разгневити…	Драгослав,	Војин
и	Синиша,	напред!

Вук	изађе	из	одаје,	три	витеза	похиташе	за	њим.
Опростивши	 се	 са	 кнезом	 Лазаром,	 Вук	 Бранковић,	 на

челу	одреда	од	две	стотине	својих	ратника,	напусти	Крушевац.
	

*

	
Кнез	 Лазар	 је	 с	 нестрпљењем	 очекивао	 повратак	 својих

поклисара	из	Ужица.	Од	неколико	себара,	пребеглица	из	земље
Алтомановића,	дознао	 је	да	 су	разоружани	и	одведени	у	 град.
Кнез	 је	 пребацивао	 себи	што	 је	 два	 млада	 витеза	 и	шездесет
њихових	 пратилаца	 изложио	 пропасти.	 Због	 тога	 се	 видно
обрадова	кад	му	јавише	да	су	се	поклисари	вратили.

Дамјан	Оливеровић	и	Лазар	Мусић	срећно	су	прошли	кроз
земљу	Алтомановића	 и	 стигли	 у	Крушевац	 дванаест	 дана	 пре
битке	 на	 Марици.	 Кнез	 Лазар	 их	 загрли	 и	 похвали	 пред
пратиоцима,	па	их	уведе	у	једну	скровиту	одају	у	своме	двору
да	их	сам	најпре	саслуша.

Поклисари	му	опширно	испричаше	све	шта	су	доживели.
Кнез	је	бледео,	стискао	усне,	устајао	од	стола	и	шетао	по	одаји.



—	Да	 сте	 отишли	 међу	 најкрволочније	 разбојнике,	 боље
би	се	поступало	с	вама	—	рече.	—	Хвала	вам,	добри	младићи!
Заслужили	сте	највећу	похвалу!	Понашали	сте	се	витешки!

Дамјан	и	Лазар	Мусић	стајали	су	поносни	и	румених	лица
од	задовољства.

—	 Сад	 идите!	 —	 рече	 кнез.	 —	 Пошаљите	 ми	 Милоша,
пасторка	 властелина	 Градимира,	 младог	 Ивана	 Косанчића	 и
тога	певача	Византинца…

Витези	пођоше	излазу.	Кнез	се	присети	и	довикну	им:
—	 Нека	 дође	 и	 тај	 себар	 стрелац.	 Желим	 и	 њега	 да

видим…
Мусић	 и	 Оливеровић	 изађоше	 из	 одаје	 срећни	 и

задовољни	 као	 људи	 који	 су	 врло	 тежак	 задатак	 испунили
ваљано	и	за	то	добили	заслужену	похвалу.	Међутим,	обојици	је
било	 чудно	 што	 вест	 о	 намери	 Алтомановића	 да	 с	 војском
нападне	Крушевац	на	кнеза	није	учинила	скоро	никакав	утисак.
Додуше,	 Дамјан	 се	 сета	 да	 су,	 прошавши	 Градац,	 на	 падини
планине	Јелице	наишли	на	кнежевог	витеза	Павла	Орловића	на
челу	 одреда	 од	 три	 стотине	 коњаника.	 Оливеровић	 се	 обрати
Мусићу:

—	Да	ли	се	присећаш	оних	коњаника?
—	Присећам	се!
—	Кнез	их	је	послао	да	чувају	границу.
—	Свакако!	—	слеже	раменима	Мусић.	—	Изгледа,	добри

мој	Оливеровићу,	да	наша	памет	не	досеже	пуну	меру.	Сад	ми
се	 чини	 да	 има	 две	 врсте	 глупака:	 једни	 су	 то	 од	 рођења	 и
остају	такви	до	краја	живота.	У	ту	врсту	спадаш	ти!

—	Гле!	—	прену	се	Оливеровић.	—	А	ти?
—	Ја	спадам	у	другу	врсту.	То	су	они	који	због	неприлика

заглупе.	 Оно	 краткотрајно	 тамновање	 у	 Ужицу	 мало	 ми	 је



замрачило	ум.	Али	то	 је	пролазно.	Као	што	видиш,	мој	случај
није	безнадежан!

—	То	ће	се	тек	видети!	—	насмеја	се	Дамјан.
—	 То	 се	 видело.	 Ти	 си,	 на	 пример,	 оном	 црном	 гаврану

Гаги	 предао	 оружје	 без	 борбе,	 а	 ја	 сам	 га	 после	 својом
вештином	и	памећу	опет	добио	—	поносито	рече	Лазар.

—	Да	га	ја	нисам	предао,	ти	га	не	би	накнадно	добио!	—
насмеја	се	Дамјан.	Онда	застаде	и	лупи	се	шаком	по	челу:

—	Тако	ми	бога	—	узвикну	—	кнез	Лазар	 је	преко	ухода
обавештен	о	намерама	Николе	Алтомановића!

—	Дабоме!	—	одврати	Мусић.	—	Онима	који	не	умеју	да
гледају	 духовним	 очима,	 ништа	 друго	 и	 не	 остаје	 него	 да	 се
чуде	и	да	се	шаком	лупају	по	празној	глави!	Драги	мој,	границе
наше	земље	према	Алтомановићима	добро	су	осигуране!

—	Уверен	сам!	—	насмеја	се	Дамјан.	—	Али	заслуга	за	то
сазнање	припада	мени,	а	не	теби.

У	таквом	разговору	два	пријатеља	стигоше	до	стаја	где	су
њихови	пратиоци	увели	коње	и	увелико	их	тимарили.

Онесикрит,	 певач	 Византинац,	 излежавамо	 се	 на	 гомили
сена.	 Поред	 њега	 седео	 је	 на	 пању	 Митар	 Дакгуба.	 Њихов
разговор	 се	 свео	 само	 на	 понеку	 реч,	 изговорену	 повремено,
тихо	 и	 развучено.	 Празнине	 су	 испуњавали	 очима	 или
покретима	руку,	главе	и	рамена.	Под	утицајем	ћутљивог	себра,
речитост	 брбљивог	 Византинца	 се	 топила.	 Грицкајући
сламчицу,	 Онесикрит	 је	 лежао	 на	 леђима	 и	 гледао	 у	 паучину
развучену	по	таваници	од	греде	до	греде.

—	Кажу	да	добро	гађаш	стрелом?	—	рече.
—	 Кажу!	 —	 одврати	 Дангуба	 гледајући	 како	 се	 један

босански	сељак	бори	с	парипом	тимарећи	га.
—	Убио	си	девет?	—	опет	рече	певач.



—	Лажу!
—	 Како?	 —	 придиже	 се	 певач	 на	 лактове.	 Себар	 га

погледа,	слеже	раменима	и	палцем	и
кажипрстом	обриса	крајеве	уста.
Нису	 слушали	 жагор	 босанских	 сељака	 и	 ратника,

фрктање	коња	и	лупу	копита	о	камене	плоче	на	поду.
—	Ти	си	покисла	кокошка!	—	рече	немарно	певач.	Себар

се	загледа	испред	себе	у	земљу.	Најпосле
подиже	главу.	Из	очију	му	блесну	радозналост	као	да	жели

да	сазна	недокучну	тајну,	а	из	уста	му	се	изваља	само	једна	реч:
—	Зашто?
—	Е	па,	 брате	—	отпоче	Византинац	 и	 прекиде.	Настаде

подуже	 ћутање.	 Певач	 утону	 у	 размишљање,	 а	 себар	 мало
придрема	 на	 пању.	 Босански	 сељаци	 и	 ратници	 отимарили	 су
коње	и	жагорећи	изашли	и	поседали	на	клупе	испод	трема	који
се	настављао	на	кров	од	стаја.	За	јаслама	су	коњи	покретљивим
губицама	 чупали	 сено	 које	 је	 вруштало	 под	њиховим	 зубима.
Митар	Дангуба	се	прену:

—	Зашто	кокошка?	—	упита.
—	Каква	кокошка?	—	придиже	се	певач.
—	Мокра?
—	Иди	 до	 ђавола!	—	одмахну	 руком	Византинац,	 устаде

са	 гомиле	 сена,	 намести	 боље	 капу	 на	 главу	 и	 пође	 излазу
гунђајући:

—	Гладан	сам…	Појео	бих	самог	себе,	а	он	се	испречио	и
поставља	питања	на	која	ни	Соломон	не	би	могао	одговорити.

На	вратима	се	скоро	судари	с	Мусићем.
—	 А-ха!	 Ту	 сте	 обојица!	 —	 рече	 Лазар	 чистећи	 рукама

сено	с	певачевог	одела.	—	Кнез	жели	да	вас	види.
—	О-хо!	—	прену	се	певач.



—	Зар?	—	додаде	себар.
—	 Одвешћу	 вас	 кнезу.	 —	 настави	 Мусић.	 —	 Молим	 да

пазите	како	се	понашате	пред	његовим	господством.
—	Ја	ћу	ћутати!	—	рече	себар.
—	Говорићеш	што	те	пита.
—	Ако	пита	—	гледајући	некуд	у	страну	одврати	Дангуба.
Мусић	се	обрати	певачу:
—	 Кад	 изађеш	 пред	 кнеза,	 немој	 да	 истрчаваш	 испред

његових	 питања.	 Немој	 да	 вичеш	 и	 по	 свом	 обичају	 да
млатараш	 рукама	 и	 да	 бечиш	 очи.	 Скрећем	 ти	 пажњу	 да	 не
истичеш	своје	пожртвовање,	да	не	кукаш,	да	не	богорадиш,	да
не	 мољакаш	 и	 да	 не	 помињеш	 како	 си	 због	 нас	 ставио	 свој
живот	на	коцку.	И	пре	свега,	не	тражи	ништа!

—	 Ба!	 —	 узвикну	 певач.	 —	 Ако	 се	 држим	 твојих
упутстава,	у	ћутању	ћу	претећи	и	самог	Митра	Дангубу,	а	кеса
ће	ми	остати	празна.

—	Полази!	—	рече	Лазар.
—	Чекај!	—	затеже	певач.	—	А	мени	награда	што	сам	вас

спасао?
—	Добићеш	је	од	мене!
—	Од	тебе?	—	заврте	главом	певач.
—	Од	мене,	али	не	у	новцу.
—	Него!?	—	избечи	очи	Византинац	и	стаде.
—	Кад	те	буду	бацили	у	 тамницу,	избавићу	те,	или	ћу	 те

скинути	с	вешала.	Такву	награду	ни	небо	ти	неће	дати.
—	 Више	 волим	 новац!	 —	 плачним	 гласом	 рече

Византинац,	па	додаде:
—	А	лауту	ко	ће	да	ми	плати?
—	 Дебели	 Мршевић.	 О	 његову	 си	 је	 главу	 разлупао	 —

одврати	Мусић.	—	Уосталом,	 купићемо	 ти	 лауту	 кад	 неко	 од



нас	пође	у	Цариград	или	Венецију.
—	А	за	то	време	ја	ћу	свирати	у	прсте!	—	плану	певач.
—	 Не!	 Набавићемо	 ти	 гајде	 па	 се	 занимај.	 Непокретно

лице	Митра	Дангубе	развуче	се	у	осмех.
—	Господе!	Себар	се	смеје!	—	узвикну	Мусић.	—	Лице	му

се	разгалило	као	рујна	зора.
—	 Гајде!	 —	 рече	 Дангуба	 и	 опет	 се	 насмеја.	 Певач	 га

одмери	презривим	погледом,	отпљуну	у	страну	и	рече:
—	Ово	је	последњи	пут	да	свој	живот	излажем	на	вересију.

	

*

	
За	то	време,	у	скровитој	одаји	на	левом	крилу	двора,	кнез

Лазар	је	разговарао	с	Милошем	и	Иваном.	Оба	младића	седела
су	за	столом	наспрам	њега.

Иван	 је	 био	 стасит	 момак	 смеђе	 косе	 и	 крупних	 плавих
очију.	У	његовом	држању	осећао	се	понос	као	код	свих	синова
богатих	властелина.	Поглед	му	је	био	проницљив,	речи	одлучне
а	сваки	покрет	смишљен.	Висок	и	танка	струка,	младић	је	био
сушта	противност	Милошу.

Иван	је	бираним	речима	у	неколико	потеза	испричао	ко	је,
одакле	 је	и	како	 је	на	превару	ухваћен.	Кад	наиђе	на	тренутак
кад	 је	 његов	 отац	 засужњен,	 у	 младићевом	 гласу	 осета	 се
нијанса	срџбе.	Он	заврши:

—	Оца	су	ми	убили	и	светићу	се!
Кнез	 примети	 како	 му	 задрхташе	 усне,	 а	 очи	 чудно

засветлеше,	 па	 и	 то	 само	 за	 тренутак.	 Јер	 Иван	 Косанчић	 је
спадао	у	врсту	младих	људи	на	изглед	мирних	и	повучених,	али



који	постојано	у	себи	проживљавају	и	радост	и	бол.
Милош	је	био	бар	за	четири	године	млађи	од	Ивана.	Био	је

осредњег	 раста,	 за	 својих	 седамнаест	 година	 претерано
развијен	 и	 бујан.	 Његова	 широка	 плећа,	 набрекле	 мишице	 и
големе	 шаке	 уливале	 би	 неспокојство	 и	 бојазан	 да	 му	 из
руменог	 лица	 и	 крупних	 смеђих	 очију	 није	 избијала
племенитост	и	доброта	као	у	безазлена	детета.

Он	је	са	сузама	у	очима	говорио:
—	 Убили	 су	 мога	 очуха,	 попалили	 зграде	 на	 имању,

растерали	слуге	и	себре…	Али	шта	им	је	скривила	моја	мајка?!
Шта	сам	им	ја	крив?

Милош	загњури	главу	у	шаке.
—	Сад	сам	без	икога	и	ичега!
Кнез	га	је	миловао	по	коси,	чекајући	да	се	мало	смири:
—	 Очуха	 су	 та	 убили	 јер	 је	 био	 против	 насиља	 и

незаконитости.
Лазар	устаде	и	усхода	се	по	одаји.
Онда	застаде,	загледа	се	Милошу	у	лице	и	рече:
—	Убили	су	га,	јер	је	био	мој	пријатељ.
—	Знам	—	одврати	младић.	—	И	ја	сам	твој	пријатељ.
Кнез	се	насмеши	гледајући	у	безазлено	лице	младића:
—	Твоје	пријатељство	биће	ми	драгоцено!	—	рече.
—	Кад	стигнеш	у	године,	произвешћу	те	у	витеза.	А	засад,

бићу	ти	место	оца…
Милош	се	прену	и	загледа	се	у	кнежево	лице.	Из	крупних,

кестењастих	очију	избијала	 је	 снажна	воља	која	 је	навикла	да
господари,	да	влада	и	да	плени	духове.	Међутим,	младић	осети
само	доброту.	Он	зграби	кнежеву	руку	и	обасу	је	пољупцима.

—	За	тебе	да	живим	и	умрем!	—	рече	дрхтавим	гласом.	—
Шта	треба	да	радим?



—	Засад	ништа!	—	осмехну	се	кнез	па	додаде:
—	Кад	дође	време,	биће	посла	за	све	па	и	за	тебе.
—	 И	 за	 мене?	 —	 рече	 Милош	 гледајући	 га	 блаженим

погледом.
Иван	приђе	и	стави	му	руку	на	раме.
—	Добри	мој	—	рече	—	твоја	и	моја	несрећа	сјединиле	су

наше	 душе.	 Пред	 нама	 је	 заједничка	 освета.	 Пођи	 са	 мном	 и
буди	 ми	 брат…	 Иза	 смрти	 мога	 оца	 —	 бог	 нека	 се	 смилује
његовој	 души	 —	 остао	 је	 велики	 посед	 у	 близини	 Новог
Пазара.	Ја	сам	једини	наследник.	Што	је	моје,	биће	и	твоје.

—	Примам	братство!	—	рече	Милош	и	паде	му	у	загрљај.
—	 Нека	 сте	 благословени!	 —	 рече	 благо	 кнез.	 —	 Али

Милош	је	мој.
Плећати	младић	узвикну:
—	 Благо	 мени!	 Стекао	 сам	 и	 оца	 и	 брата!	 За	 брата	 ћу

живети,	а	за	оца	умрети!
Милош	седе	за	сто	и	мало	смирен	додаде:
—	 Имам	 петнаест	 слугу	 и	 четрдесет	 себара.	 Од	 њих	 ћу

направити	ратнике…
—	У	долини	Мораве	добићеш	велики	комад	земље	—	рече

кнез.	—	Ту	ћеш	направити	своје	насеље…
Иван	устаде	и	поклони	се:
—	Захваљујемо	твојој	доброти!	—	рече.	—	Али	мој	посед

биће	довољан…
—	Чекај!	—	прекиде	га	Лазар.	—	Милош	може	с	тобом,	а

његови	себри	настаниће	се	крај	Мораве.
—	 Нека	 се	 слави	 име	 господње!	—	 узвикну	 Милош.	—

Мој	 слуга	 Срећко	 довешће	 овамо	 жене,	 децу	 и	 изнемогле
старце.	Сви	ће	служити	теби,	племенити	кнеже.	А	кад	ти	наше
мишице	 буду	 потребне,	 пошаљи	 гласника.	 Иван	 и	 ја	 нећемо



изостати.
Два	 младића	 напустише	 кнеза	 у	 тренутку	 кад	 у	 одају

уђоше	Митар	Дангуба	и	певач	Византинац.
Онесикрит	 се	 дубоко	 поклони	 смешкајући	 се,	 као	 човек

који	 се	 налази	 пред	 познаником,	 јер	 је	 неколико	 пута,	 у	 току
своје	скитачке	каријере,	певао	и	свирао	и	на	двору	у	Крушевцу.
Себар	 је	 унезверено	 гледао	 певача	 и	 кнеза,	 окретао	 капу	 у
рукама	и	премештао	се	с	ноге	на	ногу.	Најпосле	и	он	се	некако
поклони	и	окрете	се	упола,	спреман	да	пође	према	излазу.

—	Стој!	—	ухвати	га	певач	остраг	за	гуњ.	Кнез	се	насмеја:
—	Ти	си	Митар	Дангуба?	—	рече.
—	Ја!
—	Стрелац?
—	Стрелац!
—	У	Ужицу	си	убио	девет	ратника?
—	Лажу!
—	Лажу?!
—	Лажу!	Убио	сам	осам.	Деветог	сам	промашио.
—	Ко	је	био	девети?	—	упита	кнез.
—	Жупан	Никола	Алтомановић!
—	 А-ух!	 —	 узвикну	 певач.	 —	 Какав	 величанствени

промашај!
—	Што?	—	избочи	се	себар	стрељајући	га	ситним	очима.

—	Видљивост	је	била	слаба…	Погоди	ти	у	мраку!
—	Ја	сам,	богме,	и	погодио!	Лаутом	сам	тамничару	разбио

главу…	 Него,	 пресветли	 кнеже,	 ја	 сам	 остао	 без	 свог
инструмента?	—	Стаде	певач	намештати	уста	и	ожимати	очима.

—	 Лауту	 ћеш	 добити	 нову.	 Добићеш	 и	 награду	 што	 си
спасао	 моје	 поклисаре,	 али	 тренутно	 мораш	 остати	 овде.
Потребан	си	ми.



Кнез	отвори	један	окован	сандук	који	је	стајао	у	углу	одаје
и	извади	кесу	с	педесет	сребрних	перпера.

—	 Ово	 је	 за	 стрелца	 Митра	 Дангубу	 —	 рече,	 па
смешкајући	 се	додаде:	—	Кеса	би	била	и	 већа	и	пунија	 да	 си
погодио	и	оног	деветог.

—	Проклета	помрчина!	—	рече	себар,	стрпа	кесу	у	недра
и,	заборавивши	да	се	поклони,	журно	изађе	из	одаје.

—	Седи!	—	обрати	се	кнез	певачу.
Кад	седоше	један	према	другом,	неко	време	су	се	гледали.

Кнез	је	смишљао	како	да	отпочне	разговор,	а	певач	је	седео	као
на	трњу.

У	 своме	 скитачком	 животу	 Онесикрит	 је	 доживео	 много
успона	и	падова.	Мајка	му	је	била	робиња	мулаткиња.	Радила	је
на	 броду	 који	 саобраћа	 од	 Кавале,	 преко	 Малоазијског
архипелага,	до	острва	Родоса.	Дете	се	родило	на	броду,	а	мајка
је	тврдила	да	му	је	отац	гусар.	Због	тога	се	Онесикрит	поносио.
Од	оца	 је	 наследио	подобност	 за	 крађу,	 а	 нагон	 за	 проливање
крви	мимоишао	га	је.	»Не	волим	да	гледам	туђу	крв,	а	камоли
своју«,	 говорио	 је.	 Међутим,	 певач	 је	 имао	 једну	 особиту
способност	 друге	 врсте:	 знао	 је	 три	 језика	 изврсно,	 и	 бар
десетак	којима	се	служио	надохват,	вашарски.	Осим	тога,	није
било	 ситуације	 која	 би	 га	 могла	 збунити.	 Неколико	 пута	 је
допадао	тамнице	и	срећно	се	извлачио.	Једном,	у	Малој	Азији,
по	наређењу	Нурадин-беја,	Муратовог	љубимца,	ударено	му	је
педесет	штапова	по	табанима.	Од	онда	певач	радије	путује	на
коњу	 него	 пешке.	 Имао	 је	 и	 своју	 дружину	 с	 којом	 је	 по
дворовима	у	Италији,	Византији	и	Малој	Азији	певао	и	свирао.
Али	 због	 крађе	 и	 пијанства	 другови	 га	 напусте.	 За	 последње
четири	године	Онесикрит	је	проводио	скитачки	живот.	Потуцао
се	 од	 двора	 до	 двора,	 свирао	 на	 лаути,	 певао,	 тимарио	 коње,



бивао	 гласник,	 звездочатац,	 пророк,	 гробар,	 дрводеља	 и
апсанција.	 За	 њега	 се	 причало	 међу	 себрима	 и	 нижом
властелом	да	има	урокљиве	очи	и	да	зна	травку	која	осигурава
сваки	успех	на	љубавном	пољу.

—	Рекао	сам	ти	да	останеш,	јер	си	ми	потребан	—	отпоче
кнез.	 —	 Имам	 за	 тебе	 посао,	 важан	 и	 издашан,	 али	 и	 врло
опасан.	Да	ли	пристајеш?

Певач	истеже	мало	шију,	накриви	главу	и	гледајући	искоса
рече:

—	 Ако	 је	 награда	 у	 односу	 према	 опасности	 бар
приближна,	пристајем.	Шта	треба	да	радим?

—	Засад	ништа.	Седећеш	у	Крушевцу,	добијаћеш	све	што
та	треба.	Кад	дође	време,	рећи	ћу	та	све.	Умеш	ли	да	ћутиш?

—	 Умем,	 премда	 ми	 је	 господ	 подарио	 моћ	 доброг
говорника.

—	О	овом	нашем	разговору	ником	ни	речи.
—	Ником!	—	избечи	очи	Византинац.
—	Јер	ако	се	дозна,	од	нашег	посла	неће	бити	ништа,	а	за

твој	живот	нико	неће	дати	ни	аспру.	Да	ли	се	присећаш	шта	од
тебе	захтевам?

—	Свакако!	Треба	да	будем	ухода?
—	Баш	то…	За	сваки	добар	извештај	имаш	од	мене	кесу	са

сто	златника.
—	 Господе	 боже!	—	 подскочи	 Византинац.	—	 За	 годину

дана	постаћу	богат	као	Крез!
—	Засад	 је	наш	разговор	завршен!	—	рече	кнез	и	устаде.

—	Добићеш	добар	стан	и	слугу…
Византинац	се	дубоко	поклони	и	без	речи	изађе.
	



Глава	девета

	
	

Кнез	 Лазар	 је	 био	 високог	 раста,	 косе	 смеђе	 и	 дуге,	 на
увојке.	Обрве	 су	 му	 се	 скоро	 додиривале	 у	 повијама,	 а	 испод
њих	блескале	су	крупне,	проницљиве	очи.	По	нешто	повијеном
носу	 са	 широким	 ноздрвама	 наслућивала	 се	 прека	 нарав	 и
пренагљеност,	 али	 кнез	 је	 умео	 да	 се	 савлађује	 и	 од	 себе	 да
створи	смишљеног	и	стрпљивог	државника	који	лако	не	излази
из	тока	логичких	збивања	и	околности	које	воде	циљу.	Бркови	и
кратка	 брада	 употпуњавали	 су	 његово	 мужевно	 лице	 и
истицали	одлучност	и	чврстину	воље.

Отац	 му	 се	 звао	 Прибац	 Хребељановић.	 Био	 је	 високи
дворски	 достојанственик	 код	 цара	 Душана	 и	 особито	 цењена
личност	међу	вишом	властелом	и	витезима	Србије,	Византије	и
Бугарске.	 Титулу	 логотета{24}	 добио	 је	 од	 цара,	 свога
добротвора	 и	 заштитника.	 На	 Душановом	 двору	 растао	 је	 и
образовао	 се	 његов	 син	 Лазар.	 Ту	 је	 научио	 да	 цени	 царско
достојанство	 и	 витешку	 част.	 Тако	 је	 и	 сам	 постао	 витез	 и
државник.	 Због	 тога	 је	 Лазар	 остао	 привржен	 Немањићима.
Поштујући	владајућу	династију,	ни	по	коју	цену	није	хтео	да	се
оглуши	о	»проклетство	светог	Саве«,	па	није	ни	помишљао	да
се	 прогласи	 за	 краља.	Лазар	 се	 задовољио	 титулом	 кнеза	 коју
му	је	цар	Урош	годину	дана	раније	подарио.

Лазар	се	родио	у	месту	Прилепцу,	у	близини	Новог	Брда.
У	 својој	 двадесет	 петој	 години	 оженио	 се	Милицом,	 кћерком
војводе	Вратка,	директног	потомка	Немањиног	брата	Вукана.	У



том	браку	родило	се	пет	кћери	и	два	сина.
У	то	време	северни	део	Србије	пружао	се	од	Новог	Брда	до

Београда.	Кнез	Лазар	је	изабрао	себи	за	престоницу	Крушевац,
град	 који	 је	 био	 на	 путу	 између	 Смедерева	 и	 Приштине.
Међутим,	 Крушевац	 су	 посећивали	 и	 трговци	 из	 свих	 делова
Балканског	 полуострва.	 Град	 је	 имао	 двоструке	 зидове,
ушорену	 чаршију	 и	 лепе	 масивне	 зграде	 са	 баштама	 пуним
цвећа,	 због	 чега	 је	 и	 добио	назив	Алиџа-хисар{25}	 На	 гласу	 је
био	 и	 Ћор-Зукин	 хан,	 главно	 свратиште	 страних	 поклисара,
витезова	 и	 богатих	 трговаца.	 Изнад	 свега	 истицала	 се	 црква
Светога	Стефана,	задужбина	кнеза	Лазара.

Крушевац	 је	 тада	био	познат	и	по	 својим	вашарима,	 који
су	 по	 три	 дана	 трајали.	 После	 богослужења	 у	 цркви
отпочињала	је	вашарска	галама:	куповина,	продаја,	цењкање	и
трампа.	 Код	Ћор-Зукина	 хана	 скупљала	 се	 властела,	 витези	 и
богати	трговци.	Ту	се	јело	вруће	печење	с	пања	и	пило	изврсно
жупско	 вино.	 У	 хану	 су	 се	 уговарале	 погодбе	 и	 плаћали
алвалуци{26}	који	су	почињали	песмом,	а	завршавали	се	свађом
и	разлупаним	главама.

По	 старинском	 обичају	 на	 вашару	 се	 најпре	 продавало
»краљево	месо«	од	стоке	која	је	за	краља	или	кнеза	скупљена	у
име	 пореза.	Међутим,	 ово	 преимућство	 изигравали	 су	 домаћи
трговци,	 а	 страни	 за	 њега	 нису	 ни	 марили.	 Крупна	 и	 ситна
стока	 купована	 је	 и	 прекупљивана	 особито	 међу	 нижом
властелом,	 која	 је	 у	 размену	 давала	 ланено	 платно,	 вунене
тканине,	дрвено	посуђе	и	алате.	На	вашару	су	се	појављивали	и
трговци	 из	 Сирије,	 са	 острва	 Средоземног	 мора,	 Италије,
Арбаније,	Византије	и	Бугарске	и	доносили	на	тржиште	сиров
памук,	свилу	и	морску	со.

Кнез	 Лазар	 је	 у	 вашар	 пуштао	 уходе	 да	 хватају	 трговце



који	уговарају	продају	робова	агентима	из	Млетачке	Републике,
Апулије	 и	 Сицилије.	 Мада	 Душанов	 законик	 изричито
забрањује	само	продају	робова	хришћана,	кнез	Лазар	је	бранио
и	продају	патарена,{27}	које	су	бан	и	властела	у	то	време	јавно
продавали	у	Босни.

Планински	 Власи	 догонили	 су	 на	 коњима	 и	 магарцима
сир,	 суво	месо	 и	 сланину	и	 своју	 робу	 трампили	 за	 со,	 јер	 се
нису	сналазили	у	новцу,	нити	су	признавали	његову	вредност.

Дубровачки	 и	 византијски	 трговци	 доносили	 су	 на
тржиште	 оружје,	 коњску	 опрему	 и	 окове	 за	 заробљенике.	 На
великој	 цени	 било	 је	 јужно	 воће:	 лимуни,	 наранџе,	 смокве	 и
зачини.	 За	 златне	 крстиће,	 прстење,	 наруквице	 и	 ланчиће
добијали	 су	 се	 ретки	 мириси	 и	 лекови.	 Вашарску	 вреву	 су
особито	увећавали	свирачи,	око	којих	су	се	скупљали	момци	и
девојке	 хватајући	 се	 у	 коло.	 Пиштање	 зурли,	 фрула	 и	 гајди
подржавало	је	тутњање	гочева.	Богорадање	просјака	мешало	се
с	 виком	 самсара,	 с	 кевтањем	 паса,	 звиждуком	 соколара	 и
монотоном	песмом	мечкара.	Кроз	општи	метеж	провлачили	су
се	 кесароши,	 опсенари	 који	 за	 ситне	 паре	 изводе	 своје
мајсторије,	продавци	 записа	 за	исцељивање	рана	и	врачари	са
јевтиним	 лековима,	 које	 су	 јавно	 показивали,	 и	 скупим
отровима,	које	су	држали	скривене	у	недрима.

Такав	 је	 био	 први	 дан	 вашара.	Другога	 дана	 одлазили	 су
трговци	из	удаљенијих	крајева,	а	трећег	у	подне	звона	са	цркве
Светога	Стефана	објављивала	су	крај.
	

*

	



Половином	 месеца	 октобра	 у	 Крушевац	 стигоше	 Стефан
Мусић	 и	 Крајимир	 Оливеровић.	 У	 њиховој	 пратњи	 било	 је
свега	 двадесет	 пет	 ратника.	 Остали	 су	 изгинули	 у	 борби	 са
Стојшиним	 разбојницима	 и	 Турцима	 који	 су	 гонили	 бегунце
после	битке	на	Марици.	Међутим,	ратници	деспота	Угљеше	и
краља	 Вукашина,	 које	 су	 поклисари	 спасли	 и	 прихватили,
прикључили	су	се	војсци	Димитрија	Војиновића	у	Скопљу.

Кнез	 Лазар	 дознаде	 од	 поклисара	 оно	 што	 се	 могло	 и
претпоставити:	 Турци	 су	 после	 неочекиване	 победе	 нагло
почели	продирати	у	земљу	деспота	Угљеше,	браће	Дејановића
и	њиховог	стрица	Богдана.	Победници	на	Марици,	Лала-Шахин
и	 Евренос-беј,	 увелико	 су	 освајали	 градове	 и	 градиће	 по
Тракији	и	источној	Македонији.	Заузевши	Самоков	и	Дупницу.
Лала-Шахин	 нагна	 браћу	 Дејановиће	 да	 приме	 турско
вазалство.	 Евренос-беј,	 допревши	 до	 Дојрана	 и	 Ђевђелије,
доведе	до	очајања	њиховог	стрица	Богдана.	Притешњен	са	три
стране,	Богдан	најпосле	прихвати	понуђено	вазалство.

Мусић	 и	 Оливеровић	 напоменуше	 да	 се	 и	 син	 краља
Вукашина,	Марко,	спрема	да	постане	турски	вазал,	пошто	му	је
Ђурађ	Балшић	отео	Призрен.

Догађаји	су	се	ређали	брзо.	Турци	су	већ	сигурном	ногом
стали	на	Балканско	полуострво.

Три	 недеље	 доцније	 у	 Крушевац	 уђе	 поворка	 од	 триста
коњаника.	 Њу	 су	 предводили	 старац	 Остоја,	 слуга	 деспота
Угљеше,	 и	 младић	Милан	 Топлица.	 Та	 свита	 допратила	 је	 од
Сереза	до	Крушевца	Јефемију,	удовицу	деспота	Угљеше.	Она	је
дошла	да	се	поклони	кнезу	Лазару	и	да	кнегињу	Милицу	моли
да	јој	да	уточиште.

Док	су	коњаници	с	деспотицом	улазили	у	град,	око	педесет
кола	 натоварених	 врећама	 с	 храном,	 покућанством,	 женама	 и



децом	окретоше	према	себарском	насељу,	где	их	дочекаше	брат
Станимир,	Јовандера,	кривоврати	Вилаш,	Савка	и	остали.

Себри	братски	прихватише	бегунце	и	истога	дана	стадоше
већати	како	би	им	што	пре	направили	колибе.
	

*

	
Седам	 недеља	 после	 растанка	 поклисари,	 два	 Мусића	 и

два	Оливеровића,	падоше	један	другом	у	загрљај.	Зачудо,	Лазар
није	хтео	ни	уста	да	отвори	док	не	саслуша	до	краја	причање
Стефана	и	Крајимира.	Дамјану	су	светлеле	очи	од	узбуђења	кад
чу	како	су	се	Стефан	и	Крајимир	тукли	са	Стојшом	и	његовим
разбојницима,	 са	 бугарским	 одметницима	 у	 теснацу	 и	 са
Турцима	 који	 су	 гонили	 бегунце	 краља	 Вукашина	 и	 деспота
Угљеше.

—	Ето,	 то	 су	 витешки	подвизи!	—	рече	Лазар	Мусић.	—
Док	 смо	 се	 ми	 млатили	 у	 градском	 дворишту	 као	 у	 лонцу	 са
слугама	Алтомановића,	 вас	двојица	 сте	 стекли	витешко	име	и
славу.

—	Причај,	човече,	шта	сте	доживели!	—	рече	Крајимир.
—	 Нека	 ме	 бог	 сачува	 од	 зависти!	 —	 одврати	 млађи

Мусић.	 —	 Дамјан	 и	 ја	 радујемо	 се	 вашој	 слави,	 али	 се	 нас
двојица	 немамо	 чиме	 похвалити.	 Видели	 смо	 браћу
Алтомановиће…

—	И	лепу	Достану!	—	добаци	Дамјан.
—	И	надмену	Достану	—	настави	Лазар	—	и	оца	Василија

и	некакве	витезове	који	као	у	сунце	небеско	блену	у	лице	свога
излапелог	 господара…	Ах,	 Дангубићу,	 руке	 ти	 се	 осушиле,	 а



десно	 око	 усахнуло,	 што	 ниси	 бар	 за	 један	 прст	 ниже
нанишанио…

—	Какав	Дангубић?…	Шта	причаш?	—	упита	Стефан.
—	То	је	себар,	стрелац	—	рече	Дамјан.
Ипак	 Стефан	 и	 Крајимир	 дознадоше	 све	 што	 су	 њихова

браћа	 доживела	 од	 растанка.	 Лазар	 помену	 властелина
Градимира	 и	 његовог	 пасторка	 Милоша,	 Ивана	 Косанчића	 и
његовог	 оца	 Огњена,	 затим	 певача	 Византинца	 и	 босанске
сељаке.

—	 Напомињем	 да	 смо	 у	 Ивану	 Косанчићу	 добили
изврсног	пријатеља.	Он	ће	међу	нама	бити	пети.

—	А	Милош	шести?	—	добаци	Дамјан.
—	Истина,	 још	 је	млад,	 али,	богме,	не	 знам	ко	би	од	нас

могао	 с	 њим	 изаћи	 на	 крај!	 Алтомановићеви	 себри	 га	 зову
Кобилић,	јер	је,	кажу,	најјачу	кобилу	у	наступу	љутине	зграбио
за	реп	и	извукао	је	из	штале	као	мачку.

—	 Младић	 се	 куне	 да	 му	 није	 пало	 на	 памет	 да	 вуче
кобилу	 за	 реп	—	 рече	Дамјан.	—	Али	 кад	 простаци	 пришију
неком	 измишљотину,	 остане	 му	 доживотно.	 Кнез	 Лазар	 је
наредио	да	га	зовемо	Обилић.	На	то	име	младић	се	не	љути.

—	 Кад	 је	 на	 голом	 коњу	 улетео	 у	 насеље	 властелина
Градимира	—	добаци	Лазар	Мусић	—	и	кад	је	почео	мотком	да
млати	 по	 Алтомановићевим	 ратницима,	 узвикнуо	 сам:	 ево
јунака!	 Жао	 ми	 је	 што	 не	 можете	 да	 га	 видите.	 Отишао	 је	 с
Косанчићем	у	Нови	Пазар…

—	 И	 ми	 смо	 нашли	 једног	 младића	—	 рече	 Стефан.	 —
Одличан	је	борац	на	мачу.	Из	оног	пакла	на	Марици	извукао	се
без	и	једне	огреботине.	Зову	га	Милан	Топлица.

—	То	је	седми	у	списку	бесмртних!	—	рече	Лазар	Мусић.
Али	 радост	 четири	 млада	 витеза	 због	 сусрета	 била	 је



краткотрајна.	Цар	Урош	је	одлучио	да	свој	»тренутни«	боравак
у	 Крушевцу	 прекине.	 Крајимир	 и	 Дамјан	 морали	 су	 се
прикључити	царевој	 свити.	Кад	 је	поворка	коњаника	излазила
из	града,	Лазар	Мусић	добаци	пријатељима:

—	Не	чекајте	да	вас	позовемо!	Дођите	нам,	иначе	бићемо
принуђени	да	ми	вас	потражимо	у	Скопљу!
	

*

	
После	 бекства	 поклисара	 цара	 Уроша	 и	 кнеза	 Лазара	 у

граду	 Ужицу	 настала	 је	 пометња.	 Жупан	 Алтомановић
свакодневно	 је	 наглашавао	 да	 треба	 предузети	 војни	 поход	 у
земљу	кнеза	Лазара.	Витези	који	су	га	окруживали	одобравали
су	 му,	 али	 без	 великог	 одушевљења.	 Прељуб	 Данојлић	 је
понајвише	 затезао	 и	 одуговлачио	 истичући	 да	 је	 његовим
ратницима	и	коњима	потребно	бар	десет	дана	за	одмор.

—	 Најпосле,	 чему	 журити?	 —	 говорио	 је	 Данојлић.	 —
Поклисари	 су	 јавили	 кнезу	 Лазару	 о	 нашим	 намерама.	 Ако
кренемо,	наићи	ћемо	на	организовану	одбрану.	Овде	тренутно
немамо	ни	три	хиљаде	коњаника.

—	 С	 њима	 се	 много	 може	 учинити!	 —	 одлучно	 рече
жупан.

—	Може!	—	 сложи	 се	 Данојлић	—	Али	 не	 с	 ратницима
кнеза	Лазара.

—	Бојиш	се?	—	погледа	га	жупан	искоса.
—	 Никад	 се	 нисам	 бојао!	 Ти	 то	 добро	 знаш!	 —	 скочи

Данојлић	 и	 усхода	 се	 по	 одаји.	 —	 Овде	 се	 ради	 о	 већем	 и
важнијем	подухвату.	Јер	ако	у	првом	сукобу	подлегнемо,	наша



снага	почеће	 да	 се	 осипа.	—	Данојлић	 застаде,	 замисли	 се	 па
тише	настави:

—	 Приметио	 сам	 да	 наши	 ратници	 нерадо	 иду	 у	 војни
поход	на	српске	земље.

—	О-хо!	—	узвикну	жупан.	—	Ово	сад	први	пут	чујем!
—	И	 са	 црним	 ђаволом	 радије	 ће	 се	 тући,	 само	 да	 се	 не

бију	са	својом	браћом.
—	 Гле!	 —	 опет	 узвикну	 жупан.	 —	 Да	 се	 није	 у	 нашу

војску	 усадио	 патаренски	 демон?…	 Ако	 приметим	 издају,
сваког	десетог	ставићу	на	муке,	а	остале	распродати	као	робље
трговцима	на	Сицилији	и	у	Млетачкој	Републици.

—	 То	 ти	 не	 бих	 саветовао	 да	 чиниш!	 —	 заврте	 главом
Данојлић.

Жупан	устаде,	приђе	витезу	и	унесе	му	се	у	лице:
—	 Ти	 си	 војник	 —	 рече.	 —	 Твоје	 је	 да	 слушаш	 моја

наређења	и	да	ми	се	покораваш!	Јеси	ли	ме	разумео?
—	Разумео	сам!	—	одлучно	одврати	Данојлић	и	пресече	га

погледом.
—	Од	тебе	савете	не	тражим	нити	их	примам!…	—	заврши

жупан.
Истога	 дана	 послата	 су	 два	 извидничка	 одреда	 са	 по

двеста	коњаника	да	обиђу	границе	према	земљи	кнеза	Лазара.
Прва	 група	 коњаника	 под	 вођством	 стотинара	 Правдољуба
наиђе	на	Павла	Орловића	и,	не	заметнувши	битку,	удари	натраг.
Други	одред	коњаника,	под	вођством	витеза	Славомира,	налете
на	 ратнике	 Боровине	 Вукашиновића.	Мада	 двапут	 слабији	 по
броју,	жупанови	ратници	 заметнуше	бој.	Тукући	 се	на	падини
планине	 Јелице,	 обе	 стране	 су	 душмански	 кидисале,	 задајући
брзе	и	скоро	увек	смртоносне	ударце.	Страшни	витез	Боровина
Вукашиновић,	 јашући	 на	 крупном	 парипу,	 витлао	 је	 големим



крсташким	мачем,	јуришао	у	гомиле	противника,	разгонио	их	и
обарао	 с	 коња.	Најпосле,	жупанови	 ратници,	 преполовљени	 и
застрашени,	окретоше	леђа	и	нагоше	у	бекство.	Ратници	кнеза
Лазара	 гонили	 су	 их	 четири	 миље	 иза	 насеља	 Градац,
пристизали	 поједине,	 секли	 их	 и	 обарали	 с	 коња.	 Витеза
Славомира	 спасе	 брз	 коњ.	 Млади	 Алтомановићев	 стотинар
умало	 не	 плата	 главом	 своју	 храброст.	 Посечен	 на	 два	 места,
избеже	у	град	Ужице	са	тридесет	осам	ратника.

Најпосле	 се	 и	 жупан	 увери	 да	 треба	 чекати	 погоднији
тренутак	 за	 напад	 на	 кнеза	 Лазара.	 Чинило	 му	 се	 да
пренагљеност	 по	 њега	 може	 бита	 двоструко	 кобна.	 У	 том
сукобу	изгубио	је,	поред	много	ратника,	и	драгоцено	време,	јер
су	на	помолу	били	сукоби	с	босанским	баном	Твртком,	Ђурђем
Страцимировићем-Балшићем,	 господаром	 Зете,	 и	 Стефаном
Рељом	 и	 његовим	 борцима,	 који	 су	 били	 на	 гласу	 због	 своје
храбрости.	Жупан	је	очекивао	напад	и	од	Новог	Пазара.	Осим
тога,	 прибојавао	 се	 да	 његови	 ратници	 не	 учине	 издају	 и	 у
најодсуднијем	 тренутку	 не	 пребегну	 на	 страну	 непријатеља.
Сумња,	коју	му	је	случајно	набацио	Прељуб	Данојлић,	жупана
је	најпре	поколебала,	а	затим	бацила	у	тешку	бригу.	Због	тога	је
одлучио	 да,	 бар	 привремено,	 благо	 поступа	 према	 својим
људима.	 Чак	 је	 наредио	 да	 се	 сви	 засужњени	 себри	 пусте	 из
тамнице	 и	 да	 се	 Дебелом	 Мршевићу	 удари	 тридесет	 батина,
јавно,	 пред	 ратницима	 и	 слугама,	 јер	 је	 мучио	 себре.	Недељу
дана	 доцније	 жупан	 је	 пред	 себрима	 обесио	 једног	 од
најсуровијих	скупљача	пореза.	Онда	је	својим	најистакнутијим
витезима	 стао	 делити	 поклоне	 у	 новцу,	 оружју	 и	 коњима.
Некима	 је	 повељом	 увећао	 поседе	 које	 су	 раније	 добили	 од
жупана	или	његовог	оца	Алтомана.

Међутим,	жупанов	брат	Тома	се	придигао.	Рана	на	образу



му	 је	 зарастала	 па	 је	 витез	 могао	 да	 се	 креће	 и	 разговара	 са
својом	кћерком,	која	га	је	неговала.

Никола	 је	 свакодневно	 обилазио	 брата,	 површно	 се
распитивао	 о	 његовој	 рани	 на	 образу	 и	 прелазио	 на	 разговор
друге	 врсте.	 Једног	 дана	 по	 подне	 жупан	 дође	 с	 Томанијом.
Тома	 је	 седео	 за	 столом	 јер	 се	 осећао	добро.	Неколико	часака
раније	ранар	му	је	скинуо	завој.

—	Мислим	да	си	већ	здрав?	—	рече	жупан	жмиркајући	и
приносећи	лице	Томином	образу.

—	 Још	 мало…	 Рана	 се	 чисти…	 Скинуо	 сам	 завој	 —
одврати	Тома.

Томанија	не	показа	ни	трунке	интересовања	за	болесника.
Седела	 је	 с	 прекрштеним	 рукама	 на	 трбуху	 и	 заповедничким
погледом	пресецала	девојку	коју	 још	од	њеног	детињства	није
подносила.

Жупан	 потапша	 Тому	 по	 рамену,	 седе	 на	 миндерлук	 и
смешкајући	се	на	Достану	рече:

—	 Благородни	 и	 мили	 моји…	 Разговараћемо	 овако,
учетворо.	 Изнећу	 вам	 своје	 намере	 и	 планове,	 и	 молим	 —
подиже	 жупан	 глас	 —	 да	 ме	 не	 прекидате.	 Кад	 завршим,
можете	постављати	питања.

Гледајући	 по	 присутнима	 као	 да	 на	 њиховим	 лицима
тражи	знаке	протеста,	Никола	отпоче:

—	Одавно	се	спремам	да	нападнем	Зету,	да	је	заузмем	и	да
опседнем	Драч.	 За	 овај	 поход	 стоји	ми	 скупљена	 и	 утаборена
војска	на	Конављанском	пољу.	Ако	ми	пође	за	руком	да	у	првом
сукобу	 уништим	 Ђуру	 Балшића,	 рачунајте	 да	 је	 победа
осигурана.	Ту	војску	мислим	да	поверим	Прељубу	Данојлићу.

—	А	ко	ће	га	заменити	овде?	—	упита	Томанија.
—	О	томе	касније!	—	одмахну	руком	жупан	и	настави:



—	Другу	војску	послаћу	у	Босну,	да	што	дубље	продре,	да
пали	насеља,	да	ништа	мале	градове,	да	хвата	и	роби	себре	и	да
бану	Твртку	загорча	живот.

—	Шта	ти	је	то	потребно?	—	подбочи	се	Томанија.
—	Обавештен	сам	да	угарски	краљ	спрема	поход	на	Босну.

Бан	 ће	 послати	 највећи	 део	 војске	 на	 север,	 а	 за	 то	 време	ми
ћемо	прећи	преко	Дрине	и	што	будемо	заузели,	наше	је.

—	Добро	смишљено!	—	сложи	се	Тома.	—	Да	чујемо	твоје
даље	намере?

Жупан	настави:
—	Војска	која	се	налази	овде,	у	граду	Ужицу,	свакако	мора

упасти	у	земљу	кнеза	Лазара…
—	Коме	ћеш	њу	поверити?	—	упита	Томанија.
—	О	томе	после,	на	крају!	Међутим,	потребно	је	да	једна

група	поклисара	одмах	крене	за	Дубровник.	Познато	вам	је	да
онај	 који	 држи	 Драчевицу,	 Конавље	 и	 Требиње	 има	 право	 да
прима	 »доходак	 о	 светом	 Димитрију«.{28}	 Дошло	 је	 време	 да
Дубровчани	почну	нама	да	исплаћују	по	две	хиљаде	сребрних
перпера.

—	На	 тај	 доходак	 има	 право	 само	 цар	 Урош!	—	 добаци
Достана.

—	 Ти	 се	 у	 то	 не	 мешај,	 цуро!	 —	 одврати	 жупан.	 —
Доходак	 ћемо	 одсад	 примата	 ми,	 јер	 у	 кога	 је	 сила,	 томе
припада	и	добит!

—	Кога	ћеш	послати	у	Дубровник?	—	упита	Тома.
—	Тебе!	Наочит	си	витез,	а	то	Дубровчани	воле,	храбар	си

и	слаткоречив.	Мислим	да	не	постоји	у	нашој	земљи	човек	који
би	се	у	томе	могао	с	тобом	мерити.

—	Добро!	Ићи	ћу	у	Дубровник	—	рече	Тома.
—	 Оче,	 поведи	 и	 мене!	 —	 узвикну	 Достана.	 —	 Каква



дивна	прилика	да	и	ја	видим	света!
—	Не!	—	добаци	Томанија.	—	Ти	остајеш	овде,	са	мном!
—	Оче,	 поведи	ме!	—	 склопи	 руке	 девојка.	—	Ах,	море,

древни	град,	високо	племство!	Господа…
Достана	загрли	оца:
—	Одавно	ми	ниси	ништа	учинио!	Живим	у	овој	пустињи

као	робиња…
—	Остаћеш	 овде!	—	 рече	 одлучно	 жупан.	—	 Тај	 пут	 је

далек	 и	 скопчан	 с	 опасностима,	 а	 после	 тога,	 ти	 већ	 више
немаш	своју	вољу!

—	Како?	—	прену	се	девојка.
—	 Данас	 ће	 се	 обавити	 свечана	 веридба	 између	 тебе	 и

витеза	Гаврила.
—	Зашто?	Ја	нисам	пристала…
—	Тебе	 нико	 и	 не	 пита!	—	пакосно	 добаци	Томанија.	—

Удаћеш	се	кад	твој	отац	и	стриц	то	желе.
—	Али	мој	отац	ништа	није	казао!
—	Ако	није,	рећи	ће!
—	Оче,	је	ли	то	твоја	жеља?	—	упита	девојка.
—	 Сама	 одлучи.	 Ја	 те	 не	 присиљавам	 —	 слеже	 Тома

раменима.
—	И	одлучићу!	—	подвикну	Достана.	На	бледим	образима

букну	јој	руменило.	—	Нећу	да	се	удам	за	црнога	Гагу.
Жупан	јој	приђе	и	унесе	јој	се	у	лице:
—	 Њега	 сам	 изабрао	 за	 заповедника	 града	 Ужица	 и

околине.	Њему	 ћу	 поверити	 старешинство	 над	 војском	 која	 је
одређена	да	упадне	у	земљу	кнеза	Лазара.	Потребан	ми	је	човек
у	кога	се	могу	потпуно	поуздати.	То	је	витез	Гаврило.	За	њега
ћеш	се	удати.

—	 Није	 хитно.	 Зашто	 журити?	 Кад	 се	 вратим	 из



Дубровника,	још	ћемо	разговарати	о	њеној	удаји	—	рече	Тома.
Никола	и	Томанија	се	погледаше.
—	 Добро!	 —	 рече	 жупан.	 —	 Сачекаћемо	 твој	 повратак.

Али	веридба	се	мора	извршити.
Достана	 је	знала	да	су	 је	отац	и	стриц	обећали	стотинару

Гаврилу.	 Упркос	 томе	 девојка	 је	 на	 ватрене	 погледе	 црнога
витеза	 одговарала	 презривим	 осмехом	 и	 слегањем	 рамена.
Једном	му	је	и	у	очи	рекла	да	јој	није	стало	до	његове	љубави	и
да	је	остави	на	миру.	Узалуд.	Гага	је	остао	упоран.	Уздајући	се
у	 своје	 покровитеље,	 жупана	 и	 Томанију,	 био	 им	 је	 толико
привржен	и	покоран	да	је	постао	њихов	љубимац.	Млади	витез
с	 правом	 је	 рачунао	 да	 ће	 његова	 оданост	 Алтомановићима
бити	 достојно	 награђена	 Та	 награда	 биће	 Томина	 кћи,	 лепа
Достана.	За	њу	се	он	месецима	борио,	извршавао	сва	наређења
сурових	 господара	 и	 навукао	 на	 себе	 мржњу	 својих	 другова,
младих	 витезова	 око	 жупана.	 Гаврило	 је	 толико	 претерао	 у
покорности	жупану	да	му	се	чинило	да	 је	само	право	и	добро
оно	 што	 Алтомановићи	 желе	 и	 раде.	 Они	 су	 му	 девојку
обећали,	али	под	условом	да	учини	подвиг	достојан	дивљења.
И	док	се	спремао	да	га	учини,	његова	љубав	према	Достани	све
се	више	појачавала,	па	је	млади	витез	почео	да	губи	стрпљење.
У	наступу	страсти	два	пута	 је	покушао	да	девојку	загрли	и	да
отме	 који	пољубац.	Оба	пута	 је	 одгурнут.	 Због	 тога	 је	његова
љубав	 постала	 страснија	 и	 себичнија,	 па	 је	 витез	 мрачним
погледом	пратио	сваки	покрет	девојке,	а	сваког	друга	који	би	је
љубазније	 погледао	 сматрао	 је	 за	 непријатеља.	 Међутим,
прилика	 за	 »витешки	 подвиг«	 није	 му	 се	 указивала.	 У
вечерњим	часовима	Гага	је	размишљао	о	својој	мучној	љубави
и	неколико	пута	се	решавао	да	оде	у	Крушевац,	да	убије	кнеза
Лазара,	или	да	прерушен	крене	за	Скопље	или	Нови	Пазар	па



да	 убиством	 краља	 Вукашина	 или	 Стефана	 Реље	 преброди
једину	 препреку	 ка	 својој	 љубави.	 Иако	 је	 био	 уверен	 да	 га
девојка	 не	 воли,	 црном	 Гаги,	 зачудо,	 то	 није	 представљало
никакву	 сметњу.	Њему	 је	 било	 важно	 да	 задовољи	 жупана,	 а
остало	ће	доћи	само	по	себи.	Гаврило	је,	иако	без	много	наде,
нестрпљиво	очекивао	тренутак	кад	ће	добити	девојку	која	је	за
њега	 значила	 исто	што	 и	живот.	Неочекивано,	 тај	 тренутак	 је
дошао	 пре	 него	што	 је	 црни	 витез	могао	 и	 сањати.	 Тога	 дана
пре	 подне	 позва	 га	 жупан,	 па	 гледајући	 га	 нежно	 и	 трљајући
руке	рече:

—	 Гаврило,	 одлучио	 сам	 да	 те	 поставим	 за	 заповедника
војске	у	овом	крају.	Имаћеш	под	собом	три	хиљаде	коњаника	и
исто	толико	пешака.

—	 Захваљујем,	 захваљујем,	 племенити!	 —	 дрхтавим
гласом	од	узбуђења	прихвати	Гаврило.

Жупан	му	пружи	руку:
—	То	ти	је	награда	за	верну	службу,	али	ћеш	добити	нешто

много	боље	и	више.	Данас	ћеш	се	верити	с	Достаном.
Витез	 се	 трже	 и	 пребледе.	Онда	 зграби	жупанову	 руку	 и

обасу	је	пољупцима.
—	Каква	 узвишена	 племенитост!	 Каква	 доброта!	 За	 тебе

да	 живим	 и	 да	 мрем!	 —	 узвикну	 Гаврило	 и	 клече	 на	 лево
колено.

—	 Бог	 нека	 благослови	 твоју	 љубав	 и	 радост!	 —	 рече
жупан	ставивши	му	руке	на	главу.

Тако	је	Никола	Алтомановић,	не	тражећи	сагласност	свога
брата	 и	 не	 питајући	 девојку,	 усрећио	 свога	љубимца	Гаврила.
Црни	витез	је	с	несртпљењем	очекивао	да	га	позову	у	жупанову
одају.	 Обучен	 у	 свечано	 рухо	 шеткао	 је	 испред	 врата.	 Отац
Василије	 седео	 је	 на	 клупи	 у	 предворју,	 снурао	 бројанице	 и



шапатом	 изговарао	 молитве.	 Њега	 су	 одазвали	 из	 ћелије	 да
изврши	заруке	између	Гаврила	и	Достане.

—	 Права	 љубав	 је	 трајна	 и	 постојана	 —	 рече	 калуђер
гледајући	расејаним	погледом	узнемиреног	витеза.	—	Не	треба
бити	 нестрпљив.	 Јер	 оно	што	 ти	 је	 богом	 предодређено	 мора
једном	бита	твоје!

Гага	 је	 нервозно	шетао	 по	 предворју	 одмахујући	 рукама.
Поучне	придике	оца	Василија	нису	га	интересовале.

Међутим,	у	Томиној	одаји	дошло	је	до	жустрих	речи.
—	 Како	 можете	 да	 будете	 тако	 бездушни?	—	 плачевним

гласом	говорила	је	Достана.	—	Гоните	ме	да	се	удам	за	човека
према	коме,	осим	одвратности,	не	осећам	ништа!

—	 Интереси	 наше	 куће	 то	 захтевају!	 —	 рече	 жупан.
Девојка	букну:

—	 За	 нашу	 кућу	 било	 би	 пробитачније	 да	 њени	 водећи
чланови	и	њихове	удворице	поступају	човечније	према	себрима
и	 слугама	 и	 да	 односе	 према	 својим	 суседима	 поставе	 на
поштену	основу!

—	Какве	су	то	речи!	—	плану	Томанија.	—	Ко	те	је	научио
да	тако	говориш?

—	 Научила	 ме	 ваша	 охолост!	 Годинама	 гледам	 ваша
недела!

—	Недела!	—	жмирну	Томанија.	—	Значи,	ми	смо	нељуди,
безбожници!	Одавно	сам	приметила	да	свога	оца	не	поштујеш.
Мене,	рођену	стрину,	мрзиш,	а	стрица	презиреш!	Да	ли	знаш,
луда	девојко,	да	исти	твој	стриц	једног	дана	може	постати	цар	у
овој	земљи!

—	То	је	његова	ствар!	—	слеже	Достана	раменима.	—	Ја	се
ипак	нећу	удати	за	црнога	Гагу.

—	Томо,	чујеш	ли	та	ово?	—	подбочи	се	стрина.



—	Чујем!	Достана,	сместа	престани	да	говориш!…
—	Тома	се	обрати	брату	и	снахи.	—	Немојте	наваљивати.

Кад	се	вратим	из	Дубровника,	видећемо...
—	Ја	сам	витезу	обећао	девојку!	—	плану	жупан.
—	Моја	реч	је	светиња.	Одржаћу	је	по	сваку	цену.
—	Одржаћеш	је?	Да	ме	теслимиш	као	живинче!
—	рече	Достана.
—	Да,	хоћу	да	те	теслимим!	—	одврати	жупан.
—	Владарске	 кћери	 одувек	 су	 се	 удавале	по	 вољи	 својих

очева	или	старатеља.	Тако	ће	бита	и	с	тобом.
Тома	приђе	девојци	и	стави	јој	руку	на	раме:
—	 Али	 сад	 ми	 реци,	 због	 чега	 толико	 мрзиш	 витеза

Гаврила?
—	Какав	витез!	Понаша	се	горе	него	задивљали	себар.	И

друмски	 разбојник	 има	 више	 поноса	 и	 части	 него	 он!	 Пре
недељу	 дана,	 доле	 у	 себарском	 насељу,	 пришла	 ми	 је	 једна
девојка	 и	 плачући	 рекла	 показујући	 на	 свој	 трбух.	 »Погледај!
Ту	осећам	живо.	Родиће	се	проклето,	јер	ме	је	силом	узео	човек
за	кога	ћеш	се	удати.«

—	Која	је	то	девојка?	—	стиснутих	усана	упита	Томанија.
—	 Зашто?	 Да	 јој	 се	 осветиш?	—	 осмехну	 се	 девојка.	—

Нећу	 та	 рећи	 њено	 име,	 јер	 ми	 је	 позната	 правда	 куће
Алтомановића!

—	 Проклет	 је	 свако	 ко	 презире	 свој	 род!	 —	 просикта
стрина.

—	 Ја	 не	 презирем	 никога,	 само	 не	 желим	 да	 се	 са	 мном
поступа	као	да	сам	робиња.	Ни	за	вољу	свога	оца	нећу	се	удата
за	човека	који	напаствује	себарске	жене	и	девојке…

—	Доста!	—	викну	Тома.	—	Нећеш	се	удата	за	њега	и	крај!
Томанија	и	жупан	се	погледаше.



—	 Добро!	 —	 рече	 Никола,	 приђе	 вратима,	 отвори	 их	 и
викну:

—	Веридба	се	одлаже!
Отац	 Василије	 устаде,	 поклони	 се	 жупану	 и	 пође	 према

својој	 ћелији.	 Витез	 Гаврило	 примети	 како	 на	 лицу	 калуђера
блесну	подругљиви	осмех.

	



Глава	десета

	
	

Алтомановиће	 је	 престала	 да	 служи	 срећа.	 Рђаве
околности	 ређале	 су	 се	 и	 доводиле	 их	 до	 очајања.	Достана	 је
повукла	ногу.	Чим	 је	Тома	 отпутовао	 за	Дубровник,	Никола	и
Томанија	натерали	су	је	да	се	вери	са	Гаврилом.	Отац	Василије
није	се	обазирао	на	плач	и	одбијање	девојке.	Извршио	је	свечан
чин	 зарука	 и	 био	 спреман	 да	 наредне	 недеље	 и	 венчање
спроведе.	 Али	 девојка	 тајно	 подбуни	 тамничара	Мршевића	 и
наговори	 га	 да	 с	 њом	 побегне	 у	 земљу	 кнеза	 Лазара.	 Дебели
момак	 осетио	 је	 неправду	 Алтомановића,	 али	 тек	 кад	 се
одразила	 на	 његовом	 туру.	 Због	 тога	 га	 није	 било	 тешко
наговорити.	 Потајно	 је	 припремио	 два	 коња	 у	 себарском
насељу,	 и	 једнога	 дана	 у	 предвечерје	 извукао	 се	 из	 града	 и	 с
девојком	 утекао.	 Познајући	 добро	 путеве	 и	 странпутице,
Дебели	Мршевић	лако	је	затурио	траг	испред	гонилаца	који	су
тек	сутрадан	кренули	у	потеру.

Кад	су	изашли	из	области	Алтомановића,	девојка	и	дебели
момак	 одјахаше	 коње,	 спуташе	 их	 и	 пустише	 да	 пасу,	 а	 они
седоше	на	једну	кладу.

—	Господ	нам	је	био	на	помоћи!	рече	тамничар	крстећи	се.
—	Побегли	смо	од	злотвора	који	су	нас	обоје	за	срце	ујели.

—	Тебе	не	баш	за	срце!	—	насмеши	се	девојка.	Момак	 је
погледа	и	намршти	се:

—	Ништа	није	тридесет	штапова	по	туру	према	понижењу
које	сам	осетио	и	које	ме	још	увек	тишти.



—	У	праву	си!	—	сложи	се	Достана.
—	 Захвалимо	 богу	 за	 спасење…	 —	 рече	 Мршевић	 и

извади	 из	 недара	 Свето	 писмо	 новог	 завета	 у	 кожном	 повезу,
опточено	 златом,	 са	 утиснутим	 златним	 крстом	 на	 предњој
страни	корица.

—	Откуд	ти	то?	—	зачуди	се	девојка.
—	 Свеједно	 откуд	 ми…	 Дигао	 сам	 свету	 књигу	 испод

јастука	 жупановице	 Томаније…	 Читај	 оно	 за	 опроштај
грехова…

Достана	узе	књигу	и	отвори	је.
—	Нема	ништа	од	читања!	—	рече.	—	Написана	је	грчким

језиком.	Само	се	чудим	какву	корист	 је	од	књиге	могла	имати
Томанија	кад	ни	једну	грчку	реч	не	зна!

Недељу	дана	касније	витез	Гаврило	у	наступу	беса	крене
са	 две	 хиљаде	 коњаника	 да	 упадне	 у	 земљу	 кнеза	 Лазара.	 У
близини	 манастира	 Жиче	 дочека	 га	 Павле	 Орловић	 и	 отпоче
битку.	 Боровина	 Вукашиновић,	 обавештен	 на	 време,	 дојури	 у
помоћ	и	нападе	с	леђа	Алтомановићеве	коњанике.	Разбијени	и
потучени	 жупанови	 коњаници	 ударише	 натраг.	 Црном	 витезу
једва	 пође	 за	 руком	 да	 спасе	 четвртину	 својих	 људи.	 Николу
Алтомановића	 спопаде	 очајање	 кад	 дознаде	 да	 је	 око	 сто
осамдесет	 његових	 ратника	 пребегло	 на	 страну	 непријатеља.
Међу	њима	било	је	шест	младих	витезова	у	које	је	жупан	имао
потпуно	поверење.

Међутим,	 кратконоги	 Миљко	 претрпе	 пораз	 у	 Босни.	 У
близини	Сребренице	поткупи	га	млади	банов	војсковођа	Влатко
Вуковић,	 разби	 му	 одред	 од	 хиљаду	 коњаника,	 натера	 га	 на
Дрињачу,	 па	 на	 Јадар	 и	 преполовљеног	 претера	 преко	 Дрине.
Жупанов	 стотинар,	 израњављен	 на	 неколико	 места,	 у	 чуду	 се
питао	како	је	избегао	смрти.



Али	 трећи	 пораз	 ратника	 Николе	 Алтомановића	 био	 је
најстрашнији.	Ђурађ	Страцимировић,	витез	необуздан	и	познат
по	 својој	 плаховитости,	 на	 реци	 Бојани	 до	 ногу	 потуче
Прељуба	 Данојлића	 и	 без	 тешкоћа	 откиде	 од	 области
Алтомановића	 Конавље,	 Требиње	 и	 Драчевицу.	 У	 исто	 време
жупан	дознаде	да	ће	Ђурађ	ускоро	постати	зет	кнеза	Лазара,	јер
је	испросио	његову	кћер	Јелену.

Све	 те	 околности	 нагониле	 су	 жупана	 на	 размишљање.
Осетио	је	како	му	планови	један	за	другим	пропадају,	а	нови	му
изгледају	 неостварљиви,	 јер	 их	 гради	 на	 неуспесима	 и
поразима.	 Међутим,	 најтежи	 ударац	 жупан	 је	 осетио	 кад	 је
дознао	 да	 су	 Босанци	 ухватили	 његовог	 брата	 Тому,	 при
повратку	из	Дубровника,	и	бацили	га	у	тамницу.	Николи	је	пало
у	очи	да	је	у	исто	време	чуо	за	савез	кнеза	Лазара	и	босанског
бана	Твртка.	Тако	је	дошао	до	закључка	да	је	за	све	невоље	које
су	га	одасвуд	спопале	једини	кривац	кнез	Лазар.	У	наступу	беса
и	 очајања,	 Никола	 Алтомановић	 одлучи	 да	 по	 сваку	 цену
уништи	 свога	 највећег	 непријатеља.	 О	 оружаном	 нападу	 на
земљу	Лазареву	 тренутно	 није	 могло	 бити	 ни	 речи.	 Због	 тога
жупан	 прибеже	 лукавству.	 Он	 посла	 четири	 поклисара	 у
Крушевац.
	

*

	
Цар	Урош	није	 се	 дуго	 бавио	у	Скопљу.	Пошто	му	 је	 тај

град	 остао	 у	 мучној	 успомени,	 напустио	 га	 је	 и	 отишао	 у
Прилеп	 да	 обиђе	 краља	 Марка,	 сина	 Вукашинова,	 и	 да	 га
прекорева	 што	 је	 примио	 турско	 вазалство.	 Обишавши	 после



тога	Стефана	Рељу	у	Новом	Пазару	и	Југ-Богдана	у	Прокупљу,
цар	се	изненада	крајем	месеца	новембра	нађе	опет	у	Крушевцу.
У	 то	 време	 стигоше	и	поклисари	Николе	Алтомановића.	Кнез
Лазар	 их	 прими	 хладно	 али	 пристојно,	 прихвати	 од	 њих
жупанов	папирус	и	одмах	позва	неколико	истакнутих	витезова
на	 већање.	Осим	 цара	 и	 кнеза,	 скупу	 су	 присуствовали	 браћа
Мусићи,	 Оливеровићи,	 Боровина	 Вукашиновић,	 Павле
Орловић	и	други.

Кнез	 Лазар,	 натуштених	 обрва	 и	 севајући	 очима	 од
љутине,	проговори:

—	Ево	поруке	коју	нам	шаље	Никола	Алтомановић.	Ваља
нам	 одлучити	 шта	 с	 њом	 да	 чинимо.	 Мислим	 да	 би	 било
најпаметније	 предати	 је	 поклисарима	 и	 непрочитану	 вратити
жупану.

—	Тако	 је!	То	би	било	најбоље!	Не	отварати	папирус!	—
сложише	се	витези.

Боровина	Вукашиновић	прихвати:
—	 Са	 човеком	 који	 не	 поштује	 поклисаре	 и	 закон

гостопримства	тако	треба	општити.
Обративши	 се	 четворици	 поклисара,	 који	 су	 убледели	 и

преплашени	стајали	крај	врата,	витез	рече:
—	Не	бојте	се,	момци!	Нећемо	вас	бацити	у	тамницу	или

предата	 џелату.	 Вратите	 се	 своме	 господару	 и	 реците	 му	 да	 с
њим	не	желимо	никакве	разговоре!

Кнез	Лазар	приђе	поклисарима:
—	Одморићете	коње,	добити	хране	за	три	дана,	па	на	пут

за	Ужице.	Вратите	жупану	овај	папирус	и	реците	да	кнез	Лазар
није	хтео	да	га	прочита!

Цар	Урош	је	седео	за	столом	и	бацао	немирне	погледе	на
витезе	и	поклисаре.	Најпосле	проговори:



—	 Чему	 то?	 —	 рече.	 —	 Ваш	 презир	 према	 жупану
Алтомановићу	штета	више	вама	него	њему,	а	да	не	говоримо	о
хришћанској	обавези	да	саслушате	и	свога	непријатеља.	Ваша
је	дужност	да	тај	папирус	отворите,	да	га	прочитате	и	да	дате
одговор	какав	доликује	витезима.

—	 Је	 ли	 то,	 светли	 царе,	 твоја	 заповест	 или	 жеља?	 —
упита	Боровина.

—	 Царска	 жеља	 је	 исто	 што	 и	 заповест!	 —	 повишеним
гласом	одврати	Урош.	—	Отварајте	папирус!

Витези	 се	 стадоше	 згледати.	 Боровина	 нешто	 прогунђа
себи	у	браду.	Кнез	Лазар	га	прекорно	погледа,	дохвати	са	стола
ножић	и	пресече	врпцу	на	свитку	папируса.

Алтомановић	је	укратко	истакао	своју	спремност	да	што	је
могуће	пре	изглади	односе	са	свим	противницима,	а	особито	с
кнезом	Лазаром.	Због	тога	предлаже	састанак	који	би	се	одржао
на	граници	између	две	области.	Жупан	је	завршио	писмо:

»Сад	није	прилика	да	се	истражује	ко	је	крив	за	зло	стање
које	 већ	 годинама	 влада	 између	 нас	 и	 наших	људи.	Вратићеш
ми	 моје	 себре,	 или	 дати	 откуп	 за	 њих.	 О	 томе	 можемо
разговарати	 приликом	 нашег	 састанка…	 Напомињем	 да	 сам
спреман	на	уступке	у	жељи	да	се	односи	између	нас	и	наших
области	што	пре	и	што	боље	доведу	у	ред.	Предложи	сам	место
где	 ћемо	 се	 наћи	 ради	 преговора.	 Поведи	 са	 собом	 само	 пет
пратилаца	без	оружја.	Тако	ћу	и	ја	поступити…«

—	 Ето,	 ето!	—	 завика	 Урош,	 а	 сузе	 му	 се	 заблисташе	 у
очима.	—	Покајао	 се!	Очевидна	 ствар…	Увек	 сам	 говорио	 да
државник	 мора	 бити	 стрпљив…	 Кнеже,	 ићи	 ћеш	 на	 тај
састанак…	То	је	моја	молба,	не	заповест!

Кнез	 Лазар	 је	 ћутао.	 Овакво	 писмо	 није	 очекивао,	 јер	 је
добро	 познавао	 охолост	 и	 дрскост	 Николе	 Алтомановића.	 Он



баци	поглед	по	витезима.	Али	на	њиховим	лицима	не	примети
ни	 трага	 од	 одушевљења	 царевог.	У	муклој	 тишини	 до	 ушију
му	допреше	речи	Лазара	Мусића:

—	 Лисица	 је	 навукла	 јагњећу	 кожу!	 Нова	 подлост	 је	 на
помолу!

Боровина	Вукашиновић	се	обрати	поклисарима:
—	Момци,	изађите	у	предворје	и	сачекајте	наш	одговор…
—	Дакле?	—	рече	кнез	Лазар	и	погледа	витезе.
—	Ићи	 ћеш	 на	 састанак!	—	 добаци	Урош.	—	То	 захтева

твоја	 витешка	част,	 а,	 богме,	и	државни	интереси!	Осим	тога,
то	је	моја	жеља…

—	Ја	сам	против	тога!	—	рече	Боровина.
—	Противан	 си	 јер	 је	 то	моја	жеља!	—	пискавим	 гласом

рече	 Урош.	 —	 Свака	 моја	 намера	 мора	 бити	 испробадана
твојом	отровном	жаоком!

Павле	Орловић	се	обрати	кнезу	Лазару:
—	Мишљења	сам	да	би	требало	послушати	цара	и	отићи

на	тај	састанак!
—	И	ја	сам	против!	—	викну	Лазар	Мусић.
—	И	ја!	И	ја!	—	придружише	се	остали	витези.
—	Ко	вас	пита?	—	пресече	их	погледом	цар.
—	Доста!	—	рече	мирно	кнез.	—	Ићи	ћу	на	састанак	под

условима	које	Алтомановић	поставља.
—	Са	пет	људи	без	оружја?	—	подвикну	Крајимир.
—	Јесте!	Само	тако!	Мислим	да	 је	наш	разговор	завршен

—	 одврати	 кнез.	 —	 Молим	 да	 ме	 оставите	 насамо	 са
жупановим	поклисарима…
	

*



	
Цар	 Урош,	 срећан	 што	 је	 увидео	 да	 се	 Никола

Алтомановић	покајао	и	задовољан	што	је	кнез	Лазар	послушао
његов	савет,	напусти	Крушевац	и	по	снежној	вејавици	крену	са
својом	пратњом	према	Неродимљу.

Међутим,	кнез	Лазар	је	преко	поклисара	утврдио	место	где
ће	 се	 састати	 са	жупаном	Алтомановићем.	Пошто	 је	 уговорен
дан	 и	 час,	 кнез	 одабра	 пет	 људи	 међу	 властелом	 да	 му	 на
коњима	и	без	оружја	буду	пратиоци.

Три	дана	пред	уговорени	састанак	кнез	напусти	Крушевац
и	са	свитом	од	сто	добро	наоружаних	коњаника	удари	узводно
левом	 обалом	 Западне	 Мораве.	 Другог	 дана	 увече	 стиже	 у
насеље	Градац	па,	преноћивши	у	црквеној	кући	крај	задужбине
жупана	 Страцимира,	 трећег	 дана	 зором,	 у	 друштву	 пет
ненаоружаних	 властелина,	 лагано	 пође	 уз	 реку	 Дичину	 и
дохвати	 се	Деспотовице.{29}	На	 јужној	 падини	 планине	Вујна,
{30}	 где	 се	 завршава	 пространа	 клисура,	 требало	 је	 да	 се	 нађу
кнез	 Лазар	 и	 Никола	 Алтомановић.	 На	 том	 месту,	 четири
године	раније,	кнез	и	жупан	су	се	сукобили	и	отпочели	битку.
На	 бојишту	 је	 остало	 око	 три	 стотине	 мртвих.	 И	 мада	 су
изгинули	ратници	покопани	по	прописима	православне	цркве,
себри	 су	 тврдили	 и	 клели	 се	 у	 сва	 чуда	 да	 на	 пропланку	 и
узводно	 у	 клисури	 виђају	 ноћу,	 према	 месечини,	 утваре.
Калуђери	 манастира	 Вујна	 неколико	 пута	 освештавали	 су	 то
место,	 али	 узалуд.	 Себарске	 приче	 упорно	 су	 се	 одржавале.
Кнез	 Лазар,	 да	 би	 отклонио	 коб,	 изабрао	 је	 то	 место	 за
помирење	с	Николом	Алтомановићем.

Као	 заточници	 мира	 и	 добре	 воље,	 пет	 властелина
пристајало	 је	 за	 кнезом	 јашући	 коње	 лагано	 и	 опрезно	 преко
дебелог	слоја	снега.	 Једини	колски	пут	који	 је	вијугао	уз	реку



Деспотовицу	био	је	завејан.	Ледени	ветар	дувао	 је	од	планине
Рудника,	 завијао	 кроз	 кривудаву	 клисуру	 и	 подижући	 облак
ситнога	 снега	 ометао	 кретање	 коња,	 засипао	 им	 очи	 и	 ледио
ноздрве.	 Усамљени	 брестови	 по	 јаругама	 и	 пропланцима	 као
уклети	пружали	су	оголеле	гране	и	одбијали	снежне	вртлоге	и
налете	ветра.	Коњи,	осећајући	мирис	вукова,	чуљили	су	уши	и
трзали	се.	Поворка	коњаника	напусти	завејани	пут	крај	реке	и
окрете	 полудесно	 према	 себарским	 колибама	 које	 су	 се	 у
даљини	 виделе	 као	 тамне	 мрље	 на	 снегу.	 Иза	 малог	 насеља
пружала	 се	 букова	 шума	 као	 ножем	 одсечена	 и	 иза	 ње	 мали
пропланак,	место	одређено	за	састанак.

Кнез	 Лазар	 и	 пет	 властелина	 угледаше	 трагове	 у	 снегу,
кренуше	по	њима	и	ускоро	наиђоше	на	жупана	и	његових	пет
пратилаца.	 Алтомановић	 је	 са	 својим	 људима	 први	 стигао	 на
састанак.	Сви	су	одјахали	коње	и	стајали	у	заветрини	иза	једне
напуштене	колибе.

Витез	Гаврило	приђе	и	прихвати	за	вођице	кнежева	коња.
Лазаревим	пратиоцима	чинило	се	да	треба	и	они	да	сјашу.	Кнез
и	жупан	нађоше	се	очи	у	очи.

—	Милом	богу	биће	драго	да	се	наши	преговори	срећно	и
добро	 заврше!	Обе	 стране	 одржале	 су	 витешку	 реч	—	отпоче
Лазар	пружајући	руку	жупану.

Црни	Гага	и	његова	четири	ратника	подмуклим	погледима
пратили	 су	 кнеза	 и	 његове	 властелине.	 Жупан	 Алтомановић,
смешећи	се,	прихвати	пружену	руку:

—	 Сви	 смо	 без	 оружја!	 Нека	 богиња	 правде	 данас
проговори.

Жупан	нагло	истрже	 руку,	 одскочи	 у	 страну	и	 замаче	иза
колибе.	Његови	људи	дочепаше	оружје	које	 су	раније	 сакрили
испод	 снега	 и	 јурнуше	 на	 кнеза.	 Један	 властелин	 паде



испробадан	 мачевима,	 други	 беспомоћно	 машући	 рукама	 и
вичући	на	сав	глас	скочи	испред	кнеза	с	намером	да	га	заклони,
али	 и	 он	 паде	 прободен	 на	 два	 места.	 Трећи,	 најмлађи	 и
најсрчанији,	 дохвати	 песницом	 по	 лицу	 једног	 жупановог
ратника,	ошамути	га	и	оте	му	мач.	Борећи	се	против	четворице,
млади	 властелин	 је	 одбијао	 ударце	 и	 заваравао	 противнике
штитећи	свога	господара.	Најпосле,	борећи	се	свом	жестином,
властелину	 пође	 за	 руком	 да	 једном	 нападачу	 мачем	 пробије
бутину	и	да	другог	посече	по	десној	мишици.	Од	вике	и	звекета
мачева	кнежеви	коњи	се	узнемирише	и	јурнуше	низ	пропланак
према	себарском	насељу.	Један	белац	у	залету	налете	на	младог
властелина	 и	 обори	 га	 у	 снег.	 Жупанови	 ратници	 притрчаше
младићу	 и	 испробадаше	 га.	 У	 исти	 мах	 мач	 витеза	 Гаврила
погоди	 у	 груди	 кнеза	Лазара.	Окрвављен,	 кнез	 јекну	 и	 паде	 у
снег.

Жупан	Алтомановић	појави	се	иза	колибе,	приђе	рањеном
кнезу	и	загледа	се	у	крв	која	је	обојила	снег.

—	 Мислим	 да	 су	 наши	 рачуни	 завршени!	 —	 рече
смешкајући	се.

—	 Кнез	 покуша	 да	 се	 придигне,	 али	 глава	 му	 клону	 на
снег.	Са	усана	оте	му	се	само	једна	реч:

—	Проклет!
—	Полазак!	—	викну	Гага.	—	Према	нама	 јури	десетина

ратника.
Жупан	и	његови	људи	одрешише	своје	коње	и	појахаше,	па

ставивши	рањеног	друга	између	себе,	јурнуше	преко	брежуљка
и	ускоро	замакоше	иза	шумарица.

На	 челу	 десетине	 коњаника	 која	 је	 јездила	 према	 колиби
био	 је	Лазар	Мусић.	Као	да	 је	 предосећао	да	 се	 кнезу	 спрема
зло,	млади	витез	је	до	крви	шибао	вранца	и	јурио	испред	својих



ратника.	 Кад	 угледа	 жупана	 и	 његове	 пратиоце	 како	 у	 пуном
трку	замичу	иза	шумарица,	Мусић,	запаравши	остругама	трбух
свога	коња,	викну:

—	Закаснили	смо!	Трк!
Пратиоци	полегоше	по	вратовима	 својих	коња.	 Јурећи	по

неравном	тлу	покривеном	снегом,	један	коњаник	се	стрмоглави
преко	јендека,	другоме	се	коњ	спотаче	и	паде	на	колена.	Остали
дојурише	до	колибе.

Лазар	 Мусић	 скочи	 с	 вранца	 и	 притрча	 кнезу.	 Убледео,
млади	витез	је	дрхтавим	гласом	понављао:

—	Закаснили	смо…
—	 Закаснили…	 —	 као	 у	 одјек	 придружише	 се	 гласови

његових	пратилаца.
Млади	витез	клече	поред	кнеза	и	раскопча	му	хаљину	на

грудима.
—	Жив	је…	Још	је	жив!	—	тихо	рече.
—	Нека	је	слава	богу!	крстећи	се	рекоше	пратиоци.
Међутим,	однекуд	се	 створише	два	властелина	из	пратње

кнеза	 Лазара.	 Кад	 су	 жупанови	 људи	 потргли	 мачеве,	 они	 су
побегли	 и	 сакрили	 се	 у	 шуми.	 Од	 осталих,	 двојица	 су	 била
мртва,	а	трећи	тешко	рањен.

Кнез	Лазар	је	био	рањен	у	десну	страну	груди.	Мач	црнога
Гаврила	 погодио	 је	 у	 крст	 од	 абоносова	 дрвета	 који	 је	 кнез
носио	 испод	 хаљине,	 клизнуо	 удесно,	 пробио	 грудни	 кош	 и
оштетио	плућно	крило.	На	хладном	ваздуху	крв	се	већ	усирила.

Млади	Мусић	 се	 окрете	 према	 брежуљку	 где	 су	 замакли
жупан	и	његови	пратиоци	и	викну:

—	Сатанска	душо!	Заклињем	се	да	нећу	умрети	мирно	док
те	не	лишим	видела	божјег,	јер	си	мој	поглед	оскрнавио	крвљу
најплеменитијег	међу	витезима!



—	Амин!	—	углас	довикнуше	пратиоци.	Међутим,	кнез	је
дошао	свести.	Придижући	се

на	лактове,	загледа	се	у	Мусића:
—	Шта	је?	Откуд	ти	овде?	—	рече.
—	 Долазим	 као	 црни	 гласник…	 Благородни	 цар	 Стефан

Урош	пре	четири	дана	у	Неродимљу	представи	се	у	господу.{31}
—	Умро?	—	тихо	упита	кнез.
—	Умро!
—	 Нека	 му	 се	 господ	 смилује	 души!	 —	 прошапта	 кнез

Лазар	и	клону	на	руке	Мусићеве.
	
	

	



Глава	једанаеста

	
	

Изненадна	 смрт	 Урошева	 изазвала	 је	 пометњу	 и	 велико
узбуђење	међу	витезима,	властелом	и	себрима.	Тако	је	морало
бити,	 јер	 нестанком	 свога	 цара	 завршила	 се	 Немањића
династија,	 која	 је	 око	 двеста	 година	 владала	 Србијом	 и
Македонијом.	 Али	 однекуд	 се	 пронесе	 глас	 —	 најпре	 у
Неродимљу,	где	је	умро	—	да	му	је	живот	одузет	насилничком
руком.	Та	се	вест	упорно	одржавала	и	преносила	се	од	уста	до
уста,	мада	нико	није	ни	слутио	ко	би	могао	бити	убица.	Једни
су	 говорили	 да	 је	 задављен	 у	 постељи,	 други	 да	 је	 отрован.
Трећи	 су	 сматрали	 да	 царева	 прерана	 смрт	 указује	 на	 божју
промисао,	 јер	 се	 грех	пренео	 са	оца	на	 сина,	пошто	 је	Душан
баш	 у	 Неродимљу	 свргао	 с	 престола	 свога	 оца	 Стефана
Дечанског	 и	 бацио	 га	 у	 заточеништво	 у	 граду	 Звечану.
Међутим,	 и	 она	 прича	 о	 покушају	 убиства	 цара	 Уроша	 у
Скопљу	 три	 месеца	 раније	 изашла	 је	 на	 видело.	 За	 живота
краља	 Вукашина	 о	 том	 случају	 се	 говорило	 шапатом,	 јер	 се
свако	 прибојавао	 да	 не	 падне	 у	 немилост	 самозваног	 и
осветољубивог	 краља.	 Али	 после	 погибије	 на	 Марици,
неочекивано	се	појави	убеђење	да	Вукашин	није	крив	за	случај
у	 Скопљу,	 него	 да	 су	 његове	 присталице,	 жељне	 власти	 и
привилегија,	 најмиле	 убицу	 и	 послале	 га	 да	 убије	 цара.	 По
сахрани	Урошевој	то	се	мишљење	одржало,	премда	нико	ни	на
кога	није	могао	показати	прстом	и	означити	га	као	убицу.	Тако
се	некадашње	подозрење	против	краља	Вукашина	по	други	пут



пренело	на	његове	присталице	и	 дошло	у	 везу	 са	изненадном
смрћу	 цара	 Уроша	 у	 Неродимљу.	 Нижој	 властели	 и	 себрима
доброта	и	богобојажљивост	покојног	цара	прирасле	су	за	срце,
оа	 им	 се	 хтело	 да	 и	 Урош	 постане	 мученик.	 Међутим,
великаши	 и	 витези	 по	 Србији	 били	 су	 убеђени	 да	 је	 посреди
божја	 казна:	 да	 син	 мора	 окајати	 грех	 свога	 оца	 и	 да	 његова
прерана	 смрт	 само	 то	 значи.	 Они	 су	 тврдили	 да	 династија
Немањића	баш	ту,	на	месту	греха	и	злочина,	мора	да	пресахне.

Погребна	свечаност	је	завршена,	помени	и	молепствија	за
покој	 душе	 преминулог	 цара	 ређали	 су	 се,	 а	 приче	 су	 и	 даље
кружиле	и	израстале	 једна	из	друге.	Први	 су	отпочели	дијаци
из	 манастира	 Свете	 Богородице,	 где	 је	 тело	 цара	 Уроша
сахрањено.	 Бојећи	 се	 калуђера	 и	 њихова	 гнева,	 дијаци	 су
шапатом	 причали:	 да	 се	 кандило	 испред	 иконе	 архангела
Михаила	безразложно	гаси,	 а	из	њега	уља	нестаје;	да	 свечери
кроз	 цркву,	 од	 олтара	 према	 излазу,	 проструји	 некакав
поветарац	и	да	се	на	звонику	чују	цвиљење	и	уздаси.

Једна	жена	 је	 причала	да	 је	 у	наступу	порођајних	болова
видела	у	својој	колиби	према	светлости	жишка	утвару	у	белом.
На	њеном	лицу	познала	 је	благе	црте	покојнога	цара.	Жена	се
престравила	и	изгубила	свест.	Родила	је	здраво	мушко	дете	и	на
знамењу	 дала	 му	 име	 Урош.	 Тада	 је	 пустињак	 искушеник
старац	Јевстахије	прорекао	да	ће	од	детета	постати	божји	човек
или	велможа.

У	једној	воденици	на	реци	Неродимки	четири	помељара	су
у	ноћи	са	ужасом	видела	да	 је	чекетало	стало,	а	вода	у	бадњу
престала	 да	 бучи.	 Воденичар	 је,	 поменувши	 име	 господње,
дохватио	 с	 ватре	 запламтели	 угарак	 и	 изашао	 напоље	 да
прегледа	 јаз.	Гледајући	узводно,	приметио	 је	некакве	светлице
како	се	укрштају	изнад	воде	у	кориту	и	кроз	крцкање	леда	на



југовини	 зачуо	 најпре	 болно	 запомагање,	 а	 затим	 и	 речи:
»Смилуј	 се,	 господе,	 рабу	 твоме	 покорном.«	 За	 то	 време
помељари	 су,	 клечећи,	 гласно	 читали	 молитве,	 или	 тихо
изговарали	 басме	 за	 растеривање	 духова.	 И	 мада	 је	 чекетало
прорадило	и	вода	опет	почела	да	хуји	кроз	бадањ,	нико	се	није
усудио	да	заспи,	осим	воденичара,	који	је,	лежећи	на	слами	крај
ватре,	утонуо	у	тежак	сан	и	пробудио	се	тек	са	појавом	сунца.

И	овај	случај	себри	су	довели	у	везу	са	смрћу	цара	Уроша.
Калуђери	 у	 манастиру	 Свете	 Богородице	 утицали	 су	 на
простији	свет	да	се	окане	прича	и	препричавања	ради	покоја	и
спасења	душе	последњег	Немањића.	Узалуд.	Нижа	властела	и
себри	 нису	 се	 плашили	 ни	 претњи.	 Њихова	 нетрпељивост
према	 калуђерима	достиже	 врхунац	 кад	 једног	 дана	пуче	 глас
да	 је	 тело	 покојног	 цара	 нестало	 из	 гроба	 у	 цркви.	 Игуман	 и
калуђери,	 упитани,	 згледали	 су	 се	 и	 слегали	 раменима	 не
дајући	 никакве	 одговоре.	 Најпосле,	 стадоше	 претити	 да	 ће
бацити	проклетство	на	свакога	ко	о	томе	и	даље	буде	говорио,
не	 помишљајући	 да	 би	 било	 најпаметније	 отворити	 гроб	 у
присуству	народа	и	проверити	да	ли	та	прича	одговара	истини.

Крајимир	и	Дамјан,	сачекавши	у	Неродимљу	да	се	изврши
четрдесетодневни	помен	преминулом	цару,	одлучише	да	крену
у	 Крушевац	 и	 да	 се,	 по	 могућству,	 прикључе	 витезима	 кнеза
Лазара,	 још	 увек	 утучени	 због	 изненадне	 смрти	 цареве	 и	 под
утиском	 мучних	 прича	 којих	 су	 се	 преко	 воље	 наслушали,
млади	 витези	 ишли	 су	 као	 људи	 који	 су	 свога	 господара
изгубили,	а	другог	нису	стекли.

Браћа	су	јездила	раскаљаним	путем	крај	Неродимке.	Иако
је	био	месец	јануар,	југовина	је	неочекивано	ударила	и	снегови
на	 падинама	Шар-планине	 нагло	 су	 се	 топили.	 Блатњава	 вода
сливала	се	низ	дубоко	усечене	 јаруге	правећи	локве	и	баре	по



пространим	 ливадама	 и	 испуњавајући	 јендеке	 крај	 пута.	 Јата
врана	 гачући	 су	 летела	 изнад	 оголелих	 грана	 високих	 топола
квргавих	 врба	 чија	 су	 стабла	 добрим	 делом	 била	 под	 водом.
Набујала	 Неродимка	 носила	 је	 натруле	 пањеве	 и	 поломљене
суварке	које	је	уз	пут	дизала	крај	обала,	на	матицама	ковитлала
шљам,	 и	 спојена	 с	 реком	 Лепенцем	 јурила	 кроз	 Качаничку
клисуру	према	Вардару.

Браћа	 Оливеровићи	 бацала	 су	 немарне	 погледе	 по
оголелом	дрвећу,	житком	и	прљавом	снегу	и	жућкастој	води	у
реци.	Безвољно	су	 слушали	 завијање	ветра	и	пиштање	вивака
који	су	прелетали	с	обале	на	обалу.	Шљапкање	коњских	копита
по	блатњавом	путу	успављивало	их	је.

—	 Шта	 сад	 и	 куда?	 —	 рече	 Дамјан.	 —	 Да	 постанемо
скитнице,	друмски	разбојници	или	витези	луталице?

—	Идемо	у	Крушевац	кнезу	Лазару	—	одврати	Крајимир.
—	 Кнезу	 Лазару,	 ако	 је	 још	 у	 животу	 —	 заврте	 главом

Дамјан.
—	Рана	од	мача	за	првих	осам	дана	је	смртоносна
—	 рече	 Крајимир.	 —	 Кад	 то	 време	 прође,	 опасност	 по

живот	је	све	мања…	Уосталом,	два	пута	смо	обавештени	да	се
кнез	постепено	опоравља.	А	кад	стане	на	ноге	и	прикупи	снагу,
сигурно	 ће	 кренути	 с	 војском	 на	 Алтомановића.	 Према	 томе,
уверен	сам	да	ће	и	нас	двојицу	уврстити	међу	своје	ратнике.

У	то	не	сумњам	—	рече	Дамјан	и	заустави	коња.
—	 Зар	 не	 бисмо	 могли	 да	 мало	 скренемо	 с	 пута	 и	 да

ударимо	на	Нови	Пазар?…	Ужелео	сам	се	Ивана	Косанчића	и
Милоша	Обилића…

—	 Можемо!	 сложи	 се	 његов	 брат.	 —	 С	 њима	 ћемо	 се
посаветовати	шта	нам	ваља	чинити…

Браћа	 Оливеровићи	 могли	 су	 отићи	 на	 свој	 посед,	 у



Овчепољску	 област,	 где	 је	 у	 близини	 манастира	 Леснова
боравила	њихова	мати	Марија	коју	су	себри	назвали	»царица«.
Али	 при	 путу	 царевом	 за	 Неродимље,	 четрдесет	 пет	 дана
раније,	браћа	су	се	одвојила	од	свите	и	отишла	да	обиђу	своју
мајку.	Овога	пута	није	их	вукла	жеља	да	навраћају	кући.

Испред	 десет	 коњаника	 пратилаца	 Крајимир	 и	 Дамјан
ишли	су	према	северу.	Другог	дана	дохватише	се	реке	Ситнице,
а	трећег	стигоше	у	долину	Ибра.	У	близини	Вучитрна	браћа	се
скелом	пребацише	преко	набујале	реке	и	четвртог	дана	у	подне
стигоше	пред	Нови	Пазар.

Властеоско	 имање	 Косанчића	 било	 је	 недалеко	 од	 града.
Око	осам	стотина	себара,	одраслих	мушких	 глава,	обрађивало
је	 њиве	 и	 винограде,	 косило	 траву	 по	 пространим	 ливадама
крај	реке	Рашке,	чувало	крупну	и	ситну	стоку	и	ергеле,	где	се
гајило	неколико	стотина	коња.

Себри	су	живели	у	близини	насеља,	по	колибама	крај	реке.
У	 насељу	 је	 била	 нижа	 властела.	 Сваки	 мушки	 одрасли	 члан
имао	је	обавезе	према	господару,	а	у	накнаду	добијао	је	нешто
земље,	где	је	подизао	себи	кућу.

Властела	 и	 себри	 били	 су	 одани	 господару	 Огњену
Косанчићу	и	поштовали	га	због	благог	и	праведног	поступања
према	њима.	Пошто	су	оплакали	и	ожалили	старог	господара	и
издали	му	сва	подушја,	властела	и	себри	свесрдно	прионуше	уз
његовог	сина	Ивана	и	љубав	и	оданост	пренеше	с	оца	на	сина.

Куће	 Косанчића	 биле	 су	 изграђене	 с	 крововима	 на	 две
воде,	 с	 баџама	 и	 пространим	 одајама	 с	 ниском	 таваницом
постављеном	на	дебеле	храстове	греде.	По	земљаном	поду	биле
су	 прострте	 хасуре;	 а	 у	 свакој	 одаји	 постављено	 големо
огњиште	са	широком	оџаклијом	из	које	 су	извиривале	вериге.
Уза	 зидове,	 на	 мало	 уздигнутој	 душеми	 од	 јелових	 дасака,



лежале	су	сламарице	прекривене	овчијим	и	медвеђим	кожама.
У	 свакој	 одаји	 могло	 је	 спавати	 по	 двадесет,	 а	 по	 потреби	 и
тридесет	људи.	На	средини	су	се	налазили	масивни	столови,	а
око	 њих	 клупе	 с	 наслоном.	 Но	 угловима	 су	 стајали	 добро
очишћени	оклопи,	панцири	и	кациге,	а	по	зидовима	извешано
оружје:	 мачеви,	 дуги	 и	 кратки,	 бодежи,	 самострели,	 џилити,
дворезне	 секире	 и	 тобоци	 с	 дугим	 и	 кратким	 стрелама.	 У
главној	 одаји,	 у	 једном	 углу,	 лежали	 су	 на	 гомили	 лукови	 од
тисова	 дрвета	 и	 камара	 дугачких	 копаља,	 затим	 брусови	 и
тоцило	 за	 оштрење	 мачева,	 секира,	 ножева,	 врхова	 за	 стреле,
џилите	и	копља.

На	 великом	 огњишту	 буктале	 су	 борове	 и	 јасенове
цепанице.	Ту	се	у	бакрачу	на	веригама	кувала	чорба,	или	пекла
овца	на	ражњу.

На	 крају	 Новопазарског	 поља,	 на	 ставама	 река	 Рашке	 и
Себичеве,	 налазио	 се	 град	 Трговиште,	 некадашњи	 Рас,
престоница	 старих	 Немањића.	 Ту	 је	 био	 двор	 господара
области,	Стефана	Реље,	кога	је	народ	назвао	Крилати.	Његових
триста	 педесет	 ратника	 увек	 је	 било	 под	 оружјем.	 Одабрани
међу	осталима,	нису	били	млађи	од	двадесет	пет,	ни	старији	од
тридесет	година.	Изузети	од	свакидашњег	рада,	ти	ратници	су
се	поваздан	вежбали	у	руковању	оружјем,	у	јахању	полудивљих
коња	 и	 бацању	 џилита.	 Регрутовани	 из	 реда	 ниже	 властеле,
били	су	одани	своме	господару	и	захвални	што	их	је	уздигао	до
себе.	Јер	Реља	је	с	њима	јео	и	пио,	рвао	се	и	надметао	у	бацању
копља	и	џилита.	Млади	ратници	дивили	су	се	своме	господару
и	 свесрдно	 се	 трудили	 да	 му	 у	 сваком	 погледу	 буду	 слични.
Реља	 је	 јахао	помамног	ждрепца,	љутог	као	ватра	и	брзог	као
ветар.	Пратиоци	који	нису	били	у	 стању	да	 своје	 коње	 гоне	у
стопу	за	њим	брисани	су	из	списка	телохранитеља	и	одлазили	у



стајаћу	 војску,	 која	 је	 имала	 око	 две	 хиљаде	 ратника.	 Ергела
Стефана	 Реље	 била	 је	 изузетно	 негована.	 На	 ливадама	 су
вршена	укрштања	најбољих	пасмина	 коња	који	 а	 су	 довођени
из	 домаћих	 штала	 других	 великаша	 или	 за	 велики	 новац
куповани	 у	 Византији	 и	Малој	 Азији	 и	 с	 великим	 тешкоћама
пребацивани	у	Србију.	Сваки	одабрани	ратник	могао	је	по	вољи
и	 према	 себи	 изабрати	 коња	 у	 ергели	 и	 старати	 се	 о	 њему	 и
дресирати	 га	 по	 свом	 нахођењу.	 Коњаници	 Стефана	 Реље,
збијени	 у	 бојни	 поредак,	 имали	 су	 страховиту	 ударну	 снагу.
Они	су	ломили	противничке	редове,	пролетали	кроз	њих	и	тек
онда	 почињали	 појединачне	 борбе.	 Ратнике	 Николе
Алтомановића	 хватао	 је	 ужас	 од	 самог	 имена	 Реље	 Крилатог.
Јер	 сваки	 покушај	 да	 силовитог	 витеза	 сатру	 завршавао	 се
њиховим	бежањем	и	сопственим	поразом.

Иван	 Косанчић	 је	 примио	 навике	 и	 начин	 борења	 свога
сизерена.	 И	 међу	 његовим	 ратницима	 било	 је	 храбрих	 и
снажних	 момака,	 регрутованих	 од	 синова	 ниже	 властеле	 и
себарских	 младића	 који	 су	 се	 истицали	 окретношћу	 и
бистрином.	И	у	његовој	ергели	могло	се	наћи	коња	силовитих	и
бахатих.

—	И	ви	сте	моји	—	говорио	је	Реља	гледајући	самилосно
Косанчићеве	младе	ратнике.	—	Кад	дође	време,	сви	ћете	доћи
под	моју	руку.

—	Кад	 дође	 време!	—	смешио	 се	Иван.	—	А	дотле	моји
ратници	припадају	само	мени.

—	 Нека	 ти	 буде!	 —	 одвраћао	 је	 господар	 премећући
корбач	из	десне	у	леву	руку.

Ратници	 и	 једног	 и	 другог	 пратили	 су	 овај	 разговор,
смејуљили	 се,	 сукали	 бркове	 и	 прсили	 се.	 Јер	 Рељини	 су
сматрали	да	су	бољи,	а	Иванови	да	нису	гори	од	њих.



Крајимир	Оливеровић	осећао	 се	помало	нелагодно,	 јер	 је
Ивана	Косанчића	знао	само	по	причању	свога	брата	Дамјана	и
Лазара	Мусића.	Због	тога	је	намеравао	да	напусти	Нови	Пазар
чим	се	коњи	мало	одморе.

Млађем	 брату	 поигравало	 је	 срце	 од	 радости	 што	 ће
видети	 Ивана	 и	 Милоша	 и	 с	 њима	 пријатељски	 проћаскати.
Али	његову	 усхићењу	 није	 било	 краја	 кад	 у	 кући	 Косанчића,
осим	Ивана	и	Милоша,	затече	и	браћу	Мусиће.

Пошто	се	изгрлише	упућујући	једни	другима	брза	питања
и	 кратке	 одговоре,	 млади	 витези	 уђоше	 у	 велику	 одају	 и
поседаше	за	сто.	Тада	навелико	отпоче	разговор.

Мусићи	 испричаше	 како	 је	 Никола	 Алтомановић	 подло
поступио	 и	 завршише	 рекавши	 да	 је	 кнез	 Лазар	 пребродио
животну	опасност	и	да	се	све	боље	осећа.

Крајимир	и	Дамјан	изнеше	како	је	умро	цар	Урош,	како	је
сахрањен	 у	 манастиру	 Свете	 Богородице,	 како	 непрекидно
круже	приче	о	његовој	насилној	смрти	и,	најпосле,	како	је	тело
нестало	из	гроба.

—	Је	ли	доиста	нестало?	—	упита	Стефан.
—	Ко	то	зна!	—	одговори	Крајимир.	—	Игуман	манастира

ни	да	чује	да	се	гроб	отвори.
—	А	шта	властела	на	то	каже?
—	 Ништа!	 Свима	 је	 стало	 до	 тога	 да	 могу	 причати	 и

препричавати.	Њима	истина	није	важна.
—	А	себри?	—	упита	Лазар	Мусић.	—	Они	се	ваљда	већ

куну	 у	 сва	 чуда	 да	 су	 видели	 како	 се	 Урош	 дигао	 из	 гроба	 и
кренуо	пут	неба!

—	Скоро	да	је	тако!	—	насмеја	се	Дамјан.
—	Да	ли	се	зна	ко	је	први	отпочео	да	прича	о	утварама?	—

упита	Стефан.



—	 Дијаци	 манастира	 Свете	 Богородице	 —	 одговори
Крајимир.

—	Тако	ми	 бога,	њима	 то	 и	 доликује!	—	пљесну	 рукама
млађи	Мусић.	—	Дијаци,	 ти	 убледели,	 изгладнели	 и	 незасити
чупавци!	Кад	игуман	 заборави	да	извади	кључ	из	подрумских
врата,	 онда	 за	 њих	 настаје	 славље.	 Један	 по	 један	 увуку	 се	 у
подрум…	Причао	ми	човек.	Својим	је	очима	гледао	како	су	се
дијаци	 отимали	 ко	 ће	 пре	 да	 легне	 крај	 бурета	 и	 да	 устима
дохвати	славину.	Пију	они,	рођени	моји,	без	мере.	Због	тога	и
виђају	утваре.

Крајимир	 напомену	 да	 мали	 турски	 одреди{32}	 често
прелазе	из	Тракије	и	Бугарске	у	Македонију	ради	пљачке	и	да
постају	 све	 дрскији.	 Ратници	 Димитрија	 Војиновића	 четири
пута	 су	 се	 с	 њима	 сукобљавали	 на	 падинама	 Осоговских
планина	и	увек	се	враћали	смањени	на	половину.

Иван	 примети	 да	 би	 требало	 израна	 почети	 са
истребљивањем	 разбојничких	 дружина	 које	 су	 се	 у	 току	 зиме
притајиле:

—	Чим	 гране	 пролеће	 и	 прва	 трава	 крене,	 разбојници	 ће
отпочети	да	нападају	караване,	путнике	и	насеља,	и	да	јуришају
на	 мање	 војне	 постаје.	 Милош	 и	 ја	 опремили	 смо	 двеста
момака.	Свакодневно	их	вежбамо	у	руковању	оружјем.	Ускоро
ћемо	 отпочети	 борбе	 с	 разбојничким	 дружинама	 —	 заврши
Иван.

Лазар	Мусић	се	насмеја:
—	 Значи,	 ваше	 витешке	 намере	 свеле	 су	 се	 на	 хватање

лопова?	Добри	мој	Иване,	док	се	будеш	бавио	тим	племенитим
послом,	твоји	надзорници	на	имању	својски	ће	прионути	да	те
поткрадају.

—	Неће	—	одврати	Иван.	—	Моји	људи	су	поштени.



—	Верујем,	 и	 биће	 такви	 све	 док	 на	 себи	 осећају	 поглед
твојих	орловских	очију.

Млади	 витези	 осећали	 су	 жељу	 за	 бојем	 и	 витешком
славом.	У	доколици	стадоше	набрајати	све	изгледе	и	могућност
где	 би	 њихови	 мачеви	 добро	 дошли	 за	 истеривање	 правде	 и
освете.	Пошто	поменуше	разбојничке	дружине	и	насиља	која	су
у	 протеклој	 години	 починиле,	 затим	 отимање	 и	 ослобођавање
робља,	 нашироко	 стадоше	 правити	 планове	 како	 да	 отпочну
борбе	 са	 турским	 одредима	 који	 се	 ради	 пљачке	 све	 чешће
појављују	 из	Тракије,	 ударају	 силовито	 на	 насеља	 и	 на	 брзим
коњима	нестају	у	ноћи.

—	 Све	 је	 то	 добро	 и	 похвално!	 —	 рече	 Лазар	 Мусић
натежући	пехар.	—	За	ваљане	витезе	увек	има	посла	напретек.
Ако	ништа	друго,	можемо	хватати	коњокрадице,	ловокрадице,
трговце	подвалџије,	 лопове	воденичаре	који	 себрима	краду	на
ујму,	 порезнике	 дерикоже,	 бунтовне	 и	 лење	 себре,	 отимаче
девојака	 и	 бабе	 које	 потурају	 урок…	 Додуше,	 таква	 дела
хроничари	не	бележе,	нити	она	улазе	у	опсег	витешких	врлина,
али	ће	нас	бар	сиротиња	благосиљати…

Међутим,	 млади	 Милош	 је	 горео	 од	 жеље	 да	 са	 својим
малим	одредом	коњаника	крене	у	земљу	Николе	Алтомановића.
Иста	 жеља	 морила	 је	 и	 Ивана	 Косанчића.	 Оба	 млада	 витеза
сматрала	су	да	нема	смисла	отпочињати	било	какве	борбе	већег
стила	 докле	 год	 не	 изврше	 освету	 над	 жупаном.	 Њима	 се
придружи	 и	 Стефан	 Мусић.	 Он	 је	 хтео	 да	 од	 обесног
Алтомановића	преотме	своју	област,	Рудник	и	околину.

Лазар	Мусић,	чувши	име	Николе	Алтомановића,	уозбиљи
се,	па	мрштећи	се	и	стежући	песнице	рече:

—	Нећу	се	смирити	докле	га	живог	не	ухватим!	Крв	кнеза
Лазара	мора	бити	освећена.



У	 таквим	 и	 сличним	 разговорима	 младим	 витезима
пролазило	је	време.	Зима	је	спречавала	сваки	оружани	потхват.
Требало	је	сачекати	пролеће.

Петога	дана	Дамјан	Оливеровић	изненада	напусти	другове
и	 без	 пратилаца	 крену	 пут	 Дечана	 да	 посети	 своје	 пријатеље
калуђере	и	да	презими	у	манастиру.

Остала	 петорица	 проводили	 су	 време	 вежбајући
Косанчићеве	момке	у	руковању	оружјем.	Крајимир	Оливеровић
посвети	 особиту	 пажњу	 десеторици	 младих	 ратника.	 Њих	 је
упућивао	 у	 тајне	 борачке	 вештине	 мачем	 и	 убојном	 секиром.
Његовим	 искуством	 добро	 су	 се	 користили	 млади	 Милош
Обилић	и	Косанчић.

Лазар	 Мусић	 и	 себар	 Митар	 Дангуба	 поваздан	 су	 се
такмичили	у	гађању	стрелом	у	мету.	Уз	смех	и	клицање	млади
витези	 поздрављали	 су	 победника	 —	 а	 то	 је	 скоро	 увек	 био
Дангуба.	Кржљави	себар	боље	је	погађао	мету	и	увек	био	бржи
у	запињању	самострела.

—	Ђаво	је	ушао	у	тебе!	—	гунђао	је	Мусић	мучећи	се	око
затезања	тетиве	и	закачињања	за	клинац.

—	 Потребно	 је	 вежбање	 и	 јаке	 руке!	 То	 је	 све!	 —
доброћудно	се	смејуљио	себар.

—	 Верујем	 ти,	 слатка	 душо!	 —	 одговори	 Мусић.	 —
Изгледа	да	је	код	тебе	сва	снага	сишла	у	руке.

—	За	овај	посао	потребне	су	и	здраве	очи	—	рече	Дангуба.
—	Имам	их!
—	И	храбро	срце!
—	 Гле!	—	 прену	 се	Мусић.	—	По	 твоме	 изгледа	 да	 сам

богаљ,	слепац	и	плашљив	као	зец.
—	Дангуба	ти	је	на	пристојан	начин	рекао	све!	—	насмеја

се	Стефан.



Одабрали	 су	 педесет	 младића	 међу	 нижом	 властелом	 и
себрима	и	вежбали	их	да	гађају	из	самострела.

Почетком	 фебруара	 млади	 витези	 одлучише	 да	 крену	 за
Крушевац,	јер	су	дознали	да	се	кнез	Лазар	дигао	из	постеље.
	

*

	
Достана	и	Дебели	Мршевић	доведени	су	у	Крушевац	под

стражом.	 Њима	 то	 није	 изгледало	 необично,	 јер	 је	 у	 граду
Ужицу	 такав	поступак	 био	 уобичајен.	Девојка	 је	молила	 да	 је
пусте	 пред	 кнеза	 да	 му	 објасни	 разлог	 свога	 бекства	 и	 да
затражи	 уточиште.	 У	 присуству	 Боровине	 Вукашиновића	 и
браће	Мусића	кнез	Лазар	је	прими.

Гледајући	 достојанствено	 али	 благо	 и	 племенито	 лице
кнежево	 Достана	 се	 за	 тренутак	 сети	 свога	 стрица,	 његовог
лукавог	осмеха	и	подмуклих	очију.	На	памет	јој	дође	и	отац	са
својим	 неспокојним	 погледом,	 и	 мргодна	 и	 надута	 стрина
Томанија,	 и	 млади	 и	 стари	 витези	 који	 им	 служе	 смешећи	 се
лицемерно,	 зазирући	 један	од	другог	и	 стрепећи	 сваки	 за	 свој
живот.

Кад	сагледа	очи	кнеза	Лазара,	девојка	осети	олакшање	на
души	и	жељу	да	пред	њим	отвори	своје	срце.	Она	са	сузама	у
очима	исприча	како	је	стриц	поступао	с	њом:

—	Побегла	сам,	јер	су	хтели	да	ме	удаду	за	човека	од	чијих
недела	 осећам	 и	 ужас	 и	 стид.	 Најпре	 су	 мога	 оца	 послали	 у
Дубровник	да	тражи	доходак	о	светом	Димитрију…

—	С	каквим	правом!	—	плану	витез	Боровина.	—	Док	се
не	растури	и	уништи	та	разбојничка	дружина,	ова	земља	неће



имати	мира	и	спокојства.
—	Пусти	девојку	нека	каже	шта	има	—	благо	рече	кнез.
—	 Мој	 отац	 је	 отишао,	 а	 стриц	 и	 стрина	 силом	 су

извршили	 заруке	 између	 мене	 и	 Црнога	 Гаврила.	 Наредне
недеље	требало	је	да	се	обави	венчање.

—	Зар	постоји	свештено	лице	које	се	и	таквим	пословима
бави?	—	упита	Стефан	Мусић.

—	Код	Алтомановића	све	постоји	—	додаде	Боровина.
—	Постоји	—	настави	девојка.	—	То	је	калуђер	Василије,

искушеник.	Живи	у	Једној	ћелији	у	граду	Ужицу.
—	Јесте	—	добаци	Лазар	Мусић.	—	Отац	Василије	моли

се	богу	за	добро	и	срећу	Алтомановића,	погађа	њихове	мисли	и
испуњава	 сваку	 њихову	 жељу,	 а	 ваљда	 није	 ни	 свестан	 коме
служи…	Видео	сам	га	тамо	на	гозби	и	немам	никакву	замерку,
осим	што	сам	приметио	да	једе	за	тројицу,	иако	је	искушеник.

—	А	како	се	моли	богу?	—	упита	Боровина.
—	Сасвим	пристојно,	премда	не	верујем	да	су	му	молитве

од	користи,	јер	служи	рђавим	људима.
—	 У	 праву	 си,	 добри	 витеже!	 Алтомановићи	 су	 зли	 и

подли.	 Не	 желим	 више	 ни	 име	 да	 им	 чујем.	 Осим	 свога	 оца,
никад	их	нисам	волела.

Кнез	Лазар	се	насмеши:
—	Навикла	си	—	рече	—	да	свакодневно	слушаш	и	гледаш

недоследности	свога	стрица	и	оца.	Одрасла	си	у	средини	где	се
туђе	муке	и	патње	не	цене	нимало.	У	том	духу	си	и	васпитана.
Док	 ниси	 на	 себи	 осетила	 зло	 и	 неправедан	 поступак	 својих,
није	ти	падало	на	памет	да	бежиш	и	да	се	из	туђе	земље	бацаш
погрдама	 на	 њих.	 Примамо	 те	 и	 даћемо	 ти	 уточиште,	 јер
поштујемо	закон	гостопримства.	Становаћеш	у	кући,	у	близини
двора,	и	добићеш	девојку	која	ће	та	служити.



—	То	неће	 трајати	дуго!	—	добаци	Боровина.	—	Девојка
овакве	 лепоте	 наћи	 ће	 већ	 себи	 оно	 што	 јој	 по	 природи
припада.

Достана	се	поклони	кнезу	и	изађе.
—	 Добро	 си	 рекао,	 витеже!	 —	 обрати	 се	 Лазар	 Мусић

Боровини.	—	Природа	ће	се	постарати	да	нађе	неког	мученика
кога	 ће	 својски	 притиснута	 Алтомановићевска	 зарђала	 крв,
огрезла	у	охолости.

—	Побегла	је	од	зла!	Млада	је.	Поправиће	се	—	насмеши
се	кнез.

—	 Море,	 бојим	 се	 да	 једног	 дана	 не	 побегне	 од	 нашег
добра!	—	рече	Стефан	Мусић.

—	 И	 да	 нам	 за	 нашу	 доброту	 узврати	 онако	 како	 су
Алтомановићи	навикли	—	додаде	његов	брат.

—	То	већ	неће	моћи	—	насмеши	се	кнез.
Тако	 је	 у	 Крушевцу	 примљена	 синовица	 Николе

Алтомановића.	 У	 то	 време	 нико	 није	 слутио	 какву	 подлост
спрема	жупан	кнезу	Лазару.

Истога	 дана,	 у	 присуству	 Лазара	 Мусића,	 кнез	 је
разговарао	са	певачем	Византинцем.	Онесикрит	 је	 још	с	врата
отпочео	 да	 слави	 величину	 кнежеву.	 Намештајући	 уста	 и
жмиркајући	као	у	највећем	одушевљењу,	 засуо	 је	кнеза	лепим
речима:

—	 Светли,	 велможни,	 богобојажљиви,	 високородни…
Твоја	витешка	слава	и	дарежљивост…

—	Стани!	—	махну	 руком	 кнез.	—	 Још	 ти	 нисам	 ништа
дао!

—	Што	не	значи	да	му	нећеш	дати!	—	добаци	Мусић.	—
Он	то	зна	и	нада	се.

—	 Твоја	 целомудрена	 узвишеност	 —	 диже	 глас	 певач



гледајући	 попреко	 Мусића	 —	 како	 божји	 угодници	 налажу,
дајући	власт	у	руке	најбољима,	подарила	ми	је	више	него	што
сам	у	 стању	да	 се	надам	или	икад	да	 заслужим	дворећи	твоју
милост.	 Дала	 ми	 је	 наклоност	 једнога	 кнеза	 и	 поклонила
његово	поверење,	за	које	опет	ја	са	своје	стране…

—	 Господе!	 Како	 дивно	 научено	 и	 још	 боље	 примењено
знање!	—	узвикну	Лазар	Мусић.

Певач	 Византинац	 поцрвене	 од	 превелике	 сујете	 и
задовољства.

—	 Ако	 продужиш	 тако,	 ја	 никад	 нећу	 доћи	 до	 речи	 —
добаци	кнез.	—	А	ти	нећеш	сазнати	за	шта	сам	те	звао.

—	Знам	ред!	—	поклони	се	Византинац.	—	Некад	сам	био
личност	на	двору	Јована	Палеолога,	за	кога	неки	тврде	да	води
порекло	још	од	Михаила	Муцавог.{33}

—	Гле!	—	узвикну	Мусић.	—	Од	њега	си	се	ваљда	научио
речитости?

—	Не!	—	 пресече	 га	 певач	 погледом.	—	Муцави	 је,	 бог
нека	 се	 смилује	 његовој	 души,	 умро	 тачно	 пре	 пет	 стотина
тридесет	 и	 две	 и	 по	 године.	Мој	 узор	 у	 речитости	 био	 је	 цар
Јован,	који	и	сад	влада	на	радост	и	срећу	византијског	народа.
На	његовом	двору	научио	сам	се	да	служим	истини	и	части.	Он
би	ме	и	сад	добро	дочекао.

—	Дивим	се	 твојој	 личности,	 а	исто	 тако	и	речитости	—
рече	кнез.	—	Али	те	молим	да	седнеш	и	да	саслушаш	шта	ћу
ти	рећи.

Певач	се	поклони	и	седе	на	крајичак	клупе,	прекрсти	руке
на	трбуху	и	смешећи	се	смерно	накриви	главу,	окрећући	десно
ухо	према	кнезу	да	боље	чује.	Лазар	Мусић	седе	крај	њега.

—	 У	 Крушевац	 је	 добегла	 Алтомановићева	 синовица	 —
рече	кнез.



—	 Познато	 ми	 је.	 Достана,	 лепа	 девојка	 —	 зажмири
Византинац	и	напући	усне	као	да	дува	у	врелу	чорбу.	—	Видео
сам	је	у	Ужицу	и	овде.	Млади	витези	кочопере	се	као	петлићи
кад	прођу	поред	ње,	ребре	се	и	сучу	бркове…	Није	ни	чудо,	јер
те	плавуше	хоће	који	пут…

—	Чекај!	—	прекиде	 га	 кнез.	—	Мишљење	 о	 плавушама
задржи	за	себе.	Овога	пута	твој	посао	биће	друге	врсте.	У	граду
има	преко	двеста	 ратника,	 пребеглих	од	Алтомановића.	Бојим
се	 побуне,	 издаје,	 препада	 и	 бог	 ће	 знати	 чега	 све!	Можда	 је
девојка	послата	у	Крушевац	да	нам	завара	пажњу.

—	Или	да	буде	вођа	и	подстрекач	издаје	—	додаде	Мусић.
—	Због	тога,	добри	мој	певачу	—	настави	кнез
—	 мораш	 мотрити	 на	 те	 ратнике.	 За	 девојку	 одредићу

друго	лице…	Помешај	се	с	њима,	певај	им	и	свирај…
—	На	чему	да	свирам?	Моја	лаута…
Кнез	 му	 приђе.	 Озбиљан	 и	 натуштених	 обрва	 погледа	 га

право	 у	 очи.	 Онесикрит	 задрхта.	 И	 Лазар	 Мусић	 осети	 се
нелагодно.

—	Ако	 приметиш	 и	 најмањи	 знак	 бунта,	 јави	ми.	 Све	 те
ратнике	бацићу	у	окове	и	послати	у	Сталаћ	војводи	Дамјану.

Византинац	 је	 гледао	 испред	 себе	 у	 камене	 плоче	 с
изразом	 на	 лицу	 као	 да	 је	 нешто	 изгубио,	 узалуд	 тражио	 и
остао	без	наде	да	ће	икад	наћи.

—	Ако	открију	да	их	уходим?	—	упита.
—	 Убиће	 те!	 —	 немарно	 рече	 кнез	 и	 добаци	 му	 кесу	 с

педесет	 сребрних	 перпера.	 —	 Све	 што	 сазнаш,	 саопштавај
Лазару	Мусићу.	У	моје	одаје	не	долази	док	те	не	позовем.	Је	ли
јасно?

—	Јесте,	премда	бих	волео…
—	Наш	разговор	је	завршен!	—	пресече	га	кнез.



—	Можете	ићи…
Кад	изађоше	у	двориште,	певач	се	обрати	Мусићу:
—	Моје	спокојство	у	Крушевцу	било	је	кратког	века.
—	Увиђам	—	 климну	 главом	Мусић.	—	 Јер	 хлеб	 који	 се

једе	 забадава	 најслађи	 је.	 Сад	 је	 дошло	 време	 да	 оправдаш
кнежеву	 наклоност	 и	 поверење	 и	 да	 ваљано	 искупиш	 сваку
мрвицу	хлеба	коју	си	овде	појео.

Певач	застаде	и	загледа	се	у	Мусића:
—	Верујеш	ли	у	судбину?	—	рече.
—	Калуђери	не	верују,	ја	верујем.
—	Откако	постојим,	стално	сам	гуран	у	највеће	опасности

и	нисам	пропао.	Захваљујући	судбини,	остао	сам	читав.
—	 Тако	 је	 право	 и	 богу	 драго,	 док	 ти	 с	 неког	 крова	 не

падне	 ћерамида	 на	 главу	 —	 рече	 Мусић	 хватајући	 га	 испод
руке.	 —	 Ако	 се	 из	 овога	 посла	 извучеш	 читав,	 онда	 буди
сигуран	да	си	јаког	анђела.{34}	Постоје	две	сигурне	могућности
које	те	могу	одвести	у	пропаст.

—	Две?	—	прену	се	певач	и	опет	застаде.
—	Ако	 су	Алтомановићеви	бегунци	исправни,	неће	 ти	 се

десити	ништа	рђаво.	Али	бојим	се	да	 су	 слутње	кнеза	Лазара
оправдане.	Тада	се,	богме,	не	бих	мењао	с	тобом.	Ти	си	први	на
удару	и	страдаћеш	свакако!

—	Како	то	»свакако«?	Објасни	ми	опширније!
—	Убиће	те	или	Алтомановићеви	бегунци	или	кнез.	То	је

све.
Гледајући	 у	 разрогачене	 очи	 Византинца,	 Мусић	 се

насмеја:
—	Бегунци	ће	те	убити	ако	осете	да	их	уходиш,	а	кнез	ће

те	предати	џелату	ако	њихове	намере	не	откријеш	на	време.	Ето
ти	две	могућности.



—	Постоји	и	трећа	—	почеша	се	певач	иза	уха.	—	Могу	да
побегнем	из	Крушевца.

—	 То	 ти	 не	 бих	 саветовао.	 Кнежевој	 потери	 не	 можеш
умаћи.	Наши	ратници	 су	 упорни	кад	некога	 гоне,	 а	 осим	 тога
џандрљиви	 су,	 пргави	 и	 накриво	 насађени.	 Премлатиће	 те
намртво	или	обесити	о	прво	дрво,	а	после	рећи	кнезу	да	си	хтео
да	бежиш.	Такав	је	то	народ.

Певач	болно	уздахну:
—	И	овога	пута	судбина	ме	ставља	на	пробу.
—	Тако	је!	—	сложи	се	Мусић.	—	Ради	шта	ти	је	наређено

и	 не	 лупај	 главу	 о	 судбини	 и	 њеним	 смеровима…	 Него,
малопре	си	почео	нешто	о	женама	лепим	и	плавим	па	те	је	кнез
прекинуо.	Шта	си	хтео	да	кажеш?

—	Па	то:	умеју	оне	да	занесу	човека,	да	га	ошамуте…	Али
нека	иду	до	ђавола!	Сад	су	ми	све	црне.

Одједном,	Византинац	се	трже	и	развика:
—	Зар	ти,	безбожниче,	још	увек	тврдиш	да	ниси	крив	што

је	моја	лаута	пропала!?
Пред	њима,	 на	 прагу	штале,	 седео	 је	Дебели	Мршевић	 и

спокојно	јео	овсена	хлеба	и	сланине	правећи	гуке	на	образима.
У	руци	му	 је	блескала	повелика	бритва	с	дршком	од	рога.	Он
немарно	погледа	певача	и	помаче	шубарицу	према	потиљку.

—	Имам	поуздане	сведоке	да	сам	је	о	твоју	главу	разбио!
—	настави	Византинац.

Сличним	 речима	 је	 певач	 неколико	 пута	 салетао
Мршевића,	тражио	од	њега	признање	кривице	и	покушавао	да
му	изнуди	четрдесет	сребрних	перпера	за	које	је	био	сигуран	да
су	 из	 сандука	 с	 крпама	 у	 ужичком	 ћумезу	 прешли	 у
тамничарева	недра.

Лазар	Мусић,	гледајући	како	дебели	момак	спокојно	сецка



сланину	 и	 малу	 парчад	 с	 великим	 комадима	 хлеба	 ставља	 у
уста,	насмеја	се	и	рече:

—	Блажена	тамничарска	душо!	Кад	би	греси	целога	света
пали	 на	 твоја	 плећа,	 опет	 би	 остао	 спокојан!	 У	 овом	 случају
испао	 си	 без	 кривице	 крив,	 јер	 ти	 је	 господ	 подарио	 тврду
главу,	а	певачу	трошну	лауту.

—	Неће	да	ми	плати!	—	просикта	Византинац.
—	Плати	човеку!	—	добаци	Мусић.
—	Немам	новаца	—	преко	залогаја	рече	тамничар.
—	А	четрдесет	сребрних	перпера	у	сандуку	с	крпама?	—

отровним	гласом	добаци	Византинац.
—	За	њих	сам	купио	седло.
—	Ђаволи	те	њиме	оседлали!	Хоћу	да	молим	кнеза	да	те

преда	џелату.
Певач	се	обрати	Мусићу:
—	 Погледај	 га!	 Гладан	 као	 пакао!	 Једе	 као	 проклетство!

Тако	 ми	 бога,	 ако	 га	 задржимо	 у	 Крушевцу,	 појешће	 све
кнежеве	залихе	намењене	ратницима	за	зиму.

Мршевић	је	избледелим	очима	гледао	час	у	оштрицу	своје
големе	бритве,	час	у	певачево	грло.

—	Овај	ће	да	те	прекоље!	—	рече	Мусић.
—	Неће	ваљда!	—	прену	се	певач	и	нагло	се	окрете.	Једна

лепа	црномањаста	девојка	вукла	га	је	за
рукав.
—	Шта	 је,	 мајски	 цвете?	—	 упита	 Византинац	 још	 увек

гледајући	испод	ока	тамничара	и	његову	бритву.
—	Пођи	са	мном!	—	тихо	му	добаци	девојка.
—	Куда?
—	Под	ону	голему	крушку,	да	ти	шапнем	неколико	речи.
—	А	ја?	—	упита	Мусић.



—	Ти	тражи	девојку	према	себи!
—	Узалуд.	Не	могу	да	је	нађем.
—	Онда	умри	као	момак,	будући	анђеле	на	оном	свету.
—	Како	ти	је	име,	слађана?	—	упита	је	певач.
—	Зову	ме	Минка.
—	А	крштено?
—	Од	неупотребе	заборављено.
Кад	стигоше	под	крушку,	девојка	рече:
—	Оде	и	Мусић.	Овде	 смо	 сами…	Од	данас	 ја	 сам	 твоја

заручница.
—	Тако?	—	отеже	певач.	—	По	чијој	жељи?
—	По	 кнежевој.	 Одређена	 сам	 да	 служим	Алтомановића

синовцу.
—	Хм!	—	почеша	се	певач	иза	уха.	—	Значи,	ухода?
—	 Тако	 је.	 Важим	 као	 твоја	 заручница	 и	 радићемо	 на

истом	послу.
Певач	се	загледа	у	њене	црне,	живахне	очи:
—	Заручница?	 Значи:	љубав,	 верност	 и	 оданост?	А	 знаш

ли	 ти,	 цуро,	 да	Онесикрит,	 певач	 из	 Византије,	 никад	 није	 за
своју	капу	заденуо	цвет	а	да	га	најпре	није	помирисао?

—	Отпашће	ти	нос!	—	насмеја	се	девојка.
У	току	година	кнез	Лазар	је	добро	упознао	Алтомановића

и	његове	људе.	Због	тога	 је	стално	био	на	опрезу.	Па	ипак,	не
хотећи	да	се	замери	цару	Урошу,	прихватио	је	жупанов	предлог
и	отишао	на	састанак	с	њим,	где	умало	није	изгубио	живот.

Четири	 недеље	 певач	 и	 Минка	 будно	 су	 пратили	 сваки
корак	Достане,	Дебелог	Мршевића	и	Алтомановићевих	ратника
пребеглица.	 Међутим,	 стигоше	 жупанови	 поклисари	 кнезу	 у
Крушевац.	 Том	 приликом	 девојка	 дознаде	 да	 је	 њен	 отац
ухваћен	 у	 Босни	 и	 бачен	 у	 тамницу,	 а	 ратници	 пребеглице



падоше	у	очајање	кад	чуше	да	жупан	немилосрдно	гони	њихове
рођаке	код	куће.

	



Глава	дванаеста

	
	

Јелена,	 удовица	 деспота	 Угљеше,	 свесрдно	 је	 примљена
на	 двору	 кнеза	 Лазара.	 Њена	 захвалност	 што	 су	 је	 љубазно
прихватили	и	дали	пристојно	уточиште	у	Крушевцу	претворила
се	 у	 пријатељство	 према	 кнегињи	 Милици	 и	 поштовање	 и
оданост	 према	 кнезу	 Лазару.	 Због	 мудрих	 савета	 кнегињи	 и
њеним	кћеркама	и	отменог	држања	убрзо	 је	постала	вољена	и
цењена	 личност	 на	 двору.	 Јелена	 је	 од	 игумана	 Јоакима,
старешине	манастира	Студенице,	добила	кожни	појас,	монашки
знак	 за	 умртвљавање	 тела,	 вео	 спасења	 с	 камилавком	 и
калуђерско	 име	 Јефимија,	 јер	 се	 деспотица	 као
малосхимница{35}	спремала	да	оде	у	манастир.	Изненадна	смрт
цара	 Уроша	 и	 несрећни	 удес	 кнеза	 Лазара	 задржали	 су	 је	 у
Крушевцу.

Кад	 је	 кнез	 тешко	 рањен	 донет	 у	 Крушевац,	 кнегиња
Милица	 и	 Јефимија	 свом	 душом	 су	 прионуле	 да	 га	 лече.	 По
наређењу	 витеза	 Боровине	 на	 двор	 су	 доведени	 највештији
ранари.

Вест	 о	 кобном	 састанку	 кнеза	 Лазара	 и	 Николе
Алтомановића	 брзо	 се	 разнела	 по	Србији	 и	Македонији.	 Због
племенитог	 држања	 за	 време	 тога	 састанка	 личност	 кнежева
постала	је	симбол	витешке	врлине,	а	име	Николе	Алтомановића
помињано	 је	 са	 срџбом	 и	 гнушањем.	 У	 току	 тронедељног
боловања	Лазаревог	у	Крушевац	су	долазили	витези	и	властела
са	 свих	 страна	 да	 обиђу	 кнеза	 и	 да	 му	 пожеле	 оздрављење.



Међу	 осталима	 видно	 су	 се	 истицали:	 Југ-Богдан,	 заповедник
Прокупља	 и	 области	 око	 Топлице.	 Стефан	 Реља	 од	 Новог
Пазара.	Ђурађ	Страцимировић,	кога	су	себри	називали	Бановић
Страхиња.	 Витез	 је	 у	 то	 време	 био	 заповедник	 Зете.	 Као
личност	пуна	врлина,	млади	кнез	се	спремао	да	запроси	Јелену,
кћерку	кнеза	Лазара.	На	двору	у	Крушевцу	затекли	су	се	Павле
Орловић	 и	 хрватски	 витез	 Иваниш	 Хорват,	 браћа	 Мусићи	 и
Оливеровићи.	 Иван	 Косанчић,	 Милош	 Обилић	 и	 Милан
Топлица,	 који	 је	 на	молбу	 кнегиње	Милице	 довео	 из	Топлице
Рада	Боровића,	неимара,	јер	се	кнегиња	припремала	да	подигне
манастир	 у	 близини	 Трстеника{36}	 Вук	 Бранковић	 и	 Боровина
Вукашиновић	 дочекивали	 су	 витезе,	 давали	 им	 извештаје	 о
кнежевом	стању	или	их	водили	у	одају	да	погледају	болесника
и	да	му	изјаве	оданост	и	пожеле	оздрављење.

Нижа	 властела	 и	 себри	 свакодневно	 су	 долазили	 у
Крушевац	 колима,	 на	 кљусадима	 или	 пешке,	 запиткивали
ратнике	и	послугу	о	стању	кнежеве	болести,	молили	се	богу	да
убрза	оздрављење	и	бацали	чини	да	одагнају	зле	духове.

После	 тронедељног	бдења	и	непроспаваних	ноћи,	кнез	 је
био	 ван	 животне	 опасности.	 Витези	 из	 даљних	 крајева,
понудивши	 кнезу	 обилату	 помоћ	 за	 одмазду	 жупану
Алтомановићу,	поздрављали	су	се	и	један	за	другим	напуштали
Крушевац.

Крајем	месеца	јануара	кнез	Лазар	је	устао	из	постеље.	Том
приликом	 у	 његовој	 одаји	 приређена	 је	 мала	 свечаност.	 Уз
пратњу	десетак	дворских	госпођа,	Јефимије	и	најстарије	кћерке
Маре	 у	 одају	 уђе	 кнегиња	 Милица.	 Витези	 који	 су	 седели	 с
кнезом	 поустајаше	 и	 клањајући	 се	 одадоше	 почаст	 и
поштовање	 кнегињи.	 Кад	 госпође	 поседаше,	 витези	 заузеше
своја	места.



У	одају	уђоше	две	младе	девојке,	Јелена	и	Марија,	кнежеве
кћерке.	 За	 њима	 је	 ишла	 дадиља	 носећи	 једногодишњег	 сина
кнеза	 Лазара.	 Мали	 Стефан	 издалека	 је	 ширио	 ручице	 и
радосно	се	смешио	на	свога	оца.	Лазар	га	узе	и	стави	себи	на
крило.	 Милујући	 гргураву	 косицу	 детета	 и	 гледајући	 његове
крупне	кестењасте	очи,	кнез	рече:

—	 Нека	 ми	 господ	 подари	 снаге	 док	 те	 не	 поставим	 на
ноге	и	од	тебе	не	створим	човека	и	витеза!

Малишан	 се	 смешио	 покушавајући	 да	 ручицом	 дохвати
очеву	браду.

На	 молбу	 госпођа	 и	 младих	 витеза	 кнегињица	 Јелена,
пуначка	 девојка	 с	 руменим	 образима,	 уз	 пратњу	 харфе	 запева
једну	 нежну	 канцону.	 У	 песми	 се	 славила	 љубав	 као	 највећа
благодет	 коју	 је	 господ	 само	 човеку,	 своме	 најмилијем	 бићу,
доделио.	Девојка	 је	 звонким	гласом	певала	о	проклетству	које
пада	на	свакога	ко	себичност	и	охолост	ставља	изнад	љубави.
Прсти	младе	девојке	вешто	су	прелетали	преко	жица	на	харфи.
Меки	тонови	сливали	су	се	у	благе	акорде	и	с	гласом	певачице
стапали	се	у	склад	пленећи	срца	младих	витеза.	Свака	строфа	у
песми	завршавала	се	рефреном	на	који	је	падао	нагласак:

»Господе,	учини	да	умрем	пре	него	у	мом	срцу	љубав.«
Госпође,	 стари	 и	 млађи	 витези	 срдачно	 поздравише	 и

песму	 и	 певачицу.	 Онесикрит,	 певач	 из	 Византије,	 седео	 је	 у
једном	 углу	 одаје	 с	Лазаром	Мусићем.	Он	 је,	 смешећи	 се	 као
опробани	стручњак	музичар,	климањем	главе	и	изразом	лица	и
очију	бодрио	младу	певачицу.

Пошто	су	витези	желели	да	чују	и	неку	од	песама	које	су
се	 певале	 и	 радо	 слушале	 у	 Византији	 и	 западним	 земљама,
замолише	 певача	 д	 а	 и	 он	 покаже	 своју	 вештину.	 Поласкан
жељом	витезова,	Византинац	се	смешио	клањајући	се	десно	и



лево.	 Најпосле	 рече	 да	 без	 лауте	 није	 у	 стању	 да	 отпева	 ни
дечју	успаванку.

—	Ако	је	до	тога	—	рече	Јефимија	—	лаута	ће	овога	часа
бити	ту.

Госпођа	се	обрати	једној	младој	девојци:
—	 Агата,	 сиђи	 у	 себарско	 насеље	 и	 реци	 старом	 Остоји

нека	из	мог	пртљага	извади	лауту	и	нека	та	је	да.
—	Лаута!	Господе	боже!	—	узвикну	певач.
—	Да,	лаута!	—	одврати	госпођа.	—	Некад	сам	свирала	и

певала…	 Док	 је	 у	 мом	 срцу	 било	 жеља,	 љубави	 и	 животне
радости,	 звуци	 с	 лауте	 брујали	 су	 под	 мојим	 прстима.	 А	 сад,
једина	моја	радост	биће	манастирска	тишина.	Место	љубави	и
жеља,	с	мојих	усана	слетаће	песме	у	славу	господа,	а	тамјан	и
измирна	доћи	ће	место	мириса	цвећа.

Јефимија	погну	главу	да	сакрије	сузе	које	су	јој	се	сливале
низ	бледе	образе.

—	 Тако	 је	 и	 добро	 и	 богу	 драго	 —	 рече	 отац	 Јоаким,
игуман	 манастира	 Студенице.	 —	 Тешке	 прилике	 и	 ударци	 у
животу	 стварају	 ране	 на	 срцу	 и	 остављају	 дубоке	 ожиљке.	 С
годинама	 ишчезавају	 усхићења	 притиснута	 тешким	животним
искуством,	 а	 душу	 обузима	 туга.	 Због	 тога	 окрећемо	 лице
према	небу	са	жељом	да	блажени	изађемо	пред	лице	господње.
У	 рођењу	 и	 смрти	 сви	 смо	 добри.	 О,	 кад	 бисмо	 такви	 били
целог	 свога	 века!	 Али	 живот	 ствара	 ваљане	 и	 племените,
дарежљиве	и	милосрдне.	Насупрот	њима,	 јављају	се	злочести,
лакоми	и	 подли.	 Господ,	 ради	 неких	 виших	 смерова,	 ствара	 и
зле,	 ваљда	 да	 би	 се,	 у	 поређењу	 с	 њима,	 видела	 величина
добрих!	Тако	изгледа	живот:	као	пространа	њива	на	којој	расте
и	добро	и	зло.	Али	ако	сами	из	своје	душе	не	плевимо	суродицу
и	не	чупамо	коров,	шта	ће	остати	од	онога	што	смо	рођењем	и



благословом	донели	на	свет?	Дакле,	часни	моји,	испијмо	пехар
у	славу	и	срећу	ваљаних.

Слуге	 навалише	 да	 служе.	 Једни	 су	 на	 послужавницима
носили	 тањире	 препуне	 парчића	 танко	 исеченог	 пшеничног
хлеба	и	печеног	меса,	свињског	и	живинског.	Други	су	нудили
медене	 колаче,	 сушено	 воће	 и	 орахе,	 док	 су	 трећи	 прилазили
гостима	с	кондирима	и	пехарима	и	служили	вино.

Пошто	витези	испише	сваки	свој	пехар,	 стадоше	хвалити
оца	Јоакима	и	његове	мудре	речи.

Међутим,	 дође	 и	 девојка	 Агата	 носећи	 лауту.	 Јефимија
прихвати	инструмент	и	обрати	се	певачу:

—	Ко	уме	да	из	жица	лауте	измами	склад	и	да	кроз	песму
изнесе	осећање	свога	 срца,	 сличан	 је	миришљавом	цвету	који
благотворно	утиче	на	добре,	а	зле	оплемењује.

Певач	 се	 снисходљиво	 смешио	 блескајући	 жућкастим
беоњачама.	 Јефимија	 пређе	 прстима	 преко	 жица	 лауте,
насмеши	се	и	рече:

—	Грехота	је	овог	гласника	радости	и	љубави	сахранити	у
сандуку	с	пртљагом.

Византинац	 се	 с	 поштовањем	 поклони	 гледајући	 у
деспотицу	 нежним,	 а	 у	 лауту	 још	 нежнијим	 погледом.	 Од
узбуђења	 јагодице	 на	 лицу	 му	 се	 заруменеше,	 а	 око	 носа	 му
избише	капљице	зноја.

—	 Чула	 сам	 —	 настави	 Јефимија	 гледајући	 га
благонаклоно	 —	 да	 си	 свој	 инструмент	 разлупао	 о	 нечију
главу?	Нека	 је	слава	богу	ако	у	његово	име	и	лаута	служи	као
оружје,	а	њени	херувимски	звуци	као	борбени	поклич.

Госпође	и	витези	се	насмејаше	гледајући	у	бајаги	зачуђено
и	шеретски	насмејано	лице	певачево.	Не	обазирући	се	на	њихов
смех,	Византинац	прихвати	лауту,	оољуби	деспотицу	у	руку	и



узвикну:
—	 О	 благородна!	 Достојно	 си	 се	 опростила	 са	 својим

најмилијим	пратиоцем	у	животу.	Али	веруј	да	си	га	предала	у
ваљане	руке!	Ниједан	склад	неће	одјекнути	с	ове	лауте	осим	у
спомен	 њеног	 ранијег	 господара.	 У	 ово	 сурово	 време,	 кад	 из
очију	 сваког	 ко	 носи	 мач	 и	 копље	 избија	 похлепа,	 подлост	 и
мржња,	племенити	дародавац	је	прави	божји	човек.

Витези	 се	 стадоше	 згледати	 и	 мрштити.	 Лазар	 Мусић
уштину	певача	за	мишицу	и	дошапну	му:

—	Ако	продужиш	с	вређањем	витезова,	и	ова	ће	лаута	по
свој	 прилици	 доживети	 судбину	 оне	 прве.	 Само,	 овога	 пута
биће	разлупана	о	твоју	главу.

—	У	праву	си!	—	трже	се	Византинац,	па	гласно	настави:
—	 Нека	 јунаштво	 племенитих	 и	 ваљаних	 витеза	 и	 даље

служи	на	добро	ништих	које	је	срећа	још	од	рођења	напустила
и	 у	 току	 њиховог	 чемерног	 живота	 ниједном	 се	 на	 њих	 није
насмешила.

—	 Престани	 с	 брбљањем,	 певачу!	 —	 добаци	 витез
Боровина.	 —	 Кад	 непријатељски	 мач	 блесне,	 витези	 ће	 га
дочекати,	 а	 ништи	 ће	 и	 даље	 остати	 ништи,	 али	 живи.	 Твоје
»мудре«	 речи	 овде	 никога	 неће	 одушевити,	 а	 заједљиве
примедбе	расипај	међу	себи	равнима.

—	Византинац	је	у	праву!	—	добаци	кнегиња	Милица.	—
Зар	не	срећемо	на	сваком	кораку	суровост	и	похлепу?	Исус	због
таквих	свакодневно	пропати	теже	муке	од	оних	на	крсту.

—	 Тако	 ће	 бити	 све	 док	 буде	 давао	 власт	 у	 руке
недостојнима	—	рече	кнез	Лазар	па	додаде:

—	Али	нека	му	је	слава	и	хвала!	Ваљда	је	и	то	ради	неких
виших	 смерова…	 А	 сад,	 певачу,	 кад	 си	 добио	 добру	 лауту,
запевај	нам	нешто	ваљано	што	разгаљује	душу	и	крепи	срца.



Певач	 се	поклони,	 седе	и	поче	 удешавати	жице	на	 лаути.
Ускоро	 забрујаше	 звуци	 и	 одјекну	 песма	 о	 кињеном
манастирском	брату.{37}
	

»Мислим	ја	на	обојицу	омрзнутих:
На	та	два	игумана,
Јер	двојица	владају	тамо.
О,	божанска	правдо!
Један	отац	са	сином!
Мислим	на	њих	и	на	оно
Што	та	двојица	чине	мени.
Али	не	познајем	више	ни	себе.
Од	јарости	не	могу	да	се	покренем.
Ако	само	накратко	манастирску
Напустим	цркву	да	мало	предахнем
И	на	јутрењу	ме	нема,
Тада	почињу	њихови	прекори.
»Код	кађења	није	био!
То	на	коленима	нека	испашта!
За	време	катизме
Нигде	га	нема!
Да	му	се	хлеб	ускрати!
Куд	се	део	за	појења	псалма?
Вино	да	му	се	ускрати.
На	вечерњу	није	био.
Напоље	га	избацити!
Стани!	Стој	и	запој
Из	пуне	душе
Да	се	јасан	глас	чује!
Шта	мрмљаш?



Отвараш	уста	обмане	ради.
Не	чеши	се!
Не	мрдај!
Не	дрпај	се	непрестано.
Много	пута	треба	да	се	окупаш,
А	ти	си	само	манастирски	брат!
Не	носи	ципеле	плитке	с	кљуновима.
Не	носи	појас	тако	ниско
И	чешаљ	би	ти	потребан	био…
Не	досађуј	речима	господину	оном
Што	боље	једе	од	тебе.
Он	је	свештеник	прави,
А	ти	црквењаков	момак.
Он	води	хор,
А	ти	певаш	и	нико	те	не	чује.
Он	чува	ризницу,
А	ти	си	чувар	црног	лука.
Он	Свето	писмо	зна
И	лепо	чита,
А	ти	ниједном	азбуку
Просрицат	не	можеш!
Он	многе	милостиње
Манастиру	пружа,
А	ти	овце	да	чуваш
И	вране	плашиш!
Он	у	дворе	царске	иде,
А	ти	крај	пута	чучиш
И	бленеш	у	туђа	кола!
Тај	се	месечно	четири	пута	купа,
А	ти:	од	Ускрса	до	Ускрса.



Он	у	злату	двадесет	фунти	има,
А	ти	ни	бакарни	грош!
За	постригу	ни	свећу
Купити	не	можеш!
Зато	без	даха	трчкарај	около
И	буди	слуга	свима,
Јер	си	рода	убогог.«

	
Певач	 прекиде	 певање	 и	 загледа	 се	 у	 лице	 игумана

Јоакима.	Калуђер	га	ослови:
—	Ту	песму	можеш	певати	међу	византијским	лицемерима

и	онима	који	су	навикли	да	свакодневно	хуле.	У	нашој	 земљи
нема	манастира	о	којима	се	може	и	сме	тако	певати.

—	О	витезима!	О	витешким	врлинама	певај!	—	завикаше
остали.

Певач	 одмах	 отпоче	 песму	 о	 крсташима,	 о	 француском
краљу	 Филипу	 Августу	 и	 његовим	 победама	 над	 енглеским
краљем	Јованом	Без	Земље:	како	је	кренуо	да	ослобађа	Христов
гроб	у	Палестини	и	како	је	наредио	да	се	подигне	црква{38}	на
реци	Сени	у	част	и	славу	матере	Божје.

У	дворану	уђе	један	слуга	и	тихо	рече	кнезу	да	су	из	Босне
дошли	поклисари	бана	Твртка	Котроманића.

Кнез	Лазар	устаде	и	даде	знак	Боровини	Вукашиновићу	и
Вуку	Бранковићу	да	пођу	за	њим.

На	другом	крају	двора,	у	одаји	за	пријем	страних	гостију
кнез	нађе	пет	поклисара	бана	Твртка.	Вођа	им	је	био	млад	витез
крупних	 црних	 очију	 и	 дебелих	 обрва,	 скоро	 састављених	 у
повијама.	Био	је	најмањи	растом	међу	осталима,	али	се	истицао
снажним	и	широким	плећима	и	живахним	покретима.	Лепоту
његовог	црнпурастог	лица	допуњавали	 су	црни	бркови	и	коса



која	се	на	увојцима	пресијавала.
Кад	 кнез	 уђе	 у	 одају,	 вођа	 поклисара	 се	 дубоко	 поклони

придржавајући	левом	руком	сребрну	кацигу,	а	десну	приносећи
грудима.	Он	отпоче	звонким	гласом:

—	 Наш	 господар	 бан	 Твртко	 Котроманић	 указао	 нам	 је
част	 кад	 нас	 је	 послао	 као	 поклисаре	 да	 се	 поклонимо	 пред
твојим	 лицем!	 Господар	 Босне	шаље	 великом	 и	 часном	 кнезу
Србије	 свесрдне	 поздраве	 и	 уверење	 о	 наклоности	 и
пријатељству.

—	Нека	 му	 је	 слава	 и	 хвала!	—	 смешећи	 се	 рече	 кнез	 и
пружи	руке	поклисарима.	—	Примамо	вас	под	свој	кров	на	со	и
хлеб.	Али	најпре	желим	да	чујем	часно	име	вође	поклисара.

Млади	витез	се	поклони:
—	Ја	сам	Влатко	Вуковић,	витез	у	доживотној	служби	бана

Твртка	Котроманића.
Кад	 седоше	 за	 сто,	 кнез	 Лазар	 се	 стаде	 распитивати	 о

приликама	у	Босни,	о	свом	пријатељу	Твртку	и	његовом	брату
Вуку.	 Вођа	 поклисара	 укратко	 изнесе	 зло	 стање	 које	 је
завладало	 између	 два	 брата.	 Кнез	 је	 знао	 одраније	 да	 је	 Вук
отео	 власт	 у	 Босни	 од	 свога	 брата	 Твртка	 и	 да	 га	 је	 с	 мајком
протерао	 у	 Мађарску.	 Знао	 је	 да	 је	 Твртку	 помоћу	 Мађара
пошло	за	руком	да	преотме	земљу	од	Вука.

—	Где	је	сад	Вук?	—	упита	кнез.
—	У	Дубровнику.	Мољака	Дубровчане	и	папску	курију	за

помоћ	 да	 се	 опет	 дочепа	 власта	 у	 Босни	 —	 одврати	 Влатко
Вуковић,	па	додаде:

—	 Дознали	 смо	 како	 је	 жупан	 Алтомановић	 подло
поступио	с	тобом,	светли	кнеже.	Због	тога	нас	је	бан	послао	у
Крушевац.	 Обавештени	 смо	 преко	 ухода	 да	 је	 бунтовник	 Вук
ступио	у	везу	с	Николом	Алтомановићем.



—	Зар	и	то!?	—	прену	се	кнез	Лазар.
—	И	 то,	 добри	мој	 и	 племенити	 кнеже!	—	 добаци	 витез

Боровина.	 —	 Где	 год	 се	 укаже	 прилика	 за	 отимачину	 или
нечасну	добит,	Алтомановић	је	не	пропушта.	Погађам	и	услове
које	су	један	другоме	поставили	жупан	и	млади	одметник.

—	Погађам	их	и	ја!	—	додаде	Вук	Бранковић.
—	Заиста	није	их	тешко	погодити	—	насмеши	се	Вуковић.

—	 Уговор	 је	 кратак	 и	 јасан:	 збацити	 бана	 Твртка	 у	 Босни	 за
рачун	 његова	 брата	 Вука,	 и	 уништити	 кнеза	 Лазара	 и	 целу
Моравску	Србију	прикључити	области	Николе	Алтомановића.

Боровина,	Вук	Бранковић	и	поклисари	погледаше	у	кнеза
очекујући	његову	реч.

—	Шта	сад?	—	најпосле	рече	Боровина.
Кнез	 је	 ћутао.	 Са	 пространог	 дворишта	 допирали	 су

гласови	коњушара	који	су	у	предвечерје	водили	коње	на	појило.
Пратиоци	 босанских	 поклисара	 разговарали	 су	 с	 кнежевим
ратницима,	 жагорили	 и	 смејали	 се.	 У	 дворској	 капели
одјекнуше	 звона	 за	 вечерњу	 молитву,	 а	 доле,	 у	 себарском
насељу,	 одазваше	 им	 се	 клепала.	 У	 дворској	 одаји	 настао	 је
сумрак.	 Вук	 Бранковић	 устаде	 и	 с	 врата	 довикну	 слугама	 да
донесу	буктиње	и	свеће.

—	Шта	сад?	—	понови	витез	Боровина.
Кнез	опет	оћута.	Али	Влатко	Вуковић	проговори:
—	Мој	господар	предлаже	да	његови	ратници,	удружени	са

Србима,	 заједнички	 нападну	 жупана	 Николу	 Алтомановића	 и
да	га	ућуткају	засвагда.

—	 Јесте!	 Тако	 треба	 —	 узвикну	 витез	 Боровина.	 Кнез
Лазар	устаде	и	приђе	вођи	поклисара:

—	Казаћеш	своме	 господару	—	рече	—	да	ценим	његово
пријатељство.	 Примам	 његову	 понуду	 за	 савез	 и	 заједничку



борбу	против	Алтомановића.	Али	му	можеш	рећи	да	 још	није
дошло	време	за	обрачун	са	жупаном.

—	 Како?	 Зашто?	 Требало	 би	 га	 одмах…	 —	 плану
Боровина.

—	 Чекај!	 —	 прекиде	 га	 кнез.	 —	 Саслушај	 ме	 најпре…
Нека	 бан	 Твртко	 среди	 прилике	 у	 својој	 земљи,	 нека	 створи
поуздану	војску	и	вође	у	које	се	може	поуздати…	После	побуне
његовог	брата	тај	посао	ће	бити	замашан	и	дуготрајан…	И	ми
овде…	 Још	 немамо	 ратнике,	 прекаљене	 борце,	 једнодушне	 и
подвргнуте	једној	вољи.

—	 Наши	 ратници	 су	 храбри,	 плаховити.	 Бориће	 се	 свим
срцем!	—	рече	Боровина.

—	 Кнез	 је	 у	 праву	 —	 рече	 Вук	 Бранковић.	 —
Алтомановића	 треба	 напасти	 одлучно	 и	 сигурно.	 Јер	 ако	 у
првом	сукобу	доживимо	неуспех,	може	се	десити	да	претрпимо
слом.

—	Тако!	—	рече	кнез	Лазар,	па	се	обрати	вођи	поклисара:
—	Пренеси	своме	господару	нашу	одлуку	и	утичи	на	њега

да	не	пренагли.	За	то	време	уредите	ствари	код	своје	куће.
—	Ово	 је	 прво	поклисарство	из	Босне	 од	 бана	Твртка	—

рече	 Вуковић.	—	 Рекли	 смо	шта	 нам	 је	 наређено	 и	 однећемо
бану	 ваше	 речи,	 жеље	 и	 поздраве.	 А	 сад	 молимо	 за
гостопримство	до	сутра	ујутру…

—	Колико	хоћете!	—	рече	кнез.
—	 Ујутру	 крећемо,	 јер	 нас	 наш	 господар	 очекује	 с

нестрпљењем.	Враћамо	се	из	Видинске	Бугарске.	И	испросили
смо	од	краља	Страцимира	његову	кћер	Доротеју	за	бана	Твртка.

—	Нека	је	срећно!	—	узвикну	кнез.
—	И	дуговечно!	—	додаде	Вук	Бранковић.
—	И	благословено	у	мушком	породу!	—	добаци	Боровина.



У	 току	 даљег	 разговора	 вођа	 поклисара	 исприча	 како	 је
ухваћен	Тома	Алтомановић.

—	Сачекали	га	наши	ратници	код	Горажда	кад	се	враћао	из
Дубровника.	Свратио	у	Цркву	светога	Ђорђа	да	се	захвали	богу
што	је	успешно	свршио	посао	код	Дубровчана.	Себри	су	хтели
да	 га	 каменују.	 Ратници	 су	 захтевали	 да	 га	 с	 каменом	о	 врату
баце	 у	 Дрину.	 Два	 банова	 стотинара	 једва	 су	 успела	 да	 га
некако	пребаце	до	града	Соли	и	да	га	баце	у	тамницу.

—	 Себри	 хоће	 да	 се	 свете	 за	 зло	 које	 им	 породица
Алтомановића	годинама	чини	—	рече	Боровина.

—	А	босански	ратници	за	подмукле	нападе	—	додаде	Вук.
	

*

	
Те	 вечери	 нађоше	 се	 у	 одаји	 Лазара	 Мусића	 певач

Византинац	 и	 Минка,	 девојка	 одређена	 да	 служи	 и	 уходи
Достану.

—	Ништа	сумњиво	нисам	могла	докучити!	—	правдала	се
Минка	црвенећи.

Осећала	 се	 нелагодно,	 јер	 јој	 се	 чинило	 да	 је	 проиграла
поверење	кнеза	Лазара.

—	 Ти	 си	 ухода	 почетник	 —	 рече	 певач	 и	 умало	 се	 не
претури	с	клупе	без	наслона.

—	 Не	 ослањај	 се	 на	 наслон	 који	 не	 постоји!	 —	 поучно
рече	Мусић.

—	 Утеши	 се,	 лепојко!	 —	 настави	 певач	 ухвативши
равнотежу.	 —	 Ни	 ја	 нисам	 открио	 ништа.	 За	 уходу	 је	 такав
случај	најзахвалнији.



—	Сасвим!	—	добаци	Мусић.	—	Навикао	си	да	једеш	хлеб
забадава.

—	Теби	тако	изгледа	—	слеже	Византинац	раменима.	—	За
све	 време	 отварао	 сам	 четворе	 очи,	 а	 уши	 су	 ми	 се	 од
непрекидног	прислушкивања	издужиле	као	у	магарца.	Кривица
што	 нисам	 ухватио	 ништа	 сумњиво	 не	 пада	 на	 мене,	 него	 на
жупанове	 ратнике	 пребеглице.	 Ти	 мазгови	 нису	 у	 сташу	 ни
једну	 обичну	 побуну	 да	 дигну!	Откако	 се	 десио	 онај	 случај	 с
кнезом,	 бог	 га	 сачувао	 од	 поганих	 руку	 и	 злих	 очију,
пребеглице	 из	 Ужица,	 осим	 мржње	 према	 Алтомановићу,	 не
осећају	ништа.	У	наступу	гнушања	и	беса	неки	се	договарају	да
се	кришом	пребаце	у	Ужице	и	да	убију	жупана	или	да	ухвате
црнога	Гагу	и	да	га	на	конопцу	доведу	у	Крушевац.

—	Тако	говоре	јавно.	А	тајно?
—	 Исто	 тако	 и	 тајно,	 само	 жустрије	—	 заврши	 певач	 и

умало	се	опет	не	наслони	на	празно.
—	Шта	се	то	с	тобом	догађа?	—	упита	Мусић.	—	Попио	си

неколико	пехара	вина	и	постао	расејан	и	скоро	неупотребљив…
—	 Заљубио	 се!	 —	 добаци	 Минка.	 —	 Важи	 за	 мог

заручника,	а	уздише	за	Достаном.
Заиста,	у	последње	време	певач	је	постао	напрасит,	пргав

и	у	сваком	погледу	претерано	осетљив.	Лице	му	се	издужило	и
убледело,	а	у	очима	му	се	појавио	болан	и	неутешан	израз	као
да	пати	од	зубобоље.

—	Он	вене!	—	рече	девојка.
—	Вене!	—	сложи	се	Мусић.	—	Вене	као	жуто	цвеће	невен

што	 га	 себарске	девојке	 задену	 за	ухо	кад	пођу	на	вашар…	А
ти,	цуро?	Зар	ништа	немаш	да	кажеш	у	вези	с	послом	који	ти	је
поверен?

—	Откако	је	дознала	да	јој	је	отац	ухваћен	у	Босни	и	бачен



у	 тамницу,	 Достана	 је	 утучена.	 Поваздан	 јадикује	 и	 плаче.
Дебели	Мршевић	је	теши	како	зна	и	уме.

—	Верујем	 да	његове	 речи	 благотворно	 утичу	на	 ојађену
душу	као	чешагија	на	гола	леђа	—	рече	Мусић.

—	Тако	изгледа	—	насмеја	се	девојка.
—	Момак	је	био	апсанџија	и	џелат	—	уздахну	певач.	—	Од

његових	утешних	речи	девојка	ће	угинути.
—	А	 уз	 њу	 и	 сви	 који	 чезну	 за	 њом	—	 додаде	Мусић	 и

загледа	се	у	девојку,	која	га	је	стрељала	црним	очима.	—	Ипак
рачунајте	 да	 ваш	 посао	 није	 довршен.	 Мотрите	 и	 даље	 на
Достану	и	ратнике	бегунце.

Кад	 остаде	 сам	 у	 својој	 одаји,	 Лазар	 Мусић	 слеже
раменима,	насмеши	се	и	промрмља:

—	Буди	бог	с	нама!	Тражим	девојку	по	свим	градовима	и
гледам	преко	седам	брда,	а	оно	гле!	Цура	ми	пред	очима.	Само
да	пружим	руке	и	да	је	дохватим.

Витез	 се	 саже	 и	 испод	 стола	 дохвати	 бардак	 с	 вином.
Мућну	га	мало,	онда	натеже	и	добро	отпи.

—	Само	да	пружим	руке…	—	понови	гласније	мљацкајући
језиком.

Међутим,	 кад	 су	 госпе	 и	 витези	 напустили	 кнежеву
дворану,	 Достана,	 после	 дугог	 колебања,	 одлучи	 да	 посети
кнегињу	Милицу.	У	току	боравка	у	Крушевцу	Достана	је	свега
трипут	 разговарала	 с	 кнегињом,	 али	 накратко	 и	 неповезано.
Сваки	тај	разговор	свео	се	на	неколико	уобичајених	питања	и
кратких	одговора.	Одрасла	у	средини	где	се	охолост	сматра	као
саставни	 део	 моћи	 и	 величине,	 девојка	 је	 очекивала	 да	 ће	 у
Крушевцу	 наићи	 на	 изузетно	 поштовање.	Али	 пријем	 кнеза	 и
кнегиње	 свео	 се	 на	 обичан	 дочек	 и	 хладну	 љубазност.	 За
Достану,	 навиклу	 на	 угађање,	 притворно	 испољавање



наклоности	 и	 лажно	 обожавање,	 то	 је	 изгледало	 као	 увреда.
Она	 је	 кнеза	 Лазара	 сматрала	 далеко	 нижим	 од	 свога	 стрица.
Усамљена	у	својој	одаји,	у	почетку	се	љутила	као	пркосно	дете
и	тражила	начин	како	да	докаже	свима	колика	је	њена	вредност.
Али	осим	ватрених	погледа	младих	ратника,	који	су	је	вређали,
нико	није	ни	прилазио,	а	камоли	да	јој	се	диви.	На	Минку	није
обраћала	 пажњу,	 а	 певач	 Византинац	 био	 јој	 је	 преко	 мере
досадан.	 »Кнегиња,	 кнез	 и	 све	 госпе	 овде	 презиру	 ме«,
понављала	 је	 у	 себи.	 Онда	 јој	 паде	 на	 памет	 како	 би	 се	 њен
стриц	и	стрина	понашали	кад	би	једна	од	кћерки	кнеза	Лазара
побегла	њима.	»У	најбољем	случају	бацили	би	 је	у	тамницу	и
тражили	 за	 њу	 откуп«,	 с	 болом	 у	 души	 признавала	 је	 себи
Достана.	 Кад	 су	 кнеза	 Лазара	 тешко	 рањеног	 донели	 у
Крушевац	и	кад	је	дознала	како	су	подло	поступили	њен	стриц
и	заручник,	девојка	узвикну.	»Овде	ме	презиру	и	у	праву	су!«
Тако	 је	 Достана	 дошла	 до	 сазнања	 да	 осим	 војне	 силе	 и
песнице	постоји	и	нешто	друго	што	сачињава	величину.	Њена
охолост	поче	да	слаби,	и	одједном	осети	према	кнезу	и	кнегињи
поштовање	и	бојазан.	Вест	да	је	њен	отац	заробљен	у	Босни	и
засужњен	дотукла	 ју	 је	 сасвим.	Кад	 је	 чула	да	 су	 у	Крушевац
дошли	 поклисари	 бана	 Твртка,	 девојци	 је	 задрхтало	 срце	 од
узбуђења.	Још	кад	је	сазнала	да	сутрадан	напуштају	Крушевац,
одлучи	 да	 посети	 кнегињу	 Милицу.	 Дршћући	 под	 својим
огртачем	од	хладноће	и	узбуђења,	прође	поред	стражара	и	уђе	у
десно	крило	двора.	Две	велике	буктиње	заденуте	у	халке	изнад
врата	одаје	где	је	кнегиња	боравила	осветљавале	су	цео	ходник.
Девојка	 је	желела	 да	 пред	 кнегињом	отвори	 своје	 срце,	 да	 јој
докаже	 да	 није	 рђава,	 иако	 припада	 породици	 Алтомановића.
Том	 приликом	 замолиће	 је	 да	 утиче	 на	 вођу	 поклисара	 да	 је
поведе	у	Босну.



Стрепећи	и	дршћући	од	узбуђења,	Достана	 је	неко	време
стајала	 у	 ходнику	 и	 с	 муком	 се	 прибирала.	 Једна	 служавка
изађе	из	кнегињине	одаје.	Кад	угледа	девојку,	 застаде,	одмери
је	погледом	и	рече:

—	Ниси	ваљда	пошла	кнегињи	у	ово	доба?
—	Јесам…	Важно	је	и	хитно!
Служавка	размисли	мало	и	врати	се	у	кнегињину	одају.
—	Дођи!	—	рече	кад	се	појави.
Достана	уђе	и	баци	поглед	око	себе.	Одмах	јој	паде	у	очи

једноставан	намештај.	Насред	собе	био	је	велики	храстов	сто	и
око	њега	 четири	 столице	прекривене	 кожом.	По	поду	 су	 били
ћилими	од	разнобојне	вуне,	рад	себарских	жена	и	девојака,	а	по
зидовима	 прикуцани	 застори	 од	 плаве	 свиле.	 У	 угловима	 су
стајали	 големи	 земљани	 лонци	 с	 гранатим	 кипарисима;	 а	 из
камина,	 израђеног	 од	 црвене	 опеке,	 извиривале	 су	 гвоздене
вериге.	 У	 одаји	 су	 била	 два	 миндерлука	 прекривена	 белим
чаршавима	 извезеним	жућкастом	 срмом	 и	 постеља	 на	 ниском
подијуму,	 размештена	 за	 спавање.	 Четири	 воштане	 свеће
осветљавале	су	кнегињину	одају	и	бацале	трепераве	одсјаје	на
велику	 фреску	 Спаситеља	 на	 трону.	 У	 подножју	 слике,	 на
троношцу,	 горело	 је	 сребрно	 кандило.	 Његова	 блага	 светлост
падала	 је	 на	 ноге	 Спаситеља,	 крваве,	 прободене	 големим
гвозденим	 клином,	 и	 одбијала	 се	 од	 сјајне	 бакарне	 амфоре	 с
посвећеним	уљем.	У	камину	се	гасила	гомила	жара.

На	једном	миндерлуку	седела	је	кнегиња.	Достана	начини
неколико	корака	и	поклони	се.

Милица	је	била	стасита	жена,	још	у	пуној	снази	и	лепоти,
с	благо	повијеним	раменима	и	дивно	извајаним	грудима.	Коса
јој	 је	била	загаситосмеђе	боје,	таласаста	и	светла	на	увојцима.
Приликом	 ранијих	 сусрета	 с	 кнегињом,	 по	 дану,	 Достани	 се



чинило	 да	 кнегиња	 има	 плаве	 очи.	 А	 сад,	 према	 светлости
свеће,	 изгледале	 су	 модрозелене.	 Али	 оно	 што	 је	 нарочито
спутавало	 душу	 девојке,	 збуњивало	 је	 и	 обеспокојавало,	 то	 је
био	 израз	 лица	 кнегиње	 Милице.	 Пред	 њим	 се	 она	 осећала
сићушном	и	губила	је	речитост.

—	Приђи	ближе,	девојко!	—	рече	кнегиња	благо	правећи
јој	место	поред	себе	на	миндерлуку.	—	Седи	и	реци	зашто	си
дошла.

—	Дошла	сам	да	молим…	—	отпоче	Достана.	Кнегиња	је
ухвати	за	руку	и	постави	је	поред	себе:

—	Смири	се	и	говори!	Слушам	те	—	рече.
—	 Ту	 су	 поклисари	 бана	 Твртка	 из	 Босне	 —	 настави

девојка.	—	 Дознала	 сам	 да	 сутра	 зором	 настављају	 пут…	 па
молим	 твоју	 дозволу	 и	 њихову	 добру	 вољу	 да	 ме	 одведу	 у
Босну.	Хоћу	да	потражим	свога	оца.	Ухватили	су	га	Босанци	и
бацили	у	тамницу.	Не	знам	ни	у	коме	 је	граду…	Молићу	бана
да	га	пусти	уз	откуп.

—	Откуп?	—	рече	кнегиња.	—	Да	ли	знаш	колико	новаца
треба	да	се	откупи	сужањ	важности	твога	оца?

—	Молићу	да	га	пусте	на	реч.	Мој	ће	отац	већ	исплатити
дуг.

Око	кнегињиних	усана	затитра	осмех:
—	Да	ли	се	десило	кадгод	да	је	твој	стриц	пустио	кога	на

реч?
—	Не!	Није…	—	промуца	девојка.
—	У	шта	се	онда	уздаш?	Достана	заплака.
—	 Видим	 да	 ћу	 довека	 остати	 проклета!	 —	 рече.	 —

Постала	сам	убога	сиротица.	Стрица	сам	презрела	и	напустила,
а	оца	можда	занавек	изгубила.

Грчећи	се	у	плачу,	девојка	загњури	главу	у	шаке.	Кнегиња



је	помилова	по	коси.
—	Не	плачи…	Док	је	добрих	људи,	свег	неће	пропасти.	И

за	омрзнуте	Алтомановиће	може	се	учинити	по	нешто	ваљано.
Кнегиња	 пружи	 руку	 и	 повуче	 за	 гајтан.	 Негде	 одјекну

звоно.	Мало	затим	у	одају	уђе	служавка.
—	Погледај	—	 рече	Милица	—	 да	 ли	 је	 вођа	 босанских

поклисара	још	међу	нашим	витезима.	Ако	није	легао,	замоли	га
да	дође	овамо.

Служавка	изађе.	Кнегиња	се	обрати	Достани:
—	Осим	охолости,	коју	су	ти	од	детињства	усадили	у	срце,

верујем	 да	 немаш	 греха.	 Ти	 испашташ	 за	 туђа	 недела.
Околности	 су	 натовариле	 туђу	 кривицу	 на	 твоја	 плећа.	 Ако
вођа	 поклисара	 пристане	 да	 те	 поведе	 у	Босну,	 за	 тебе	 ће	 тек
настати	патње	и	понижења.	Бана	Твртка	не	познајем	лично;	али
треба	бити	изузетно	добар	хришћанин	па	прећи	преко	злочина
које	Алтомановићи	годинама	чине…	У	Босни	су	омрзнути	горе
него	игде.	Због	тога	уз	пут	ником	не	говори	ко	си,	 јер	те	могу
убити.	Себри	и	нижа	властела	не	познају	витешка	правила,	а	за
лепоту	младе	девојке	не	маре…	Они	се	свете	до	деветог	колена.
На	вратима	се	појави	Влатко	Вуковић.

—	 Стојим	 на	 услузи	 пресветлој	 кнегињи!	 —	 рече	 и
поклони	се.

—	Наш	разговор	биће	кратак	—	рече	кнегиња	показујући
му	 столицу.	—	Можда	 изгледа	 мало	 неприкладно	што	 сам	 те
позвала	у	своју	одају.	Али	ствар	је	важна	и	хитна…	Мислим	да
сутра	настављате	пут?

—	Јесте.	Коњи	ће	се	одморити	до	зоре.
—	Ово	је	кћи	Томе	Алтомановића	—	настави	кнегиња.
Витез	 се	 прену	 и	 загледа	 се	 у	 девојку.	 На	 лицу	 му	 за

тренутак	блесну	чуђење:



—	Она?	Овде,	на	двору	кнеза	Лазара!
—	Да!	Побегла	 је	од	свога	стрица.	Витез	 заврте	 главом	у

неверици.
—	Њен	отац	је	засужњен	у	Босни	—	рече	кнегиња.
—	Познато	ми	је.
—	Али	не	знамо	у	коме	је	граду.	Девојка	хоће	да	моли	бана

Твртка	да	прими	откуп.	Новаца	нема,	али	има	сигурно	јемца	да
ће	се	дуг	исплатити.

—	Наш	бан	је	великодушан	човек,	али…	—	отпоче	витез.
—	 Чекај…	 Знам	 шта	 ћеш	 да	 кажеш!	 Прво	 саслушај	 нас

две,	па	онда	говори.	Кад	су	Алтомановићи	у	питању,	неће	бити
лако	да	се	бан	убеди.	Али	ако	се	издалека	и	разложно	отпочне
разговор	с	њим,	мислим	да	ће	попустити.	Замолићеш	га	у	моје
име	да	прими	откуп.	Нека	тражи	колико	хоће,	само	нека	пусти
сужња	на	слободу.	Ако	за	три	месеца	не	добије	новац,	може	се
обратити	мени.

Достана	 је	 раширених	 очију	 и	 отворених	 уста	 гледала	 у
кнегињу.	Најпосле	бризну	у	плач,	клече	и	обгрли	јој	колена.

—	 Зар	 се	 за	 наше	 зло	 овако	 плаћа!	 —	 рече.	 —	 Твоја
доброта	је	велика	као	небеска	милост!

—	Устани,	 девојко!	—	 рече	 благо	 кнегиња.	—	Ти	 си	 под
законом	 гостопримства…	 Осим	 тога,	 разговор	 још	 није
завршен…

На	 лицу	 младога	 витеза	 указа	 се	 самилост.	 У	 очима	 му
заблисташе	 сузе.	 Он	 лично	 свега	 се	 једном	 сукобио	 с
Алтомановићевим	ратницима,	али	је	знао	по	причању	колико	су
зли	 и	 подмукли.	 Гледајући	 девојку	 притиснуту	 болом,	 витез
рече:

—	Пристајем	да	те	поведем	у	Босну.	Али,	 знај	да	тај	пут
није	ни	лак	ни	безопасан.	Можемо	наићи	на	неку	разбојничку



дружину;	 а	 да	 не	 помињем	 што	 морамо	 на	 једном	 месту
пролазити	кроз	земљу	Николе	Алтомановића.

—	Зар	не	можете	обилазним	путем?	—	упита	кнегиња.
—	 Изгубили	 бисмо	 читав	 дан,	 а	 нама	 се	 жури.	 Имам

стотину	добрих	момака,	све	бираних	ратника	пратилаца.	Они	и
њихови	брзи	коњи	скоро	су	сигурно	јемство	да	ћемо	без	штете
проћи.

Достана	устаде,	прискочи	витезу	и	пружи	му	обе	руке:
—	 Моја	 захвалност	 је	 бескрајна!	 —	 рече.	 —	 Свака

опасност	 је	ништавна	према	жељи	да	видим	свога	оца	и	да	га
извучем	 из	 тамнице.	 Овде	 у	 граду	 има	 око	 двеста	 ратника,
пребеглица.	Мислим	да	ће	нам	њихова	помоћ	добро	доћи.

—	 Свакако!	 —	 сложи	 се	 витез.	 —	 С	 њима	 и	 мојим
ратницима	имаћемо	три	стотине.

Испраћајући	их	до	врата,	кнегиња	рече:
—	Упамти,	 млади	 витеже:	 јемац	 за	 исплату	 откупа	—	 ја

сам.
—	И	ја!	—	додаде	девојка.	—	Остаћу	као	залога	у	тамници

док	мој	отац	не	исплати	дуг.
Достана	 и	 витез	 нађоше	 се	 у	 ходнику	 осветљеном

буктињама.
—	 Нудим	 ти	 своју	 витешку	 заштиту.	—	 рече	 Вуковић	 и

загледа	јој	се	у	очи.
—	 А	 ја	 теби	 наклоност	 и	 доживотно	 пријатељство	 —

пружи	му	девојка	руку.
—	Зар	има	на	свету	витеза	који	не	би	био	срећан	да	служи

таквој	господарици!	—	рече	Вуковић,	стежући	јој	руке.
Достана	обори	поглед:
—	Многи	су	то	желели	—	рече	—	али	ето,	судбина	ми	 је

послала	 тебе.	 Молим	 бога	 да	 ми	 подари	 прилику	 да	 ти	 се



одужим	за	доброту…
Погледи	 им	 се	 сукобише.	 Стиснувши	 једно	 другом	 руке,

витез	и	девојка	се	растадоше.
Међутим,	 сутрадан	 ујутру	 Достана	 неочекивано	 осети

страховито	понижење.	Ниједан	од	ратника,	пребеглица	жупана
Алтомановића,	не	хтеде	да	пође	у	Босну.

—	Због	Алтомановића	подлости	треба	да	паднемо	у	руке
босанских	сељака,	да	нас	бацају	у	Дрину	или	вешају	по	дрвећу!
—	рече	један	десетар.

—	Никола	гони	наше	породице	у	својој	земљи,	а	ми	треба
да	ослобађамо	његовог	брата!	—	додаде	други	ратник.

—	 Чезнемо	 да	 се	 светимо	 за	 неправду	 која	 се	 наноси
нашим	породицама!	—	добаци	трећи.

—	Шта	сад?	—	плачевним	гласом	рече	Достана.
—	 Зар	 нико	 неће	 с	 девојком	 у	 Босну?	—	 упита	 кнегиња

Милица.
Ратници	 су	 ћутали.	 Само	 Дебели	 Мршевић	 приђе	 из

прикрајка.
—	Ја	ћу	поћи.	—	Ови	наши	се	плаше	да	не	падну	у	руке

жупану.	 Знају	 они	 добро	 да	 би	 их	 уморио	 на	 мукама.	 Боје	 се
Алтомановића	као	куге.	Зар	су	мало	пута	били	сведоци	њихове
страшне	правде?

—	Поћи	ћемо	без	њих!	—	рече	одлучно	Влатко	Вуковић.
Лазар	Мусић	се	обрати	Дебелом	Мршевићу:
—	Имаш	ли	оружје?
—	Немам	и	не	треба	ми.
—	Понеси	бар	сатару!
—	 Имам	 бритву!	 —	 насмеши	 се	 дебели	 момак.	 Ускоро

поворка	 од	 стотину	 ратника	 напусти	 Крушевац.	 На	 челу	 су
јахали	поклисари,	за	њима	Достана	са	бившим	тамничарем,	па



босански	коњаници,	по	четири	у	реду.
	



Глава	тринаеста

	
	

Једног	 поподнева	 крајем	 месеца	 априла	 седео	 је	 певач
Византинац	 на	 бедему	 града	 Крушевца.	 Пред	 њим	 је	 стајао
стражар	 ослоњен	 на	 копље.	 Млади	 ратник	 мучећи	 се
покушавао	је	да	наизуст	изговори	басму	коју	му	је	певач	продао
за	 половину	 сребрног	 перпера.	 Басма	 је	 одговарала	 несрећно
заљубљеном	 стражару,	 па	 се	 због	 тога	 није	 много	 цењкао	 с
певачем.	Ипак	је	успео	да	чаробне	речи	добије	јевтино,	мада	му
је	било	тешко	да	их	научи.

Пошто	 је	 десетак	 пута	 изговорио	 басму	 и	 увидео	 да
стражар	не	може	ни	без	грешке	да	је	понови	а	камоли	упамти,
Византинац	рече:

—	 Срећа	 је	 што	 сам	 за	 свој	 труд	 наплатио	 унапред.
Написаћу	те	чаробне	речи,	па	читај	док	их	не	упамтиш!

—	Бадава!	Нисам	писмен	—	рече	стражар.
—	Не	умеш	да	читаш?
—	Не	умем.
—	 Нађи	 некога	 ко	 уме	 па	 нека	 ти	 чита	 басму	 док	 је	 не

упамтиш.
—	Кога	да	нађем?	Једино	да	одем	у	манастир	да	замолим

калуђере.
—	 Таман!	 Лепо	 би	 те	 поздравили!	 Осетиће	 да	 је	 љубав

посреди.	Онда,	богами,	не	бих	желео	да	сам	у	твојој	кожи.
—	Зашто?
—	Зато	што	ће	да	пљуште	батине	као	киша.



—	Замоли	их	ти!
—	Нећу,	јер	не	желим	да	покиснем.
—	Онда	ми	врати	новац.
—	Плаћено	ми	је	да	изговорим	басму	да	те	заволи	девојка.

Изговорио	 сам	 је	 десет	 пута…	 Гле!	 —	 прену	 се	 певач
надносећи	 длан	 над	 очи.	 —	 Два…	 четири…	 седам	 витеза
приближавају	се	граду.

—	 Истина	 је!	 —	 рече	 стражар.	 —	 Иду	 овамо	 и	 то	 без
пратилаца.

—	И	без	штитоноша	—	додаде	певач.
Капија	на	граду	била	је	отворена.	Витези	су	јездили	касом.
—	Два	Мусића	и	два	Оливеровића!	—	рече	стражар.
—	Косанчић	Иван	и	Милош…	—	додаде	Онесикрит.
—	А	седми	ко	је?
—	Е,	богме,	не	знам!
Певач	и	стражар	нису	ни	могли	знати.	Седми	витез	био	је

Милан	 Топлица.	 Њега	 је	 Стефан	 Мусић	 нашао	 у	 граду
Прокупљу	и	позвао	га	да	пође	с	њим	у	Крушевац,	на	састанак	с
кнезом	Лазаром.	Састанак	је	био	заказан	за	сутрашњи	дан.

Певач,	машући	рукама	с	бедема,	поздрави	своје	пријатеље,
који	су	му	смешећи	се	отпоздрављали.

Кнез	Лазар	је	намеравао	да	око	себе	окупи	што	већи	број
младих,	способних	и	храбрих	ратника	и	да	на	тој	основи	почне
да	изграђује	своју	војну	силу.

Витез	Боровина	је	говорио:
—	Бог	нека	се	смилује	души	покојног	цара	Уроша!	Добар

је	био	за	живота,	али	некористан.	За	његове	владавине	најпре	је
све	стало,	а	онда	окренуло	натраг.	Да	је	поживео	још	неколико
година,	 не	 знам	шта	 би	 било	 и	 битисало	 од	 нас.	 Бог	 нека	 ми
опрости,	 али	 морам	 рећи	 да	 је	 царева	 доброта	 више	 невоља



учинила	 овом	 народу	 него	 најжешћи	 непријатељ.	 Отишао	 је
богу	на	истину,	а	с	њим	и	све	што	је	кочило	напредак	државе.

—	Не	хули,	 витеже!	—	одврати	кнез	Лазар.	—	Он	 је	био
Немањић	и	добар	човек.

—	И	лош	владар!	—	добаци	Боровина.	—	Треба	да	си	му
захвалан,	јер	ти	је	дао	титулу	кнеза.	Али	сад	о	мртвима	нећемо
више	говорити.	Нама	је	потребна	војска.	Ратници	који	ће	бити	у
стању	да	штите	земљу	од	сваке	напасти.

—	Створићемо	их!	—	сложи	се	кнез.
Цара	Уроша,	осим	простодушних	себара	и	ниже	властеле,

слабо	 је	 ко	 ценио	 у	 Србији	 и	 Македонији.	 Али	 иако	 су
великаши	 правили	 шале	 на	 његов	 рачун,	 лагали	 га	 и
сплеткарили	иза	његових	леђа,	он	је	ипак	владао	и	био	макар	и
танка	спона	између	њих.	Урош	није	имао	ауторитета,	али	су	иза
њега	стајали	владари	династије	Немањића,	који	су	преко	двеста
година	стварали,	одржавали	и	до	највећег	степена	унапредили
своју	 земљу.	 Великаши	 га	 нису	 поштовали,	 али	 су	 по	 навици
донекле	зазирали	од	царског	имена	и	достојанства.	Он	никоме
није	 сметао	 да	 на	 своме	 поседу	 јача	 и	 да	 прави	 великосежне
планове	о	личној	моћи,	да	постаје	дрзак	и	самовољан	и	да	чека
»своје	 време«.	 Обавезама	 према	 цару	 слабо	 је	 ко	 одговарао.
Због	тога	 је	материјална	основа	у	 земљи	доведена	до	најмање
мере.	Код	војске,	слабо	храњене	и	лоше	опремљене,	најпре	се
појавио	револт,	а	затим	и	непослушност.	Царски	ратници,	који
су	 некад	 били	 темељ	 моћи	 и	 величине	 владара	 династије
Немањића,	 постали	 су	 распојасана	 гомила	 безвољних
ленштина.	 Душанови	 ветерани,	 који	 су	 некад	 освајали	 свет,
изгубили	 су	 смисао	 за	 дисциплину,	 пропили	 се,	 свађали,
коцкали	и	 тукли	између	себе,	или	се	излежавали	по	стајама	и
стрништима.



Сви	покушаји	појединаца	да	поврате	дисциплину	у	војсци
остали	 су	 без	 успеха.	 Из	 године	 у	 годину	 стање	 се	 све	 више
погоршавало.	 Осим	 личне	 гарде	 Димитрија	 Војиновића,	 Вука
Бранковића,	 кнеза	Лазара,	Стефана	 Реље	 и	 још	неких,	 остали
ратници	 били	 су	 запуштени,	 немарни	 и	 безвољни.	 Једини
жупан	 Алтомановић	 могао	 се	 поносити	 својим	 ратницима	 од
којих	 је	направио	гомилу	подмуклих	пљачкаша.	Његова	војска
била	 је	 најбројнија.	 Помоћу	 ње	 жупан	 је	 хтео	 да	 се	 дочепа
царског	 престола.	 Њега	 се	 није	 тицало	 »проклетство	 светог
Саве«.	 Доиста,	 после	 смрти	 краља	 Вукашина,	 он	 је	 био
најмоћнији	 међу	 великашима	 у	 бившој	 Душановој	 царевини.
После	 битке	 на	 Марици	 жупан	 је	 узвикнуо:	 »Бог	 нека
благослови	Турке	 и	 целу	Азију!	Нестало	 је	 самозваног	 краља
Вукашина!	Отишао	је	да	би	направио	место	другом,	бољем	од
себе!«

Смрћу	 цара	Уроша	 прекинула	 се	 и	 последња	 нит	 која	 је,
макар	привидно,	спајала	силеџије	великаше.	Сваки	је	осећао	да
је	 дошло	 време	 кад	 треба	 бити	 на	 опрезу,	 па	 је	 суревњивост
нарасла	 до	 врхунца.	 Безобзирност	 Николе	 Алтомановића
нагонила	је	велике	и	мале	да	се	оружају,	да	спремају	војску	и	да
гомилају	залихе	хране,	људске	и	сточне.	Осим	тога,	кружиле	су
вести	 да	 турски	 одреди	 све	 чешће	 упадају	 у	 Македонију.	 У
једном	походу	Муратов	везир	Евренос-беј	са	хиљаду	коњаника
продре	до	Приштине.	Пљачкајући	и	робећи,	Турци	стигоше	до
самог	града	пркосећи	ратницима	Вука	Бранковића,	поређаним
на	бедемима.	Витези	Иван	Косанчић	и	Милош	Обилић,	идући
по	трагу	пљачкаша,	сустигоше	их	у	близини	бугарске	границе	и
заметнуше	битку.	Плаховити	млади	ратници,	не	водећи	рачуна
што	су	Турци	четири	пута	 јачи	по	броју,	учине	напад	по	дану.
Од	двеста	осамдесет	својих	ратника	једва	су	четвртину	успели



да	 спасу.	 Стефан	 Реља	 од	 Новог	 Пазара	 и	 Југ-Богдан	 од
Прокупља	узалуд	су	 гонили	коње	до	малаксалости.	Закаснили
су	за	пола	дана,	а	турски	одред	пређе	бугарску	границу	и	преко
превоја	планине	Риле	дохвати	се	Тракије.

Све	 те	 околности	 нагнале	 су	 кнеза	 Лазара	 да	 озбиљно
прегне	на	посао	и	да	створи	војску	која	може	да	се	супротстави
сваком	 противнику.	 Због	 тога	 је	 позвао	 седам	 младих	 витеза.
Они	су	се	одазвали	и	дошли	у	Крушевац.

У	 то	 време	 Вук	 Бранковић	 се	 затекао	 у	 Скопљу	 и	 већ
загосподарио	 градом.	 Он	 је	 на	 састанак	 у	 Крушевцу	 послао
Димитрија	 Војиновића,	 заповедника	 бивше	 царске	 војске.
Остале	великаше	кнез	Лазар	није	позвао,	јер	је	хтео	да	изгради
сопствену	војску.

Сутрадан	у	 кнежеву	 одају	 дошли	 су:	 браћа	Оливеровићи,
Крајимир	 и	 Дамјан,	 браћа	 Мусићи,	 Стефан	 и	 Лазар,	 Иван
Косанчић,	 Милош	 Обилић,	 Милан	 Топлица,	 Павле	 Орловић,
кнежев	заставник	и	Димитрије	Војиновић.

Кнез	 Лазар	 и	 Боровина	 Вукашиновић	 поздравише	 се	 са
сваким	појединачно.

У	неколико	потеза	кнез	изнесе	пред	витезе	зло	стање	које
је	 настало	 у	 Србији	 по	 смрти	 цара	 Уроша.	 Напомену	 да	 се
приближава	време	обрачуна	с	жупаном	Алтомановићем,	а	исто
тако	и	с	Турцима,	који	све	више	надиру	из	Мале	Азије.

—	Битка	на	Марици	—	говорио	је	кнез	—	јасно	је	показала
с	 каквим	 непријатељем	 треба	 да	 се	 боримо.	 Међутим,	 има
великаша	 у	 нашој	 земљи	 који	 сматрају	 да	 довољно	 чине	 за
отаџбину	 ако	 са	 неколико	 стотина	 или	 хиљаду	 ратника
осигурају	 своје	 поседе.	 Мала	 је	 та	 и	 ништавна	 заштита!…
Азија	 је	 огромна,	 а	 нико	 од	 нас	 не	 зна	 колика	 је	 војна	 сила
турског	 цара.	 Нама	 су	 потребни	 ратници	 добро	 извежбани	 у



руковању	оружјем,	неустрашиви	борци,	а	исто	тако	вешти	да	се
извуку	 из	 борбе	 ако	 осете	 пораз.	 Јер	 ма	 колика	 била	 наша
војска,	 увек	 ће	 бити	мала	 према	Турцима.	 Због	 тога	 је	 нужно
створити	 ратника	 који	 може	 у	 сваком	 погледу	 надмашити
противника,	 а	 исто	 тако	 треба	 га	 навикнути	 да	 се	 сам	 бори	 с
неколико	нападача.

Кнез	 је	 говорио	 о	 витешким	 врлинама,	 о	 љубави	 према
домовини,	 о	 пожртвовању,	 самоодбрани	 и	 важности	 узајамне
помоћи	 у	 невољи.	 Најпосле	 нагласи	 да	 су	 послушност	 и
дисциплина	најважнији	услов	за	остварење	и	одржавање	добре
војске.

—	 Осећам	 колико	 вам	 је	 стало	 до	 тога	 да	 се	 осветите
Николи	 Алтомановићу	 и	 његовим	 ратницима	 —	 рече.	 —
Милошу	Обилићу	 убили	 су	 мајку	 и	 очуха,	 растерали	 слуге	 и
отерали	 га	 са	 поседа.	 Ивану	 Косанчићу	 погинуо	 је	 отац	 у
ужичкој	 тврђави,	 а	 Лазар	 Мусић	 и	 Дамјан	 Оливеровић
засужњени	 су	 као	 поклисари.	 Разумем	 добро	 вашу	 жеђ	 за
осветом.	 Али	 морате	 имати	 стрпљења.	 Зар	 сам	 ја	 претрпео
мање	 понижења	 од	 вас?	 Нанета	 ми	 је	 срамота	 од	 обесног
жупана,	 која	 се	 по	 витешким	 правилима	 само	 крвљу	 може
опрати.	 Ја	 ћу	 је	 и	 опрати,	 а	 опраћете	 је	 и	 ви,	 кад	 томе	 дође
време.

—	Ми	чекамо!	—	добаци	Лазар	Мусић.
—	 Само	 чекајте!	 —	 одврати	 кнез.	 —	 Јер	 ако	 не	 будете

стрпљиви,	може	се	десити	да	доживите	и	другу	срамоту,	жешћу
од	оне	прве.	За	борбу	овакве	врсте	није	довољна	само	храброст
него	 и	 велика	 војска.	 Најпре	 ћемо	 такву	 војску	 створити,	 а
онда:	напред!

Кнез	се	стаде	обраћати	витезима	појединачно:
—	Димитрије	Војиновићу…	Твоја	заклетва	дата	покојном



цару	 Урошу	 изгубила	 је	 важност.	 Да	 ли	 си	 спреман	 да	 се
подвргнеш	мојим	заповестима?

—	Спреман	сам!	—	одврати	витез.
—	И	заклетву	да	положиш?
—	И	заклетву	да	положим.
—	Колико	имаш	ратника	у	Скопљу?
—	Око	петнаест	хиљада.	Од	њих	ни	хиљада	не	заслужује

име	ратника.	Али	они	сад	припадају	Вуку	Бранковићу.
—	Тако	је.	Тај	витез	ми	је	одан.	Већ	је	положио	заклетву.
Кнез	 је	 са	 сваким	 од	 витеза	 водио	 сличан	 разговор.

Орловић	Павле	придодат	је	ратницима	Димитрија	Војиновића;
Иван	 Косанчић	 је	 био	 обавезан	 само	 да	 положи	 заклетву.	 Он
изјави	 да	 може	 међу	 својим	 себрима	 и	 нижом	 властелом	 да
изрегрутује	шест	стотина	ратника;	браћа	Оливеровићи	обећаше
двоструко	 већи	 број;	 Мусићи	 су	 већ	 добили	 од	 кнеза	 по	 пет
стотина	 ратника.	Милан	 Топлица	 доби	 три	 стотине,	 а	Милош
Обилић,	 као	 најмлађи,	 свега	 стотину.	 Витез	 Боровина
Вукашиновић	 био	 им	 је	 непосредни	 заповедник.	 Њему	 су
млади	витези	имали	да	полажу	рачуне	о	својим	ратницима	и	од
њега	да	примају	заповести.

Кнез	 Лазар	 је	 по	 ритерским	 правилима	 младе	 ратнике
прогласио	витезима,	премда	су	они,	сва	седморица,	још	раније
сами	себе	тако	називали,	и	навикли	да	их	и	други	тако	зову.

Истога	 дана	 Димитрије	 Војиновић	 и	 Павле	 Орловић
отпутоваше	 за	Скопље	 да	 преузму	 тежак	 посао	 преуређивања
војске.	Иван	Косанчић	врати	се	на	свој	посед	код	Новог	Пазара.
Млади	витез	је	с	пуно	воље	намеравао	да	регрутује	пет	стотина
младића	 међу	 себрима	 и	 нижом	 властелом,	 да	 их	 подели	 на
групе	 и	 да	 им	 постави	 старешине	 од	 осамдесет	 искусних
ратника	 који	 су	 му	 преостали	 после	 сукоба	 с	 Евренос-бејом.



Осам	дана	доцније	напустише	Крушевац	и	браћа	Оливеровићи.
Они	одоше	према	манастиру	Леснову	да	на	поседу	своје	мајке
прикупе	 младе	 људе	 из	 мориховске,	 тиквешке	 и	 овчепољске
области	и	да	од	|	њих	стварају	ратнике.

Браћа	Мусићи,	Стефан	и	Лазар,	Милош	Обилић	и	Милан
Топлица	остадоше	у	Крушевцу.

Онда	наиђоше	дани	напора.
Кнез	 Лазар	 удари	 намет	 на	 вишу	 и	 нижу	 властелу

захтевајући	да	се	све	заостале	дажбине	у	житу,	стоци	и	новцу
што	 пре	 намире.	 Јер	 је	 било	 поседника	 који	 су	 се	 годинама
оглушивали	 о	 своје	 обавезе	 према	 кнезу.	 Боровина
Вукашиновић,	 не	 водећи	 рачуна	 што	 на	 њега	 пада	 омраза,
лично	 је	 водио	 утеривање	 заосталих	 дугова.	Осим	 тога,	 витез
по	 сачињеним	 списковима	 стаде	 регрутовати	 синове	 и	 младе
рођаке	 више	 и	 ниже	 властеле	 и	 уводити	 их	 у	 ред	 кнежеве
војске.	И	 док	 су	 очеви	 и	 рођаци	 гунђали,	 псовали	 и	 претили,
младићи	 су,	 подневши	 заклетву,	 пали	 под	 закон	 војне
дисциплине.

Међутим,	 било	 је	 неколико	 поседника	 из	 редова	 више
властеле	 који	 су	 претили	 побуном.	 Обавештен	 о	 томе,	 витез
Боровина	 сместа	 одреди	 групе	 ратника	 и	 посла	 их	 на	њихове
поседе:

—	Замолите	властелине	да	пођу	с	вама	—	рече	им	витез.
—	 Доведите	 их	 у	 Крушевац.	 Ако	 се	 неко	 оглуши	 о	 позив,
вежите	му	руке,	а	омчу	намакните	на	врат.	Дошло	је	време	да	у
овој	земљи	почну	да	важе	закони	за	свакога.

Од	четрнаест	бунтовних	властелина,	ратници	доведоше	у
Крушевац	тринаест	—	повезаних	руку	и	с	омчом	око	врата.

—	Захтевамо	правду!	Одговараћете	пред	богом	и	људима
за	 насилно	 довођење!	 Тражимо	 правду!	 —	 завикаше	 свезани



поседници.
Витез	Боровина	им	приђе	па,	колутајући	очима	и	држећи

руку	на	балчаку	од	мача,	рече:
—	 Прошло	 је	 време	 кад	 сте	 могли	 да	 се	 кријете	 иза

доброте	цара	Уроша	—	бог	нека	се	смилује	његовој	души!
—	Хоћемо	кнезу!	Њему	да	се	жалимо!
—	Какав	кнез!	Отићи	ћете	ви	где	је	боље	и	сигурније!
—	Куда	нас	шаљеш?
—	Тамо	где	је	место	бунтовницима!
Не	 обазирући	 се	 више	 на	 поседнике	 и	 њихову	 галаму,

витез	 Боровина	 се	 обрати	 заповеднику	 једног	 одреда	 ратника,
стотинару	Драгоју:

—	 Ставите	 им	 окове,	 потрпајте	 их	 на	 кола	 и	 право	 у
Сталаћ.	Војвода	Дамјан	има	добре	тамнице	и	сигурне	чуваре.

—	Разбојници!	Синове	сте	нам	силом	узели	у	војску,	а	нас
бацате	у	тамницу!	—	викну	један	поседник.

—	 По	 коме	 закону	 одузимате	 слободу	 поштеним
поданицима!	—	завика	други.

Војвода	 Дамјан	 био	 је	 привржен	 кнезу	 Лазару.	 Он	 му	 је
положио	заклетву	на	верност	још	за	живота	цара	Уроша.	Имао
је	 у	 граду	 Сталаћу	 око	 двеста	 момака,	 већином	 регрутованих
међу	 себрима	 тежацима.	 Дамјан	 се	 оженио	 четири	 године
раније	кћерком	заповедника	града	Копријана.	Кнез	Лазар	је	био
кум	на	венчању	и	крстио	им	прво	мушко	дете,	коме	је	дао	име
Пријезда.	 Војвода	 Дамјан	 је	 знао	 да	 су	 бунтовни	 поседници
послати	 у	 Сталаћ	 ради	 опомене	 другима.	 Због	 тога	 их	 је	 без
примедбе	бацио	у	тамницу.
	

*



	
Међутим,	 из	 Босне	 су	 дошли	 у	 Крушевац	 и	 други

поклисари.	Они	донеше	вест	кнезу	да	је	бан	Твртко	разумео	и
примио	савете	кнеза	Лазара,	да	је	код	Дубровчана	онемогућио
зле	 намере	 свога	 брата	Вука	 и	 да	 је	 спреман	 да	 прави	 план	 о
нападу	на	земљу	Николе	Алтомановића.

—	План	ћемо	правити	—	осмехну	се	кнез	—	али	за	војни
поход	још	није	дошло	време.

Вођа	 поклисара	 замоли	 да	 га	 доведу	 у	 везу	 с	 кнегињом
Милицом,	јер	има	да	јој	преда	писмо	од	особите	важности.

Кнегиња	прими	поклисара	у	својој	одаји.
—	Моја	 је	дужност	само	да	предам	писмо	—	рече	млади

витез.	—	Ако	 треба	 на	њега	 одговорити,	 речено	ми	 је,	 светла
кнегињо,	да	то	буде	опет	писмено	и	запечаћено.

—	 Разумљиво!	 —	 рече	 кнегиња	 махнувши	 руком.
Поклисар	се	поклони	и	напусти	одају.

Писмо	је	било	од	Влатка	Вуковића.	Изразивши	оданост	и
поштовање	кнегињи,	витез	је	писао:

»Пошли	смо	у	Босну	као	слободни	ратници,	а	умало	нисмо
стигли	 у	 Ужице	 као	 сужњи.	 У	 близини	 манастира	 Милешева
наишли	 смо	 на	 групу	 од	 неколико	 стотина	 Алтомановићевих
ратника.	 Да	 није	 с	 нама	 била	 девојка,	 улетели	 бисмо	 у	 битку
без	 колебања,	 а	 овако	 —	 морали	 смо	 бежати.	 Захваљујући
добром	 познавању	 путева	 и	 странпутица,	 а	 још	 више	 брзим
коњима,	успели	смо	да	измакнемо	жупановим	разбојницима.	Уз
пут	је	девојка	дрхтала	од	страха	молећи	се	богу	да	не	падне	у
руке	 гониоцима	 и	 да	 здраво	 и	 срећно	 стигне	 у	 Босну.	 Светла
кнегињо,	 своме	 господару	 бану	 Твртку	 испоручио	 сам	 твоје
жеље	у	 погледу	Томе	Алтомановића.	Иако	 безвољно,	 он	их	 је
прихватио,	 пустио	 сужња	 на	 слободу	 и	 дао	 му	 две	 стотине



ратника	 да	 га	 отпрате	 до	 границе	 земље	 Алтомановића.	 Бан
није	хтео	да	прими	откуп!	То	је	свакако	учинио	из	поштовања
према	теби,	светла	и	племенита	кнегињо.	Достана	је	целог	пута
склапала	 руке	 благосиљајући	 твоју	 племенитост	 и	 моју
доброту.	 Из	 њених	 очију	 читао	 сам	 безграничну	 захвалност,
анђеоску	благост	и	наклоност	према	мени.	Заклео	бих	се	на	сва
четири	 јеванђеља	 да	 у	животу	нисам	наишао	на	 благороднију
душу.	Тако	се	и	десило	да	се	наша	присност	изродила	у	љубав.
Понудио	 сам	 јој	 своје	 срце.	 Примила	 га	 је	 с	 усхићењем.
Говорила	 је	 да	 ће	 ми	 бити	 жена	 и	 убедила	 ме	 да	 никад	 неће
отићи	 своме	 стрицу.	 Кад	 је	 свога	 оца	 видела	 ослобођеног,	 на
коњу,	под	оружјем	на	челу	групе	од	двеста	пратилаца,	девојка
је	блистала	од	среће.	Тома	Алтомановић	је,	направивши	руком
крст,	 још	 једном	 благословио	 своју	 кћерку	 и	 одјездио	 пут
Ужица.	 Достана	 је	 остала	 на	 двору	 у	 Тузли.	 Већ	 су	 је	 многи
сматрали	 мојом	 заручницом.	 Доиста,	 наредне	 недеље	 требало
је	да	се	изврше	званичне	заруке	између	нас.	Међутим,	девојка
је	 изненада	 нестала.	 Побегла	 је	 са	 својим	 дебелим	 момком.
Оставила	ми	 је	 на	 парчету	 папируса	 свега	 две	 речи:	 »Збогом,
љубави!«	 Част	 и	 витешко	 достојанство	 су	 ме	 спречили	 да
пошаљем	 потеру	 за	 њом.	 Девојку	 сам	 заволео	 безграничном
љубављу.	Верујем	да	је	никад	нећу	прежалити.«

На	 завршетку	 писма	 витез	 Вуковић	 моли	 кнегињу	 да	 му
јави	ако	је	Достана	по	други	пут	дошла	у	Крушевац.

»Од	нашег	виђења	и	растанка	у	Крушевцу	прошло	је	скоро
три	месеца,	а	 ја	 још	увек	носим	у	срцу	љубав	која	ми	изгледа
недостојна.«

Кад	 заврши	 читање	 писма,	 кнегиња	 се	 осмехну.
Размишљајући	неколико	тренутака,	узе	гушчије	перо	и	папирус
и	написа:



»Девојка	 припада	 Алтомановићима.	 У	 Крушевац	 није
дошла.	 Желим	 та	 добру	 срећу	 и	 брзо	 исцељење	 срца.	 Добри
витеже,	нема	тога	међу	смртнима	који	се	не	може	прежалити	и
заборавити.«
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Никола	 Алтомановић	 је	 с	 притворном	 радошћу	 дочекао

Тому	у	граду	Ужицу.	Али	кад	дознаде	да	за	свога	брата	не	мора
дати	откуп	бану	Твртку,	жупан	у	одушевљењу	узвикну:

—	 Какво	 изненађење!	 Нисам	 очекивао	 да	 ће	 бан	 Твртко
учинити	 такву	 глупост!	 Жао	 ми	 је	 што	 сам	 раније	 преценио
његову	памет.	Ето	како	људи	губе	углед	и	достојанство!

Томанија	је	развлачила	уста	у	осмех,	а	очи	су	јој	блескале
пакосним	 сјајем.	Она	никад	није	 подносила	Тому,	 па	 је	његов
повратак	био	сасвим	непожељан:

—	Дошао	си.	Пустили	су	те	из	тамнице	—	рече.	—	Буди
захвалан	кнегињи	Милици	и	бану	Твртку.	Можеш	их	сматрати
за	своје	добротворе,	али	не	очекуј	да	ћемо	ми	променити	став
према	њима.	Лазар	и	Твртко	с	нама	се	не	могу	мерити.	Они	то
знају.	 Због	 тога	 желе	 да	 нам	 се	 удворе,	 као	 што	 и	 приличи
слабијима	према	јачем.

—	Спасла	ме	је	Достана	—	рече	Тома.	—	Њена	мудрост	и
вештина	злата	вреде.	Најпре	је	придобила	кнегињу	Милицу	да
јемчи	 за	 мене,	 а	 онда	 је	 Влатка	 Вуковића,	 вођу	 банових
поклисара,	 залудела	 својом	 лепотом…	 Да	 тога	 није	 било,
остадох	ја	доживотно	у	тамници…	Него,	и	она	ће	нам	доћи…

—	Гле!	—	прену	се	Томанија.



—	Договорили	смо	се	да	побегне	од	свога	новог	вереника,
Влатка	 Вуковића.	 То	 неће	 бити	 лако.	 Али	 Дебели	 Мршевић
познаје	путеве	и	странпутице	по	Босни.	Надајмо	се	да	ускоро	и
Достану	видимо	овде.

Жупан	 и	 његова	 супруга	 су	 се	 згледали,	 мрштили	 и
гунђали.	Тома	то	примети	и	насмеја	се:

—	Знам	да	сте	је	силом	заручили	за	витеза	Гаврила.
Испричала	ми	је	и	да	је	побегла	од	вас.	Али	то	не	смета	да

се	девојка	врати	својима.
Три	недеље	доцније	Достана	и	Дебели	Мршевић	били	су	у

Ужицу.
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—	 Девојци	 опраштамо	 јер	 није	 ратник	 —	 говорио	 је

жупан.	—	Али	Дебели	Мршевић	је	бегунац.	Он	мора	искусити
казну.	Добиће	тридесет	батина	и	живеће	у	тамници	на	тврдом
хлебу	и	води.	Кад	будемо	увидели	да	се	поправио,	пустићемо	га
на	слободу	и	опет	поставити	за	тамничара.

Узалуд	 се	 Достана	 заузимала	 за	 дебелог	 момка.	 Жупан
остаде	при	своме.

Истога	дана	Добривоје	Макања,	сад	већ	мајстор	тамничар,
ударио	је	своме	бившем	старешини	тридесет	штапова.	Иако	са
сузама	у	очима,	нови	тамничар	је	водио	рачуна	да	сваки	ударац
буде	жесток,	јер	је	казна	извршена	пред	жупаном.

Тако	 се	 Дебели	 Мршевић,	 добро	 нагњечен,	 нађе	 у
тамници,	где	је	имао	да	живи	на	тврдом	хлебу	и	хладној	води.
Да	би	казна	била	што	тежа,	жупан	је	наредио	да	га	затворе	са



себрима,	 похватаним	 бегунцима.	 Њих	 је	 Мршевић	 некад
сладострасно	 злостављао.	 Због	 тога	 је	 теже	 подносио	њихово
присуство	 него	 тамницу.	 Себри	 су	 му	 се	 ругали,	 сипали	 му
воду	на	 главу	 кад	 заспи,	 крали	му	 хлеб	и	 извлачили	 сламу	из
поздера.	Бивши	тамничар	је	све	подносио,	јер	је	знао	колика	је
себарска	мржња	према	њему.

—	 Све	 се	 изопачило!	—	 гунђао	 је	 Дебели	 Мршевић.	—
Хоће	да	се	испуне	речи	оца	Василија	што	их	је	читао	у	светим
књигама:	приближава	се	смак	света.	Због	тога	треба	журити	са
осветом.

Он	се	није	осветио	ни	за	оне	прве	батине.	У	међувремену
дошле	 су	 и	 друге,	 и	 тамница	 и	 себри	 за	 вратом,	 који	 му	 се
ругају,	цере	се	на	његове	патње	и	понижења.	Због	тога	је	дању
смишљао,	 а	 ноћу	 сањао	 како	 да	 се	 освети	 жупану.	 Међутим,
његова	жеља	за	осветом	ускоро	се	проширила	на	три	лица.

Једнога	 дана	 дође	 му	 у	 тамницу	 жупанова	 супруга
Томанија.	Дебели	момак	претрну	кад	је	виде.	Жена	га	зграби	за
врат,	изведе	у	ходник	и	прислони	уза	зид.

—	Овде	 ћемо	 разговарати!	—	 рече.	—	 Пред	 себрима	 ни
реч	не	желим	да	прословим	о	томе…

У	полумрачном	ходнику	очи	су	јој	злокобно	севале:
—	Украо	си	ми	свету	књигу,	сотоно!	—	отпоче.
—	Где	је	моја	света	књига,	антихристе	проклети?
—	Каква	света	књига!	—	одврати	дебели	момак.
—	Бог	нека	ме	згромоше	ако	сам	је	икада	видео.
—	Згромосаћу	 те	 најпре	 ја!	—	дрекну	жена	и	 заокупи	 га

шамарима.	—	На	вешала	ћу	те	отерати,	ти,	набубрели	пацове!
Тукла	 га	 је	шамарима	и	песницама	по	 глави,	 а	ногама	по

трбуху,	коленима	и	цеваницама:
—	Где	је	света	књига!	—	викала	је.



—	 Продао	 сам	 је	 певачу	 Византинцу	 за	 два	 сребрна
перпера	—	најпосле	рече	момак.

—	А,	тако!	—	просикта	жена	и	учеста	с	шамарима.
Нови	 тамничар,	 Добра	 Макања,	 стајао	 је	 по	 страни,

шмрктао	и	гутао	сузе.	Жалио	је	свога	бившег	старешину.
Два	дана	после	тога	из	тамнице	га	извуче	витез,	црни	Гага.

С	мало	речи	и	много	удараца	канџијом,	Гага	искали	свој	бес	на
дебелом	момку:

—	Испред	носа	си	ми	одвео	девојку	и	побегао	с	њом!	—
рече.	—	Седам	душа	да	имаш,	све	ћу	истерати	из	тебе.

Тако	је	Дебели	Мршевић	стекао	и	трећег	непријатеља	коме
треба	да	се	свети.

Истога	 дана	 у	 тамницу	 уђе	 жупан	 Алтомановић.	 Кад	 га
видеше,	 себри	 као	из	 једног	 грла	 заграјаше	молећи	милост	 за
себе,	а	казну	за	Мршевића.

—	Смилуј	се,	племенити!
—	 Пуста	 нас	 на	 слободу!	 Дебелог	 тамничара	 казни!

Стално	нас	наговара	да	те	убијемо	и	да	с	њим	побегнемо	у	бели
свет.

—	То	вас	је	наговарао?	—	зажмири	жупан.
—	То,	небеског	нам	видела!
—	 Врло	 добро!	 Таква	 је	 његова	 захвалност	 за	 со	 и	 хлеб

што	је	појео	у	мојој	кући.
Обративши	се	новом	тамничару,	жупан	рече:
—	Чујеш,	Макања…	Води	Дебелог	и	затвори	га	у	самицу.

Сутра	ћемо	га	послати	на	вешала.
Пренеражени	 Добра	 и	 запањени	 Мршевић	 без	 речи

изађоше,	пређоше	ходник	и	уђоше	у	тамницу	преко	пута.	Мало
затим,	 затворивши	врата	 за	 собом	и	намакнувши	резу	и	клин,
Добра	 се	 врата	 међу	 себре,	 који	 су	 молећивим	 погледима



преклињали	жупана	да	се	смилује	на	њих.
Али	 правда	 жупана	 Алтомановића	 и	 овога	 пута	 је

запрепастила	 и	 себре	 и	 тамничара.	 Он,	 не	 подижући	 глас,
издаде	кратку	заповест:

—	 Добривоје,	 ови	 момци	 почели	 су	 да	 размишљају	 о
издаји,	 убиству	 и	 бекству.	 Због	 тога,	 ударићеш	 сваком	 по	 пет
батина,	да	им	истераш	из	главе	нечасне	мисли!

Нови	тамничар	зину	да	нешто	каже,	али	га	страшни	поглед
жупана	ућутка.
	

*

	
Захваљујући	 случају	 погубљење	 Дебелог	 Мршевића	 је

одложено.	 Тога	 дана	 у	 град	 Ужице	 стигоше	 гласници	 на
премореним	 коњима	 и	 донеше	 вест	 да	 је	 у	 Конављу	 избила
побуна.	Нижа	 властела	 и	 себри,	 дочепавши	оружје,	 извршили
су	 напад	 на	 четири	 постаје,	 побили	 посаде	 и	 прете	 да	 целу
област	откину	од	земље	Алтомановића.

Жупан	 сместа	 позва	 у	 савет	 најистакнутије	 витезе.
Навикнути	 да	 без	 поговора	 слушају	 речи	 свога	 господара,
ратници	примише	упутство	и	наређење.

—	Кад	 је	побуна	у	питању	—	рече	на	 крају	жупан	—	не
сме	се	имати	поверења	у	сваког.	Због	тога	ћемо	кренути	одавде
ратнике,	 сигурне	 и	 поуздане.	 Имамо	 их	 доле	 у	 насељу	 крај
Ђетиње	преко	две	хиљаде.

—	 Гаврило	—	 обрати	 се	 жупан	 црном	 витезу	—	 сместа
спремај	покрет,	јер	сваки	тренутак	је	драгоцен.

Трубач	 је	 у	 дворишту	 већ	 давао	 знак	 коњушарима	 да	 са



пашњака	 дотерају	 коње	 у	 насеље.	 Ужурбани	 ратници
растрчаше	се	да	се	спремају	и	оружају.

Витез	Гаврило	се	обрати	жупану:
—	Зар	морам	и	ја	с	вама?
—	 Мораш!	 —	 одврати	 жупан.	 —	 У	 тебе	 имам	 највише

поуздања;..	Али	знам	шта	те	тишти.	Пођи	са	мном!
Жупан	и	црни	витез	уђоше	у	Томину	одају.	Не	хотећи	да

пропусти	прилику	за	борбу,	жупанов	брат	се	ужурбано	спремао
да	се	прикључи	ратницима	на	путу	за	Конавље.

Гаврило	је	неколико	пута	прилазио	Достани	покушавајући
на	све	начине	са	придобије	њену	љубав.	Али	девојка	је	остала
хладна.	 У	 наступу	 беса	 црни	 витез	 искали	 своје	 јаде	 на
Дебелом	Мршевићу.	А	кад	га	спопаде	малодушност	и	очајање,
обрати	се	жупану	с	молбом	да	утиче	на	Тому.	Жупан	је	тешио
свога	љубимца,	одржавао	му	наду	и	обећавао	да	ће	све	учинити
да	девојка	припадне	њему.

Међутим,	изненадна	побуна	у	Конављу	и	жупанова	одлука
да	 лично	 поведе	 војску	 на	 ту	 страну	 бацише	 црнога	 витеза	 у
крајње	 очајање.	 Жупан,	 сажаливши	 се	 на	 њега,	 одлучи	 да
разговара	са	својим	братом,	да,	по	могућству,	примора	девојку
да	се	уда	за	његовог	љубимца.

Кад	уђоше	у	одају,	Тома	их	дочека	хладно	и	пословно,	чак
и	не	претпостављајући	зашто	су	дошли.

—	Хм!	Изненадна	посета!	—	прогунђа.	—	Спремам	се	за
пут,	па…	нисте	баш	најпогодније	време	изабрали!	Шта	је?

—	Стара	песма!	—	насмеја	се	жупан.	—	Мој	најомиљенији
витез	смртно	је	заљубљен.

—	Знам!	—	климну	Тома	главом.	—	Али	шта	ја	ту	могу?
—	Да	утичеш	на	Достану	да	се	уда	за	њега	—	рече	жупан.
—	Покушаћу!	—	 слеже	Тома	 раменима.	—	Што	 до	мене



стоји,	учинићу.	Ако	га	девојка	одбије,	ја	је	нећу	гонити…
Тома	приђе	вратима	која	су	делила	две	одаје.
—	Достана!	—	викну.
Скоро	нечујно,	девојка	се	створи	на	вратима.
—	Витез	Гаврило	опет	 тражи	твоју	руку	—	обрати	 јој	 се

отац.	—	Ако	си	вољна	да	се	удаш	за	њега,	ја	ти	нећу	сметати.
—	Данас	одлазимо	у	Конавље	да	угушимо	побуну	—	утаче

се	 жупан.	 —	 Гаврило	 иде	 с	 нама.	 Може	 се	 десити	 да	 тамо
погине,	па	није	добро,	ни	лепо,	да	оде	понижен	и	несрећан	богу
на	истину.

Достана	приђе	Гаврилу	и,	ухвативши	га	за	руку,	рече:
—	Оставите	нас	насамо.
—	Тако	ваља!	—	одушеви	се	жупан.	—	Сами	ви	то…	а	ми

ћемо	вас	већ	благословити!	Хајде,	Томо!
—	Напослетку…	—	безвољно	одврати	Тома.	—	Изгледа	да

ће	ипак	нешто	бити.
Браћа	Алтомановићи	изађоше	из	одаје.
Достана	и	црни	витез	ћутали	су	неко	време.	Изгледало	 је

да	 се	 обоје	 снебивају	 и	 да	 чекају	 ко	 ће	 први	 да	 отпочне
разговор.	Најпосле	девојка	проговори:

—	 Изгледа,	 витеже,	 да	 те	 је	 љубав	 према	 мени	 сасвим
залудела?

—	Залудела	и	убиће	ме	ако	и	даље	останеш	немилосрдна!
—	тронутим	гласом	одврати	витез.

Девојка	седе	на	миндерлук.	Кроз	узани	прозор	пробијали
су	 се	 зраци	 поподневног	 сунца	 и	 златили	 њену	 плаву	 косу	 и
истицали	 благо	 руменило	 на	 бледуњавом	 лицу.	 Крај	 дивно
извајаних	уста	појави	се	грч,	а	из	очију	блесну	сета.

Црни	 витез	 је	 неколико	 тренутака	 стајао	 засењен	 њеном
лепотом.	Онда	приђе	ширећи	руке	немоћно:



—	Зар	је	могуће	—	рече	—	да	се	иза	такве	лепоте	скрива
срце	 без	 осећања?	Кажи	ми,	 девојко,	шта	 да	 радим?	Могу	 ли
разбити	 презир	 који	 читам	 из	 твога	 погледа?	 У	 земљи
Алтомановића	 нема	 девојке	 која	 не	 би	 била	 срећна	 кад	 би
осетила	моју	наклоност	и	љубав.

—	Има	их	много.	Познато	ми	је.	Али	исто	тако	знам	да	си
понекој	 од	њих	 поклонио	 крајичак	 свога	 срца	—	 насмеши	 се
Достана.

—	Њима	крајичак,	 а	пред	твоје	ноге	бацам	цело	срце!	—
узвикну	 витез.	 —	 Зар	 има	 нешто	 што	 би	 се	 могло	 мерити	 с
мојом	љубављу!

—	Има	—	хладно	одврати	девојка.	—	Твоја	суровост!
—	Зар	има	витеза	ратника	који	није	суров?
—	 Уверен	 си	 да	 нема!	 Али	 твоји	 поступци	 показују

бездушност!	 Називаш	 се	 витезом,	 а	 не	 стидиш	 се	 да	 тучеш
човека	који	није	у	стању	да	се	брани.	Отишао	си	у	тамницу	и
истукао	Дебелог	Мршевића	иако	ти	ништа	рђаво	није	учинио.

—	Побегао	је	с	тобом!	—	пресече	је	Гаврило.
—	За	то	сам	ја	крива.	Позвала	сам	га	да	ми	буде	пратилац

и	он	је	пристао.	Ишао	је	са	мном	и	у	Босну,	мада	је	знао	у	какву
опасност	срља.	А	ти	си	га	истукао.

—	Тукла	га	је	најпре	Томанија.
—	Томанија	није	витез.
—	Жупан	га	је	осудио	на	вешала.
—	Зар	и	то!	—	скочи	Достана.	—	Мршевић	је	једини	човек

који	ми	верно	служи,	а	ви	хоћете	да	га	у	обесите!
—	То	 је	жупанова	жеља	и	одлука	—	одврати	Гаврило.	—

Требало	 је	 сутра	 да	 се	 изврши	 погубљење,	 али	 жупан	 је
одложио	 док	 се	 не	 вратимо…	 Него,	 нисам	 очекивао	 да	 наш
разговор	крене	у	том	правцу…	Молио	сам	те	да	ми	кажеш	шта



треба	да	радим	па	да	покренем	твоју	љубав.
—	Буди	милостив	према	немоћнима	и	чини	само	оно	што

доликује	правом	витезу.
—	Трудићу	се	—	насмеши	се	Гаврило.	—	Али	молим	и	за

твоју	милост.
—	Моја	милост	припада	ништима,	а	насилнике	и	силеџије

презирем.
Гаврило	 искриви	 уста	 и	 пакостан	 осмех,	 из	 очију	 му

блесну	злоба.	Он	приђе	девојци	и	унесе	јој	се	у	лице:
—	Значи,	 твоја	 наклоност	и	љубав	пре	 ће	 припасти	 коме

било,	само	не	мени?
Достана	климну	главом.
—	Једном	си	побегла	од	мене	—	стежући	зубе,	рече	витез

—	али	други	пут	ти	неће	поћи	за	руком.
—	Шта	је?	Хоћеш	да	ме	направиш	својом	робињом	?
—	То	желим,	али	не	могу,	јер	сам	одавно	сам,	постао	твој

роб.
—	Онда,	покоравај	се	мојим	наређењима.
—	 Верно	 и	 одано	 до	 смрти!	 —	 погну	 главу	 витез.	 —

Можеш	ме	и	убити	ако	желиш.
Девојка	се	осмехну:
—	Ја	убијам	само	у	одбрани.	Покушај	да	ме	силом	узмеш,

па	ћеш	осетити	мој	нож.
Сад	се	витез	насмеја:
—	 Зашто	 да	 узимам	 силом	 оно	 што	 ми	 се	 добровољно

даје?	 Твој	 стриц	 и	 стрина	 на	 мојој	 су	 страни,	 Тома	 се	 не
противи…	 Чим	 свршимо	 посао	 око	 угушивања	 буне,	 а	 то	 ће
бити	за	десетак	дана,	враћамо	се	у	Ужице,	и	ти	ћеш	бити	моја,
или	ничија.

Девојка	 осети	 у	 његовом	 гласу	 чврсту	 одлуку,	 трже	 се



мало	и	побледе.
Гаврило,	не	подижући	тон,	настави:
—	Откако	знам	за	себе,	ништа	ми	се	није	отело.	Увек	сам

био	први.	Сваку	жељу	 својом	 снагом	 сам	 задовољавао.	А	 ово
што	ме	сад	прогони	и	као	мора	дави	није	ми	жеља,	ни	страст.
То	је	лудило.	Осећам	да	ће	ме	одвести	у	пропаст.

Несрећни	витез	тронутим	гласом	заврши:
—	Живот	без	тебе	за	мене	је	гори	од	смрти.	Умрећу,	а	и	ти

са	мном,	јер	ме	прождиру	чежња	и	љубомора.
Достана	поче	да	губи	самопоуздање.	У	тренутку	помисли

да	 је	 опасно	играти	 се	осећањима	човека	који	 је	 готов	на	 све.
Знала	 је	 она	 колика	 је	 силовита	 и	 необуздана	 нарав	 црнога
витеза.	Од	његове	безобзирности	и	пренагљености	стрепели	су
сви	 на	 двору	 Алтомановића.	 Због	 тога	 одлучи	 да	 прибегне
лукавству.	 Приђе	 витезу	 и	 ухвати	 га	 за	 руку.	 Гледајући	 га
самилосним	погледом,	рече:

—	Изгледа	 да	 судбина	 неумитно	 везује	мој	 и	 твој	живот.
Покушаћу	да	свој	презир	према	теби	савлађујем.	Не	знам	да	ли
ћу	 те	 заволети.	 Не	 могу	 да	 говорим	 о	 љубави,	 јер	 та	 врста
осећања	досад	је	за	мене	остала	непозната.	Отпутуј,	витеже,	и
кад	се	вратиш,	надам	се	да	ћеш	ме	наћи	препорођену.	Гаврило
јој	обасу	руке	пољупцима:

—	 То	 је	 за	 мене	 доста!	—	 рече.	—	 Захваљујем	 ти,	 лепа
девојко.	 На	 путу	 и	 у	 борби	 твој	 лик	 ће	 ми	 бити	 увек	 пред
очима.	А	кад	се	вратим,	бићеш	моја?

—	Можда	—	осмехну	се	девојка.
Црни	витез,	срећан	и	задовољан,	изађе	из	одаје.

	

*



	
Те	 вечери	 браћа	 Алтомановићи	 кренуше	 с	 војском	 за

Конавље	 да	 угушују	 побуну.	 Заповедник	 коњице	 био	 је	 црни
витез	Гаврило.	Управу	над	градом	Ужицем	и	околином	жупан	је
поверио	Миљку,	самозваном	витезу.

Ратник	 се	 нађе	 у	 чуду	 бојећи	 се	 изненадног	 напада	 од
стране	кнеза	Лазара	и	Реље	Крилатог.	Због	тога	је	на	све	стране
слао	 мале	 одреде	 у	 извиђање	 и	 лично	 крстарио	 кроз	 област,
молећи	бога	да	се	жупан	што	пре	врати.	Краткоруком	ратнику
Алтомановићи	 су	 оставили	 свега	 осам	 стотина	 коњаника	 и
толико	 пешака.	 Уколико	 су	 дани	 пролазили,	 Миљково
неспокојство	све	више	је	расло.	Не	водећи	рачуна	шта	се	ради	у
граду,	нови	заповедник	сву	пажњу	обрати	на	даљу	околину.

За	 то	 време	 Достана	 је	 два	 пута	 обишла	 у	 тамници
Дебелог	Мршевића.	Њихов	разговор	био	је	кратак.	Договорили
су	 се	 да	 опет	 побегну,	 придобивши	 за	 себе	 и	 Добру	Макању.
Новом	 тамничару	 дозлогрдила	 је	 служба	 код	 жупана,	 па	 је	 с
одушевљењем	прихватио	понуду	за	бекство.

Једне	ноћи,	док	 је	Миљко	вршљао	са	својим	коњаницима
дуж	 Мораве,	 а	 Томанија	 сишла	 у	 насеље	 да	 јој	 једна	 баба
врачара	баје	и	прориче	будућност,	Достана,	Мршевић,	Добра	и
седамнаест	засужњених	себара	изађоше	из	подземног	ходника.
Убивши	два	стражара,	себри	отворише	капију	и,	не	осврћући	се
на	 своје	 заштитнике,	 шмугнуше	 у	 мрклу	 ноћ.	 Достана	 и	 два
момка	 појахаше	 коње	 које	 су	 тога,	 предвечерја	 спремили	 и
држали	привезане	у	једној	шумици.

Овога	пута	Достана	 је	имала	намеру	да	се	дохвати	земље
Реље	Крилатог.	Мада	је	изнад	свега	волела	свога	оца,	девојка	је
с	болом	у	души	увидела	да	његова	немарност	за	њу	значи	беду,
понижење,	а	можда	и	пропаст.



	



Глава	четрнаеста

	
	

Једнога	 јутра	 почетком	 месеца	 маја	 кренуо	 је	 из
Крушевца	 одред	 од	 педесет	 коњаника.	 Он	 се	 дохвати	 десне
обале	Западне	Мораве	и	тек	око	подне	окрете	према	југу.	Идући
северним	 падинама	 планине	 Копаоника,	 пред	 ноћ	 зађе	 у
Ибарску	клисуру.	То	је	био	уобичајени	пут	за	свакога	ко	је	хтео
из	 Крушевца	 за	 Нови	 Пазар.	 Кад	 месец	 изађе	 иза	 гребена
планине	Чемерно,	вођа	одреда	диже	руку	и	коњаници	стадоше.

—	Нећемо	путовати	ноћу	—	рече.	—	Прво,	нисмо	вештци
да	 се	 по	 месечини	 ломатамо	 кроз	 клисуру;	 друго,	 коњи	 се
морају	одморити,	а	уз	њих	и	ми;	треће,	може	нам	се	десити	да
нагазимо	на	разбојнике	Николе	Алтомановића.

—	 У	 праву	 си,	 витеже!	 —	 рече	 његов	 главни	 пратилац
затежући	 коњу	 узде.	 —	 Миран,	 липсао	 дабогда!	 Овакву
кљусину	 у	животу	нисам	 јахао.	Тврд	 је	 на	 зубу	и	 увек	 вуче	 у
супротном	смеру.

—	 Сјашите!	 —	 викну	 вођа	 ратницима.	 Они	 чуше	 само
одјек	 заповести,	 јер	 је	 река,	 набујала	 од	 топљења	 снегова	 по
планинским	 косама	 и	 јаругама,	 бучала	 преко	 преседластих
неравнина	у	кориту	и	ударала	о	стење	и	окуке.

Коњи	 стадоше	 копати	 предњим	 ногама,	 чуљити	 уши	 и
ширити	 ноздрве.	Осетивши	 воду,	 сви	 навалише	 према	 речном
кориту.

—	 Нећемо	 ложити	 ватре!	 —	 рече	 вођа	 одреда,	 Лазар
Мусић,	седе	на	земљу	и	ослони	се	леђима	на	један	камени	блок.



Главни	пратилац,	певач	Византинац,	спусти	се	поред	њега
стењући	и	држећи	се	за	крста.

Ратници	повезаше	коње	за	жиле,	пањеве	и	камене	испусте
који	 су	извиривали	из	 стрме	 обале,	 и	 намакоше	им	 зобнице	 о
врат.

—	Једите,	људи!	—	викну	Мусић.	—	Треба	да	будете	сити,
јер	 нас	 чека	 напоран	 пут.	 Сутра	 увече	 морамо	 бити	 у	 Новом
Пазару.	Знајте,	осим	предаха	коњима,	нема	више	одмора.

Ратници	 стадоше	 вадити	из	 торби	 хлеб	и	 суву	 сланину	и
одмах	почеше	јести.

Мусић	потрже	чутуру	с	вином,	натеже	је	и	добро	отпи.
—	 Помози,	 боже,	 нејаком!	 —	 рече	 пружајући	 чутуру

певачу.	—	Држи	—	рече	—	и	добро	потегни!	Вино	враћа	снагу
и	разбија	бриге	и	црне	слутње.

Византинац	одмахну	руком:
—	Никад	не	пијем	на	празан	стомак!
—	А	ти	најпре	једи!	Видиш	како	ја!
Мусић	 је	 сецкао	 сланину	 бритвом	 и	 слатко	 јео	 с	 хлебом.

Гледајући	бледо	лице	певачево,	насмеја	се:
—	 Како	 то	 изгледаш,	 човече?	 Скупио	 си	 уста	 као	 да	 си

појео	зољу	или	горку	јабуку!
—	Мука	ми	је	у	стомаку!	—	одврати	Византинац	окрећући

бледо	лице	према	месецу.	—	Дао	си	ми	најгорег	коња.	Утроба
ми	 се	 преврнула	 од	 трускања	 на	 седлу;	 а	 сад	 ми	 нудиш
сланину!

—	 Опроста	 —	 рече	 Мусић.	 —	 Сметнуо	 сам	 с	 ума	 твој
господски	сој!	Откуд	је	за	тебе	сланина	кад	си	навикао	да	једеш
печене	препелице	и	фазане	и	срнећи	бут	с	белим	луком.

Лазар	Мусић	 је	 знао	 због	 чега	 је	 певачу	 мука	 у	 стомаку.
Знао	је	да	је	Византинац	добар	јахач,	и	видео	га	је	толико	пута



како	 слатко	 једе	 сланину	 и	 како	 лакомо	 пије	 вино.	 Али	 исто
тако	било	му	је	познато	да	га	је	жупан	Алтомановић	уценио	и
обећао	 велику	 награду	 ономе	 ко	 му	 донесе	 главу	 или	 кожу
певача	Византинца.	Међутим,	 налазили	 су	 се	 на	 ивици	 земље
Алтомановића.	 Само	 река	 Ибар	 била	 је	 препрека,	 а	 њу	 су
жупанови	разбојници	прелазили	кад	год	им	се	прохте.

Дан	 раније	 кнезу	 Лазару	 је	 јављено	 да	 су	 у	 Нови	 Пазар
дошли	 турски	 поклисари	 да	 нуде	 откуп	 за	 четрдесет	 својих
ратника	 које	 су	 Иван	 Косанчић	 и	 његов	 стотинар	 Лабуд
заробили	 испод	Осоговских	 планина.	 Кнезу	 је	 било	 важно	 да
Лазар	 Мусић	 и	 певач	 Византинац	 стигну	 у	 Нови	 Пазар	 пре
одласка	поклисара.

—	Да	су	то	обични	ратници,	Турци	не	би	слали	поклисаре
с	откупом	—	рекао	 је	кнез.	—	Међу	заробљенима	Сигурно	се
налази	нека	важнија	личност.

Обративши	се	певачу,	кнез	рече:
—	 Ти	 си	 једини	 који	 засад	 знаш	 турски.	 Бићеш	 тумач.

Разговарај	с	Турцима	и	потруди	се	да	од	њих	понешто	дознаш.
Кнез	се	обрати	Мусићу:
—	 Сутра	 зором	 на	 пут,	 и	 журите	 да	 вам	 поклисари	 не

измакну.
Певач	је	примио	наређење	и	безвољно	кренуо	с	Мусићем.

Најпре	га	 је	наговарао	да	иду	обилазним	путем,	 јер	 је	хтео	да
избегне	границу	Алтомановића	области.

—	 Сутра	 пред	 ноћ	 морамо	 бити	 у	 Новом	 Пазару	 —
одврати	 Мусић.	 —	 А	 кад	 се	 будемо	 враћали,	 теби	 за	 љубав,
пристајем	да	макар	и	преко	Скопља	идемо	за	Крушевац.

—	Хм!	—	учини	певач	и	 замисли	се.	—	Ићи	ћемо	самом
ивицом	земље	проклетог	жупана.	Требало	је	да	поведемо	одред
од	пет	стотина	коњаника.	То,	знаш,	ради	спокојства.



—	 Ба!	 —	 узвикну	 Мусић.	 —	 Ни	 синовица	 покојног
Иноћентија	Шестог	није	водила	толику	групу	пратилаца.

—	Папа	нема	синовицу.	Оставио	је	два	синовца	—	одврати
певач.

—	 Место	 пет	 стотина,	 повели	 смо	 педесет	 —	 одврати
Мусић.	—	А	два	синовца	више	вреде	него	једна	синовица.

Тако	су	кренули	уобичајеним	путем,	на	големи	јад	певача
Византинца.

Седећи	 у	 клисури	 и	 слушајући	 хујање	 реке,	 два	 друга,
наслоњена	 леђима	 о	 камени	 блок,	 придремаше.	 Месец	 је
блистао	пуним	сјајем.	Под	његовом	бледом	светлошћу	сабласно
су	 се	 истицале	 громадне	 стене	 и	 густа	 жбунови	 купина	 и
дивљег	 гложја.	 На	 другој	 обали	 реке	 гурила	 су	 се	 квргава
стабла	 багрема	 и	 дивље	 шљиве.	 А	 горе,	 по	 ивици	 окомитих
стена	оцртавале	су	се	према	небу	високе	јеле,	смреке	и	борови.
На	 стени	 више	ратника	 одјекну	 глас	 болан	и	 вапијући,	 као	 да
неко	у	ропцу	запомаже.

—	Проклета	кукумавка!	—	прогунђа	певач.
—	Проклета	јесте,	али	није	кукумавка	него	дивља	мачка	—

додаде	његов	друг.
—	 Себи	 пред	 главу	 кукала!	 —	 мљацкајући	 устима	 и

протежући	се	рече	певач.
Низводно,	 на	 неколико	 стотина	 метара	 био	 је	 постављен

мост.	 Саградили	 су	 га	 себри	 тежаци	 који	 се	 нису	 плашили
жупанових	 ратника.	 Одабрали	 су	 место	 где	 су	 обале	 реке
највише	примакнуте	једна	другој	и	где	је	густо	шибље	закрчило
пролаз.	 Два	 овална	 јелова	 балвана,	 спојена	 ликом,	 себри	 су
називали	 мостом.	 На	 том	 месту	 Мусић	 је	 поставио	 осам
стражара.	Пенушава	 вода	 набујале	 реке	 јурила	 је	 само	 на	 два
педља	испод	балвана.



—	Чувајте	 то	место!	—	рекао	 је	Мусић.	—	Колико	 знам,
само	туда	се	може	прећи	река.	Осам	добрих	стрелаца	ту	могу
читаву	војску	задржати.	Кога	оборите	с	моста	неће	му	бити	ни
стрва	ни	јава.	Вода	ће	га	без	трага	однети.

Ноћ	 је	 одмицала.	 Сви	 ратници,	 осим	 певача,	 спокојно	 су
спавали.

У	неко	доба	Мусић	се	прену:
—	Шта	је?	Ко	је?
Пред	њим	је	стајао	вођа	стражара.
—	Шта	је?	—	понови	Мусић.
—	На	другој	обали	иза	шибља	и	јела	чују	се	гласови	људи

и	рзање	коња.
—	Наопако!	—	викну	певач.	—	Да	нису	жупанови?
—	Не	знам!	—	слеже	раменима	стражар.
—	 Имам	 нож	 у	 недрима!	—	 устаде	 певач.	—	 Пререзаћу

себи	грло	да	жив	не	паднем	у	руке	жупановим	зликовцима.
—	Чекај!	—	рече	Мусић.	—	Прво	да	видимо	ко	је	тамо	на

другој	 обали;	 а	 ти	 држи	 нож	 у	 приправности.	 Ако	 чујеш	 да
викнем	»бритва«,	одмах	почињи	да	се	кољеш.

Мусић	пробуди	неколико	ратника.
—	 Разбудите	 и	 остале	 —	 рече	 —	 и	 седлајте	 коње,	 па

полако	сиђите	до	моста.
Међутим,	пристиже	и	други	стражар.
—	Шта	је?	—	упита	Мусић.
—	Уходили	смо	—	одврати	момак.	—	Ја	и	Тиосав	прешли

смо	мост	 и	 кроз	шибље	 избили	међу	 јеле.	 Тамо	 у	 ували	 горе
две	ватре.	Око	њих	су	разбојници.	Има	их	преко	стотине.

—	Који	су?
—	Не	знамо.	Сви	носе	кожухе	и	шубаре	од	 јагњеће	коже.

Коње	су	раседлали	и	пустили	их	да	пасу.



—	Да	нису	жупанови?	—	упита	певач.
—	Нису!	—	одврати	Мусић.	—	Овога	пута	имаћемо	посла

с	разбојницима	друге	врсте.	Полази…
Ратници,	 водећи	 сваки	 свога	 коња,	 лагано	 кренуше

низводно	 према	 мосту.	 Петорица	 остадоше	 да	 чувају	 коње,	 а
остали,	један	по	један,	пређоше	на	другу	обалу.

—	Лукове	у	шаке	и	само	по	једну	стрелу	у	гомилу.	Онда	за
мачеве	—	рече	Мусић.	—	Где	је	певач?	Ваљда	је	остао	на	оној
обали?

—	Напротив!	Ту	сам.	Кад	нису	жупанови,	пошао	сам	и	ја..
Узео	сам	мач	од	једног	коњоводца.

—	Врло	добро!	—	тихо	рече	Мусић.	—	Сад	сви	к	земљи	и
бауљај!

Ратници	 се	 погнуше	 и	 један	 за	 другим	 кренуше	 кроз
шибљак.	 Кад	 стигоше	 међу	 јеле,	 полегаше	 и	 вукући	 се	 по
земљи	почеше	да	се	примичу	ували.

Лазар	 Мусић	 је	 лагано	 одмицао.	 Уз	 њега	 је	 био	 певач
Византинац.	Остали	ратници,	пузећи	по	земљи,	све	више	су	се
удаљавали	 један	 од	 другог.	 Полумесец	 тамних	 сенки
приближавао	се	ивици	јелове	шуме.

—	Нису	поставили	стражаре!	—	шапну	певач.
—	Нису!	—	одврати	тихо	Мусић.	—	Изгледа	да	су	 јаки	и

уздају	 се	 у	 своју	 снагу.	 Ако	 их	 изненадимо,	 биће	 и	 смеха	 и
плача.

Али,	неочекивано,	иза	једног	дебелог	стабла	десно	искочи
стражар:

—	Ко	је	тамо?	—	викну.
—	Ја?	—	чу	се	одговор.
—	А?
—	Ја!



За	тренутак	настаде	тишина.	Мусић	виде	како	један	његов
ратник	скочи	стражару	на	леђа.	Онда	падоше	обојица	и	настаде
комешање.

—	Шта	кажу?	—	упита	певач.
—	 Не	 знам!	 Сад	 су	 тек	 отпочели	 разговор	 —	 одврати

Мусић.
Опет	 завлада	 тишина.	Између	 оретких	 стабала	 напред	 се

видела	ливада	обасјана	месечином.	На	ивици	увале	указаше	се
четири	главе.

—	Чули	 су	 ларму	—	 рече	Мусић.	—	Стреле	 на	 тетиве	 и
трк!

Ратници	поскакаше	и	као	да	се	такмиче	ко	ће	пре	стићи	до
увале,	јурнуше	преко	пољане	осветљене	месечином.

Напад	 је	 био	 силовит.	 За	 неколико	 тренутака	 разбојници
нису	 стигли	 ни	 своје	 оружје	 да	 дочепају,	 а	 уз	 то	 су	 многи
спавали	опружени	по	земљи.

Кад	 стиже	 до	 увале,	 Лазар	 Мусић	 угледа	 страховиту
пометњу	 међу	 разбојницима.	 Једни	 су	 викали	 на	 сав	 глас
млатарајући	мачевима	и	луковима;	други,	буновни,	унезверено
су	 се	 освртали	 око	 себе	 не	 знајући	 шта	 да	 отпочну.	 Трећи
потрчаше	у	сусрет	нападачима.

—	По	три	стреле	у	гомилу!	—	викну	Мусић.
—	По	 три	 стреле!	—	дрекну	иза	њега	певач	Византинац.

—	 Затежите	 добро	 тетиве!	 Пуштајте	 стреле	 и	 бушите	 им
кожухе!

Изврсни	кнежеви	стрелци	најпре	осуше	по	онима	који	су
оздо	 потрчали	 према	 ивици	 увале	 и	 све	 их	 пообараше.	 Онда
стадоше	 пуштати	 стреле	 у	 гомилу	 доле,	 где	 су	 разбојници,
пренеражени	изненадним	нападом,	трчали	тамо-амо,	док	се	не
дохватише	 супротне	 стране	 увале	 и,	 гурајући	 се,	 нагоше	 у



бекство.
—	За	мачеве!	—	викну	Мусић	и	сјури	се	низ	падину.
Ратници,	одбацивши	лукове,	потргоше	мачеве	и	нагоше	за

њим.
Борба	у	ували	брзо	се	завршила.	Од	стотину	разбојника	ни

трећина	се	није	спасла.	Бацајући	се	на	гола	леђа	коња,	бегунци
се	дохватише	равног	поља	и	ускоро	их	нестаде	иза	жбунова	и
шумарица.

—	Какво	 јунаштво!	—	рече	Мусић	 гледајући	певача	 како
свој	крвав	мач	брише	о	кожух	једног	погинулог	разбојника.

Доиста,	Византинац	је,	док	се	вукао	по	земљи	међу	јелама,
извукао	 из	 недара	 »завезак	 против	 урока«.	 Узео	 је	 из	 њега
чесно	бела	лука,	појео	га	и	добио	надахнуће.

—	Пун	сам	смелости!	—	шапнуо	је	на	ухо	Мусићу.
—	 И	 мириса	 белог	 лука!	 —	 додао	 је	 витез.	 Међутим,

ратници	доведоше	заробљене	разбојнике.	Било	их	је	петнаест.
—	Шта	је	ово?	—	узвикну	Мусић.
—	Господе,	помилуј	нас	и	сохрани!	—	додаде	певач.
Међу	 заробљенима	 стајали	 су	 Дебели	 Мршевић,	 Добра

Макања	 и	 Достана.	 Певач	 је	 гледао	 у	 девојку	 са	 изразом	 на
лицу	као	да	је	спреман	да	кине.

—	Хлеба	и	воде	нам	дајте!	—	први	проговори	Мршевић.
—	Шта	сад	ово	значи?	—	упита	Мусић	девојку.
—	Побегли	смо	из	Ужица.
—	Опет?	—	рече	витез.
—	По	други	пут!	—	додаде	певач.
—	Није	 се	 друкчије	могло	—	настави	 девојка.	—	Пошли

смо	 према	 Новом	 Пазару,	 али	 нас	 ухватише	 разбојници.	 Не
питајте	колико	су	нас	намучили!	Воде	и	хлеба	дан	и	по	нисмо
окусили.



—	Какви	су	то	разбојници?	—	упита	Мусић.
—	Не	знам.	Чула	сам	да	су	имали	намеру	да	нас	продаду	у

робље	тамо	негде	код	Котора.
Дебели	Мршевић	и	Добра	Макања	већ	су	отпочели	да	једу

хлеб	 и	 сланину	 што	 су	 им	 Мусићеви	 ратници	 великодушно
дали.	Прихвати	се	јела	и	Достана.

—	Сам	вас	је	бог	послао!	—	рече,	а	сузе	јој	се	заблисташе
у	очима.

—	 Каква	 чедност!	 Каква	 лепота!	 —	 кршио	 је	 руке
Византинац.	—	Оне	лепотице	у	Цариграду	према	њој	изгледају
као	покисле	кокошке.

—	Ћути!	—	 тихо	 му	 добаци	Мусић.	—	 И	 не	 качи	 се	 за
Алтомановиће,	 јер	 ће	 те	 једнога	 дана	 притерати	 уза	 зид	 као
мачора.

—	У	праву	си!	—	прогута	пљувачку	певач.
Од	заробљених	разбојника	дознадоше	да	 је	то	била	група

састављена	 од	 преосталих	 пљачкаша	 три	 уништене	 дружине.
За	вођу	им	се	наметнуо	некакав	Арбанас	Сина,	који	се	назвао
Крста.	У	 дружини	 је	 било,	 осим	 одбеглих	 себара	 из	Србије	 и
Македоније,	 и	 Бугара	 и	 Арбанаса,	 чак	 и	 неколико	 Грка	 из
Византије.

Повезавши	 руке	 заробљеним	 разбојницима,	 ратници
напустише	 увалу,	 пређоше	 кроз	 јелову	 шуму,	 дохватише	 се
моста	и	један	за	другим	пређоше	на	другу	обалу.
	

*

	
Иван	 Косанчић	 је	 на	 свом	 имању	 задржавао	 турске



поклисаре	очекујући	од	кнеза	Лазара	налог	и	упутства	како	да
поступи	 према	 турским	 заробљеницима.	 Нестрпљиви
поклисари	 пет	 дана	 су	 чекали	 не	 могући	 да	 схвате	 зашто	 их
млади	српски	витез	не	доводи	у	везу	са	заробљеним	ратницима.

Најпосле	 стигоше	 Лазар	 Мусић	 и	 певач	 Византинац.
Косанчић	се	намргоди	кад	виде	Достану	и	Дебелог	Мршевића.
Али	га	Мусић	са	неколико	речи	увери	да	су	они	тренутно	ту.

—	Девојку	ћемо	послати	у	неки	манастир,	а	два	тамничара
гурнућемо	међу	твоје	себре.	Мислим	да	је	тако	најбоље	—	рече
Мусић.

Група	поклисара	бројала	је	четрдесет	ратника,	све	младих
и	наочитих	Турака.	Вођа	им	је	био	снажна	људина	од	тридесет
пет	година,	с	големим	брковима,	чупавим	веђама,	и	с	китицама
длака	које	су	му	сукљале	из	носа	и	ушију.

—	Какав	силан	делија	—	рече	Мусић.	—	Прави	ђогат!
—	 Досад	 смо	 се	 споразумевали	 надвикујући	 се	 и

млатарајући	рукама	—	рече	Иван.	—	Нешто	ми	стално	доказује
и	потура	под	нос	кесу	са	златницима.

—	Мој	 Иване	—	 одврати	 Мусић	—	 изгледа	 да	 вам	 је	 у
вршку	улетела	нека	крупна	риба.	Да	су	то	обични	ратници,	не
би	Турци	ни	репом	мрднули…	Уосталом,	одмах	ћемо	дознати	с
ким	имамо	посла.	Наш	певач	 објасниће	 се	 с	 поклисарима	 без
надвикивања	и	млатарања	рукама.

Певач	 оде	 међу	 поклисаре	 и	 ускоро	 се	 врати	 с	 њиховим
вођом.

—	Ево	га!	—	рече.	—	Име	му	је	Ибрахим	Алија	Заде	Зија
Ахмет.

—	 Јеси	 ли	 сигуран	 да	 је	 то	 само	 једно	 лице?	 —	 упита
Мусић.

—	Потпуно!	 Познавао	 сам	 једнога	 у	Малој	 Азији.	 Тај	 је



имао	четрнаест	речи	у	своме	имену.
Међутим,	Турчин,	 чувши	своје	име,	 стави	десну	шаку	на

груди	и	благо	се	поклони.	Иван	му	понуди	столицу.
—	Шта	 да	 га	 питам?	—	 упита	 певач	 седајући	 на	 клупу

према	вођи	поклисара.
—	Питај	 га	 зашто	 је	 дошао,	 а	 он	 ће	 већ	 одрешити	 своју

врећу	и	рећи	све	што	желимо	да	сазнамо.
Турчин	стаде	најпре	нашироко	причати	о	својим	прецима.

Помену	Алију,	који	се	још	у	време	Ертогрула	борио	за	слободу
и	прогонио	и	 таманио	Курде,	 све	док	 се	није	 славно	удавио	у
реци	Тигру.	О	претку	Ахмету	говорио	 је	с	много	више	жара	и
одушевљења.	 Ахмет	 је	 служио	 Осману,	 примио	 уз	 њега	 веру
Алахову,	носио	барјак	с	полумесецом	и	био	уведен	у	ред	спахи-
оглана.{39}	После	је	био	у	служби	Османовог	сина	Оркана,	све
док	 није	 заједно	 са	 султаном	 славно	 умро	 од	 куге	 у	 граду
Бруси.

—	 А	 ја,	 Ибрахим,	 славно	 служим	 нашега	 цара	 Мурата,
сина	Орканова,	Алах	нека	га	прати	и	чува	као	и	досад	што	је,	и
тражим	прилике	у	којима	могу	већ	стечену	славу,	своју	и	својих
предака,	да	увеличам	на	понос	и	корист	свога	народа.

Певач	је	редом	све	преводио.	Мусић	и	Косанчић	климали
су	главама	и	безвољно	одобравали.

—	Чудан	свет!	—	рече	Мусић.	—	Код	њих	се	славно	живи,
славно	 служи,	 славно	 ратује,	 славно	 се	 дави	 у	 реци	 и	 славно
умире	од	куге.

Обративши	се	певачу,	Мусић	додаде:
—	Реци-дер	томе	делији	да	ценимо	њега	и	његове	претке,

али	нека	пређе	на	 ствар	и	нека	каже	 зашто	 је	дошао	пре	него
што	помремо	слушајући	о	његовој	слави	и	господштини.	Њему
се	журило,	и	нама	се	жури.



Али	 стрпљење	 Мусића	 и	 Косанчића	 тек	 је	 имало	 да
издржи	пробу.	С	неколико	речи	певач	се	оправда:

—	Морам	 му	 говорити	 о	 својим	 прецима,	 иначе	 ме	 неће
ценити	ни	колико	прегршт	ситног	пасуља.

—	А,	тако!	—	рече	Мусић	и	наслови	главу	на	зид.	—	Само
запни	и	причај.	Али	немој	да	 заборавиш	да	међу	своје	претке
угураш	и	византијског	цара	Михајла	Муцавог.

Турчин	је	с	пажњом	слушао	хвалисање	певача	Византинца
не	 показујући	 знаке	 неверовања.	 У	 једном	 тренутку	Мусић	 и
Косанчић	 приметише	 на	 његовом	 лицу	 знаке	 саучешћа.
Напослетку	певачу	пође	за	руком	да	гане	турског	поклисара.

—	Шта	ли	си	му	налагао?	—	упита	Мусић.
—	Рекао	сам	да	сам	ваш	роб!
—	Гле!
—	Јер	се	може	десити	да	се	једног	дана	нађем	међу	њима.
—	И	 наћи	 ћеш	 се,	 хуљо!	—	 насмеја	 се	Мусић.	Најпосле

разговор	пређе	на	откуп	заробљених
турских	ратника.
—	 Има	 их	 четрдесет	 —	 рече	 Турчин.	 —	 За	 сваког	 вам

нудимо	по	десет	 златника.	Али	их	најпре	доведите	пред	наше
очи.	Да	видимо	како	изгледају…

Косанчић	нареди	 једном	стотинару	да	доведе	сужње	пред
кућу	и	да	им	нареди	да	седну	на	земљу.

—	Питај	га	ко	су	заробљеници	—	рече	Иван	певачу.
—	 Обични	 ратници	 —	 одврати	 Турчин.	 —	 Али	 наш

султан,	Алах	нека	га	чува	и	штити	као	и	досад	што	 је,	 својом
добротом	 подражава	 древном	 персијском	 цару	Киру.	Он	 чини
племенита	 дела	 где	 год	 се	 укаже	 прилика.	 Ето,	 сад	 и	 просте
ратнике	откупљује.

—	И	треба,	и	треба!	—	заклима	главом	Мусић.



—	Сужњи	су	пред	кућом	и	седе	на	земљи	—	рече	стотинар
улазећи.

Засужњени	 турски	 ратници,	 сви	 у	 оковима,	 седели	 су	 на
трави.	Иако	су	свега	пет	недеља	били	робови,	неки	међу	њима
добили	су	туп	израз	на	лицу.	Убледели	и	запуштени,	седели	су
и	 немарно	 гледали	 стражаре	 који	 су	 са	 исуканим	 мачевима
стајали	око	њих.	У	групи	се	налазио	један	плавокоси	младић	од
двадесетак	година.	По	нежним	цртама	на	лицу,	неустрашивом
погледу	 и	 пркосном	 држању	 лако	 се	 могло	 видети	 да	 је
господског	соја.

—	Погледај	оног	младића!	—	обрати	се	Мусић	Косанчићу.
—	Тај	сигурно	није	обичан	ратник.

Међутим,	 сужњи	 се	 пренуше	 кад	 угледаше	 турског
стотинара	 међу	 српским	 витезима.	 Очи	 им	 синуше,	 а	 нада
озари	лице.

—	 Дошао	 сам	 да	 вас	 откупим!	 —	 рече	 им	 Ибрахим.
Сужњи	зажагорише:

—	Нека	је	слава	Алаху	и	великом	падишаху	Амурату!
—	Нудим	по	десет	златника	за	главу	—	обрати	се	Турчин

певачу.
—	 Реци	 му	 да	 примамо	 понуду	 —	 добаци	 Мусић

Византинцу.	—	Даћемо	 му	 све	 робове,	 осим	 оног	 плавокосог
младића.

Кад	 чу	 овај	 захтев,	 Ибрахим	 се	 намргоди,	 па	 севајући
очима	рече:

—	Откупљујем	све	или	ниједног!
—	Врло	добро!	—	одврати	Косанчић.	—	Можеш	му	рећи

да	 се	 слажемо	 с	 њим.	 Робове	 му	 не	 дамо.	 Продаћемо	 их
млетачким	трговцима	да	буду	веслачи	на	дуждевим	галијама.

Ибрахим	разумеде	Иванове	речи,	трже	се	и	плану.



Али	кад	му	поглед	паде	на	плавокосог	младића,	смири	се	и
благо	се	обрати	певачу:

—	 Због	 чега	 твоје	 газде	 хоће	 да	 задрже	 младог	 ратника?
Његова	 глава	 није	 драгоценија	 од	 осталих.	 И	 за	 њега	 плаћам
десет	златника	и	нека	буде	крај	нашем	разговору.

—	Ко	је	младић	и	коме	роду	припада?	—	упита	Мусић.
—	Зар	је	то	важно?	—	испрси	се	Ибрахим.
—	Нећемо	га	дати	док	нам	не	одговориш.
—	Плаћам	за	њега	петоструку	цену	и	будите	проклети!	—

плану	Турчин.
—	Цена	није	важна.	Хоћемо	да	дознамо	кога	смо	заробили.

То	је	све	—	рече	Мусић.
—	Зашто	радите	себи	о	глави?	—	умеша	се	младић.	—	Јер

онога	 тренутка	 кад	 дознате	моје	 име,	 знајте	 да	 сте	 потписали
себи	смртну	пресуду.	 Ја	се	нећу	смирити	док	не	уништим	ово
насеље	и	све	живо	на	њему.	Ако	сте	на	моју	личност	ударили
срамни	 печат	 ропства,	 немојте	 захтевати	 да	 то	 урадите	 и	 на
моје	 име.	 Зато	 примите	 откуп	 и	 пустите	мене	 и	моје	људе	 на
слободу.

—	Пази	сад!	—	прену	се	Мусић.	—	Овај	младић	мисли	да
смо	 ми	 шарени	 петлићи,	 а	 он	 јастреб	 кокошар.	 Нећемо	 га
пустити	 док	 не	 дознамо	 ко	 је,	 макар	 му	 морали	 поткресати
канџе	и	ставити	омчу	на	кљун.

Обративши	се	стотинару,	Мусић	додаде:
—	 Издвој	 тога	 младог	 лепотана	 из	 групе	 и	 доведи	 га	 за

нама	у	кућу.
У	 великој	 одаји	 поседаше	 за	 сто:	 Ибрахим,	 плавокоси

младић	у	оковима,	Мусић,	Косанчић	и	певач.
Мусић	се	загледа	у	младића.	Он	издржа	поглед	и	пркосно

рече:



—	Шта	хоћете	од	мене?
—	 Преводи!	 —	 обрати	 се	 Мусић	 певачу.	 Византинац	 је

усредсредио	сву	пажњу	да	ухвати
сваку	 реч	 и	 да	 што	 тачније	 преводи.	 После	 подужег

натезања	 турски	 поклисар	 и	 плавокоси	 младић	 попустише.
Младић	је	син	Евренос-беја,	Муратовог	емира	који	је	у	бици	на
Марици	 изненадио	 Србе	 и	 до	 ноге	 их	 потукао.	 Поклисар	 се
бојао	 да	 се	 српски	 витези	 не	 свете	 сину	 због	 очеве	 победе.
Напослетку	Ибрахим	поклисар	рече:

—	 Сад	 знате	 ко	 је	 млади	 витез.	 Уздам	 се	 у	 вашу	 част	 и
поштење	 правих	 ратника,	 и	 молим	 да	 не	 злоупотребите	 наше
добронамерно	признање.	Његов	отац,	велики	емир	Евренос-беј,
наложио	 ми	 је	 да	 се	 нипошто	 не	 враћам	 у	 град	 Брусу	 без
његовог	 сина,	 живог	 или	 мртвог.	 Сад	 тражите	 откуп	 колико
хоћете.	Добићете	га.

—	Добићете	откуп	—	додаде	младић	—	а	уз	њега	и	моју
витешку	 реч	 да	 ћу	 вам	 се	 осветити	 због	 понижења	 које	 сам
овим	 ропством	 претрпео.	Љагу	 срама	 за	живота	 ћу	 опрати	 са
свога	 имена.	 Ја	 сам	 син	 великог	 Евренос-беја	 и	 припадам
спахи-огланима	 који	живе	 витешки,	 а	 умиру	 поносни	 и	 чиста
имена.

—	Нећемо	се	светити	сину	Евренос-беја.	За	њега	ћеш,	као
и	за	остале	робове,	дати	десет	златника	—	рече	Косанчић	вођи
поклисара.

—	Алах	је	с	нама!	—	узвикну	Ибрахим	вадећи	голему	кесу
из	 недара.	 Сав	 радостан,	 Турчин	 одмах	 стаде	 да	 одбројава
новац.

По	наређењу	Мусића	стотинар	поведе	младића	ка	излазу.
—	 Скините	 им	 свима	 окове!	 —	 довикну	 за	 њим.

Плавокоси	 младић	 пође	 намргођен.	 Незадовољан,	 он	 добаци



неколико	речи	вођи	поклисара.
—	Шта	каже?	—	упита	Косанчић.
—	 Увређен	 је	 што	 сте	 га	 проценили	 на	 свега	 десет

златника,	као	и	остале	ратнике	—	одговори	певач.
Међутим,	Ибрахим	откупи	по	ниској	цени	и	коње	који	су

Косанчић	и	његови	ратници	похватали	после	борбе.
Док	су	робовима	скидали	окове,	певач	се	обрати	Ибрахиму

и	сину	Евренос-беја.	Молећивим	гласом	Византинац	је	салетао
Турке	да	и	њега	 откупе,	 јер	му	 је	 ропство	код	 српских	 витеза
дозлогрдило.	Вођа	поклисара	пружи	му	златник	и	рече:

—	Ти	ниси	под	Алаховом	заштитом.	Брини	се	сам	за	своју
судбину.	 Ако	 те	 неки	 хришћански	 газда	 не	 откупи,	 скупљај
новац,	пару	на	пару,	па	се	откупи,	или,	како	ми	се	чиниш	вешт,
улучи	прилику	и	побегни.

Певач	остаде	снуждена	лица.	Преврћући	добијени	златник
на	длану,	добаци	на	турском.

—	 Према	 услузи	 коју	 сам	 вам	 учинио	 захвалност	 је
ништавна.

Ибрахим	 му	 окрете	 леђа,	 а	 плавокоси	 младић	 га	 не
погледа.

Ускоро	Турци	појахаше	коње	и,	као	људи	који	никоме	нису
обавезни,	без	поздрава	напустише	имање	Ивана	Косанчића.

Истога	 дана,	 у	 пратњи	 од	 тридесет	 ратника,	 Достана	 је,
упркос	 опирању,	 упућена	 у	 манастир	 Лесново,	 а	 Дебели
Мршевић	и	Добра	Макања	међу	Косанчићеве	себре.

	



Глава	петнаеста

	
	

Док	 су	 остали	 великаши	 у	 Србији	 и	 Македонији
безбрижно	животарили	сваки	у	својој	области,	дотле	су	млади
витези	 кнеза	 Лазара	 својски	 прионули	 да	 стварају	 ратнике,
издржљиве	и	неустрашиве	борце.	За	годину	дана	браћа	Мусићи
утростручили	 су	 своје	 одреде.	 Дамјан,	 војвода	 од	 Сталаћа,	 са
својих	 поседа	 диже	младе	 себре	 тежаке,	 па	 и	 пастире,	 уврсти
их	у	војску	и	подвргну	строгој	дисциплини.	Кнез	Лазар	и	Вук
Бранковић	отворише	сваки	своју	ризницу	и	просуше	новац	на
куповину	добрих	коња	и	оружја.	Ковачнице	су	радиле	и	дању	и
ноћу,	а	кудељаре	и	ваљаонице	непрестано	су	избацивале	велике
количине	 пртеног	 платна	 за	 кошуље	 и	 ваљаног	 сукна	 за
чакшире	и	копоране.	Ратници	су	довлачили	у	градове	људску	и
сточну	 храну.	 Џелепи	 рогате	 марве	 догоњени	 су	 из	 Угарске,
Босне,	 Зете,	 чак	 и	 из	 Бугарске,	 и	 смештани	 по	 пашњацима	 у
близини	 насеља.	 Са	 коса	 и	 пропланака	 Шар-планине,
Копаоника	и	Скопске	Црне	горе	чобани	дигоше	чопоре	оваца	и
спустише	 их	 у	 низине,	 близу	 градова,	 у	 којима	 је	 врвело	 од
радника,	 неимара,	 зидара,	 каменорезаца	 и	 дунђера.	 Скопље,
Приштина,	 Вучитрн,	 Прокупље,	 Копријан,	 Болван,	 Сталаћ	 и
Крушевац	 појачаше	 зидове,	 бедеме,	 лагуме	 и	 обновише
мостове.	У	Моравској	Србији	нарасте	број	ратника	на	неколико
десетина	хиљада.	У	земљи	Вука	Бранковића	скоро	исто	толико.
У	 мориховској	 области	 само	 браћа	 Оливеровићи	 сакупише
четири	 хиљаде	 ратника,	 опремљених,	 наоружаних	 и	 добро



извежбаних	бораца.
Под	 надзором	 кнеза	 Лазара	 и	 Боровине	 Вукашиновића

израстала	је	снажна	војска.	Осигуравани	су	зидови	и	бедеми	на
градовима.

Млади	витези,	жељни	боја,	разбише	своје	одреде	на	мање
групе	 и	 заредише	 да	 чисте	 земљу	 од	 разбојничких	 дружина.
Неколико	 турских	 одреда,	 састављених	 од	 преко	 пет	 стотина
ратника	 пљачкаша,	 дочекани	 су	 у	Македонији	 и	 уништени	 до
последњег	 човека.	 Браћа	 Оливеровићи,	 Крајимир	 и	 Дамјан,
Милош	 Обилић	 и	 Иван	 Косанчић	 са	 својим	 ратницима
крстарили	 су	 од	 Дунава	 до	 Скадарског	 језера,	 и	 од	 Ниша	 до
Ђевђелије,	не	хајући	што	пролазе	кроз	области	турских	вазала.

У	 једном	 маху	 Дамјан	 Оливеровић,	 идући	 трагом
озлоглашене	разбојничке	дружине	коју	је	водио	Бугарин	Блаж,
продре	 у	 Зету.	 Као	 вуци,	 Дамјанови	 ратници	 гонили	 су
разбојнике,	 убијали	 или	 их	 хватали	 и	 вешали	 по	 дрвећу.
Запуштени,	 неиспавани	 и	 с	 грозницом	 у	 очима	 вукли	 су	 се
српски	 ратници	 на	 премореним	 коњима,	 све	 док	 и	 последње
остатке	 бегунаца	 нису	 уништили.	 Последњи	 паде	 Блаж,	 вођа
разбојничке	дружине.	Њега	уби	Дамјанов	стотинар	Андрија.

На	 ивици	 једне	 борове	 шуме	 у	 близини	 реке	 Мораче
ратници	 зауставише	 коње,	 раседлаше	 их	 и	 пустише	 да	 пасу.
Дамјан	 и	 Андрија,	 знајући	 да	 се	 налазе	 у	 области	 Ђурђа
Стратимировића,	 сматрали	 су	 да	 је	 свака	 опрезност	 излишна.
Они	дозволише	ратницима	да	се	раскомоте,	да	се	купају	у	реци
и	да	се	излежавају	на	трави.

Као	што	 бива	 у	 планинским	 пределима,	 сумрак	 се	 нагло
спуштао.	 Плавичаста	 измаглица	 изнад	 реке	 постајала	 је	 све
гушћа.	 Издалека	 се	 чуло	 довикивање	 људи,	 мукање	 крава	 и
лавеж	 паса.	 Низводно,	 по	 барама	 и	 локвама	 жабе	 отпочеше



своје	 уобичајено	 вечерње	 крекетање.	Шљуке	 и	 дивље	 пловке
прелетале	су	изнад	обала,	кружиле	над	реком	и	падале	у	густу
трску.

Јунско	сунце	добро	је	загрејало	земљу.	После	спарног	дана
настало	 је	 свеже	 вече.	 Уморни	 ратници	 спокојно	 поспаше	 по
трави.

Дамјан	Оливеровић	 је	 намеравао	 да	 сутра	 зором	 настави
пут	према	Рисну,	јер	је	уз	пут	дознао	од	зетских	себара	пастира
да	 се	 Бановић	Страхиња	 налази	 у	 том	 граду.	Не	 хотећи	 да	 се
излаже	 руглу	 и	 да	 уђе	 у	 град	 на	 челу	 одреда	 прљавих	 и
запуштених	ратника,	млади	витез	их	је	натерао	да	се	окупају	и
што	боље	могу	очисте	своја	одела.

—	 У	 Рисну	 ћемо	 се	 одморити,	 прехранити	 и	 напити
доброг	 вина!	—	 полугласно	 рече	 витез	 намештајући	 главу	 на
седло	и	мешкољећи	се	на	тврдој	 земљи.	Густ	мрак	спустио	се
на	земљу.	Крекетање	жаба	није	се	више	чуло.	Њега	је	заменило
клепетање	 рода	 које	 су	 у	 гломазним	 гнездима	 бајале	 изнад
својих	 прождрљивих,	 већ	 оперуталих	 младунаца.	 Песма
цврчака	и	уједначено	хркање	ратника	мешали	су	 се	 са	ветром
који	 је	отпочињао	да	хуји	међу	гранама	борова.	Повремено	се
чуло	фрктање	 спутаних	 коња	 и	 вруштање	 траве	 под	њиховим
зубима.

Млади	витез	осети	како	му	се	капци	на	очима,	отежали	од
умора,	склапају.	Један	коњ	зарза.	Он	се	прену	и	придиже	се	на
лактове.	 Други	 коњ	 је	 скакутао	 лупајући	 предњим,	 спутаним,
ногама	 о	 тврду	 земљу.	 Дамјан	 за	 тренутак	 прекоре	 себе	 што
није	поставио	страже.	Тада	примети	према	слабачкој	светлости
звезда	 како	 некакве	 сенке	 промичу	 између	 коња	 и	 нестају	 у
мраку.

—	Господе,	шта	се	ово	догађа!	—	прошапта	витез	крстећи



се.
—	На	ноге,	момци!	—	завика	Дамјан	из	свег	гласа,	скочи	и

потрже	мач.
Стотинар	 Андрија	 нађе	 се	 крај	 њега.	 Али	 је	 већ	 било

касно.	У	биваку	настаде	страховита	пометња.	Поспани	ратници
умирали	 су	 под	 ножевима	 и	 мачевима.	 Повици	 нападача
стапали	су	се	у	злокобни	хук.

—	 Овамо	 Оливеровићи!	 —	 покликну	 Дамјан	 и	 мачем
скроз	проби	једног	нападача.	Другог	закачи	песницом	по	лицу
и	одскочи	у	страну.

Стотинар	Андрија,	витлајући	мачем,	уби	двојицу	и	нападе
трећег.	Млади	ратник	добро	 је	 изучио	 вештину	борења	мачем
од	 Крајимира	 Оливеровића.	 Гневан	 на	 подмукле	 нападаче,
Андрија	је	задавао	муњевите	и	увек	смртоносне	ударце.

—	Напред,	Оливеровићи!	—	викао	је	крчећи	себи	пролаз.
Уз	њега	 се	помамно	борио	Дамјан,	 вичући	из	 свег	 гласа	 своје
име.

Борећи	се	 један	уз	другог,	млади	витези	приметише	своје
ратнике	 како	 им	 се	 придружују.	 Али	 у	 исти	 мах	 угледаше
испред	себе	густо	збијене	противнике.

—	 Пробијте	 се	 и	 трк	 низ	 реку!	 —	 тихо	 добаци	 Дамјан
Андрији.	 Млади	 ратник	 рече	 другом,	 овај	 трећем	 све	 до
четрнаест,	колико	их	је	било	на	ногама.

Штитећи	један	другом	бокове,	Дамјанови	ратници,	знајући
да	им	једини	спас	лежи	у	десници,	обарали	су	сваког	ко	им	је
дошао	надохват	мача.	Не	слутећи	ко	их	напада,	нити	мислећи
на	 то,	 борили	 су	 се	 једнодушно,	 насртали,	 док	 најпосле	 не
збунише	 противнике.	 Прескачући	 преко	 мртвих	 и	 рањених,
Дамјан	покликну:

—	За	мном,	Оливеровићи!	—	Одскочи	у	страну	и	шмугну



у	мрак.
За	њим	потекоше	остали	ратници.	Дамјан	се	сјури	до	реке

и	 дахћући	 застаде	 на	 обали.	 Уз	 њега	 је	 било	 свега	 седам
ратника.	Увидевши	 тек	 тада	 сву	 страхоту	пораза,	млади	 витез
се	ухвати	за	главу	и	узвикну:

—	Од	двеста	десет	људи	остало	нас	свега	осам!
—	Сатрли	су	нас!	—	додаде	Андрија.	—	Али	рањени	вуци

најжешће	се	боре	кад	осете	смрт.	Да	се	вратимо	у	борбу?
—	Чекај…	Стани,	да	се	мало	приберемо!	—	тихо	одврати

Дамјан.
Један	 од	 ратника	 поведе	 се	 и	 без	 гласа	 паде.	 Остали

притрчаше	 и	 стадоше	 му	 раскопчавати	 копоран.	 На	 грудима
угледаше	рану	од	мача.	Крв	је	истицала	на	махове.

—	Осветите	ме,	браћо!	—	тихо	рече	ратник	и	издахну.
—	Мртав?	—	упита	Дамјан.
—	Бог	нека	се	смилује	његовој	души!	—	одвратише	у	глас

ратници	скидајући	капе	и	крстећи	се.
—	Погледајте	ко	је!	—	добаци	Андрија.
—	Добросав,	манастирски	момак	из	Леснова	—	одговори

један	ратник.
Од	нападача	није	било	ни	гласа.	Држећи	још	увек	исукани

мач,	Дамјан	проговори:
—	 Проклета	 моја	 немарност!	 Узалуд	 је	 витез	 Боровина

говорио	 да	 се	 око	 бивака	 постављају	 страже	 макар	 били	 и	 у
пријатељској	земљи.

Хватајући	се	за	главу,	витез	додаде:
—	Страшно	искуство	и	прескупо	плаћено!
У	 тихој	 ноћи	 чуло	 се	 тупкање	 спутаних	 коња	 који	 су

скакутали	 по	 пољани	 изнад	 речне	 обале.	 Од	 места	 борбе
поветарац	 је	 доносио	 јауке	 и	 запомагање	 рањеника.	 Стотинар



Андрија	звизну	у	прсте,	двапут	кратко	и	трећи	пут	отегнуто.
—	Можда	је	још	који	од	наших	у	животу	—	рече	и	звизну

још	једном.
Са	 супротне	 стране,	 из	 борове	 шуме	 одазва	 се	 исти

звиждук.
Ратници	се	пренуше.
—	Још	их	има	у	животу!	—	обрадова	се	Дамјан.	—	Сваки

човек	сад	нам	је	драгоцен.	Останите	ту.	Отићи	ћу	до	бојишта	да
видим	да	ли	су	нападачи	још	тамо.

Ратници	 поседаше	 на	 земљу.	 Андрија,	 звиждећи
повремено,	 остаде	 стојећи.	 Потиштеност	 због	 изненадног
пораза	постепено	се	претварала	у	страх.	У	мрачној	ноћи	вода	у
речном	кориту	изазивала	је	неспокојство,	а	квргава	стабла	врба
на	 обалама	 сабласно	 су	 се	 гурила.	 Један	 млади	 ратник,
загњуривши	 главу	 у	 шаке,	 гласно	 је	 плакао.	 Његови	 другови,
притиснути	тешким	сазнањем	немоћи	и	усамљености,	нису	ни
покушавали	да	га	теше.	У	овај	поход	кренула	су	с	осталима	и
три	брата.	У	ноћном	препаду	двојица	су	погинула.	Остао	је	он
једини,	најмлађи	и	сам.

Међутим,	почеше	пристизати	ратници	којима	 је	пошло	за
руком	да	се	извуку	из	борбе	и	да	се	разбеже	по	боровој	шуми.
Најпре	 дође	 један	 прикрадајући	 се.	 Радостан	 што	 је	 међу
својима,	ратник	се	развика.	На	његов	глас	одазваше	се	и	други.
Ускоро	 их	 је	 на	 речној	 обали	 било	 тридесет	 пет.	 Врати	 се	 и
Дамјан.

—	 Нападачи	 су	 отишли!	 —	 рече.	 —	 Можемо	 наново	 у
бивак.

На	 четири	 истакнута	 места	 Дамјан	 постави	 по	 два
стражара.	Неколико	ратника	посла	да	хватају	 коње,	 који	 су	 се
растурили	 на	 све	 стране.	 Други	 наложише	 велику	 ватру	 и



стадоше	скупљати	рањенике.	Било	их	је	укупно	двадесет	и	два.
Од	њих	 су	 свега	 тројица	 припадали	 нападачима.	Сви	 су	 били
обучени	у	сива	одела	и	имали	капе	од	лисичије	коже,	с	длаком
окренутом	упоље.	Један	рањеник	умре	док	су	га	преносили	до
ватре.	Други	се	грчио	у	самртним	мукама.	Њему	је	мач	пробио
трбух.	Трећи	 је	имао	ране	на	бедру	и	левом	рамену.	Док	су	га
преносили	 према	 ватри,	 рањеник,	 извадивши	 из	 недара
скривени	нож,	измахну	и	добро	засече	мишицу	ратника	који	га
је	држао	за	ноге.

—	 Ах,	 змијо	 отровнице!	 —	 узвикну	 рањени	 Дамјанов
ратник.

Остала	двојица	потргоше	мачеве.
—	Стојте!	—	довикну	им	стотинар	Андрија.	—	Мачеве	у

корице!	Најпре	ћемо	хуљу	саслушати.
Рањеника	 довукоше	 до	 ватре	 и	 стадоше	 га	 загледати.

Чинило	 се	 да	 није	 старији	 од	 двадесет	 пет	 година.	 Мада
испрскан	 крвљу,	 изнурен	 од	 рана	 и	 с	 грозничавим	 погледом,
млади	ратник	се	подругљиво	смешио.

—	Нећете	имати	времена	да	ме	убијете	—	рече.
—	Много	ми	је	крви	истекло.	Умрећу…
—	Ко	су	нападачи?	Ко	им	је	вођа?	Одакле	су	дошли?	Због

чега	 су	 извршили	 напад?	 Куд	 су	 отишли?	 —	 сколише	 га
ратници	питањима.

—	 Ко	 сте	 ви?	 —	 промрмља	 ратник.	 —	 Видим	 вас	 као
утваре…

—	Ускоро	нећеш	видети	ништа!	Очи	ћемо	та	изгорети!	—
рече	стотинар	Андрија	стављајући	мач	у	ватру.

—	Зашто?	—	прену	се	рањеник.	—	Ја	више	нисам	од	овога
света!…	Воде	ми	дајте…

Дамјан	 му	 принесе	 устима	 своју	 чутуру.	 Рањеник	 отпи



неколико	гутљаја:
—	 Ми	 смо	 Алтомановићи	 —	 рече.	 —	 Гонили	 смо

бунтовнике	 по	Конављу…	Неки	 су	 бежали	према	 Зети,	 и	 ето,
наишли	смо	на	вас.	Наш	вођа…

—	Ко	је	он?	—	упита	Дамјан.
—	Заповедник	жупанове	коњице.	Зову	га	Гага…	Рекао	нам

је:	 »Оно	 су	 ратници	 кнеза	 Лазара.	 Напашћемо	 их.	 За	 сваког
убијеног	плаћам	по	пет	златника.«	И	ето!

—	Како	сте	знали	да	смо	овде?	—	упита	Андрија.
—	Наш	вођа	је	лично	уходио…	Познао	вас	је…
Рањеник	клону	и	изгуби	свест.
Међутим,	 остали	 ратници	 су	 увелико	 испирали	 и

превијали	 ране	 својим	 друговима.	 Осим	 неколико	 лакше
рањених,	 који	 су	 могли	 помало	 и	 да	 се	 крећу,	 дванаест	 их	 је
било	с	тешким	ранама.

После	 кратког	 саветовања	 Дамјан	 и	 Андрија	 увидеше	 да
нема	смисла	ићи	у	потеру	за	нападачима.

—	Црнога	Гагу	узимам	на	себе!	—	рече	Дамјан.
—	Имам	с	њим	да	пречистим	и	старе	рачуне.
—	 Ако	 га	 сретнем	 пре	 тебе,	 лишићу	 те	 задовољства	 да

укрстиш	мач	с	њим.	Ухватићу	га	живог	и	ставити	на	муке!	—
гледајући	смркнутим	погледом	одврати	Андрија.

Два	 рањеника	 нападача	 умрла	 су	 у	 току	 ноћи.	 У	 зору
ратници	 увидеше	 да	 су	 и	 од	 њихових	 четворица	 били	 мртви.
Оседлаше	 коње	 и	 скупивши	 разбацано	 оружје,	 прихватише
рањенике	који	нису	могли	на	ноге,	и	понеше	их	према	насељу.
Зетски	себри	свесрдно	прионуше	да	прихвате	рањене	ратнике	и
сместише	их	по	својим	колибама.

—	 Лечите	 их	 и	 негујте	 —	 рече	 Дамјан	 пружајући
старешини	насеља	кесу	са	стотину	сребрних	перпера.



—	Велике	паре	за	малу	услугу!	—	одврати	себар.
—	 Лечићемо	 рањенике	 и	 с	 божјом	 помоћу	 поставити	 на

здраве	ноге.	А	вама	ћемо	дати	хране	да	имате	напретек.
Дамјан	нареди	својима	да	оставе	десет	коња	за	рањенике,

па	поздрављајући	се	са	себрима,	рече:
—	Хтели	смо	у	 град	Рисан.	Али	сада	нас	ни	петина	није

остала.	Идемо	кући	поражени.
—	 Ко	 сте,	 витези?	 —	 упита	 старешина	 насеља	 држећи

капу	испод	мишке.
—	 Горе	 на	 пропланку	 више	 реке	 леже	 мртви,	 наши	 и

непријатељски	 ратници.	 Покопајте	 их,	 а	 своме	 господару
Бановић	 Страхињи	 реците	 да	 му	 желе	 свако	 добро	 поражени
витези	кнеза	Лазара.

—	Како?	Зашто?	Због	чега?	—	зажагорише	себри.
—	Због	глупости!	—	слеже	раменима	Андрија.
—	Ко	вас	осакати?	Ако	упита	господар,	шта	да	кажемо?
—	 Реците:	 Алтомановићеви	 разбојници!	 —	 одврати

Дамјан	и	ошину	коња.
	

*

	
Дамјан	 Оливеровић	 са	 остатком	 ратника	 удари	 на	 исток.

Идући	 северним	 падинама	 Комова,	 дохвати	 се	 Метохијског
поља	и	трећег	дана	стиже	у	манастир	Дечане.

Калуђери	 свесрдно	 прихватише	 свога	 пријатеља	 и
љубимца	 и	 одмах	 прионуше	 да	 праве	 мелеме	 и	 да	 лече
рањенике.

—	Нападнути	смо	ноћу,	на	спавању,	невитешки	и	срамно



поражени!	—	са	сузама	у	очима	говорио	је	Дамјан	игуману,	оцу
Спиридону.	—	Шта	 ће	 рећи	 моји	 другови	 кад	 дознају	 за	 овај
покор?

—	 Бог	 да	 прости	 мртве!	 —	 тешио	 га	 је	 калуђер.	 —	 А
живима,	ако	су	ваљани	и	племенити,	благослов	с	наше	стране.
Неплеменити	нападачи	заслужили	су	проклетство.

—	Море,	 ми	 смо	 проклети,	 кад	 нам	 је	 бог	 одузео	 памет!
Направили	смо	бивак,	а	нисмо	поставили	страже.	То	није	само
пораз.	То	је	брука!	—	ухвати	се	Дамјан	за	главу.	—	После	овога,
ко	ће	ми	поверити	ратнике	да	их	водим	у	борбу?	Томе	ни	гуске
не	треба	дати	на	чување	—	рећи	ће	свако,	и	то	с	правом.

—	 Не	 јадикуј!	 —	 умеша	 се	 стотинар	 Андрија.	 —
Ратниково	 је	 да	 побеђује	 или	 да	 буде	 побеђен.	 Данас	 и	 сутра
срећа	 је	на	 твојој	 страни,	прекосутра	 ти	окрене	леђа	па	млате
по	теби!	Још	је	најбољи	случај	ако	и	главу	читаву	изнесеш.

Десет	 дана	млади	Оливеровић	 је	 остао	међу	 калуђерима,
тешио	 се	 и	 падао	 у	 очајање,	 утерујући	 себи	 памет	 у	 главу.
Једанаестог	дана	одлучи	да	крене	према	Новом	Пазару.

Уз	 пут	 је	 млади	 витез	 смишљао	 начин	 како	 пред
друговима,	бар	донекле,	да	оправда	свој	пораз.	Дамјан	није	ни
слутио	колико	је	његова	несрећа	ништавна	према	ономе	што	се
догодило	 на	 поседу	 Косанчића.	 Син	 Евренос-беја,	 Мустафа,
кога	је	Иван	великодушно	пустио	на	слободу	уз	незнатан	откуп,
извршио	 је	 ноћни	 напад	 на	 Косанчића	 посед.	 Од	 зграда	 ни
половина	није	остала	читава,	а	себарско	насеље	претворило	се
у	 згариште.	 После	 незнатног	 отпора,	 Иванови	 ратници
разбежали	су	се	на	све	стране.	И	да	није	Стефан	Реља	дојурио
са	својим	коњаницима,	од	насеља	ни	трага	не	би	било.

Те	ноћи	престрашени	себри	дотрчаше	до	града	вичући	на
сав	глас:



—	Помилуј,	господару,	и	спаси!	Турци	нас	потаманише!
—	Какви	Турци?	—	довикну	вођа	стражара	с	бедема.
Међутим,	дотрчавали	су	и	други	себри,	и	нижа	властела,	и

ратници	на	коњима	и	пешице.	Запомажући,	тражили	су	помоћ
од	господара	Новог	Пазара.

—	 Сатреше!	 Побише!	 Све	 поклаше	 и	 попалише!
Помагајте!

На	 бедемима	 блеснуше	 буктиње.	 Стражари	 се
ускомешаше.	Неки	стадоше	викати	да	се	отвори	велика	капија
и	бегунци	пусте	у	град.

—	Ко	су	нападачи?	Где	су?	Од	кога	бежите?	—	учесташе
гласови.

Одједном	 на	 бедему	 настаде	 тишина.	 Све	 главе	 су	 се
окретале	 према	 господару,	 који	 се	 журним	 корацима
приближавао.	 Он	 се	 уз	 степенице	 испе	 на	 високи	 зид	 изнад
капије.	 Две	 буктиње	 осветлише	 целу	 фигуру	 витеза.	 С
раскреченим	ногама	и	 скрштеним	рукама	на	 грудима,	Реља	 за
тренутак	баци	поглед	по	бегунцима	и	викну:

—	Зар	вас	је	Иван	Косанчић	томе	учио,	да	бацате	оружје	и
да	бежите	испред	непријатеља?

—	 Бежимо!	 Главе	 спасавамо!	 Помагај,	 племенити…	 Ако
твој	 мач	 не	 буде	 за	 вратом	 Турцима,	 све	 ће	 нас	 сатрети	 —
завапише	бегунци.

—	Где	вам	је	господар?	—	упита	Реља.
—	Са	браћом	Мусићима	гони	разбојничке	дружине…
Иза	 високе	 букове	 шуме	 руменило	 се	 небо.	 Према

одсјајима	ватре	на	тихом	времену	густ	дим	се	беласао,	колао	и
као	 притиснут	 одозго	 разбијао	 се	 и	 ширио	 на	 све	 стране.	 На
неколико	хиљада	корака	од	града	почињало	је	да	гори	себарско
насеље,	 а	 уз	 њега	 властеоске	 куће	 и	 зграде	 на	 поседу	 Ивана



Косанчића.
Стефан	Реља	се	развика:
—	Отварајте	капију!	Коња	овамо,	ленштине!	Витез	истрже

рог	 из	 руке	 једног	 ратника,	 дуну	 силовито	 и	 стрча	 низ
степенице.	 Док	 се	 окренуо	 неколико	 пута,	 сеиз	 му	 приведе
коња,	штитоноша	му	пружи	мач	и	топуз.	Дунувши	још	једном	у
рог,	Реља	се	баци	на	коња	и,	не	осврћући	се	да	види	иде	ли	ко
за	њим,	замаче	у	мрак.	Двадесетак	коњаника	који	су	се	затекли
у	граду	сместа	изјурише	на	капију.	Звуци	рога	одјекивали	су	у
тихој	ноћи.	То	је	Реља	Крилата	позивао	своје	ратнике	који	су	се
затекли	код	ергеле.	Познавајући	добро	преку	нарав	господара,
ратници	поскакаше,	дочепаше	оружје	и	као	без	душе	потрчаше
коњима.	 Како	 је	 који	 узјахивао,	 отискивао	 се	 у	 галоп.	 Као
утваре	 јурили	 су	ратници	Реље	Крилатог	према	буковој	шуми
иза	које	се	небо	црвенело	од	пожара.

Од	Косанчићевих	ратника	у	првом	налету	Турака	изгинуло
је	 више	 од	 половине.	 Борећи	 се	 без	 реда	 и	 застрашени
мноштвом	 нападача,	 остали	 су	 се	 разбежали	 по	 шумовитим
косама	изнад	насеља.	Јауци	и	запомагање	пренеражених	људи,
жена	и	деце	у	себарском	насељу	зададоше	им	 још	већи	страх.
Кад	 зграде	 букнуше	 и	 кад	 пламени	 језици	 осветлише	 гомиле
Турака,	 Косанчићеве	 ратнике	 спопаде	 ужас	 и	 очајање.
Одједном	неки	продоран	глас	одјекну:

—	Људи,	тако	вам	бога,	погледајте!
Ратници	се	збише	у	гомилу	упирући	поглед	према	насељу.
—	Он,	сам	самцит,	Реља	Крилати!	—	викну	други	ратник.
—	А	нас	је	преко	стотине	и	побегли	смо	на	срамоту	и	себи

и	свом	господару!	—	довикну	трећи.
Реља,	јашући	на	помамном	вранцу,	улете	у	насеље	и	јурну

у	 гомилу	 Турака.	 Попут	 древних	 витеза	 луталица,	 силовити



ратник,	 закачивши	 узде	 за	 облучје	 седла,	 витлао	 је	 у	 десној
руци	 мач,	 а	 у	 левој	 топуз.	 У	 првом	 налету	 обори	 три
противника,	онда,	запаравши	остругама	коња	по	трбуху,	полете
другој	 гомили,	 разби	 и	 њу	 и	 зареди	 да	 сече	 мачем	 и	 млати
топузом	појединце	који	 су,	избезумљени	од	страха,	бежали	по
насељу.

—	 Шејтан,	 људи!	 —	 завикаше	 Турци.	 —	 Стрелама,
стрелама	и	копљима	на	њега	једног!

Турски	 ратници	 потргоше	 лукове,	 други,	 наперивши
копља,	стадоше	се	збијати	у	гомилу.	Међутим,	допадоше	оних
двадесет	ратника	из	града.	Њихови	полудивљи	коњи,	осетивши
бој	 и	 крв,	 свом	 жестином	 налетеше	 на	 гомилу	 престрашених
турских	копљаника.	Косанчићеви	ратници	сјурише	се	с	коса	и
пропланака	у	исти	мах	кад	у	насеље	почеше,	 један	за	другим,
улетати	Рељини	коњаници	који	су	кренули	од	ергеле.

Бојни	 повици,	 звекет	 оружја,	 вриштање	 рањених	 коња,
запомагање	 рањеника	 и	 пренеражени	 гласови	 тучених	 и
гоњених	турских	ратника	сливали	су	се	у	општи	хук	и	помаму.
Борба	 се	 водила	 страховитом	 брзином.	 Кроз	 дим	 и	 блесак
пламена	од	зграда,	као	утваре	пролетали	су	Рељини	коњаници.
Сваки	 се	 борио	 не	 водећи	 рачуна	 о	 осталима,	 као	 да	 је	 сам
самцат	 одлучио	 да	 сатре	 гомиле	 нападача.	 Косанчићеви
ратници,	 у	 жељи	 да	 са	 себе	 сперу	 љагу	 што	 су	 се	 у	 почетку
напада	 разбежали,	 јурили	 су	 по	 пољани	 и	 вијали	 по	 мраку
бегунце,	 пробадали	 их	 мачевима,	 или	 их	 хватали	 и	 живе
предавали	слугама	који	су	се	однекуд	умешали	у	борбу.

У	 једној	 повећој	 гомили	 Турака	 Реља	 Крилати	 угледа
заповедника	 Мустафу	 и	 сместа	 га	 нападе.	 Млади	 ратник,
уздајући	 се	 у	 своју	 вештину,	 потера	 коња	 и	 силовито
измахујући	мачем	први	отпоче	борбу.	Реља	га	пусти	да	направи



неколико	 замаха	 мачем.	 Обгонећи	 коња	 око	 противника,
страшни	 ратник	 у	 једном	 тренутку	 измахну	 мачем.	 Младом
Турчину	се	смрче	пред	очима,	рука	му	клону	и	испусти	мач.	У
исти	мах	Рељин	топуз	се	свом	силином	спусти	коњу	међу	уши.
Животиња	јекну,	раскорачи	се	и	паде	притиснувши	јахача.

—	Жива	хватајте!	—	дрекну	Реља	својима	и	навали	да	сече
Турке,	 који	 се	 пренеражени	 стадоше	 повлачити,	 док	 не
окретоше	коње	и	не	нагоше	у	бекство.

Од	 шест	 стотина	 педесет	 турских	 ратника	 у	 борби	 је
погинуло	 две	 трећине,	 сто	 пет	 заробљено,	 а	 осталима	пође	 за
руком	да	се	изгубе	у	мраку.	Гоњење	бегунаца	нико	не	предузе,
јер	је	била	ноћ	без	месеца.

Међутим,	Косанчићев	посед	претрпео	је	велику	штету.	Од
шест	зграда	остале	су	нетакнуте	само	две.	Две	су	изгореле	до
темеља,	 а	 две	 допола	нагореле	и	 срушене.	Властеоско	насеље
донекле	је	оштећено,	а	себарско	сравњено	са	земљом.	Око	пет
стотина	лешева	ратника,	слугу,	жена	и	деце	било	 је	растурено
на	све	стране.

После	 битке	 Стефан	 Реља	 искупи	 око	 себе	 све	 ратнике,
своје	и	Косанчићеве	и,	пресецајући	их	погледом,	рече:

—	Шта	 кажете,	 ви	 надути	 и	 прекаљени	 борци,	 што	 сте
стекли	 славу	 тукући	 се	 с	 разбојничким	 дружинама?	 Погните
мало	главе,	јунаци,	и	погледајте	покор	који	је	овде	учињен.	Ко
за	 ово	 чудо	 треба	 да	 одговара?	Иван	Косанчић,	 уздајући	 се	 у
вас,	отишао	је	у	војни	поход.	Шта	ћете	му	рећи	кад	се	врати?…
Ћутите?	Доиста	 немате	 чиме	 да	 се	 похвалите.	Преценили	 сте
себе,	 своју	 храброст	 и	 снагу,	 али	 сад	 сте	 увидели	 да	 царски
ратници	нису	исто	што	и	разбојници	са	падина	Шар-планине,
Комова	и	Јастрепца.

Обративши	се	својим	ратницима,	витез	настави:



—	А	ви?	Стизали	сте	на	бојиште	 један	по	 један!	Тако	ми
бога,	 ако	 тако	 продужите,	 мораћу	 последњој	 петорици	 да
одсечем	главе.

—	Чак	од	ергеле	смо	јурили!	Брже	се	није	могло!	Опет	смо
стигли	на	време!	—	завикаше	ратници.

—	 Стигли	 сте	 на	 време?	 —	 презриво	 одврати	 Реља.	 Да
није	било	оних	двадесет	из	града,	Турци	би	ме	засули	стрелама
и	копљима,	а	ви	бисте	стигли	да	ме	мртвог	однесете	у	град.

Господар	 Новог	 Пазара	 добаци	 мач	 и	 топуз	 своме
штитоноши	и	викну:

—	 Полазак!	 —	 Окренувши	 се	 према	 Косанчићевим
ратницима,	добаци:

—	 Заробљене	 Турке	 обесите!	 Кад	 не	 ваљате	 као	 борци,
ваљда	ћете	бити	бољи	као	џелати.

Реља	 потера	 коња	 касом.	 Поворка	 ратника	 отеже	 се	 за
њим.

Ускоро	 се	 по	 огорелим	 гранама	 дрвећа	 на	 поседу	 Ивана
Косанчића	 зацрнеше	 обешени	 трупови	 турских	 ратника.	 Али
међу	њима	 није	 било	 тело	младога	 вође	Мустафе.	Њега	 је	 од
Косанчићевих	слугу	преотео	Ибрахим,	 стотинар	Евренос-беја,
бацио	га	испред	себе	на	коња	и	умакао	гониоцима	у	мрак.

	



Глава	шеснаеста

	
	

Кнез	Лазар,	боравећи	на	двору	цара	Душана	као	логотет,
имао	је	прилике	да	увиди	колика	важност	лежи	у	законитости	и
избору	најодговорнијих	 великодостојника	 у	 држави.	 Због	 тога
се	 трудио	 да	 на	 своме	 двору	 у	 Крушевцу	 створи	 одабран	 ред
достојанственика,	у	лицу	војводе,	челника,	казнаца	и	логотета.
Исто	 тако,	 с	 великом	 пажњом	 бирао	 је	 и	 постављао
двородржице,	чиновнике	којима	 је	напредак	државе	био	изнад
личних	интереса.	По	угледу	на	 управу	у	Душановој	 царевини
кнез	 је	 изабрао,	 осим	 порезника,	 и	 глобаре	 и	 траваре.	 А	 по
узору	на	 владаре	 династије	Немањића	увео	 је	 свечане	повеље
са	 златним	 печатом	 и	 својеручним	 потписом	 црвеним
мастилом.	 На	 једном	 скупу	 достојанственика,	 на	 предлог
витеза	 Боровине	 Вукашиновића,	 преминулом	 цару	 Урошу
придодат	је	уз	име	атрибут	»светопочивши«.	Тако	је	последњем
Немањићу	одато	поштовање	достојно	његових	предака.

Процес	 регрутовања	 нових	 ратника	 и	 обнављања	 и
увећавања	 војске	 у	 Моравској	 Србији	 и	 Македонији	 био	 је
завршен.	 Витези	 су	 се	 определили	 и	 заклетвом	 кнезу	 Лазару
обавезали	 на	 доживотну	 службу.	 У	 сукобима	 са	 турским
пљачкашким	одредима,	који	су	све	чешће	долазили	из	Тракије,
и	с	разбојничким	дружинама	млади	витези	су	стекли	искуство.
У	 очекивању	 војних	 похода	 и	 борби	 већега	 замаха,	 они	 су	 у
доколици	 причали	 и	 препричавали	 своје	 доживљаје	 и	 губили
стрпљење.	 Међутим,	 нестрпљење	 се	 особито	 истицало	 код



простих	ратника,	којима	је	пљачка	била	важнија	од	славе.	Они
су	 у	 потаји	 гунђали	 замерајући	 старешинама	 што	 не
предузимају	 војни	 поход.	 Одвикнута	 од	 рада	 и	 домаћих
обавеза,	 нижа	 властела	 и	 себри	 слободњаци	 почели	 су	 себе
сматрати	 ратницима	 од	 заната.	 После	 свакодневних	 вежби	 у
руковању	мачем,	 копљем	и	 стрелом,	 увече	 су	 се	 скупљали	 по
крчмама,	 редовно	 пили	 кисело	 вино	 и	 веома	 скупу	 медовину,
хвалисали	 се,	 свађали	 и	 коцкали.	 Тако	 је	 морало	 бити,	 јер	 је
одлука	о	хитном	припремању	војске	сама	по	себи	упадљива,	па
су	 ратници	 због	 тога	 давали	 себи	 већу	 важност	 него	 што	 су
тренутно	 заслуживали.	 Осим	 тога,	 брзе	 одлуке	 такве	 врсте
нужно	стварају	ратну	психозу.	Међутим,	до	рата	није	долазило,
па	 је	 претила	 опасност	 да	 се	 пољуља	 морал	 у	 војсци	 и	 да
дисциплина	попусти.

Трговци	 из	 Византије	 и	 западних	 земаља	 и	 скитнице
проносили	 су	 веста	 да	 поред	 ратника	 из	 Мале	 Азије	 преко
Дарданела	 прелазе	 и	 њихове	 породице	 и	 да	 се	 све	 више
насељавају	 по	 пространим	 равницама	 Тракије.	 У	 иста	 мах	 до
Крушевца	 стиже	 глас	 да	 је	 Никола	 Алтомановић	 поклонио
Ђури	Балшићу	области	Конавље,	Требиње	и	Драчевицу.	Жупан,
бојећи	се	кнеза	Лазара	и	бана	Твртка,	лишио	се	чак	и	дохотка	о
светом	 Димитрију	 који	 су	 Дубровчани	 пренели	 на	 Балшића.
Великодушност	жупана	Алтомановића	темељила	се	на	нади	да
ће	у	невољи	добити	војну	помоћ	од	Ђуре	Балшића.

Онда	изненада	пуче	глас	да	је	кнез	Лазар	закључио	савез	с
угарским	 краљем	 Лудовиком	 I.	 Гласници	 су	 одлазили	 из
Крушевца	 и	 враћали	 се	 на	 премореним	 коњима.	 Путеви
поклисара	 свакодневно	 су	 се	 укрштали	 кроз	 Србију,
Македонију,	 Босну,	 Зету	 и	 Угарску.	 Говорило	 се	 да	 је	 српски
кнез	платио	десет	хиљада	сребрних	фунта	угарском	краљу,	а	да



је	 у	 накнаду	 добио	 обећање	 за	 војну	 помоћ	 од	 хиљаду
копљаника.	 У	 вези	 с	 тим	 све	 чешће	 се	 помињала	 битка	 на
Марици	 и	 одмазда	 за	 пораз.	 Међутим,	 нико	 није	 знао	 кад	 ће
отпочети	 војна	 и	 на	 коју	 ће	 страну	 српски	 ратници	 кренути.
Величина	 кнеза	 Лазара	 све	 више	 је	 расла.	 Његово	 име
помињало	се	с	особитим	поштовањем.

У	 једној	 дашчари	 дограђеној	 уз	 последњу	 шталу,	 где	 су
кнежеве	арџије	боравиле,	имао	 је	свој	кутак	Онесикрит,	певач
из	 Византије.	 Крај	 његове	 постеље,	 изнад	 ногу,	 стајао	 је
гвожђем	окован	сандук,	добро	учвршћен	за	под	и	 замандаљен
големим	 катанцем.	 У	 сандуку	 је	 певач	 држао	 своје
драгоцености.	Ту	је	лежала	лаута	поклон	госпође	Јефимије	кеса
са	сто	осамдесет	сребрних	перпера,	кутија	с	десет	византијских
златника	 и	 осам	 турских,	 са	 седамнаест	 угарских	 фунти	 у
сребру.	Али	као	највеће	своје	благо	певач	је	рачунао	књиге	које
је	држао	у	сандуку.	Ту	је	било	Свето	писмо	Новога	завета	које
је	 откупио	 од	 Мршевића	 за	 два	 сребрна	 перпера,	 пошто	 је
дебели	момак	најпре	с	корица	скинуо	златан	крст.	Онда	су	биле
поређане	 књиге	 које	 су	 за	 вештог	Византинца	биле	 корисне	и
уносне.	Добио	их	 је	 за	мале	 паре	 или	на	 поклон	 од	 црквених
отаца,	 калуђера,	 који	 су	 их	 као	 апокрифне{40}	 и	 одбачене
носили	са	собом	не	знајући	шта	ће	с	њима.	На	првом	месту	био
је	 ту	 рожданик,	 затим	 луник,	 па	 трепетник,	 коледник	 и
громовник.	 Затим	 сановник	 и	 књига	 о	 звездама	 и	 њиховом
утицају	на	растиње	и	људски	живот	на	овом	и	оном	свету.	Имао
је	 певач	 и	 сентенције	 на	 грчком	 и	 латинском	 језику,	 од
Соломона	па	све	до	хришћанских	црквених	отаца.	Због	тога	су
се	 певачево	 знање	 и	 мудрост	 рашчули	 не	 само	 код	 простих
ратника	 него	 и	 код	 витеза	 и	 велможа.	 Први	 су	 долазили	 у
дашчару	да	им	 тумачи	 снове,	 да	 врача,	 баца	чини	и	из	 својих



књига	 чита	 судбину	 за	 новац;	 а	 други	 да	 се	 уче	 речитости,
лепом	понашању	и	ораторским	смицалицама.	Међутим,	кад	 је
ратна	психоза	ухватила	старо	и	младо	по	Србији	и	Македонији,
певачу	су,	поред	ратника,	долазиле	и	жене	да	им	прориче	кад	ће
отпочети	војна,	колико	ће	трајати,	ко	ће	бити	победник,	и	што
је	најважније,	ко	ће	се	жив	вратити	кући.

Тако	 се	 и	 десило	 да	 су	 из	 дашчаре,	 поред	 штале	 где	 су
арџије	боравиле,	потекле	прве	приче	о	знамењима.	Говорило	се
о	 репатој	 звезди,	 о	 помрачењу	 сунца	 и	 месеца,	 о	 суши	 и
поплавама,	о	пропасти	света	и	изумирању	људског	рода,	пошто
ће	 све	 жене	 постати	 нероткиње.	 Певач	 је	 од	 ратника	 дизао
бакаруше	и	сребрни	новац,	а	од	жена	ниже	властеле	и	себарки
кокошке,	 јаја,	 сир,	 сланину	 и	 вино.	 Ето	 од	 чега	 су	 се	 певач	 и
арџије,	 његови	 најближи	 суседи,	 подгојили,	 осилили	 и	 често
колали	пијани	око	штала	изговарајући	скаредне	реч.

Али	 такво	 стање	 било	 је	 краткотрајно.	 Једнога	 дана	 у
дашчару	дође	Лазар	Мусић.	Певач	претрну	као	да	је	осећао	шта
му	 се	 спрема.	 Он	 отпусти	 неколико	 жена	 којима	 је	 тумачио
снове	и	загледа	се	у	витеза.

—	Које	добро?	—	рече.
—	Не	знам	—	одврати	витез.	—	Треба	сам	да	га	изабереш.
—	Да	бирам?
—	Јесте.	Изабраћеш	шта	та	се	боље	свиђа.	Полази!
—	 Куда?	 —	 разрогачи	 очи	 певач	 стављајући	 књиге	 у

сандук	и	затварајући	катанац.
—	Кнез	жели	да	те	види.
—	Због	чега?
—	 Вероватно	 да	 му	 мало	 проврачаш	 или	 протумачиш

снове.	 Откако	 је	 почео	 да	 спава	 на	 левој	 страни,	 жали	 се	 да
ружно	сања.



—	Ако	је	само	то?	—	заврте	главом	певач.
—	Ето,	то,	а	можда	је	и	нешто	друго	у	питању.	Код	кнеза	у

одаји	био	је	неки	поп	Риста,	поклисар
из	 Прокупља.	 Послао	 га	 је	 Југ-Богдан	 да	 се	 распита	 о

приликама	 у	 војсци	 и	 намерама	 кнеза	 Лазара	 у	 вези	 с
босанским	 баном	 Твртком	 и	 заједничкој	 војни	 против	жупана
Алтомановића.

Кад	угледа	певача,	 поп	Риста	 се	намргоди,	 па	 обраћајући
се	кнезу	рече:

—	То	ли	је	тај	Византинац	што	другује	с	ђаволима?
—	Он	главом!	—	насмеши	се	кнез.
—	А	не	бојиш	се	да	га	држиш	поред	себе?	—	зажмире	поп.
—	Сад	баш	намеравам	да	га	пошаљем	у	туђину.
—	Да	се	више	не	врати?	—	узвикну	поп	Риста.
—	Вратиће	се	ако	се	деси	чудо	—	одврати	кнез.
—	Еј,	наопако!	—	прогунђа	певач.
—	Куда	га	шаљеш?	—	упорно	је	питао	поп.
—	Хм!	—	учини	кнез.	—	Наш	је	разговор	завршен.	После

ручка	 добићеш	 писмени	 одговор	 за	 свога	 господара	 Југа
Богдана.

—	Значи…	овај…	да	идем?
—	 Иди,	 човече!	 —	 дошапну	 му	 Лазар	 Мусић!	 —

Наљутићеш	кнеза.
—	Мени	је	већ	смркло	од	њега!	—	добаци	певач.
—	А,	смркло	та	се,	антихристе!	У	камен	ћеш	се	стаманити

и	ти	и	твој	побратим	ђаво,	онај	репати!
—	И	рогати,	и	рогати!	—	испраћајући	попа	и	тапшући	га

по	плећима	рече	Лазар	Мусић.
Кнез	 се	 беше	 занео	 пишући	 некакву	 заповест.	 Кад	 поп

изађе,	он	се	обрати	Мусићу:



—	Иди	доведи	ону	двојицу!
—	Коју	двојицу?	—	гледајући	унезверено	упита	певач.
—	Сад	ћеш	их	видети!	—	добаци	му	кнез.	Мусић	изађе	и

ускоро	се	врати.	Уз	њега	су	ушли
Дебели	Мршевић	и	Митар	Дангуба.
—	 Ево	 ти	 пратилаца!	 —	 рече	 кнез.	 —	 Они	 не	 знају	 за

страх.
—	Куда	ћу	с	њима?	—	упита	певач.
—	 У	 Тракију,	 у	 Једрене,	 можда	 и	 у	 Малу	 Азију,	 међу

Турке.	Дошло	је	време	да	дознамо	њихове	намере.
Кнез	устаде	од	стола	и	усхода	се	по	одаји.	Певач	се	загледа

у	 своја	 два	 будућа	 пратиоца.	 Дебели	 Мршевић	 је	 стајао
забачене	 главе	 унатраг,	 с	 опуштеном	 доњом	 усном	 и	 с
истуреним	трбухом.	Десну	руку	држао	је	за	појасом,	а	у	левој	је
гужвао	плитку	капу	сиве	боје.	На	лицу	му	се	није	могао	видети
ни	 траг	 узбуђења.	 Из	 очију	 боје	 воде	 избијала	 је	 потпуна
равнодушност.	 Међутим,	 себар	 Дангуба	 погнуо	 је	 главу
гледајући	искоса	као	да	намерава	да	се	боде.

—	Како	ћемо	ићи?	—	упита	Византинац.
—	То	остављам	вама	да	пронађете	и	да	одлучите.	Вечерас

ћете	поћи.	Ако	се	вратите,	бићете	богати!
—	заврши	кнез	и	седе	за	сто.
Певач	 увиде	 да	 нема	 смисла	 продужавати	 разговор.	 Он

баци	 поглед,	 најпре	 на	 кнеза,	 онда	 на	 своја	 два	 будућа
пратиоца,	па	се	обрати	Мусићу:

—	Ако	се	не	вратимо?	—	тихо	рече.
—	Предвидели	смо	и	тај	случај	—	одврати	кнез.
—	Ако	вас	Турци	 задаве	или	окаче	на	ченгеле,	четрдесет

дана	читаћемо	вам	заупокојене	молитве.
—	Хвала!	—	кисело	се	насмеши	певач.



Тога	 дана	 по	 подне	 Византинац	 и	 његова	 два	 друга
смишљали	 су	 како	 да	 се	 спреме	 и	 на	 који	 начин	 да	 прикрију
своје	 шпијунске	 намере.	 Три	 снажна	 коња	 са	 скупоценим
седлима	и	бисагама	стајала	су	спремна	за	полазак.	Кнез	Лазар
је	ставио	певачу	на	располагање	све	што	му	је	потребно.

У	 предвечерје	 истога	 дана	 изађоше	 пред	 кнеза,	 добро
опремљени	 и	 пуни	 самопоуздања,	 певач,	 Мршевић	 и	 Митар
Дангуба.

Византинац	 је	 био	 раскошно	 обучен.	 На	 њему	 је	 било
одело	 од	 фландријске	 тканине,	 боје	 покошене	 траве,
италијанског	 кроја.	 Преко	 рамена	 је	 пребацио	 крзном
постављен	 огртач	 од	 сиве	 домаће	 вуне.	Многа	 сребрна	 пуцад
красила	 су	 груди	 гиздавог	 певача,	 а	широк	 појас	 стезао	му	 је
чакшире	око	струка.	На	појасу	блистала	се	сребрна	пафта,	и	на
њој	 крупним	 словима	 урезано	Gloria	 domini	 deo.{41}	 На	 глави
му	је	мало	накриво	стајао	клобук	од	лисичијег	крзна,	а	о	пасу
висио	скупоцени	мач.

Певач	Византинац	намеравао	је	да	се	Турцима	прикаже	као
племић	 високог	 рода	 који	 из	 Млетачке	 Републике	 путује	 по
свету	 ради	 проширивања	 свога	 знала	 и	 стицања	 животног
искуства.

Певач	се	дубоко	поклони	пред	кнезом.
—	Каква	 господштина!	—	рече	Лазар	Мусић	 смешкајући

се	и	бацајући	поглед	на	Мршевића.
Дебели	момак	одређен	је	за	штитоношу.	Према	прилици	и

он	 је	 био	 опремљен.	Имао	 је	 на	 себи	 одело	 од	 сивог	 ваљаног
сукна,	 које	 је	 изгледало	 потесно,	 јер	 је	 момак	 стајао	 поред
Митра	Дангубе.	Кржљави	 себар	 скоро	 се	 изгубио	 у	 комотном
оделу	исте	боје	и	од	исте	материје.	Он	је	одређен	за	помоћног
послуживача	 који	 је,	 уз	 господара,	 морао	 служити	 и



штитоношу.	Са	самострелом	преко	рамена,	широким	ножем	за
појасом	и	тобоцем	набијеним	кратким	стрелама	о	бедру,	себар
је	изгледао	кочоперно.

Гледајући	га,	кнез	се	насмеши.	Лазар	Мусић	му	тихо	рече:
—	 За	 овога	 себра	 чуда	 се	 причају.	 Његов	 газда,	 Иван

Косанчић,	 тврди	 да	 је	 у	 стању	 из	 самострела	 на	 сто	 корака
даљине	ласицу	у	око	погодити.

—	 Могуће	 је	 и	 то	 у	 песми	 или	 причи!	 —	 одврати	 кнез
пружајући	кесу	с	три	стотине	златника	певачу;	другу	и	трећу	са
по	педесет	златника	пружи	момцима.

Пожелевши	 им	 срећан	 пут	 и	 добар	 успех,	 кнез	 Лазар	 се
рукова	 са	 сваким	 појединачно	 и	 даде	 им	 знак	 да	 је	 разговор
завршен.	Мусић	 отвори	 врата	 и	 тапшући	по	плећима	Дебелог
Мршевића	рече:

—	Добро	чувај	певача.	Штити	 га	ваљано	и	пази	да	 ти	не
побегне.

Испраћајући	Митра	Дангубу,	Мусић	се	и	њему	обрати:
—	Чувај	ми	Дебелог	тамничара	и	пази	на	певача.	Брани	их

од	Турака	и	држи	их	увек	на	оку.
—	Зашто	то?	—	застаде	себар.
—	 Јер	 ми	 се	 чини	 да	 су	 обојица	 склони	 бекству.	 Кад	 се

мрак	увелико	спустио,	капија	на	граду	се	отвори.	Три	коњаника
пређоше	 преко	 моста	 и	 дохватише	 се	 пута	 који	 је	 кривудао
међу	шумарицама.
	

*

	
Међутим,	 чинило	 се	 да	 је	 у	 граду	 Крушевцу	 настало



затишје	 и	 смирење	 духова.	 Изгледало	 је	 да	 до	 војног	 похода
неће	скоро	доћи.	Поклисари	су	престали	да	одлазе	и	долазе;	и
гласници	 се	нису	 више	могли	 видети.	Али	ратницима	у	 граду
било	је	чудновато	наређење	витеза	Боровине	Вукашиновића	да
се	 капије	 увече	 затварају	 раније,	 а	 ујутру	 отварају	 тек	 после
коњопоја	 или	 по	 изласку	 сунца.	 Због	 тога	 се	 нагађало	 да	 се
кнез	 и	 друге	 старешине	 боје	 изненадног	 напада	 од	 стране
Николе	Алтомановића.	Ова	се	слутња	појачала,	јер	се	баш	тих
дана	десило	да	је	Милан	Топлица,	крстарећи	са	својим	одредом
ратника,	 ухватио	 неколико	 себара	 пребеглица	 из	 жупанове
области.	Себри	су	причали	и	клели	се	да	су	у	близини	Ужица,
на	пространом	пољу,	видели	велику	војску	која	је	пребројавана
и	 у	 спискове	 уношена.	 Пребеглице	 су	 тврдиле	 да	 се	 ту	 само
коњаника	искупило	неколико	хиљада,	а	пешака	трипут	толико.

Истога	 дана	 витез	 Боровина	 зађе	 међу	 ратнике	 који	 су
раније	пребегли	у	Крушевац.

—	Људи!	—	ослови	их	витез.	—	Мислим	да	се	приближава
време	кад	ћете	свако	својој	кући.	Алтомановић	спрема	поход	на
нас.	 Изаћи	 ћемо	 му	 у	 сусрет,	 па	 кога	 бог	 воли.	 Добили	 смо
обавештење	 од	 себара	 пребеглица	 о	 великој	 војсци	 која	 се
скупила	 на	 пољу	 у	 близини	 Ужица.	 Али	 ко	 ће	 себрима
веровати?!	 Оно	 што	 њима	 изгледа	 велико,	 то	 за	 нас	 ратнике
може	да	буде	мало	или	незнатно.	Због	тога	 је	потребно	да	вас
неколико	 пођете	 у	 жупанову	 област	 као	 уходе.	 Проверите
колико,	бар	приближно,	тамо	има	ратника,	коњаника	и	пешака.
Ако	 вам	 пође	 за	 руком	 да	 дознате	 намере	 Алтомановића	 и
његових	 старешина,	 за	 нас	 ће	 то	 представљати	 велику
предност.	 Знам	 да	 је	 потхват	 ове	 врсте	 опасан,	 али	 ако	 га
предузму	вешти	људи,	може	се	извршити	без	мртвих	глава.	Ко
се	међу	вама	узда	у	себе	да	пође	у	жупанову	област?



Ратници	се	почеше	згледати	и	жагорити.	Онда	се	стадоше
јављати	добровољци.	Ускоро	их	изађе	из	гомиле	око	тридесет.

—	За	овај	посао	потребна	су	три	човека	и	још	тројица	који
ће	им	бити	пратиоци:	да	им	причувају	коње	и	да	им	се	за	сваки
случај	нађу	при	руци	—	рече	витез	и	стаде	одабирати	млађе	и
крупније	ратнике.

Кад	одабра	шесторицу,	поведе	их	са	собом.
—	Добићете	хране	за	себе	и	за	коње,	а	оружје	већ	имате	—

рече	им	улазећи	у	шталу.	—	Ево,	то	су	ваши	коњи.	У	бисагама
је	храна	за	вас,	а	ту	су	и	торбе	с	јечмом.

—	Кад	полазимо?	—	упита	један	млади	ратник.
—	 Овога	 тренутка	 —	 одврати	 витез.	 —	 Пред	 ноћ	 ћете

стићи	 на	 границу	 где	 почиње	 жупанова	 област.	 Ваше	 је	 да
одлучите	куда	ћете	пролазити.

—	Знаћемо	већ!	—	одврати	један	ратник	и	баци	се	на	коња.
Појахаше	и	остали.

—	Чувајте	се!	—	добаци	им	витез.
—	Хоћемо	и	морамо!
Док	су	ратници	пролазили	кроз	широм	отворену	капију,	на

високом	 зиду	 писну	 труба.	 Тај	 знак	 је	 указивао	 да	 се	 војска
приближава	граду.	Витез	Боровина	устрча	уз	степенице	и	нађе
се	крај	трубача.

—	Узбуна!	Свирај	узбуну!	Затворите	капије!	—	развика	се.
Ратници	се	растрчаше.	Како	је	који	узимао	оружје,	журио

се	према	зидовима.	Витези,	заповедници	већих	и	мањих	одреда,
викали	 су	 на	 своје	 људе,	 довикивали	 се	 и	 у	 трку	 опасивали
мачеве.

Доле,	 у	 себарском	 насељу,	 настаде	 пометња.	 Жене	 су
скупљале	децу	и	са	старцима	хватале	шумарице,	а	млађи	људи,
дочепавши	оружје,	као	без	душе	трчали	су	према	граду.



Војска	 се	 приближавала	 са	 северне	 стране	 града.	Напред
су	 јездили	 коњаници	 у	 панцирима	 и	 кацигама,	 а	 за	 њима	 се
отегла	 поворка	 пешака.	 Дуга	 копља	 као	 леса	 кретала	 су	 се
прашњавим	путем	и	примицала	се	граду.

Кнез	 Лазар	 је	 већ	 био	 на	 највишем	 зиду.	 Поред	 њега	 су
стајали	витези,	надносећи	дланове	над	очи,	да	боље	виде.

Милан	 Топлица	 дотрча	 с	 дворишта	 и	 одмах	 се	 обрати
кнезу.

—	 Себри	 наваљују	 на	 капије.	 Хоћемо	 ли	 их	 пустити	 у
град?

—	 Чекај…	 Видећемо…	 —	 одврати	 кнез,	 не	 скидајући
поглед	с	војске	која	се	приближавала.	Најпосле	рече:

—	Не	треба!	То	је	војска	коју	нам	као	помоћ	шаље	угарски
краљ.

Кнез	 махну	 руком.	 Дванаест	 трубача	 с	 фанфарама
притрчаше,	 стадоше	 у	 ред	 и	 засвираше	 поздрав.	 На	 неколико
стотина	корака	од	града	војска	стаде.

Из	 гомиле	 се	 издвоји	 витез	 на	 белом	 коњу	 и	 упути	 се
према	зидовима.	Десно	и	лево	од	њега	јездила	су	два	пратиоца,
оба	на	вранцима.

—	Никола	Гаревић!	—	рече	кнез.
—	 Никола	 Гаревић,	 бан	 угарског	 краља!	 —	 пронесе	 се

међу	витезима	и	ратницима.	Фанфаре	по	други	пут	засвираше
поздрав.	На	зидовима	одјекнуше	повици:

—	Живео	бан	Никола	Гаревић!
Боровина	 Вукашиновић	 махну	 руком.	 Северна	 капија

широм	се	отвори.	Угарски	витез	и	његова	два	пратиоца	уђоше	у
град.
	



*

	
Војска	 жупана	 Алтомановића	 била	 је	 утаборена	 на	 три

места,	 између	 Ужица	 и	 Пожеге.	 Ратници	 су	 били	 у
приправности,	 јер	 се	 сваког	 тренутка	 очекивала	 заповест	 за
покрет.	Жупан	је	имао	намеру	да	предухитри	кнеза	Лазара	и	да
упадне	 у	 Моравску	 Србију.	 Међутим,	 његови	 заповедници
одреда	 нису	 могли	 ни	 замислити	 да	 би	 се	 неко	 усудио	 да
нападне	 војску	 која	 броји	 око	 двадесет	 хиљада	 ратника,	 не
рачунајући	 слуге	 и	 коњушаре.	 Тако	 се	 и	 код	 простих	 борана
створило	убеђење	да	се	спрема	војни	поход.	Због	тога	су	многи
били	радосни	надајући	се	доброј	забави	и	богатом	плену.

Тако	 се	 и	 десило	 да	 су	 уходе,	 које	 је	 Боровина
Вукашиновић	 послао	 у	 земљу	 Алтомановића,	 лако	 дознале	 и
приближан	број	ратника	и	намере	жупанове.	Обавештен	о	томе,
кнез	 Лазар	 сместа	 издаде	 наређење	 за	 покрет.	 Многе	 витезе
изненадила	 је	 ова	 одлука,	 јер	 је	 с	 крушевачког	 поља	 кренула
војска	која	ни	шест	хиљада	ратника	није	бројала.	Неспокојство
се	 пренело	 и	 на	 просте	 ратнике	 кад	 су	 дознали	 од	 ухода	 с
каквом	силом	треба	да	се	боре.	Међутим,	на	првом	одморишту,
у	близини	манастира	Жиче,	 војска	наиђе	на	постављен	 табор.
Реља	Крилати	и	Иван	Косанчић	довели	су	око	четири	хиљаде
ратника,	већином	коњаника.	После	кратког	одмора	две	спојене
војске	 наставише	 пут.	 Идући	 долином	 Западне	 Мораве,
ратници	 стигоше	 до	 места	 Градац,	 и	 у	 близини	 цркве,
задужбине	 жупана	 Страцимира,	 поставише	 логор	 за
преноћиште.	 Распоредивши	 јаке	 страже,	 и	 пошто	 испосла
извидничка	 одељења,	 кнез	 Лазар	 сазва	 истакнуте	 старешине
под	свој	шатор.



—	Налазимо	се	на	домаку	непријатељу	—	отпоче	кнез.	—
Ако	нам	Алтомановић	не	крене	с	војском	у	сусрет,	мислим	да
ћемо	прекосутра	ујутру	имати	битку.	Тада	ће	се	видети	кога	је
судбина	одредила	да	се	бори	с	Турцима.	Ако	изгубимо	битку,	та
ће	част	припасти	Алтомановићима.	Изађемо	ли	као	победници,
бићемо	 начисто	 с	 каквом	 снагом	 располажемо	 и	 чему	 се
можемо	надати	у	сукобима	с	Азијатима.	Жупанови	ратници	су
храбри	 људи,	 али	 су	 више	 пљачкаши	 него	 борци	 за	 част	 и
добро	 свога	 народа.	Њихова	љубав	 према	 отаџбини	 толико	 је
незнатна	да	не	даје	нимало	наде	да	ће	се	моћи	успешно	борити
против	 Турака…	 Дакле,	 љубазни	 моји	 и	 врли	 витези,	 ако
некоме	од	вас	изгледа	недолично	што	смо	дигли	војску	против
српског	 велможе,	 православног	 хришћанина,	 нека	 му	 буде
знано:	 сваки	наш	потхват	 већега	 замаха	 против	Турака	жупан
би	искористио,	напао	би	нас	с	леђа,	или	би	упао	у	нашу	земљу
и	лако	је	освојио.	Док	њега	не	сатремо,	нећемо	имати	одрешене
руке	и	слободан	пут	према	Турцима.	Ми	не	смемо	дозволити	да
се	створи	још	једна	Марица	са	срамним	поразом.

У	скупу	настаде	жагор.	Повици	одобравања	учесташе.
—	Ко	је	досад	у	својој	земљи	био	спокојан	од	жупанових

разбојника?	—	настави	кнез.	—	Да	ли	међу	вама	има	неко	коме
се	 браћа	Алтомановићи	 нису	 замерили,	 или	му	 нису	 учинили
неправду?

—	Борићемо	се	и	уништити	насилнике!	—	викну	Боровина
Вукашиновић.

—	Тако	је!	—	прихватише	остали.
Бан	 Никола	 Гаревић	 устаде,	 поклони	 се	 најпре	 кнезу	 па

онда	осталима	и	отпоче:
—	Светли	 кнеже	 и	 часни	 витези…	Мој	 краљ,	 племенити

Лудвик,	добро	зна	зашто	 је	послао	хиљаду	својих	ратника	као



помоћ	 кнезу	 Лазару.	 Његово	 величанство	 предвиђа	 да	 се
приближава	 време	 великих	 борби	 с	 Турцима.	 На	 крунском
сабору	 у	 Будиму	 истакла	 се	 далековидост	 угарског	 владара	 и
његових	 великаша.	 Том	 приликом	 донета	 је	 одлука	 да	 се
уклони	 свака	 сметња	 која	 стоји	 на	 путу	 савезу	 хришћанских
народа	 који	 у	 име	 Христа	 желе	 да	 дигну	 мач	 против
безбожника	из	Азије.	Због	тога	полазимо	у	битку	поткрепљени
вером	у	бога	и	љубављу	његовог	величанства,	краља	Угарске.

Захваливши	 се	 с	 неколико	 речи	 витезу	 Гаревићу,	 кнез
Лазар	рече:

—	 Босански	 бан	 Твртко	 већ	 је	 прешао	 Дрину.	 Његова
помоћ	доћи	ће	нам	у	прави	час.

—	 Прешао	 Дрину?	 Колико	 ратника	 води?	 Где	 ћемо	 се
срести	с	његовом	војском?	—	учесташе	витези	с	питањима.

—	У	одређено	време	биће	на	месту	—	одврати	кнез.	Под
кнежев	шатор	уђе	стотинар	Андрија,	кога	је

Дамјан	Оливеровић	послао	 у	 извиђање.	Он	 се	 поклони	и
рече:

—	Светли	кнеже	и	часни	витези,	са	својим	одредом	зашао
сам	 у	 земљу	 жупана	 Алтомановића.	 Сукобио	 сам	 се	 са
десетином	 његових	 ратника,	 разбио	 их	 и	 ухватио	 четири
»језика«.

—	Где	су?	—	упита	кнез.
—	Овде	пред	шатором.
—	Доведи	их…
Андрија	 изађе.	 Мало	 затим	 уведе	 под	 шатор	 повезане

жупанове	ратнике.
—	Одрешите	им	руке	—	рече	кнез	па	се	обрати	стотинару:
—	Је	ли	то	био	већи	сукоб?
—	Не!	Обична	 чарка.	 Од	 наших	 је	 погинуло	 седам,	 а	 од



њихових	 пет.	 Ову	 четворицу	 смо	 опколили	 и	 ухватили	 живе.
Двојица	су	рањени.

—	Шта	 је	ново	 тамо,	 у	 вашем	табору?	—	обрати	 се	 кнез
заробљеницима.

—	Очекујемо	госте!	—	рече	један	ратник	и	осмехну	се.
—	Госте?
—	Да.	 Очекујемо	 их	 с	 три	 стране.	 Ратнике	 кнеза	 Лазара

сматрамо	 као	 најважније.	 Осим	 тога	 надамо	 се	 и	 Босанцима.
Али	 наш	 господар	 с	 нестрпљењем	 очекује	 Ђуру	 Балшића	 са
Зећанима.

—	Зар	нису	стигли?	—	упита	кнез.
—	Ако	не	дођу	у	току	ноћи,	неће	више	ни	бити	потребни.

За	нас	четворицу	то	нема	важности.	Ми	смо	избачени	из	строја.
	

*

	
Босански	 бан	 Твртко	 пошао	 је	 с	 војском	 из	 Сребрнице,

ударио	 на	 Јадар,	 узводно	 стигао	 до	 Дрине	 и	 у	 близини
манастира	Раче	пребацио	своје	ратнике	сплавовима	преко	реке.
Дванаест	хиљада	коњаника	и	пешака	кренуо	је	босански	бан	у
поход	против	Алтомановића.	Према	 тајном	договору	 с	 кнезом
Лазаром	 требало	 је	 да	 обе	 војске	 у	 одређено	 време	 упадну	 у
земљу	Алтомановића.	Због	тога	се	и	догодило	да	су	жупанови
ратници	 изгубили	 самопоуздање	 кад	 су	 извиђачки	 одреди
почели	 доносити	 вести	 да	 маса	 коњаника	 и	 пешака	 надире
долином	Западне	Мораве,	 а	 да	 се	 друга	 војска	приближава	 од
Дрине.	 Трећа	 војска,	 Ђуре	 Балшића,	 коју	 су	 браћа
Алтомановићи	с	југа	очекивали,	није	се	појављивала.



Жупан,	 увидевши	 да	 је	 изгубио	 у	 времену,	 сместа	 позва
старешине	 већих	 и	 мањих	 одреда	 на	 хитно	 саветовање.	 Исто
тако	 одасла	 гласнике	 на	 брзим	 коњима	 да	 однесу	 наређење
заповедницима	оне	две	војске	које	су	се	утабориле	на	неколико
хиљада	корака	од	главног	логора.	Жупан	је	наређивао	да	дижу
таборе	 и	 да	 се	 што	 пре	 споје	 с	 главнином.	 Звуци	 труба
одјекивали	су	на	све	стране.	То	су	жупанови	трубачи	позивали
одреде	који	су	отишли	у	извиђање.

На	пространом	пољу	између	Ужица	и	Пожеге	слегла	се	сва
војска	 Николе	 Алтомановића.	 Ратници	 извежбани	 у	 брзом
маневрисању	 заузимали	 су	 места	 за	 борбу	 према	 свом
нахођењу.

За	 то	 време	 жупан	 је	 под	 својим	 пространим	 шатором
говорио	старешинама:

—	 Сви	 видите	 да	 се	 налазимо	 пред	 одсудном	 битком.
Непријатељи	иду	на	нас	са	две	стране.	Да	је	проклети	Балшић
стигао	на	време,	у	срцима	наших	бораца	не	би	било	ни	трунке
неспокојства.	Овако,	борићемо	се	сами,	па	како	бог	одлучи.	Сад
није	 ни	 време	 ни	 прилика	 да	 се	 на	 скупу	 овакве	 врсте
просипају	 многе	 речи.	 Исто	 тако	 није	 ми	 намера	 да	 вас
подстичем	 на	 храброст.	 Борите	 се	 као	 и	 досад	што	 сте,	 па	 ће
победа	бити	на	нашој	страни.	Обе	непријатељске	војске	налазе
се	на	три	сата	хода	од	нас.	Сад	нам	ваља	одлучити:	да	ли	да	их
сачекамо	овде,	или	да	своју	војску	раздвојимо	и	да	им	кренемо
у	сусрет?

Иако	 је	 навикао	 да	 се	 његови	 предлози	 приликом
саветовања	 безусловно	 прихватају,	 жупан	 овога	 пута	 постави
то	питање.	Док	је	очекивао	да	се	јави	говорник,	његов	поглед	је
прелазио	по	витезима.	Многи	осетише	нелагодност	која	им	се
увек	наметала	у	присуству	жупановом.



Витез	Гаврило	први	се	јави:
—	Мислим	да	би	требало	поћи	непријатељима	у	сусрет	—

рече.	—	Узимам	на	себе	кнеза	Лазара…
—	Тако	 је!	—	 добаци	Тома.	—	Поделити	 војску	 и	 одмах

кренути	у	сусрет	непријатељима.
—	Ако	није	доцкан!	—	довикну	Миљко.
—	 Доцкан?	—	 насмеши	 се	 Тома.	 —	 За	 толико	 имаћемо

времена.	 Важно	 је	 не	 дата	 непријатељима	 да	 се	 среде.	 Наши
ратници	су	навикли	на	брзе	покрете	и	муњевите	нападе.

—	Увек	смо	нападали!	—	рече	Добриша.	—	Та	врста	борбе
најбоље	нам	одговара.

—	Сместа	поделите	војску!	Одмах	кренути!	Напашћемо	их
изненада!	Заседе	треба	поставити!	—	заграјаше	ратници,	мада
су	сви	осетили	да	жупан	не	одобрава	тај	предлог.

Никола	 Алтомановић	 устаде,	 збаци	 са	 себе	 огртач	 и
довикну	штитоноши:

—	Оклоп,	мач	и	кацигу	овамо!	—	Обративши	се	витезима
рече:

—	А	 ви,	 храбри	 и	 ваљани,	 саслушајте	 мој	 предлог:	 овде
ћемо	 сачекати	 оба	 непријатеља!	 Главни	 заповедник	 сам	 ја	 и
биће	тако!

—	И	тешко	ономе	ко	не	послуша!	—	добаци	Тома.
Жупан	га	пресече	погледом:
—	 У	 праву	 си!	 —	 рече.	 —	 Овога	 пута	 ко	 не	 послуша,

висиће	на	конопцу!
	



Глава	седамнаеста

	
	

Кнез	 Лазар	 и	 бан	 Твртко	 су	 преко	 гласника	 одржавали
везу.	Њихове	војске	приближавале	су	се	пожешком	пољу,	где	су
Алтомановићеви	 ратници,	 распоређени	 и	 спремни	 за	 битку,
стајали.

Подне	 је	 увелико	 превалило	 кад	 се	 први	 одред	 коњаника
кнеза	 Лазара	 појави	 на	 видику.	 Ивану	 Косанчићу	 и	 Милошу
Обилићу	 додељена	 је	 част	 да	 први	 отпочну	 битку.	 На	 челу
одреда	 од	 пет	 стотина	 коњаника	 млади	 витези	 јурнуше	 право
према	 средини	 Алтомановићевог	 убојног	 реда.	 Налет	 је	 био
толико	 силовит	 да	 се	 борци	 сместа	 измешаше,	 збише	 се	 и
покварише	 своје	 редове.	 Под	 ударцима	 мачева	 и	 топуза
трештали	 су	 штитови	 и	 оклопи.	 Пообарани	 коњи	 и	 лешеви
ратника	ускоро	закрчише	пролаз,	па	су	се	противници	тукли	у
страховитој	стисци.	Тако	је	и	морало	бити,	јер	су	се	две	коњице
бориле	фронтално.	Упркос	 томе,	Милош	и	Иван	пробијали	 су
се	 кроз	 збијене	 редове	 противника.	У	првом	 судару	Косанчић
налете	 на	 једног	 младог	 заповедника	 жупанових	 гардиста	 и
укрсти	с	њим	мач.	Сколивши	га	муњевитим	ударцима,	обори	га
с	 коња.	Милош	уби	 једног	 десетара	џиновског	 раста	и	 зареди
да	 сече	 просте	 ратнике.	 За	 младим	 витезима	 кнеза	 Лазара
надирали	су	борци,	прекаљени	прогањањем	турских	пљачкаша
и	 разбојничких	 дружина.	 Идући	 у	 стопу	 за	 својим	 вођама,
измахивали	су	мачевима	и	топузима	и	задавали	ударце	десно	и
лево	 крчећи	 пролаз.	 Узалуд	 су	 жупанови	 коњаници	 давали



жесток	 отпор.	 Тучени	 и	 потискивани,	 најпосле	 стадоше	 да	 се
повлаче.	Многи,	 изгубивши	место	у	 убојном	реду,	 с	муком	 су
покушавали	да	окрену	коње.	Збијена	маса	жупанових	коњаника
ометала	 им	 је	 повлачење.	 Али	 ратници	 кнеза	 Лазара,	 занети
борбеним	жаром,	не	 водећи	рачуна	што	 се	 удаљују	 од	 својих,
западали	 су	 у	 гомиле	 противника.	 Тучени	 с	 бокова,	 почеше
падати	 с	 коња	 испробадани	 мачевима	 и	 копљима.	 Узалуд	 је
Иван	 Косанчић	 узвикивао	 покушавајући	 да	 своје	 људе	 скупи
око	 себе.	 У	 једном	 тренутку	 млади	 витез	 се	 нађе	 на	 чистини
окружен	групом	ратника	који	су	му	штитили	бокове.

—	Погледајте!	—	викну	један	борац	пружајући	мач	према
средини	непријатељских	коњаника.

Иван	 Косанчић	 баци	 поглед	 на	 ту	 страну	 и	 претрну.
Милош	 Обилић	 је	 за	 читаву	 стотину	 корака	 продро	 у	 масу
жупанових	 коњаника.	 Око	 њега	 је	 било	 свега	 пет-шест
пратилаца.

—	Пропали	су!	На	комаде	ће	их	исећи!	—	викну	Косанчић
и	ободе	коња.

Његови	 ратници	 потекоше	 за	 њим	 и	 наново	 отпочеше
борбу.	Коњи	без	јахача,	вриштећи	и	пропињући	се,	излетали	су
из	гужве	и,	обарајући	ратнике,	стварали	неред	и	пометњу.

Иван	 Косанчић	 са	 својим	 пратиоцима	 брзо	 је	 надирао.
Гледајући	 повремено	 испред	 себе,	 трудио	 се	 да	 најкраћим
путем	стигне	до	свога	пријатеља.

Али	 док	 се	 битка	 на	 том	 месту	 с	 несмањеном	жестином
водила,	 и	 док	 су	 Косанчићеви	 борци,	 прокрчивши	 пут,
почињали	 борбу	 с	 више	 реда,	 здесна	 дојурише	 неколико
стотина	 жупанових	 коњаника.	 Они	 се	 спојише	 са	 својима	 и
затворише	 круг.	 Косанчић	 и	 Обилић	 били	 су	 стиснути	 и
опкољени	 са	 свих	 страна.	 Од	 њихових	 пет	 стотина	 ратника



половина	 је	 изгинула.	 Довикујући	 се	 и	 бодрећи	 ратнике	 око
себе,	два	витеза	су	се	приближавала	један	другом.

Од	 жупанових	 ратника	 највећу	 пустош	 чинио	 је	 Прељуб
Данојлић.	Њега	је	Алтомановић	запоставио	стављајући	на	чело
коњице	 црнога	 витеза	 Гаврила.	 Хотећи	 да	 истакне	 своје
јунаштво	и	да	укаже	на	неправду	која	му	је	учињена,	Данојлић
је	јуришао	у	најгушће	редове	кнежеве	коњице	борећи	се	мачем
и	 топузом.	 Његови	 пратиоци,	 најбољи	 и	 највештији	 борци	 у
жупановој	војсци,	идући	у	стопу	за	својим	заповедником	најпре
пробише	убојни	ред	противника,	па	онда	отпочеше	појединачне
борбе.

Иван	Косанчић	је	знао	да	је	Данојлић	заклета	непријатељ
кнеза	 Лазара	 и	 његових	 витеза.	 Гледајући	 издалека	 страшног
ратника	 како	 руши	 и	 обара	 све	 испред	 себе,	 одлучи	 да	 се
пробије	 до	 њега	 и	 да	 га	 нападне.	 Међутим,	 млади	 витез
примети	 како	 Милош	 Обилић,	 опкољен	 са	 свих	 страна,
очајнички	 измахује	мачем,	 заклања	 се	 топузом	и	 нагони	 коња
да	се	пропиње.	Око	њега	није	било	више	ни	једног	ратника	да
му	штити	леђа	и	бокове.

Косанчић,	 вичући	 из	 свег	 гласа	 својима	 да	 се	 што	 пре
пробију	до	Милоша,	сукоби	се	са	Данојлићем	и	сместа	укрсти
мач	 с	њим.	Групе	ратника,	 потискиване	 сапима	коња,	мало	 се
размакоше.	 Косанчић,	 хотећи	 да	 што	 пре	 стигне	 до	Милоша,
брзим	ударцима	салете	противника.	Жупанов	истакнути	борац
за	тренутак	се	поколеба,	ободе	коња	и	одскочи	у	страну.	Онда
неочекивано	јурну	на	Ивана	и	у	првом	налету	прободе	му	десно
раме.	Косанчић	 јекну,	испусти	мач,	 заљуља	се	на	коњу	и	паде
на	 руке	 својих	 пратилаца.	 И	 док	 су	 једни	 правили	 круг	 око
рањеног	 витеза,	 други	 жестоко	 навалише	 на	 Данојлићеве
ратнике	и	у	месту	их	зауставише.



Заклањајући	 се	 штитом	 и	 одбијајући	 ударце	 мачем,
Милош	 Обилић	 се	 повлачио	 према	 месту	 где	 су	 се	 борили
Косанчићеви	 ратници.	Његов	 коњ,	 пропињући	 се	 и	 обарајући
грудима	и	предњим	ногама	коњанике	и	пешаке,	крчио	је	пролаз
и	 нагло	 се	 приближавао	 месту	 где	 је	 била	 највећа	 стиска.
Жупанови	ратници	су	као	осице	налетали	на	Милоша	трудећи
се	 да	 га	 збуне.	 Али	 је	 плаховита	 младић	 њихове	 ударце
дочекивао	с	таквом	силином	да	им	је	избијао	мачеве	из	руку,	а
кога	 је	 докачио,	 сместа	 га	 је	 обарао	 с	 коња.	 Најпосле,
преплашени,	почеше	се	повлачити	остављајући	празан	простор
испред	страшног	ратника.	Милош	се	нађе	пред	Данојлићем.	За
тренутак	два	витеза	се	погледаше.	Обојица	снажни	и	срчани,	у
иста	мах	измахнуше	мачевима.	Жупанови	ратници	збише	се	у
гомилу,	 и	 потискујући	 један	 другога,	 оставише	 простор
борцима.	Кнежеви	 ратници	 такође	 узмакнуше.	Тако	 и	 једни	 и
други,	прекинувши	борбу,	уперише	погледе	у	два	витеза	који	су
се	борили	на	живот	и	смрт.

Прељуб	 Данојлић	 је	 био	 један	 од	 најбољих	 жупанових
бораца	 на	 мачу	 и	 копљу.	 Особито	 су	 хваљени	 његов	 бод	 и
вештина	 у	 одбијању	 противникових	 удараца.	 Ратник	 је	 знао
Милоша	 као	 младића	 о	 чијој	 су	 снази	 себри	 причали	 приче.
Али	ни	на	памет	му	није	падало	да	би	се	необуздани	и	сирови
младић	могао	појавити	на	бојишту	као	борац	испред	кога	се	у
страху	 повлаче	 истакнута	 ратници.	 Данојлић	 није	 знао	 да	 су
Милоша	 учили	 руковању	 мачем	 Стефан	 Мусић	 и	 Крајимир
Оливеровић	и	да	 су	 та	 два	 витеза	признавала	да	их	 је	 ученик
претекао	у	снази	и	вештини.	Жупанов	истакнута	борац,	пошто
је	 у	 овој	 борби	 оборио	 с	 коња	 дванаест	 кнежевих	 ратника	 и
ранио	 Ивана	 Косанчића,	 сматрао	 је	 да	 ће	 с	 Милошем	 лако
изаћи	 на	 крај.	 Због	 тога	 његови	 први	 ударци	 нису	 били



прецизни	 и	 жестоки.	 Данојлић	 је	 хтео	 да	 се	 најпре	 поигра	 с
младићем,	 па	 тек	 онда	 да	 га	 убије.	 Али	Милош	 је	 озбиљније
схватио	 овај	 сукоб.	 Он	 три	 пута	 одби	 ударце	 противника.
Четврти	 пут	 његов	 мач	 као	 гром	 тресну	 више	 самог	 балчака
противников	 мач.	 Од	 ударца	 Данојлић	 се	 занесе	 на	 седлу	 и
умало	не	паде	с	коња.	Жупанов	витез	осети	са	ужасом	како	му
из	 утрнуле	 руке	 испаде	 мач.	 Он	 сместа	 покуша	 да	 дохвати
топуз	који	му	је	висио	о	ункашу.	Али	је	било	касно.	Милошев
мач	се	као	маљ	спусти	на	његову	кацигу.

—	 Погибе	 Данојлић!	 —	 дрекнуше	 жупанови	 ратници	 и
поколебаше	се.

Косанчићеви	 ратници	 као	 вуци	 навалише	 на	 њих	 и
стадоше	да	их	прогоне	и	обарају	с	коња.

Међутим,	 битка	 се	 водила	 на	 целом	 бојишту.	 На	 левом
крилу	 тукли	 су	 се	 ратници	 Стефана	 Мусића	 и	 Крајимира
Оливеровића.	Не	кварећи	свој	убојни	ред,	и	не	марећи	што	се	с
жупановом	 коњицом	 туку	 фронтално,	 кнежеви	 борци	 су
надирали	и	потискивали	противнике	док	их	сасвим	не	збунише.
Стефан	Мусић	уби	Добришу,	по	суровости	познатог	жупановог
витеза.	Крајимир	Оливеровић	нагонио	је	коња	на	најодважније

ратнике,	укрштао	с	њима	мач	и	обарао	их.	Његови	потези
мачем,	 брзи	 као	 муња,	 падали	 су	 на	 незаштићена	 места
противника.

На	десном	крилу	борили	су	се	Дамјан	Оливеровић,	Лазар
Мусић	 и	Милан	Топлица.	 Јашући	 на	 коњима	 из	 ергеле	Ивана
Косанчића,	 ова	 три	 ратника	 у	 почетку	 битке	 изазваше	 ужас
међу	жупановим	ратницима.	Снага	им	се	тројила,	јер	се	чинило
да	се	уз	ратнике	боре	и	њихови	полудивљи	коњи.

Војвода	од	Сталаћа,	Дамјан,	и	Павле	Орловић	жестоко	су
се	 тукли	 у	 центру.	 Десно	 од	 њих	 борили	 су	 се	 одреди	 Вука



Бранковића,	 а	 лево	 Боровине	 Вукашиновића.	 Испред
некадашњих	 царских	 ратника,	 јашући	 на	 големом	 парипу,
истицао	 се	 Југ-Богдан,	 витез	 од	 Прокупља.	 Његова	 три	 сина
увела	су	у	битку	осам	стотина	добро	увежбаних	стрелаца	под
стотинаром	 Тешаном.	 Обучени	 у	 копоране	 од	 дебеле	 јуте
обојене	 упадљиво	 жутом	 бојом,	 ови	 ратници	 видели	 су	 се	 из
велике	 даљине.	 Ушавши	 у	 битку,	 одапеше	 по	 четири	 стреле,
онда,	 забацивши	 самостреле	 преко	 леђа,	 потргоше	 буздоване.
Заклањајући	 се	 малим	 округлим	 штитовима	 и	 узвикујући
борбене	покличе,	ратници	Југ-Богдана	сместа	изазваше	страх	и
пометњу	међу	жупановим	борцима.

Босански	 бан	 Твртко	 приближавао	 се	 бојном	 пољу	 у
смакнутом	 поретку.	 Док	 су	 његови	 коњаници	 ишли	 у	 шест
група,	 пешаци	 су	 се	 дохватили	 шумовитих	 коса	 и	 јаруга
обраслих	у	густо	шибље.

Тома	 Алтомановић	 и	 црни	 витез	 Гаврило	 били	 су
недовољно	обавештени	о	броју	босанских	коњаника.	Уздајући
се	 у	 своје	 борце,	 који	 су	 под	 Данојлићем	 добро	 изучили
ратнички	 занат,	 два	 витеза	 потекоше	 право	 према	 средишту
босанске	 војске.	 Две	 групе	 банових	 ратника	 дочекаше	 их
копљима	 и	 мачевима.	 Али	 је	 удар	 жупанових	 коњаника	 био
толико	силовит	да	се	Босанци	у	први	мах	размакоше	и	разбише
у	 групе,	 више	 се	 повлачећи	 него	 дајући	 отпор.	 Црни	 Гага	 и
Тома	 Алтомановић,	 жестоко	 надирући	 и	 бодрећи	 своје
коњанике,	 већ	 су	 осећали	 радост	 победе.	 Међутим,	 два
босанска	одреда	под	вођством	Влатка	Вуковића,	спојивши	се	у
једну	 групу,	 ударише	 с	 десне	 стране	 и	 као	 клин	 се	 забише	 у
жупанове	 борце.	С	 леве	 стране,	 у	 пуном	 трку,	 јуришао	 је	 бан
Твртко.	Две	 хиљаде	његових	 коњаника	 као	маљ	 се	 сручише	 у
гомилу	 противника,	 разбише	 га	 и	 здрузгаше.	 У	 исти	 мах	 са



шумовитих	 пропланака	 и	 из	 јаруга	 обраслих	 у	 густо	 шибље
поврвеше	 босански	 пешаци.	Налећући	 на	 бегунце,	 убијали	 су
их	стрелама,	копљима	и	ножевима.

Од	 три	 хиљаде	 најодабранијих	 жупанових	 ратника	 ни
педесет	 се	 није	 спасло.	 Три	 четвртине	 је	 изгинуло,	 а	 остали,
побацавши	оружје,	сјахаше	с	коња	и	поседаше	на	земљу.

У	 току	 битке	 Влатко	 Вуковић	 укрсти	 мач	 с	 Томом
Алтомановићем.	Несрећни	жупанов	 брат,	 збуњен	и	 већ	 рањен
стрелом	у	бутину,	после	неколико	потеза	баци	мач	и	предаде	се.
Црном	витезу	Гаврилу	пође	за	руком	да	се	пробије	кроз	обруч
босанских	ратника	и	да	умакне	у	шибљак.

Војска	 Николе	 Алтомановића,	 разбијена	 и	 поражена,
изгубила	 је	 битку.	 Жупан,	 видећи	 пропаст,	 подвикну	 својим
ратницима	који	 су	 га	окруживали,	 ободе	коња	и	појури	према
граду	Ужицу.

Лазар	 Мусић	 и	 Дамјан	 Оливеровић	 још	 у	 току	 битке
прикључили	 су	 се	 ратницима	 Стефана	 Реље.	 Њима	 се
придружио	и	Милош	Обилић.	Док	су	кнежеви	борци	јуришали
и	хватали	бегунце,	Лазар	Мусић	подвикну:

—	Људи,	погледајте!	Побеже	жупан!	Трк	за	њим!
Витез	 жестоко	 ошину	 свога	 вранца.	 Животиња	 врисну,

најпре	 се	 пропе,	 па	 јурну.	 Рељини	 коњаници,	 навикнути	 на
махнито	терање,	потекоше	за	Мусићем.	Као	по	тетиви	грабили
су	ратници	простор	пресецајући	пут	жупану.

У	близини	града	Лазар	Мусић	стиже	бегунце	и	зареди	де
туче	 топузом	 заостале.	 Најпосле,	 препустивши	 тај	 посао
Рељиним	коњаницима,	нададе	се	за	жупаном,	стиже	га	и	спусти
му	топуз	међу	плећке.	Жупан	паде	с	коња.

—	Тако,	голубе!	—	рече	витез	и	сјаха.	—	Дошло	је	време
да	се	полажу	рачуни.



Опипавајући	било	жупану,	Мусић	додаде:
—	Жив	је.	Ударац	је	био	тачно	по	мери.

	

*

	
По	 изричитој	 жељи	 Лазара	 Мусића,	 мата	 браће

Оливеровића	 издала	 је	 налог	 игуману	 манастира	 Леснова	 да
Достану	 добро	 чува.	 »Пазите«,	 писао	 је	 витез,	 »девојка	 је
склона	бекству.	Утичите	на	њу	да	се	покалуђери.	Ако	не	хтедне,
немојте	је	нагонити.	Кад	дође	време,	пустићемо	је	на	слободу,
па	нека	иде	куд	је	очи	воде.«

Међутим,	 после	 пораза	 браће	 Алтомановића,	 Мусић	 је
послао	 гласника	 у	 манастир	 с	 поруком	 да	 девојку	 пусте	 нека
иде	куд	жели.	Од	гласника	је	Достана	дознала	да	су	јој	отац	и
стриц	заробљени,	пошто	су	изгубили	битку.	Опраштајући	се	од
старе	деспотице	и	игумана	манастира,	девојка	рече:

—	Захваљујем	вам	на	доброти	коју	 сте	ми	указивали	док
сам	била	у	манастиру.	Молим	за	опроштај	што	сам	одбила	да	се
покалуђерим.	Мој	животни	пут	води	ме	у	Крушевац,	пред	кнеза
и	 кнегињу.	 Замолићу	 их	 за	 дозволу	 да	 свога	 оца	 видим	 и
последњи	пут	загрлим,	ако	га	затекнем	у	животу.

—	 Пођи	 с	 миром	 и	 бог	 нека	 те	 прати	 на	 путу	 —	 рече
игуман.	—	Од	мене	ти	благослов	и	жеља	да	стекнеш	поверење
у	 људе	 и	 да	 их	 волиш.	 Јер	 без	 љубави	 у	 срцу	 нема	 среће	 на
овом	свету.

Достана	се	трже.	Заусти	да	одговори,	али	се	предомисли	и
оћута.

Одред	 од	 двадесет	 коњаника	 одређен	 је	 да	 је	 отпрати	 до



Крушевца.	 Појахавши	 коња,	 девојка	 махну	 руком	 игуману	 и
деспотици.	Ратници	је	заокружише	и	поворка	крену.

Док	 су	 је	 пратиоци	 испод	 ока	 посматрали,	 Достана	 је
размишљала.	 У	 току	 боравка	 у	 манастиру	 слушала	 је	 речи
старог	 игумана,	 деспотице	 и	 неколико	 калуђерица	 које	 су	 као
великосхимнице	 биле	 посвећене.	 Њихова	 лица,	 озбиљна	 и
скоро	туробна,	ређала	су	јој	се	пред	очима.	Док	је	била	уз	њих,
чинило	 јој	 се	 да	 су	 без	живота	и	 отупела.	Избегавала	их	 је,	 а
њихове	 речи	 напола	 слушала	 не	 придајући	 им	 важност.
Међутим,	кад	је	напустила	манастир,	девојка	осети	тугу	и	поче
да	 се	 сећа	 свега	 што	 је	 свакодневно	 гледала	 и	 слушала	 међу
високим	зидовима.

—	Живела	си	и	расла	окружена	опаким	људима	—	говорио
је	 игуман.	 —	 То	 је	 сигуран	 пут	 да	 човек	 постане	 саможив.
Упознај	добре,	па	ће	се	срећа	и	на	тебе	осмехнути.

Једна	 калуђерица	 коју	 никакви	 јади	 нису	 отерали	 у
манастир	рекла	јој	је:

—	Чему	 се	 надаш	у	животу?	Куда	 ће	 те	 одвести	 та	 твоја
лабава	нарав?	Анђео	нећеш	постати,	а	за	демона	ниси	дорасла.
Долазиш	у	додир	с	људима,	а	у	твоме	срцу	нема	места	чак	ни	за
захвалност.	 Или	 те	 можда	 охолост	 наводи	 да	 не	 сматраш	 за
добре	ни	оне	који	имају	срећу	да	ти	служе?	Из	твојих	на	изглед
безазлених	очију	избија	лажна	племенитост.	Тешко	ономе	ко	се
полакоми	на	твоју	лепоту.	А	ко	поверује	твојим	лепим	речима,
патња	га	неће	мимоићи.

Достана	је	хладним	погледом	пресецала	калуђерицу:
—	Шта	 је	теби	стало	до	мене?	—	рече.	—	Одрекла	си	се

свега	у	славу	бога	и	још	жива	постала	си	гроб.
—	 Гроб	 из	 кога	 зрачи	 дух	 и	 божја	 реч!	 —	 добаци

калуђерица.	—	Али	ти	то	никад	нећеш	схватити!



—	Схватила	 сам!	—	 искриви	 уста	 девојка.	—	 Пакост	 те
прождире.

—	 Пакост?	 —	 слеже	 раменима	 калуђерица.	 —	 Из	 тебе
треба	истерати	седам	бесова.

Четири	 месеца	 та	 калуђерица	 ни	 реч	 јој	 није	 упутила.
Остале	су	јој	се	обраћале	узгредно,	у	пролазу	и	увек	накратко	и
само	званично.

Размишљајући	 о	 томе	 девојка	 се	 борила	 да	 нађе	 разлоге
који	 су	 је	 довели	 да	 до	 те	 мере	 буде	 неосетљива.	 Она	 своју
мајку	 није	 запамтила.	 Умрла	 је	 одмах	 по	 порођају,	 а	 дете	 је
предато	 на	 негу	 дојиљи	 из	 себарског	 насеља.	 Кад	 је	 одрасла,
Достана	је	пала	у	руке	жупановој	супрузи,	Томанији,	жени	која
није	скривала	нетрпељивост	према	детету.	Годинама	је	живела
непрестано	 на	 опрезу,	 јер	 су	 јој	 пред	 очима	 били	 узори	људи
који	 осим	 непоштених	 политичких	 послова	 и	 личне	 користи
нису	 сматрали	 да	 треба	 обраћати	 пажњу	 на	 ма	 шта	 друго.
Лажи,	подметања	и	клевете	били	свакодневна	појава	на	двору
Алтомановића.	Достана	је	као	дете	навикла	да	људе	цени	само
онолико	 колико	 од	 њих	 може	 извући	 користи.	 Подлост
жупанову	 сматрала	 је	 за	 врлину,	 а	 недоследност	 свога	 оца
примером	који	 треба	 подражавати.	Суровост	Томанијина	 била
јој	је	забавна,	све	док	се	и	ње	саме	није	дотакла.	Тада	је	девојка
постала	 опрезна,	 а	 неповерљивост	 према	људима	 увукла	 се	 у
њен	 карактер.	 Али	 будући	 да	 девојачко	 срце	 осећа	 чежњу	 за
нежношћу	 и	 љубављу,	 Достана	 жарко	 заволе	 свога	 оца	 не
обзирући	се	на	његову	ћудљиву	нарав.	Јер	Тома	је	сматрао	да	је
његова	 кћерка	 дошла	 на	 свет	 божјом	 вољом	 и	 мислио	 је	 да
довољно	 чини	 ако	 јој	 поклони	 нешто	 наклоности.	 Гиздави
лепотан,	удовац,	своју	љубав	је	расипао	на	младе	себарске	жене
и	девојке	и	накинђурене	 госпе	 које	 су	повремено	долазиле	на



двор	 и	 суделовале	 у	 раскошним	 гозбама.	 Он	 је	 имао	 по	 коју
лепу	реч	за	Достану,	али	њихов	разговор	никад	није	излазио	из
граница	свакидашњих	животних	потреба	и	уобичајених	питања
и	 одговора.	 Тако	 се	 догодило	 да	 је	 љубав	 девојке	 према	 оцу
била	несхваћена.	Жупан	је,	будући	без	деце,	заволео	синовицу
на	чудан	начин.	Јер	људи	његовог	типа	и	карактера	сматрају	да
онај	 кога	 заволе	 постаје	 њихова	 својина	 којом	 по	 нахођењу
могу	 располагати.	 Због	 тога	 је	 жупан	 букнуо	 кад	 се	 девојка
усудила	 да	 одбије	 љубав	 црног	 витеза	 Гаврила,	 и	 у	 чуду	 се
питао	на	шта	је	страћио	време	и	у	шта	је	уложио	своја	осећања.
Девојка	 се	отела	испод	његовог	утицаја,	 а	њему	се	чинило	да
му	је	из	шака	побегла.

Међутим,	 стрина	 Томанија	 је	 сеирила,	 како	 то	 умеју
понеке	жене	које	се	убрајају	у	злопамтила.	Њена	нетрпељивост
према	девојци	добила	је	потпуно	признање	и	потврду.	Због	тога
су	и	жупан	и	његов	брат	троструко	били	на	јадима.

—	 Јесам	 ли	 казала!	 Тако	 вам	 и	 треба,	 јер	 сте	 обојица
шушумиге!	Наопака	је	она	још	од	детињства!	Таква	јој	је	била
и	мајка,	бог	нека	се	смилује	њеној	души!	—	говорила	је	стрина.

—	 Боље	 нека	 се	 смилује	 нашим	 душама,	 да	 не	 слушамо
више	твоје	прекоре!	—	одвраћао	је	Тома,

Достана	 је	 све	 то	 знала,	 јер	 јој	 је	 отац,	 у	 наступу	доброг
расположења	и	говорљивости,	причао.

Од	 Николе	 Алтомановића	 зазирали	 су	 сви	 витези	 и
дворани	који	су	га	окруживали.	Он	их	је	држао	под	притиском
своје	воље	и	ауторитета.	Само	пред	својом	супругом	жупан	се
осећао	 нелагодно.	 У	 току	 заједничког	 живота	 навикао	 је	 да
њена	 реч	 буде	 последња	 и	 одлучна.	 Због	 тога	 се	 у	 присуству
своје	жене	осећао	као	кривац.	На	њене	примедбе,	због	којих	би
другима	 главу	 разбио,	 слегао	 је	 раменима	 и	 примао	 их	 без



роптања	као	покајник.
Та	 три	 чудна	 карактера	 имала	 су	 пресудну	 улогу	 у

васпитању	младе	девојке.	Када	је	први	пут	побегла	из	Ужица	и
дошла	 у	 Крушевац,	 узалуд	 је	 тражила	 разлог	 због	 чега	 је
кнегиња	Милица	онако	племенито	поступила	према	њој.	Исто
тако	 био	 јој	 је	 чудан	 и	 поступак	 Влатка	 Вуковића,	 премда	 је
знала	да	је	витез	заљубљен	у	њу.

Јашући	 на	 коњу,	 окружена	 пратиоцима,	 девојка	 је
размишљала.	 Чинило	 јој	 се	 да	 је	 љубав	 босанског	 витеза
оправдана	 и	 да	 је	 само	 од	 њене	 воље	 зависило	 да	 добије
природни	 завршетак.	Оставила	 га	 је	 и	 побегла	 чудећи	 се	што
није	послао	потеру	за	њом.

—	Он	је	витез,	а	ја	недостојна!	Недостојна	сам	чак	и	оног
просјака	што	испред	цркве	пружа	руку	за	милостињу.	Њему	бар
и	уделе.	А	ко	ће	се	смиловати	на	мене	кад	не	умем	ни	захвална
да	будем,	како	рече	она	калуђерица.

Знала	је	она	колико	су	Алтомановићи	омрзнути	и	да	се	не
може	надати	милости	за	свога	оца.	Због	тога	јој	се	срце	стезало,
а	сузе	навирале	на	очи.
	

*

	
После	битке	код	Ужица	кнез	Лазар	и	бан	Твртко	увидеше

колико	их	је	стала	победа.	Око	хиљаду	и	шест	стотина	ратника
изгинуло	је,	а	двапут	толико	изранављено.	Од	жупанове	војске
половина	 је	 уништена,	 добар	 део	 заробљен,	 а	 остали,
дохвативши	 се	 јаруга	 пуних	 честара	 и	 густих	 шумарица,
разбежали	су	се	куд	који.



Победници	 без	 муке	 заузеше	 град	 Ужице.	 Лазар	 Мусић,
Дамјан	 Оливеровић	 и	 Милош	 Обилић	 зађоше	 међу
заробљенике	 и	 стадоше	 издвајати	 истакнуте	 заповеднике
одреда	 и	 витезе	 који	 су	 били	 познати	 као	 привржени
Алтомановићима.	Сакупивши	око	стотину,	витези	их	дотераше
у	град	и	затворише	у	пространо	двориште.

—	Шта	сад?	—	обрати	им	се	Лазар	Мусић.	—	Заробљени
сте	 у	 борби	 и	 постали	 наша	 својина.	 Ако	 вас	 пошаљемо	 на
вешала,	ни	тада	правда	неће	бити	задовољена.	Јер	служећи	злог
господара	и	сами	сте	постали	зли.

Мусић	 застаде	 бацајући	 поглед	 по	 натмуреним	 лицима
заробљеника.

—	 У	 својим	 изопаченим	 душама	 сматрате	 нас	 као
насилнике,	а	 ја	вам	кажем,	кад	бисмо	вас	пустили	на	слободу,
напртили	 бисмо	 себи	 белај	 на	 врат,	 јер	 би	 требало	 да	 вас
чувамо	 и	 дању	 и	 ноћу.	 Себри	 би	 вас	 моткама	 побили,	 толико
сте	им	јада	задали.

За	 то	 време	 кнез	 Лазар	 је	 са	 градског	 зида	 говорио
заробљеницима,	простим	ратницима.

—	Нећемо	се	светити!	После	ове	битке	заклетва	и	обавеза
које	сте	дали	жупану	Алтомановићу	не	важе.	Није	нам	намера
да	од	вас	створимо	робове.	Од	овог	тренутка	ви	сте	слободни
људи	и	можете	ићи	куд	вам	је	воља.	А	доцније,	ко	жели,	може
ступити	у	моју	војску,	где	му	нико	неће	смети	пребацити	да	се
некад	борио	против	ратника	кнеза	Лазара.

Заробљеници,	 зачуђени	 оваквим	 преокретом,	 озарених
лица	и	грлећи	се	између	себе,	завикаше:

—	 Живео	 кнез!	 Тебе	 ћемо	 да	 служимо!	 За	 тебе	 да
ратујемо,	да	погинемо!

Гурајући	 се	 и	 тискајући	 оне	 предње,	 задњи	 су	 хрлили



према	зиду	кривећи	главе	да	чују	сваку	реч	кнеза	Лазара.
—	Поштујте	власт	и	одговарајте	својим	обавезама,	па	вас

ни	глава	неће	заболети	—	настави	кнез	па	додаде:
—	 А	 сад	 чујте	 реч	 витеза	 Боровине	 Вукашиновића,	 с

чијим	 сте	 се	 ратницима	 у	 току	 године	 вијали	 и	 тукли	 по
пропланцима	планине	Јелице,	Овчара	и	Каблара.

—	 Вратићемо	 вам	 оружје!	—	 рече	 Боровина.	—	 Оно	 ће
вам	послужити	на	част	и	добро	нашег	народа,	а	у	славу	кнеза
Лазара.	Сад	ћете	бити	бележени	у	спискове	и	кад	вас	позовемо,
одазваћете	 се	 као	 ратници	 којима	 је	 дужност	 да	 се	 боре	 за
слободу	и	опстанак.	Јер	велика	и	тешка	војна	стоји	пред	нама.

Ратници	 зажагорише	 одобравајући.	 Двадесетак	 писмених
сместа	се	издвојише	и	стадоше	да	у	спискове	бележе	имена	и
јединице	бивших	жупанових	бораца.

Лазар	Мусић	и	Дамјан	Оливеровић	побринуше	се	да	браћу
Алтомановиће	 затворе	 у	 тамницу,	 из	 које	 најпре	 изведоше
засужњене	себре.

—	Ми	смо	велможе!	Хоћемо	пред	кнеза	Лазара!	 викао	 је
Тома.

—	Желим	да	разговарам	с	кнезом	као	раван	с	равним!	—
добаци	жупан.

—	Једном	си	већ	разговарао!	—	одврати	Мусић.	Али	више
ти	 се	 неће	 указати	 прилика.	 Томанију	 су	 затворили	 засебно,
тамо	 где	 су	 некад	 тамновали	 Мусић	 и	 Оливеровић.	 Жена	 је
клела	на	сав	глас:

—	Проклете	 душе!	Гром	вас	 спалио!	Витези	 вајни!	Жене
гоните	и	затварате	у	тамницу.	Дабогда	вас	муња	спржила!	Гнев
господњи	нека	се	сручи	на	вас!

—	Ћути!	—	одврати	Мусић.	—	Ти	си	жена	јунак.	О	твојим
шамарима	 чуда	 се	 причају.	 Него,	 хвали	 бога	 што	 није	 овде



Дебели	Мршевић.	Тај	би	с	тобом	ту,	у	мраку,	поделио	мегдан!
	



Глава	осамнаеста

	
	

У	присуству	намесника	угарског	краља,	Николе	Гаревића,
кнез	 Лазар	 и	 бан	 Твртко	 поделили	 су	 земљу	 жупана	 Николе
Алтомановића.	 Источни	 део	 с	 Рудником,	 Ужице	 и	 други
градови	 припали	 су	 Лазару,	 а	 Полимље,	 Пријепоље,	 Гацко	 и
Подриње	 доби	 Твртко.	 Подела	 је	 извршена	 у	 Крушевцу,	 на
сабору	на	коме	су	учествовали	сви	истакнути	витези	Моравске
Србије,	Босне	и	Македоније.

Том	 приликом	 босански	 бан,	 изневши	 пред	 свечани	 скуп
листу	својих	предака,	испољи	намеру	да	се	прогласи	за	краља
Србије	 и	 Босне.	 Узбуђен	 и	 с	 призвуком	 пркоса	 у	 гласу,	 бан
заврши:

—	 Светли	 кнеже,	 племенити	 бане	 Гаревићу,	 свети	 оци,
часни	витези	Србије,	Македоније	и	Босне…	Свима	вам	је	знано
да	је	смрћу	цара	Уроша	—	бог	нека	се	смилује	његовој	доброј
души	 —	 изумрла	 династија	 славних	 Немањића,	 по	 мушкој
линији.	Таква	је	била	воља	господња!	Међутим,	данас,	овде,	ја
једини,	 босански	 бан,	 стојим	 као	 настављач	 великих	 царева,
краљева	 и	 владара	 династије	Немањића	—	истина	 по	женској
лози,	 али	 ме	 таквог	 не	 дотиче	 »проклетство	 светога	 Саве«.
Моја	баба	Јелисавета	била	 је	рођена	кћерка	краља	Драгутина!
Она	је	у	законитом	браку	и	под	благословом	часних	родитеља
својих	поживела	с	мојим	дедом,	Стеваном	Котроманом.	Из	тога
брака	дошао	је	на	свет	мој	отац,	Владислав	Котроманић…	То	је
основа,	часни	витези,	на	којој	почивају	моја	жеља	и	право	да	се



прогласим	за	краља	Србије	и	Босне.
У	 скупу	 је	 владала	 мртва	 тишина.	 Чинило	 се	 да	 витези

очекују	 сукоб	 који	 ће	 се	 претворити	 у	 олују.	 У	 току	 бановог
говора	 многи	 су	 се	 осећали	 нелагодно	 и	 погнутих	 глава
очекивали	завршни	део.	Због	тога	су	упирали	погледе	на	благо
и	спокојно	лице	кнеза	Лазара.	Очекујући	његову	реч,	витези	су
се	 згледали	 и	 мрштили	 стављајући	 деснице	 на	 балчаке	 од
мачева,	 јер	 се	 предлог	 бана	 Твртка	 није	 оснивао	 на	 молби	 и
жељи,	него	на	захтеву	који	је	својом	смелошћу	и	недоличношћу
вређао.

Међу	витезима	седела	је	група	коју	су	сачињавали	црквени
оци.	Најистакнутији	по	важности	и	достојанству	био	је	калуђер
Јефрем.	 Он	 је	 на	 молбу	 кнеза	 Лазара	 напустио	 манастир
Хиландар,	 где	 је	 као	испосник	подуже	живео.	Био	 је	познат	и
цењен	 још	 у	 доба	 цара	 Душана.	 Тада	 је	 боравио	 најпре	 у
пустињи,	у	близини	Дечана,	а	затим	у	једној	пећини	Ждрелског
кланца,	 недалеко	 од	 Пећи.	 Десно	 од	 њега	 седео	 је	 Јоаким,
игуман	 манастира	 Студенице,	 а	 лево	 Спиридон	 из	 Дечана.
Остала	свештена	лица,	према	чину	и	достојанству,	заузимала	су
места	иза	њих.

Кад	 бан	 Твртко	 заврши	 говор,	 после	 неколико	 тренутака
мучне	 тишине	 устаде	 кнез	 Лазар.	 Његов	 поглед	 летимично
пређе	по	скупу	витеза	и	задржа	се	на	босанском	бану.

—	Чули	смо	реч	нашега	пријатеља	из	Босне	—	отпоче.	—
Његово	 право	 нико	 не	 може	 оспорити,	 јер	 нема	 човека	 у
Србији,	 Босни	 или	 ма	 где	 који	 би	 му	 могао	 бити	 такмац	 за
краљевску	 круну.	 Њега	 се	 не	 дотиче	 »проклетство	 светога
Саве«,	јер	сви	знамо	да	по	женској	лози	припада	Немањићима.
Дакле,	 браћо	 моја,	 часни	 витези,	 са	 своје	 стране	 од	 срца
прихватам	предлог	бана	Твртка	са	жељом	да	дуговечно	влада	у



својој	и	нашој	земљи…	Али	пошто	и	црква	треба	да	има	видног
удела	 у	 бирању	 владаоца,	 молим	 пречасног	 оца	 Јефрема,
испосника	и	богоугодника,	да	каже	своју	реч.

Калуђер	 устаде.	 Његово	 мршаво	 тело	 обучено	 у	 ризу
намах	 остави	 дубок	 утисак	 на	 присутне	 витезове.	 Коса	 црна
као	катран	падала	му	је	на	мршава	рамена;	а	на	кошчатом	лицу
боје	пергамента	истицала	се	танка	брада	и	оретки	бркови,	нос
ушиљен	 као	 саливен	 од	 воска	 и	 два	 црна	 ока,	 светла	 као
жеравице.

—	 Чули	 смо	 речи	 два	 најистакнутија	 и	 најомиљенија
човека	у	Босни	и	Србији	—	отпоче	калуђер.	—	Ко	би	могао	да
замери	 бану	 Твртку,	 а	 да	 се	 не	 огреши	 о	 кнеза	 Лазара?	 Оба
витеза	рекли	су	шта	осећају	и	мисле,	 јер	 је	само	тако	право	и
богу	 драго.	 Нама,	 црквеним	 људима,	 испосницима	 и
подвижницима,	 господ	 је	 доделио	 закон	 одрицања	 у
овоземаљском	 животу.	 Због	 тога	 нам	 истина	 лежи	 на	 срцу,	 а
лаж	 и	 пакост	 немају	 места	 у	 нашој	 души.	 Закони	 витештва
слични	су	нашим.	И	ту	постоји	одрицање	од	свега	што	је	рђаво,
а	насупрот	тежња	ка	чистоти	душе,	која	се	темељи	на	добрим
делима,	 на	 љубави	 према	 своме	 народу,	 према	 ближњем,	 а
особито	 према	 нејакима.	 Због	 тога,	 ко	 себе	 сматра	 витезом,	 а
оглушује	 се	 о	 законе	 који	 су	 још	 од	 давнина	 установљени,
грешан	је	пред	богом	и	људима.

Бан	 Твртко	 оправдано	 износи	 своје	 право,	 јер	 доиста
припада	 лози	 Немањића	 по	 женској	 линији.	 Као	 што	 све	 на
овом	 свету	 има	 почетак	 и	 крај,	 тако	 се	 догодило	 и	 у	 овом
случају.	 Последњи	 из	 славне	 династије	 Немањића,	 Урош,
владао	 је	 као	 цар,	 а	 живео	 као	 богоугодник.	 Умро	 је	 као
»светопочивши«	 и	 оставио	 за	 собом	 врежу	 својих	 великих
предака,	која	се	његовом	смрћу	протањила.	После	бана	Твртка,



она	 ће	 се	 прекинути	 ако	 нови	 краљ	 не	 буде	 имао	 потомака	 у
мушком	 роду…	У	 прилог	 истини	 ваља	 поменути	 цара	 Јована
Уроша	 Палеолога,	 сина	 цара	 Симеона	 Палеолога.	 Он	 је
последњи	мушки	изданак	Немањића	лозе,	пошто	је	његов	отац
Симеон,	 звани	 Синиша,	 био	 брат	 цара	 Душана.	 Међутим,
његова	улога	на	овоме	свету	кренула	 је	у	другом	смеру.	 Јован
Урош	се	замонашио	и	добио	име	Јоасаф.	Његово	одрицање	од
овоземаљских	 блага	 достојно	 је	 похвале,	 а	 ми	 славимо	 бана
Твртка,	 и	 пожелимо	 му	 срећу	 као	 краљу	 и	 владару	 Србије	 и
Босне.

Пошто	није	било	разлога	за	противуречје,	витези	примише
истакнути	предлог	одобравајући,	али	не	с	много	одушевљења,
јер	 су	многи	желели	да	краљ	Срба	буде	кнез	Лазар.	Боровина
Вукашиновић	 и	Вук	 Бранковић	 одадоше	 поштовање	 и	 бану	 и
кнезу,	 а	 угарски	 великаш	 Никола	 Гаревић	 с	 неколико	 речи
истаче	великодушност	кнеза	Лазара	и	његову	добру	вољу	да	се
прилике	у	Србији	и	Босни	доведу	у	сигурније	стање.

Тога	дана	је	одлучено	да	се	крунисање	за	краља	босанског
бана	 Твртка	 има	 обавити	 у	 манастиру	 Милешеву,	 задужбини
краља	 Владислава,	 а	 крај	 гроба	 светога	 Саве,	 да	 би	 му
краљевство	било	срећно	и	дуговечно.	Због	тога	што	је	манастир
отет	из	 руку	жупана	Николе	Алтомановића,	 витези	и	црквени
оци	сматрали	су	то	као	добро	знамење.
	

*

	
Тога	 дана	 по	 подне	 нађоше	 се	 у	 стану	 Стефана	 Мусића

седам	витеза	кнеза	Лазара.	Уз	пехаре,	пуне	доброг	вина,	седели



су	за	дугачким	столом	браћа	Оливеровићи,	два	Мусића,	Милош
Обилић,	 Милан	 Топлица	 и	 Иван	 Косанчић,	 коме	 је	 рана	 на
рамену	 већ	 зарасла.	 Још	 под	 утиском	 који	 су	 понели	 са
скупштине,	витези	су	седели	замишљени.	Мучно	расположење
ухватило	је	и	Лазара	Мусића,	па	је	млади	ратник	изгубио	вољу
за	шалу.	Нису	они	имали	ништа	против	бана	Твртка,	али	ако	је
требало,	 ценећи	 по	 способности	 и	 популарности,	 да	 се
прогласи	краљ	Срба,	то	је	свакако	морао	бити	кнез	Лазар.	А	кад
већ	он	није,	боље	је	и	да	нема	краља.	Тако	су	мислили	витези,
седам	 истакнутих	 ратника	 које	 је	 пријатељство	 доживотно
везивало.	 Између	 њих	 никад	 нису	 избијали	 сукоби.	 На	 шале
Лазара	Мусића	 добродушно	 су	 се	 смејали,	 јер	 су	 осећали	 да
долазе	из	чиста	срца,	мада	су	који	пут	биле	заједљиве.

—	Шта	сад?	—	најпосле	рече	Милан	Топлица.
—	Ништа!	Добићемо	краља	—	одврати	Милош	Обилић.
—	 И	 патријарха	—	 додаде	 Лазар	 Мусић.	 —	 Неко	 треба

босанском	 бану	 да	 стави	 круну	 на	 главу.	 Тај	 неко	 мора	 бити
човек	при	богу,	калуђер	који	је	живео	у	пустињи	и	јео	пужеве	и
скакавце…

—	Значи	пречасни	Јефрем?	—	упита	Иван	Косанчић.
—	Он	главом!	Ако	тај	не	постане	патријарх,	не	звао	се	 ја

Лазар	 Мусић	 и	 не	 говорио	 као	 човек,	 него	 рзао	 као	 вранац
Стефана	Реље!

Крајимир	Оливеровић	заврте	главом	и	маши	се	пехара.
—	 Рзао	 ти	 или	 не	 рзао,	 тек	 мени	 се	 чини	 да	 нам	 је	 сад

више	него	икад	потребан	краљ,	а	исто	тако	и	патријарх.
—	 Нека	 живи	 Твртко	 са	 својим	 Босанцима,	 а	 ми	 смо

положили	заклетву	на	верност	и	службу	кнезу	Лазару	—	рече
Стефан	Мусић.

—	Тако	је!	—	добаци	Иван	Косанчић.	—	Славимо	нашега



кнеза,	а	босанског	краља	подносићемо,	јер	тако	мора	бити.
—	Живео	кнез	Лазар!	—	подвикну	млађи	Мусић	и	искапи

пехар.
Остали	 витези	 поведоше	 се	 за	 њим.	 За	 тренутак	 настаде

тишина.	Онда	Дамјан	Оливеровић,	као	за	себе,	проговори:
—	Људи	и	браћо…	Све,	ми	се	чини	да	је	то	био	договор.
—	Договор?	—	прену	се	Лазар	Мусић.
—	Договор	између	кнеза	и	бана	Твртка.
—	И	пустињака	Јефрема	—	добаци	Крајимир.
—	Договорили	су	се	раније,	а	нас	поставили	пред	свршен

чин	—	закључи	Дамјан.
—	 Богами,	 брате,	 ово	 се	 зове	 памет!	 —	 лупи	 се	 Лазар

Мусић	по	колену.	—	А	ти	мислиш,	добра	и	племенита	витешка
душо,	 да	 би	 се	 бан	 Твртко	 усудио	 да	 онако	 смело	 иступи	 са
својим	 захтевом,	 и	 то	 усред	 Крушевца!	 Договорили	 су	 се,
слатки	мој,	и	то	утроје,	да	би	било	јаче	и	убедљивије!
	

*

	
Достана	 је	 и	 по	 други	 пут	 примљена	 у	 Крушевцу.

Уступљена	 јој	 је	 одаја	 у	 којој	 је	 раније	 становала,	 а	 исто	 тако
опет	 је	 добила	Минку	 за	 службеницу.	 Сутрадан	 по	 доласку	 у
Крушевац	 преко	 девојке	 је	 дошла	 у	 додир	 с	 кнегињом
Милицом.	Од	ње	је	дознала	да	су	јој	отац	и	стриц	доведени	под
јаком	 стражом	из	Ужица	 у	Крушевац,	 где	 ће	 им	 бити	 суђење.
Пошто	 припадају	 вишем	 племству,	 обојици	 ће	 суд	 части
одмерити	 кривицу	 и	 донети	 пресуду.	 Достана	 је	 дознала	 од
кнегиње	 да	 су	 оба	 сужња	 под	 најтежим	 оптужбама	 и	 да	 нема



изгледа	да	ће	их	мимоићи	смртна	казна.
—	Моли	се	богу	за	њихове	душе,	девојко!	—	рече	кнегиња

Милица,	 па	 гледајући	 убледело	 лице	 и	 сузне	 очи	 у	 девојке,
додаде:

—	 Питала	 сам	 кнеза	 има	 ли	 наде	 да	 бар	 Тома	 избегне
смртну	казну?

—	И?	Шта	је	рекао?	—	дрхтећим	гласом	упита	Достана.
Кнегиња	 је	 помилова	 по	 коси	 и,	 савлађујући	 узбуђење,

одговори:
—	 Јадно	 дете!…	 Кад	 би	 знала	 колико	 бих	 желела	 да	 ти

могу	рећи	утешну	реч!	Кнез	је	рекао:	»Обојица	су	оптужени	за
издају,	 разбојништва,	 насиља,	 пљачку	 и	 изазивање	 рата.	 Не
верујем	да	ће	се	ико	наћи	да	своје	име	и	част	заложи	у	њихову
одбрану.«

—	Значи:	ни	кнез	их	не	би	могао	спасти?	—	упита	девојка.
—	И	кад	би	желео,	не	би	смео,	ради	оних	хиљаду	и	шест

стотина	наших	ратника	који	су	пали	на	бојишту	између	Ужица
и	Пожеге.

—	 Страхота!	 Страхота!	 —	 узвикну	 Достана	 и	 бризну	 у
плач.

Кнегиња	седе	поред	ње	и	пребаци	јој	руку	преко	рамена:
—	 Замисли,	 колико	мајки,	 сестара	 и	жена	 оплакују	 своје

драге	који	су	у	тој	бици	изгинули!	Ко	њих	може	утешити?	Ко
им	може	замерити	што	проклињу	и	кнеза	Лазара	и	бана	Твртка
и	 Николу	 Алтомановића?	 Ко	 може	 мајкама	 вратити	 синове	 и
сестрама	браћу	кад	их	покрије	црна	земља?

Достана	 устаде,	 загледа	 се	 кнегињи	 у	 лице	 и	 одлучним
гласом	рече:

—	Ко	је	нападач?	Ко	је	коме	скривио?	Зар	нису	кнез	Лазар
и	 босански	 бан	 упали	 у	 земљу	 мога	 стрица	 и	 оца?	 Ко	 може



замерити	Алтомановићима	што	су	се	борили	у	својој	 земљи	и
бранили	своје	огњиште?

—	Чекај,	 девојко!	—	благо	одврати	кнегиња.	—	Сад	није
прилика	за	објашњавања	овакве	врсте.	У	своме	болу	изгубила
си	мерило	 за	добро	расуђивање.	 Заборавила	 си	Алтомановића
недела	 од	 којих	 поштеног	 човека	 и	 витеза	 хвата	 ужас!	 Исто
тако	 заборавила	 си	 да	 сам	 ти	 ја	 лично	 једном	 спасла	 оца	 из
тамнице,	 пошто	 сам	 ти	 најпре	 дала	 уточиште	 у	 овом	 граду	 и
преко	тога	поклонила	своју	наклоност.	Сад	сам	ти	опет	указала
гостопримство.	 Бићеш	 под	 мојом	 заштитом	 све	 док	 се	 будеш
налазила	у	мојој	кући.

Достана	је	гледала	у	кнегињу	раширених	очију	из	којих	су
лиле	 сузе.	 Чинило	 јој	 се	 да	 жена	 која	 стоји	 испред	 ње	 и
прекоревајући	 благосиља.	 Њен	 глас	 је	 и	 кроз	 тешке	 речи
оптужбе	био	пун	бола,	нежан,	матерински.

—	Истина	 је…	 Заборавила	 сам…	Молим	 за	 опроштај	—
тихо	рече	девојка.

—	 Молила	 сам	 кнеза	 за	 дозволу	 да	 у	 тамници	 посетиш
свога	оца	—	рече	кнегиња.	—	Одбио	је.

—	Одбио?	—	прену	се	Достана.
—	Да!	Рекао	је	да	ће	ти	тај	састанак	причинити	још	већи

бол.	Последња	његова	реч	била	је…
Кнегиња	застаде	и	загледа	се	девојци	у	очи.
—	 Била	 је?	 —	 унесе	 јој	 се	 Достана	 у	 лице.	 Кнегиња

издржа	њен	поглед	и	одврати:
—	»Видеће	свога	оца	на	суђењу.«

	

*



	
Бан	 Никола	 Гаревић,	 према	 договору	 с	 кнезом	 Лазаром,

наредио	 је	 својим	ратницима	да	 се	 врате	 у	Угарску	и	 да	 тамо
сачекају	позив,	кад	се	укаже	прилика,	да	наново	дођу	у	Србију.
У	бици	с	Алтомановићима	погинуло	их	је	око	стотину,	а	бан	је
толико	задржао	у	Крушевцу	да	му	буду	пратиоци	при	повратку.
Осам	стотина	коњаника	и	пешака	пет	дана	после	битке	кренуло
је	пут	севера.

Кнез	Лазар	и	његови	истакнути	витези	чудили	су	се	што	и
Гаревић	не	напушта	Крушевац.	Иако	је	шест	недеља	прошло	од
одласка	његових	 ратника,	 чинило	 се	 да	 бан	и	не	помишља	да
крене	за	њима.	Али	витезима,	старим	и	младим,	пало	 је	у	очи
да	 Никола	 Гаревић	 често	 посећује	 кнегињу	 Милицу	 и	 њене
кћерке.	 Узалуд	 је	 млади	 угарски	 племић	 свакодневно
наглашавао	 да	 свој	 пут	 одлаже	 зато	што	 га	 задржава	жеља	да
присуствује	 суђењу	 браћи	 Алтомановићима.	 Тај	 разлог	 у
почетку	 сви	 су	 прихватили	 као	 оправдан.	 Али	 честим
истицањем	и	понављањем	разлог	је	губио	убедљивост,	и	млади
витези	почели	су	да	праве	шале	на	рачун	угарског	бана.

—	Уседео	се	много	у	Крушевцу	наш	мили	гост	из	Угарске
—	 говорио	 је	 Лазар	Мусић.	—	Да	 нам	 је	 сад	 при	 руци	 певач
Византинац,	 натерао	 бих	 га	 да	 погледа	 у	 оне	 књиге	 што	 их
држи	у	сандуку	под	катанцем.	У	њима	свашта	пише,	па	бисмо
лако	дознали	до	које	је	мере	Гаревићу	прирасла	за	срце	судбина
Алтомановића.	Додуше,	јуче	у	предвечерје	видео	сам	га	како	се
ребри	и	кочопери	као	петлић	око	Марије,	кнежеве	треће	кћерке.

—	Богами,	биће	и	сватова!	—	добаци	Милан	Топлица.
—	 Биће,	 и	 то	 двоструких!	 —	 рече	 Иван	 Косанчић	 и

погледа	испод	ока	Лазара	Мусића.
—	 Што!	 Ја	 не	 кријем…	 Узећу	 девојку	 према	 себи	 —



црвенећи	у	лицу,	правдао	се	млађи	Мусић.
—	Кријеш	од	нас?	—	прекорним	гласом	рече	Крајимир.	—

А	коју	узимаш?
—	 Минку,	 ону	 ђаволицу	 што	 је	 залудела	 половину

кнежевих	витезова	—	добаци	Стефан	Мусић.
—	 Нека	 је	 срећно	 и	 дуговечно!	 Тако	 ваља!	 Живели

младенци!	Десет	синова	изродили!	—	заграјаше	млади	витези
грлећи	друга,	додајући	га	један	другом	и	отимајући	се	о	њега.

—	Од	ваше	милоште	кости	ће	ми	попуцати!	Ако	наставите
тако,	Минка	ће	остати	удовица	пре	венчања…

—	 Ово	 ваља	 залити	 добрим	 вином!	 —	 узвикну	 Милош
Обилић.

—	 Још	 како!	—	 додаде	Милан	 Топлица.	—	 Нека	 потече
добра	капљица	за	добар	почетак!

—	Браћо	моја,	 смерни	 витези	—	отпоче	Лазар	Мусић	—
захваљујем	вам	на	искреним	жељама	и	претераној	радости	која
вас	 је	 обузела	 због	 моје	 намере	 да	 се	 женим!	 Чини	 ми	 се	 да
погађам	прави	и	важнији	узрок	вашег	усхићења…	Пре	четири
дана	 мој	 кум	 Ђоша	 с	 Рудника	 донео	 ми	 је	 једно	 буренце	 од
тридесет	 пет	 ока	 вина.	 Убеђен	 сам	 да	 сте	 на	 неки	 начин
прокљувили	овај	случај.	Или	сте	дознали	за	буренце,	или	вино
осетили	по	мирису?	Како	било,	тек	ви	се	нећете	смирити	док	не
видите	 да	 сам	 на	 поклон	 свога	 доброг	 кума	 Ђоше	 ударио
славину.

—	Живео	кум	Ђоша!	—	подвикну	Дамјан	Оливеровић.
—	Ти	да	ћутиш!	—	прекори	 га	Лазар	Мусић.	—	Ђоша	 је

кум	достојан	поштовања.	Иако	 је	трговац,	не	заједа	на	мери	и
не	потура	лошу	робу.	У	сваком	случају	уме	да	поштује	кумство,
јер	ми	је	сигурно	послао	буренце	вина,	а	не	сирћета.

—	 То	 треба	 проверити!	 Овамо	 с	 буренцетом!	 Удри	 му



славину!	—	заграјаше	витези.
—	Полако,	 полако!	Не	 клоним	 се	 тога!	—	одврати	млађи

Мусић.
Код	 младих	 људи	 туробно	 расположење	 не	 задржава	 се

дуго.	Седморица	витеза	тренутно	заборавише	на	бана	Твртка	и
његову	намеру	да	се	прогласи	за	краља	Србије.

Лазар	Мусић	 зађе	 за	 угао	 у	 својој	 одаји	 и	 зачас	 се	 врати
носећи	буренце	с	вином.	Онда	га	постави	на	сто,	изби	врањ	и
удари	 славину.	 За	 то	 време	 Дамјан	 Оливеровић	 спремао	 је
пехаре,	 а	Стефан	Мусић	 нађе	 у	 остави	 хлеба,	 чабрицу	 тврдог
сира,	суво	месо	и	сланину.

Кад	се	пехари	напунише,	Лазар	Мусић	узвикну:
—	 Попићемо	 за	 срећу	 мога	 будућег	 брака,	 а	 у	 славу	 и

хвалу	ваше	искрене	радости.
Млади	витези	испразнише	пехаре.
—	Ово	је	вино!	—	као	чудећи	се	рече	Дамјан.
—	Тако	ми	бога,	право	вино!	—	додаде	Стефан	Мусић.
—	 Вино,	 па	 шта!	 —	 љутну	 се	 Лазар.	 —	 Ваљда	 сте

мислили	да	је	у	бурету	она	одвара	што	себарске	жене	стављају
у	ћуп	кад	боје	сукње	и	рекле	да	добију	пембаву{42}	боју.

У	одају	уђе	витез	Влатко	Вуковић.	Он	је	са	својим	одредом
отпратио	 господара,	 бана	 Твртка,	 и	 вратио	 се	 у	 Крушевац	 да
присуствује	суђењу	Алтомановићима.

Витези,	 загрејани	 вином,	 радосно	 поздравише	 пријатеља,
посадише	га	за	сто	и	ставише	испред	њега	пун	пехар.

—	 Пијмо	 у	 здравље	 нашега	 Ђоше…	 овај…	 ‘оћу	 рећи
Лазара	 Мусића…	 —	 отпоче	 Дамјан	 Оливеровић	 развлачећи
уста	и	ожимајући	очима.	—	Он	се	жени…	па	ми,	ето,	мислили
смо	 да	 је	 у	 бурету	 сирће,	 а	 оно	 није	 него	 право	 вино,	 што
себарске	жене	стављају	у	ћуп	кад	фарбају	сукње	и	рекле.



—	Овај	је	већ	готов!	—	добаци	Милош	Обилић.	—	Трећи
пехар	 Ђошиног	 вина	 сече	 као	 бритка	 сабља,	 четврти	 руши	 и
обара	жешће	него	гром.

Иван	Косанчић	се	обрати	босанском	витезу:
—	Знаш	ли	да	је	овде	Достана?
—	 Знам!	 —	 обори	 поглед	 Вуковић.	 —	 Хтела	 је	 да	 се

састане	са	мном.	Одбио	сам,	јер	не	желим	да	ме	и	по	други	пут
доведе…

—	До	очајања!	—	добаци	Стефан	Мусић.
—	Скоро	да	је	тако	—	слеже	раменима	витез.
—	Једном	си	учинио	добро	дело,	а	захвалност	је	изостала

—	рече	Милан	Топлица.	—	Ниси	је	ни	тражио,	иако	ти	је	много
стало	до	ње.

—	Не	тражим	је	ни	сад!	—	тихо	одврати	витез	и	маши	се
пехара.
	

*

	
Суђење	 браћи	 Алтомановићима	 завршило	 се	 брже	 него

што	 је	 ико	 очекивао.	Требало	 је	 да	 им	 се	 суди	 као	 члановима
високог	 племства,	 да	 суд	 части	 узме	 у	 разматрање	 њихове
кривице,	 да	 проучи	 оптужбу	 и	 да	 да	 одговарајућу	 казну.
Међутим,	 у	 почетку	 суђења	 Боровина	 Вукашиновић	 затражи
реч	 од	 председавајућег	 логотета	 Јована	 Војнића.	 Кад	 је	 доби,
витез	отпоче:

—	Славни	суде	и	часни	витези…	Кад	је	признат,	објављен
и	 установљен	Душанов	 законик,	 није	 било	 случајева	 да	људи
који	 припадају	 вишем	 племству	 чине	 недела	 од	 којих	 би	 се



грозили	и	друмски	разбојници.	Овде	није	у	питању	једна	врста
злочина,	 него	 читав	 низ,	 почев	 од	 издаје	 и	 вређања	 цара	 и
његовог	 достојанства,	 па	 до	 пљачке	 и	 насиља	 најниже	 врсте.
Душанов	законик	није	предвидео	овакве	случајеве,	јер	их	тада
није	ни	било.	Нижа	властела	и	себри	згледају	се	и	дошаптавају
очекујући	 да	 овај	 суд	 донесе	 пресуду.	 Они	 с	 нестрпљењем
запиткују	 ратнике	 и	 старешине	 која	 ће	 се	 мера	 применити
приликом	доношења	пресуде.	Из	њихових	на	изглед	безазлених
лица	 избија	шеретски	 осмех.	Они	 ликују,	 јер	 смо	ми,	њихови
господари,	 дошли	 у	 најгори	 положај.	 Јер	 кад	 неко	 из	 вишег
племства	изађе	 пред	 суд	 због	 злочина,	 себри	и	нижа	 властела
бацају	 се	 поругама	 на	 цео	 сталеж.	 Браћа	 Алтомановићи
припадају	том	сталежу.	Они	су	га	оскрнавили,	а	нас	све	извргли
руглу.	Због	тога	сматрам	да	окривљени	ниједног	тренутка	нису
помишљали	 да,	 чинећи	 недела,	 руше	 углед	 и	 сталежа	 коме
припадају.	Њима,	 по	 свему	 судећи,	 није	 ни	 стало	 до	 витешке
части	и	достојанства	које	им	је	рођењем	предодређено.	А	кад	то
за	њих	нема	важности,	не	видим	зашто	бисмо	их	сматрали	себи
равнима…	 Предлажем	 да	 се	 бившем	 жупану	 Николи
Алтомановићу	 и	 његовом	 брату	 Томи,	 сукривцу	 у	 свим
злочинима,	 суди	 као	 обичним	 разбојницима,	 издајницима	 и
виновницима	свих	недела	која	су	се	у	њихово	име	чинила.	Исто
тако	 предлажем	 да	 се	 сви	 пљачкаши,	 клеветници,	 подлаци	 и
подмуклице,	 који	 су	 служили	 злочинима	 ради	 пљачке	 и
злочина,	најстроже	казне.

У	 великој	 дворани,	 препуној	 витеза	 и	 властеле,	 одједном
настаде	 жагор.	 Иступање	 Боровине	 Вукашиновића	 нико	 није
очекивао.	Његов	предлог	потпуно	је	изменио	карактер	суђења.

Председавајући	логотет	Јован	Војнић,	за	тренутак	се	нађе
у	недоумици.	Он	баци	упитан	поглед	према	месту	где	је	седео



кнез	 Лазар	 и	 на	 његовом	 лицу	 примети	 сенку	 одобравања.
Присудитељ	 Иван	 Градојевић,	 који	 је	 седео	 десно	 од	 њега,
устаде:

—	Светли	 кнеже	 и	 часни	 витези!	—	отпоче.	—	Чули	 сте
предлог	уваженог	и	врлог	Боровине	Вукашиновића.	Молим	да
се	 дизањем	 руке	 изјасните	 да	 ли	 прихватате	 тај	 предлог.
Хоћемо	ли	окривљене	сматрати	као	обичне	злочинце?

—	На	мучилиште!	На	точак!	Руке	и	ноге	да	им	се	поломе!
—	завикаше	многи.

Милош	Обилић	и	Иван	Косанчић	захтевали	су	да	им	браћа
Алтомановићи	изађу	на	мегдан.

—	Убили	су	ми	мајку	и	очуха	и	спалили	насеље!
—	 викну	Милош.	—	 Захтевам	 од	 суда	 да	 лично	 осветим

неправду!
—	Мене	су	ухватили	на	превару	—	додаде	Иван	Косанчић.

—	Бацили	су	ме	у	тамницу!	Оца	су	ми	убили!	Захтевам	мегдан!
Оптужени	 Алтомановићи,	 Никола	 и	 Тома,	 седели	 су	 на

узвишеном	простору,	десно	од	судског	стола.	Иза	њихових	леђа
стајао	 је	за	високим	пултом	дијак	коме	је	стављено	у	дужност
да,	тачку	по	тачку,	прочита	оптужбу	против	жупана	и	његовог
брата.

У	 почетку	 на	 лицима	 оптужених,	 осим	 бледила,	 нису	 се
могли	приметити	знаци	страха	или	узбуђења.	Али	кад	витези	у
наступу	 јарости	 стадоше	 помињати	 справе	 за	 мучење,
жупанове	 очи	 чудно	 засветлеше,	 а	 усне	 се	 затегоше.	 Око
кукастог	носа	избише	му	ситне	капљице	зноја.	Али	Тома	у	том
тренутку	као	ударен	погну	главу	и	подуже	остаде	тако.	Видело
се	да	витеза	прождиру	стид	и	понижење.

Међутим,	у	 скупу	скоро	 једногласно	прихватише	предлог
Боровине	 Вукашиновића:	 оптуженима	 се	 поништава	 статус



велможа.	Судиће	им	се	као	»гусарима«,	обичним	разбојницима
и	прекршитељима	многих	законских	параграфа.

—	На	мучилиште!	На	мучилиште!	—	завикаше	витези	са
свих	страна.

Председавајући	судија	логотет	устаде:
—	Чули	смо	одлуку	овог	славног	скупа!	—	рече.
—	Дијак	богослов	прочитаће	оптужбу,	тачку	по	тачку.	Кад

све	 чујемо	 и	 утувимо,	 добићемо	 јасну	 слику	 злочина	 браће
Алтомановића.	 Тако	 ћемо	 по	 правди	 моћи	 да	 одмеримо
кривице	и	изречемо	одговарајућу	казну.

Достана	 је	 седела	 на	 галерији	 између	 кнегиње	Милице	и
Јефимије,	 удовице	 деспота	 Угљеше.	 Око	 њих	 се	 начичкало
преко	 четрдесет	 жена.	 Оне	 нису	 имале	 право	 да	 суделују	 у
суђењу	и	доношењу	одлуке,	али	су	дошле	као	посматрачи.

—	Какво	понижење	достојанства!	Лишени	витешке	части!
—	тихо	рече	Јефимија.

—	Њихови	злочини	доиста	су	велики!	—	додаде	кнегиња
Милица.	—	Али	им	је	требало	судити	као	члановима	витешког
племства.	 Доста	 је	 што	 су	 у	 бици	 побеђени	 и	 овим	 суђењем
понижени.	За	витезе	то	је	већа	казна	од	смрти.

Гледајући	искоса	Достану,	кнегиња	додаде:
—	Ко	треба	да	прими	 грех	на	 своју	душу	 за	патње	овога

детета!
Достана,	 бледа,	 с	 модрим	 колутовима	 испод	 очију	 и

полуотворених	уста	са	сувим	уснама,	шапутала	је:
—	Тома	 је	 мој	 отац.	 Једини	 човек	 кога	 сам	 волела.	 Седи

као	злочинац!	Умориће	га	на	мукама	и	бацити	проклетство	на
његову	душу.

Кнегиња	је	стеже	за	руку:
—	Ћути!	—	рече.



—	 Проклетство	 ће	 прећи	 и	 на	 мене	 и	 на	 моју	 децу.
Међутим,	 кад	 је	 председавајући	 судија	 дао	 знак	 дијаку	 за
пултом	да	отпочне	с	читањем	оптужбе,	Тома	устаде	и	узвикну:

—	 Стој!	 Не	 треба	 читати…	 Малопре	 смо	 мој	 брат	 и	 ја
добили	 изазов	 на	 мегдан	 од	 Милоша	 Обилића	 и	 Ивана
Косанчића.	Изаћи	ћемо	и	борити	се	на	живот	и	смрт.

—	Тако	треба!	Борићемо	се!	—	викну	Милош	Обилић.
—	Борићемо	се!	—	као	у	одјек	додаде	Иван	Косанчић.
Судија	устаде,	погледа	по	скупу	и	рече:
—	Нећете	 се	 борити,	 јер	 витезима	 не	 доликује	 да	 укрсте

мач	с	људима	који	су	изгубили	част.
У	дворани	настаде	тишина.	Чинило	се	као	да	 је	цео	скуп

спопала	нелагодност.
—	 Судија	 је	 у	 праву!	 Мегдан	 не	 доликује!	 —	 узвикну

Боровина	Вукашиновић,	па	обраћајући	се	дијаку,	додаде:
—	Читај	оптужбу!
—	Станите!	Молим	за	реч!	—	одјекну	један	одлучан	глас	с

леве	стране	дворане.
Влатко	 Вуковић	 иступи	 неколико	 корака.	 Све	 очи	 се

управише	према	њему.
—	Часни	суде	и	другови	и	пријатељи,	моји	саборци…	—

отпоче	витез.	—	Малопре	смо	једногласно	донели	одлуку	да	се
оба	окривљена	избаце	из	витешког	реда.	Тако	 је	добро	и	богу
драго,	јер	је	то	глас	оних	који	част	и	достојанство	свога	сталежа
цене	изнад	 свега.	Сад	 су	 се	оптужени	нашли	пред	неумитним
судом	 као	 обични	 разбојници.	 Њих	 више	 не	 штити	 статус
великодостојника.	Међутим,	 један	од	њих,	Тома	Алтомановић,
у	бици	се	сукобио	са	мном	и	био	побеђен.	Према	томе,	пошто
га	 сматрамо	 као	 обичног	 ратника,	 он	 по	 борачком	 праву
припада	мени	као	роб.	Тако,	славни	суде,	користим	своје	право



као	победник	према	побеђеном,	да	ми	се	Тома	Алтомановић	и
сви	остали	жупанови	ратници	које	смо	ми,	Босанци,	заробили,
предаду	као	ратни	плен.

—	Шта	 ћеш	 учинити	 с	 њим!	—	 викну	 Лазар	Мусић.	—
Једном	си	га	већ	ослободио	из	тамнице.

—	 Алтомановићеви	 људи	 чинили	 су	 недела	 и	 по	 Босни.
Сматрам	 да	 имамо	 право	 да	 судимо	 онима	 који	 су	 пали	 у
ропство	код	нас.

Влатко	 Вуковић,	 решен	 да	 ни	 реч	 више	 не	 проговори	 у
прилог	своме	захтеву,	повуче	се	и	седе	на	своје	место.

У	 дворани	 нико	 није	 очекивао	 преокрет	 ове	 врсте.	 Због
тога	се	у	маху	направи	пометња.

—	 Има	 право!	 Нема!	 Злочинца	 хоће	 да	 ослободи!	 Смрт
Алтомановићима!	—	заграјаше	витези	са	свих	страна.

Боровина	 Вукашиновић	 устаде,	 па	 умирујући	 присутне,
отпоче	повишеним	гласом:

—	Пријатељи	 моји…	Млатарањем	 руку	 и	 надвикивањем
нико	 никога	 не	 може	 убедити.	 Овде	 се	 ради	 о	 праву	 и
разлозима.	 Влатко	 Вуковић	 захтева	 да	 му	 уручимо	 Тому
Алтомановића,	јер	му	по	ратном	праву	припада	као	заробљеник
и	роб.	Сад	није	питање	шта	ће	с	њим	урадити,	јер	то	је	његова
лична	 ствар.	 Нама	 ваља	 одлучити	 да	 ли	 да	 окривљеног
злочинца	предамо	или	не!	Председавајући	судија	има	реч.

Зачудо,	 речи	 витеза	 Боровине	 Вукашиновића	 пропраћене
су	ћутањем.	Судија	Јован	Војнић	устаде:

—	Пре	него	што	суд	изрекне	своју	одлуку	о	захтеву	Влатка
Вуковића,	молим	витезе	да	се	изјасне…

—	 На	 смрт!	 Нећемо!	 Не	 пристајемо!	 —	 опет	 се	 зачуше
гласови.

За	реч	се	јави	Вук	Бранковић.	Он	устаде,	приђе	судијском



столу	 и	 стаде	 поред	 десног	 присудитеља.	 Без	 узбуђења,
смешкајући	се,	витез	рече:

—	 Мислим	 да	 је	 непотребно	 просипати	 многе	 речи	 за
случај	који	је	сам	по	себи	потпуно	јасан.	Тома	Алтомановић	је
побеђен	 на	 мегдану	 и	 тим	 је	 постао	 заробљеник	 и	 роб
победиоца.	Захтев	Влатка	Вуковића	оправдан	је.

Председавајући	судија	баци	брз	поглед	према	кнезу	Лазару
и	на	његовом	лицу	примети	одобравање.

—	 Да	 се	 гласа!	 Не	 може	 тако!	 Да	 чујемо	 кнеза!	 —
завикаше	витези.

Кнез	Лазар	устаде.	Многи	су	сматрали	да	ће	чути	бујицу
речи.	Али	кнез	само	добаци:

—	Овога	пута	неће	се	гласати,	 јер	то	спада	у	надлежност
суда.	 Молим	 судије	 да	 се	 повуку	 и	 донесу	 одлуку	 о	 захтеву
витеза	Влатка	Вуковића.

Судија	и	два	присудитеља	устадоше	и	повукоше	се	у	другу
одају.	Двадесет	 и	 четири	 поротника,	 који	 су	 натмурених	 липа
седели	иза	судијског	стола,	згледали	су	се	као	да	се	питају	да	ли
је	њихова	улога	изгубила	значај.

Онда	 неочекивано	 устаде	 Милош	 Обилић.	 Крајимир	 и
Дамјан	 седели	 су	 му	 с	 леве	 стране,	 а	 браћа	 Мусићи,	 Милан
Топлица	 и	Иван	 Косанчић	 с	 десне.	Млади	 витези	 приметише
како	Милошу	чудно	севају	очи	и	како	му	се	големе	шаке	стежу
у	 песнице.	 Предосећајући	 да	 ће	 љутина	 њиховог	 пријатеља
изазвати	још	већу	пометњу	у	скупу,	сви	стадоше	да	га	умирују.

—	Седи!	Сачекаћемо	судије!	—	довикну	Крајимир.
—	Знам	какву	ће	одлуку	донети!	—	одврати	Милош.
—	Ћути!	Сачекај…	Да	видимо	—	повуче	га	Стефан	Мусић

за	руку.
—	 Поротници	 седе	 скрштених	 руку,	 а	 судије	 саме



решавају…	—	рече	Милош.
Кнез	Лазар	махну	руком	и	сачека	неколико	тренутака.	Кад

завлада	тишина,	рече:
—	Чини	ми	се	да	Милош	Обилић	жели	да	говори.	Пустимо

га	нека	каже	шта	му	је	на	срцу.
—	Желим	 да	 говорим	 и	 рећи	 ћу	 све!	—	 плану	 витез.	—

Ако	 лични	 разлози	 имају	 утицаја	 на	 ток	 данашњег	 суђења,
мислим	да	и	ми	треба	да	изнесемо	своје…

—	Ца	кога	се	то	односи?	—	довикну	Вук	Бранковић.
—	На	тебе	и	Влатка	Вуковића…	У	овом	скупу	треба	сви	да

знају	 да	 постоје	 сродничке	 везе	 између	 Бранковића	 и
Алтомановића.	 Отац	 Николин,	 Алтоман,	 био	 је	 брат	 кнеза
Војислава	Војиновића,	а	зет	Младена	Бранковића,	деде	по	оцу
Вука	 Бранковића.	 Ето	 због	 чега	 се	 Вук	 заузима	 за	 оптужене
злочинце	Алтомановиће.

—	 Какав	 величанствени	 доказ	 моје	 наклоности	 према
жупану	и	његовом	брату!	—	гласно	се	насмеја	Вук	Бранковић.

Његов	 смех	 је	 био	 смишљен,	 намештен	 и	 неприродно
продоран.	 Они	 који	 су	 седели	 ближе	 судијском	 столу	 с
нелагодношћу	приметише	на	Вуковом	лицу	ледени	израз,	а	око
уста	пакостан	грч.

—	Осветићемо	се	за	неправду!	—	настави	Милош.
—	Тући	ћемо	се	са	злочинцима	и	онима	који	их	штите…
—	Испуниће	ти	се	жеља!	—	добаци	Вук.	—	Тући	ћемо	се,

не	због	тога	што	штитимо	злочинце,	јер	то	нико	паметан	не	би
чинио,	него	да	поткратимо	 језик	 једном	необузданом	младићу
који	себе	сматра	витезом!	А	сад	да	чујемо	који	разлози	наводе
Влатка	 Вуковића	 да	 тражи	 роба	 који	 му	 по	 ратном	 праву
припада?

—	 Вуковић	 је	 једном	 пустио	 из	 тамнице	 Тому



Алтомановића	 —	 сместа	 одврати	 Милош.	 —	 Ослободио	 је
злочинца	и	сматра	да	је	учинио	витешко	дело.	Уверен	сам	да	ће
то	 исто	 и	 сад	 учинити	 за	љубав	 лепих	 очију	Алтомановићеве
кћерке.

Влатко	Вуковић	устаде	и,	не	повишавајући	глас,	одговори:
—	 Овога	 пута	 то	 нећу	 учинити	 »ради	 лепих	 очију

Алтомановићеве	кћерке«.	Изазов	на	мегдан	прихватам	и	стојим
на	располагању	у	свако	доба	свакоме	ко	удари	на	моју	витешку
част…	Тући	ћемо	се!

—	Тући	ћемо	се!	—	као	одјек	добаци	Вук	Бранковић.
—	Забрањујем!	Нећете	се	тући!	рече	кнез	Лазар.
—	 Ако	 се	 неко	 огреши	 о	 моју	 заповест,	 бацићу	 га	 у

тамницу	као	бунтовника.
У	скупу	завлада	мучна	тишина.	Милош	Обилић	и	Влатко

Вуковић,	упућујући	 један	другоме	претеће	погледе,	 седоше.	И
Вук	Бранковић	оде	на	своје	место.

Међутим,	судије	уђоше	у	дворану.	Председавајући	логотет,
сачекавши	неколико	тренутака	да	жагор	престане,	повишеним
гласом	рече:

—	 Часни	 скупе,	 светли	 достојанственици,	 врли	 витези	 и
поротници…	Суд	 је	 донео	 одлуку	 да	 се	 захтев	 витеза	 Влатка
Вуковића,	 на	 основу	 законских	 прописа,	 уважи.	 Тома
Алтомановић	 и	 остали	 ратници	 које	 су	 Босанци	 заробили	 у
борби	од	овог	тренутка	се	сматрају	као	ратни	плен	бана	Твртка
и	 његових	 витеза.	 Међутим,	 жупану	 Николи	 Алтомановићу
судиће,	и	према	кривицама	одмерити	заслужену	казну,	овај	суд.
Њега	су	заробили	српски	ратници,	поглавито	Лазар	Мусић,	па
је	 због	 тога	 таква	 одлука	 суда,	 према	 законским	 прописима,
донета,	 и	 износи	 се	 пред	 овај	 часни	 скуп	 и	 пред	 пороту,
састављену	од	двадесет	и	четири	члана.	Напомињем	да	се	има



судити	и	витезу	Гаврилу,	званом	црни	Гага,	извршиоцу	злочина
и	 слепом	 послушнику	 злочестих	 наредбодаваца.	 Пошто	 се
поменути	 витез	 налази	 у	 бекству,	 то	 ће	 овај	 суд,	 према	 глави
оптуженог,	одредити	уцену…	Дијак	богослов	може	отпочети	са
читањем	оптужбе…

	



Глава	деветнаеста

	
	

Никола	Алтомановић	је	осуђен.	Пошто	је	утврђен	велики
број	злочина,	суд	и	порота	су	се	сагласили	да	жупан,	пре	него
што	 оде	 богу	 на	 истину,	 један	 део	 грехова	 окаје	 у	 манастиру
под	најстрожим	искушењем.	А	да	би	се	греси	умањили,	суд	и
порота	донели	су	пресуду:	да	се	окривљени	најпре	ослепи.

Истога	 дана,	 под	 надзором	 Лазара	 Мусића,	 пресуда	 је
извршена.	А	сутрадан,	под	јаком	оружаном	пратњом,	жупан	је
послат	Ђури	Балшићу	да	га	смести	у	један	од	манастира	у	Зети.
Томанија,	супруга	Николе	Алтомановића,	нашла	је	уточишта	у
женском	манастиру	Свете	Богородице	у	Зети.

Састанак	 између	 Достане	 и	 Влатка	 Вуковића	 трајао	 је
кратко.	 Витез	 је	 примио	 захвалност	 хладно.	 На	 растанку	 је
рекао.

—	По	други	пут	ти	поклањам	оца	и	не	желим	о	томе	више
да	говорим.

—	Моја	захвалност	је	безгранична!	—	сузних	очију	рекла
је	девојка.	—	Признајем	да	нисам	заслужила	толику	наклоност.

—	 Заслужила	 си	 је	—	 одврати	 витез.	 —	 Учинила	 си	 да
осетим	сласт	и	горчину	љубави.	Због	тога	сам	ти	захвалан,	иако
сам	убеђен	да	твоја	осећања	нису	имала	удела	у	томе.	Доцкан
сам	 увидео	 да	 си	 недостојна	 моје	 љубави,	 коју	 ћу	 до	 краја
живота	 носити	 у	 своме	 срцу.	 Желим	 ти	 срећу	 у	 животу	 и	 у
туђем	свету	и	молим	бога	да	се	више	никад	не	сретнемо.

—	Али	ја	молим	за	опроштај!	—	тихо	рече	Достана.



—	Опроштено	ти	је!	—	одврати	витез!	—	Наш	први	сусрет
везан	је	за	муку	и	бол.	Нека	такав	буде	и	последњи.	Једном	си
ме	оставила.	Твоје	бекство	за	мене	је	значило	крај.

—	Чему	таква	одлука?	Ако	си	ме	доиста	волео…
—	 Чекај!	 —	 прекиде	 је	 витез.	 —	 Мислим	 да	 ме	 нећеш

разумети.	Твоја	доброта	и	наклоност	према	мени	трајале	су	док
та	је	било	потребно.	После	тога	отишла	си…

—	Али	не	разумем	због	чега	си	сад…
—	 Због	 чега	 сам	 ти	 по	 други	 пут	 учинио	 исту	 услугу?

Остављам	да	на	то	питање	одговориш	сама.	Имаћеш	довољно
времена	за	размишљање.

Витез	 Влатко	 Вуковић	 одбио	 је	 да	 прими	 захвалност	 од
Томе	Алтомановића.

Међутим,	бан	Никола	Гаревић	 је	запросио	средњу	кћерку
кнеза	Лазара	и	добио	је.	Најпосле	је	витез	одлучио	да	крене	из
Крушевца.	 Замољен	 од	 кнегиње	 Милице,	 пристао	 је	 да	 са
собом	 поведе	 у	 Угарску	 Достану	 и	 Тому	 Алтомановића,
обећавши	да	ће	жупановом	брату	издејствовати	статус	витеза.

Два	дана	доцније	бан	Никола	Гаревић,	с	препуним	срцем
љубави	и	радости,	Тома	Алтомановић,	намргођен	и	потиштен,
и	Достана,	ојађене	душе	и	под	теретом	понижења,	напустише
Крушевац.
	

*

	
Турски	 емири	 и	 ратници	 с	 поносом	 су	 помињали	 свога

султана	 Оркана	 и	 његове	 војне	 походе	 на	 Балканско
полуострво.	 Још	 у	 доба	 краља	 Стефана	 Дечанског	 и	 цара



Душана	 турски	 хроничари	 бележили	 су	 успехе	 Муратовог
славног	оца,	његове	победе	и	освајања	по	Византији	и	Тракији.
Полуострво	 Галипољ,	Никеја,	 Битинија	 и	Никомедија	 пале	 су
под	ударом	турских	ратника.	Пљачкашке	хорде	из	Мале	Азије
пребацивале	 су	 се	 преко	 Дарданела	 кад	 год	 им	 се	 прохте.
Градови	су	један	за	другим,	падали	у	руке	освајача,	за	којима	су
ишле	поворке	кола	натоварених	женама,	децом	и	старцима.	Из
године	 у	 годину	 у	 насељеним	областима	шириле	 су	 се	 турске
колоније	 и	 испуњавале	 новим	 дошљацима,	 који	 су	 постепено
надирали	према	западу.

У	бици	 код	Стефанијане,	 у	 близини	 града	Сереза,	 турска
војска	 је	 поразила	 оклопљену	 српску	 коњицу	под	Душановим
војводом	 Прељубом.	 Иако	 је	 ова	 победа	 скупо	 стајала
победника,	 она	 је	 у	 току	 година	 причањем	 и	 препричавањем
изменила	 свој	 прави	 лик.	 Тако	 се	 догодило	 да	 су	 ратници
Мурата,	сина	Орканова,	постали	охоли.	Чинило	се	д	а	им	нико
није	дорастао	у	ратној	вештини.

После	 неочекиване	 победе	 над	 српско-македонском
војском	 код	 Черноменских	 лугова	 на	 реци	 Марици,	 турски
ратници	толико	су	се	осилили	да	су	захтевали	од	султана	војни
поход	 највећег	 замаха.	 Чинило	 им	 се	 да	 их	 нико	 не	 може
спречити	 да	 заузму	 цело	 Балканско	 полуострво.	 Кад	 су
загосподарили	 добрим	 делом	 Тракње,	 осиони	 и	 похлепни	 на
пљачку,	 турски	 ратници	 су	 одмах	 отпочели	 да	 се	 с	 мањим
одредима	пребацују	у	Македонију	и	јужни	део	Србије.	Али,	на
запрепашћење	султанових	емира,	многи	од	тих	одреда	враћали
су	се	десетковани,	или	су	били	уништени	до	последњег	човека.
Турски	 ратници	 који	 су	 стизали	 у	 Једрене	 израњављени	 и	 са
страхом	у	очима,	ваљда	да	би	умањили	свој	пораз,	причали	су	и
клели	се	у	сва	чуда	да	младе	витезе	кнеза	Лазара	сабља	не	сече,



стрела	не	погађа	и	копље	не	домашује;	ко	се	с	њима	сретне	у
боју,	томе	је	писана	сигурна	смрт.	Тако	се	догодило	да	су	имена
браће	 Оливеровића,	 Мусића,	 Милана	 Топлице	 и	 Ивана
Косанчића,	 због	 честог	 помињања,	 у	 турској	 престоници
постала	 славна.	О	снази	и	храбрости	Милоша	Обилића	приче
су	се	проносиле,	па	и	она	о	извлачењу	кобиле	за	реп	из	штале.

Међу	султановим	ратницима	налазио	се	одред	мегданџија,
срчаних	бораца,	који	су	себе	називали	делијама.	Скупљени	као
бескућници,	 пијанице	 и	 убојице,	 представљали	 су	 се	 као
заштитници	части	и	славе	султанове.	Њихова	дужност	 је	била
да	 непријатеље	 изазивају	 на	 мегдан	 и	 да	 их	 убијају.	 За	 сваку
одсечену	главу	делије	су	добијали	од	султана	пешкеш	у	злату,	а
од	емира	у	сребру.	Млади,	снажни	и	пустопашни,	ови	ратници
носили	 су	 одела	 од	 вучје	 или	 медвеђе	 коже	 да	 би	 били
страшнији.	На	 глави	 су	 имали	шубаре	 од	 јагњеће	 коже,	 с	 два
орлова	 крила.	 Од	 оружја	 су	 носили	 сабљу,	 топуз,	 копље	 и
неизоставно	 нож	 са	 два	 реза.	 Од	 коња	 су	 најрадије	 јахали
снажне	парипе,	крупних	костију,	суве	главе	и	јаке	кичме,	мрке
или	 доратасте	 боје.	 Вранца	 или	 алата	 мање	 су	 ценили,	 а	 на
белца	се	нису	ни	освртали.

У	 Муратову	 табору	 било	 шг	 је	 сто	 двадесет.	 Султанови
емири,	Евренос-беј,	Лала-Шахин,	Исак-бег,	Балабан	и	косооки
Сариџе,	имали	су	сваки	у	својој	пратњи	по	пет	делија.	Њима	су
указивали	изузетну	пажњу.	У	све	походе	турских	пљачкашких
одреда	на	Македонију	и	Србију	полазиле	су	и	делије.	Осморица
су	оставили	своје	главе	у	долини	реке	Струмице	и	на	падинама
Осоговских	 планина.	 У	 Једрену	 се	 знало	 да	 је	 само	 Милош
Обилић	убио	четворицу,	а	остале	—	браћа	Оливеровићи	два,	а
Милан	Топлица	и	Иван	Косанчић	по	једног.

Тако	се	догодило	да	су	имена	младих	витеза	кнеза	Лазара



и	међу	Турцима	постала	славна.
Још	пре	победе	на	Марици	 султан	Мурат	пренео	 је	 своју

престоницу	из	Брусе	 у	 Једрене.	Град	потиче	из	 римског	 доба.
Подигао	 га	 је	 цар	Хадријан	 125.	 године,	 а	 Турцима	 је	 припао
1361.	Тврђава,	опасана	високим	зидовима	и	бедемима,	лежи	на
ушћу	 реке	 Тунџе	 у	 Марицу.	 Град	 је	 у	 доба	 Римљана
представљао	упориште	против	трачких	племена,	увек	спремних
за	 заседе,	 препаде	 и	 изненадне	 ноћне	 нападе.	 Због	 изузетно
важног	положаја,	у	току	векова	од	мале	тврђаве	постао	је	град
који	може	да	прими	сто	хиљада	ратника.

Султан	 Мурат	 подигао	 је	 у	 Једрену	 џамију	 с	 малим	 и
великим	кулама	окруженим	балконом.	Седам	пута	дневно	хоџа
је	 викао	 с	 торња:	 »О,	 боже	 богова!…	 Мухамед	 је	 божји
посланик,	боже	богова!«	А	у	храму,	петком,	мадин	(свештеник)
је	 узвикивао	 вернима:	 »Свемогући	 нам	 је	 дао	 сабљу	 да
уништавамо	 кауре!	 По	 Мухамедовој	 заповести	 мучите	 кауре
где	год	можете	да	не	би	они	вас	мучили.	Тражите	их	у	њиховим
домовима	да	их	не	бисте	у	својим	дочекивали!«

Изузетно	 поштовање	 међу	 Турцима	 уживали	 су
бубромани,	 најизабранији	 у	 вери.	 Они	 су	 били	 проповедници
чија	се	реч	слушала	и	уважавала.	Од	њих	потиче	понижавајући
назив	 за	 хришћане:	 каури	 или	 ђаури	 (грешници,	 заблудели).
Обузета	верским	заносом,	бубромани	су	у	доба	брунк	бајрама
(пре	жетве)	месец	дана	држали	строги	пост,	одлазили	ноћу	на
гробове	својих	и	туђих	покојника	и	делили	милостињу.

На	 султанову	 двору	 установљена	 су	 два	 везира	 који	 су
руководили	 царским	 саветом,	 одржавајући	 увек	 састанке	 без
присуства	султанова.

У	 време	 Муратово	 били	 су	 цењени	 спахи-оглани
(господски	синови).	Они	су	носили	назив:	пета	чета.	Сматрани



су	 за	 витезе	 »који	 имају	 на	 лицу	 огњени	 знак«.	 Чета	 оглана
бројала	 је	три	стотине	младих	ратника	који	су	били	султанова
телесна	стража.	Конак	им	је	био	царски	двор.

У	граду	је	врвело.	Ратници	су	боравили	по	зградама	и	под
шаторима.	 Било	 их	 је	 из	 Анадолије	 и	 Румелије,	 из	 Велике
Арменије	и	долине	Еуфрата.	Изван	турских	чета,	на	пространој
равници	крај	река	Тунце	и	Марице,	излежавале	су	се	ахандије,
непописани	ратници	који	очекују	поход	да	као	хијене	крену	за
војском	 ради	 пљачке.	 Међу	 њима	 било	 је	 Курда,	 Татара,
Нубијаца	 с	 горњег	 тока	 Нила,	 гусара	 с	 Малоазијског
архипелага,	 одбеглих	 робова	 и	 веслача	 с	 млетачких,
дубровачких	и	византијских	бродова.

Одвојени,	 у	 засебном	 табору,	 боравили	 су	 сарахори,	 који
су	 на	 брзину	 узимани	 пред	 велику	 битку.	 Они	 су	 с
нестрпљењем	 очекивали	 да	 их	 султанови	 емири	 попишу	 и
прикључе	царској	војсци,	где	им	је	плаћено	по	један	златник	на
четири	дана.

Међутим,	у	 граду	су	се	смуцали,	 тумарали,	пијанчили	по
крчмама	азапи,	турски	пешаци,	мазули,	којима	је	султан	одузео
имање,	 и	 мартолози,	 презрена	 гомила	 хришћанских
бескућника.

Мада	су	седам	пута	на	дан	клањали	Алаху,	турски	ратници
нису	 се	 либили	 да	 по	 крчмама	 пију	 вино,	 »течност	 ружине
боје«	која	им	даје	храброст	и	јача	снагу.

У	двору	и	по	султановим	вртовима	скупљале	су	 се	 групе
војних	 старешина,	 заповедници	 већих	 одреда,	 диздари,{43}
ћехаје,	паше,	бегови,	чауши	и	други.	Ценећи	важност	места	и
достојанство	 султаново,	 они	 су	 разговарали	 тихо,	 склапали
пријатељства	или	слали	једни	другима	подмукле	погледе.

Најважнији	међу	емирима	били	су	крај	султана:	Евренос-



беј	 и	Лала-Шахин,	 победници	 на	 реци	Марици.	Уз	њих	 су	 се
истицали:	Балабан,	дебелоусни	и	веђати	Азијат	огромне	снаге	а
кратке	 памети;	 Исак-бег,	 омален	 али	 жилав	 дворанин,	 борац
јачи	на	 језику	 него	 на	 сабљи;	 и	 пети,	Сариџе,	 неповерљиви	и
натмурени	ратник,	ниска	чела	и	косих	очију.	Из	његових	жутих
беоњача	избијала	је	похлепа	за	славом.

На	двору	су	у	то	време	расла	три	Муратова	сина:	Сауџија,
младић	од	осамнаест	година,	Бајазит,	дечак	од	петнаест	година
и	Јакуб,	његов	вршњак.	Од	све	султанове	деце	њих	тројица	су
се	истакли	бистрином,	снагом	и	прегалаштвом.	Због	тога	се	на
двору	утврдило	мишљење	да	један	од	њих	мора	бити	наследник
престола,	што	је	створило	завист	и	омразу	међу	браћом.
	

*

	
Приликом	 поласка	 из	 Крушевца	 певач	Византинац	 одбио

је	 да	 прими	 оружану	 пратњу	 ратника	 коју	му	 је	Лазар	Мусић
понудио	да	га	донекле	отпрати.

—	Ићи	ћу	сам!	Моја	два	пратиоца	довољна	су	ми	заштита!
—	 охоло	 је	 рекао	 Византинац	 намештајући	 раскошни	 огртач
преко	левог	рамена.

—	 Боже	 мој,	 мили	 и	 јаки!	 Одело	 мења	 и	 изглед	 и	 нарав
човека!	 Тај	 ће	 још	 и	 витез	 постати!	—	 заврте	 главом	Мусић
гледајући	за	њим.	Али	се	присети	и	осмехну	се:

—	 Чега	 се	 има	 бојати!	 —	 додаде.	 —	 Све	 разбојничке
дружине	у	Србији	и	Македонији	уништене	су	или	растурене.

Доиста,	 певач	 и	 његови	 пратиоци	 јездили	 су	 без	 икакве
стрепње.	 Њихови	 бахати	 коњи,	 одело	 и	 оружје	 изазивали	 су



поштовање	 код	 себара	 на	 њивама	 и	 ливадама	 и	 завист	 код
ратника	које	су	сретали	или	пристизали.

Дохвативши	 се	 Ибарске	 клисуре	 и	 идући	 узводно	 добро
познатим	путем,	три	коњаника	другога	дана	поподне	стигоше	у
Вучитрн	 и	 одседоше	 у	 једној	 крчми	 на	 крају	 града	 куда	 је
пролазио	дубровачки	пут.

Дебели	 Мршевић	 и	 Митар	 Дангуба	 скоро	 су	 прећутали
цело	 време	 путовања.	 Заузети	 сваки	 својим	 мислима	 и	 не
хајући	за	разговор,	изгледали	су	као	да	један	другом	немају	шта
да	 саопште.	 Певач	 је	 са	 своје	 стране	 сматрао	 излишним	 да
ословљава	ниже	од	себе.	Па	кратка	питања	својих	потчињених
или	је	још	краће	одговарао,	или	просто	није	ни	обраћао	пажњу.

—	Да	ли	знаш	куда	идемо?	—	једном	га	упита	Мршевић.
—	Право	у	Турке!	—	одврати	певач.
—	А	где	су	они?
—	Богме,	далеко!
—	Онда	треба	да	пожуримо.
—	За	вешала	нећеш	да	задоцниш!
—	Ба!	—	учини	дебели	момак	и	наду	десни	образ.	Себар

Дангуба	гледао	је	међу	уши	свога	коња	са
изразом	на	лицу	као	да	путовање	у	неизвесност,	Турци	и

вешала	 немају	 никакве	 везе	 с	 њим.	 Ипак,	 после	 дуге	 паузе,
обрати	се	Мршевићу:

—	Јеси	ли	кадгод	пао	с	коња?
—	Јесам!	—	мргодно	одврати	бивши	тамничар.	—	Падао

сам	више	пута.
—	То	је	добро!
—	 Гле!	—	 прену	 се	 певач	 гледајући	 га	 искоса.	—	 Какво

добро	у	томе	може	бити?
—	Може!	Не	уме	свако	да	падне	с	коња	како	треба.	Кад	се



колан	лабаво	закопча,	хоће	седло	да	се	накриви	и	јахач	падне	с
коња	као	пун	џак.

—	Овај	је	луд!	—	рече	певач.
—	И	мени	се	чини!	—	додаде	Мршевић.	 Јездили	су	неко

време	 ћутећи.	 Кад	 избише	 на	 прав	 пут,	 певач	 ошину	 коња.
Пратиоци	 се	 поведоше	 за	 њим.	 Међутим,	 иза	 прве	 кривине
један	 повећи	 поток	 пресецао	 је	 пут.	Певач	 га	 прескочи,	 себар
такође,	а	Дебели	Мршевић	накриви	се	на	коњу	и	паде	у	јарак.

—	 Проклети	 себар!	 —	 шкргутну	 зубима	 дебели	 момак
устајући	из	потока	и	хватајући	се	за	крста.

—	Ено	га,	паде!	—	викну	певач	заустављајући	коња.
—	Па	шта!	Ја	сам	знао	да	ће	тако	бити	—	одврати	себар.
—	Знао	си?
—	 Дабоме!	 На	 последњем	 одморишту	 Дебели	 је	 лабаво

закопчао	колан.
—	Што	му	то	ниси	рекао?
—	Рекао	сам…	Малопре…
—	Ама,	малопре	си	 говорио	онако,	уопште,	обилазно!	То

је	могло	и	мени	да	се	деси!
—	Да!	То	може	свакоме	да	се	деси…
Дебели	 Мршевић,	 гунђајући	 и	 проклињући	 и	 себра	 и

певача,	 приђе	 своме	 коњу	 КОЈИ	 је,	 не	 хајући	 за	 невољу	 свога
господара,	 и	 за	 седло	 које	 му	 се	 с	 леђа	 свукло	 на	 трбух,	 пио
бистру	воду	с	потока.

Оседлавши	 наново	 коња,	 тврђе	 него	 икад,	 Дебели
Мршевић,	 стењући	и	 гунђајући,	 баци	 се	некако	у	 седло	и	 три
јахача	наставише	пут.

То	 је	 била	 једина	 незгода,	 а	 исто	 тако	 и	 најопширнији
разговор	за	време	путовања	до	Вучитрна.

Крчмар	је	био	човек	гломазан,	с	дебелом	главом	и	десном



ногом	 кривом	 упоље.	 Причао	 је	 да	 вода	 порекло	 од	 неког
витеза	 који	 је	 припадао	 крсташима	 Фридриха	 Барбаросе.
Многи	 су	 веровали	 да	 је	 писмен,	 јер	 је	 наизуст	 знао	 житија
најглавнијих	 светаца,	што	му	није	 сметало	 да	 путницима	 даје
лошу	 храну	 по	 високој	 цени,	 а	 њиховим	 коњима	 смањене
оброке	јечма	или	мекиња.

Певач	 Византинац	 одмери	 га	 дугим	 погледом	 као	 добар
познавалац	људи	и	њихових	карактера.	Жмирнувши	на	оба	ока,
упути	му	само	једну	реч:

—	Смештај?…
—	Биће!	—	одврати	услужно	плавокоси	крчмар.
—	Имам	одају	у	којој	су	боравили	људи	највишег	чина	и

достојанства.	Твоје	господство	неће	имати	замерке.
Док	 је	 себар	 Дангуба	 смештао	 коње	 у	 штали,	 Дебели

Мршевић	 је	 с	 великим	 интересовањем	 гледао	 како	 два	 момка
развлаче	на	осам	у	земљу	пободених	кочића	свеже	одрану	кожу
ждребета.

За	то	време	крчмар	је	одвео	певача	да	му	покаже	одају	за
боравак.

На	 земљаном	 поду	 биле	 су	 прострте	 добро	 изгажене
хасуре,	 по	 зидовима	 прикуцане	 нове	 хасуре,	 а	 на	 душеми	 од
јелових	 дасака	 биле	 су	 такође	 прострте	 хасуре.	 На	 средини
одаје	налазио	се	гломазан	сто	и	око	њега	клупе	без	наслона.	У
зиду	је	као	чељуст	аждаје	зјапио	огроман	камин	са	цугом	који
је	и	на	најтишем	времену	изазивао	струјање	ваздуха	у	одаји.	У
једном	 углу	 певач	 угледа	 крпаре	 различите	 боје,	 величине	 и
старости.

—	То	 је	 за	 покривање!	—	 убедљиво	 и	 с	 нешто	 поноса	 у
гласу	рече	крчмар	гледајући	у	кисело	лице	певачево.	—	Овде	су
и	велможе	спавале!	—	додаде.



—	Сироти!	—	ганутим	гласом	рече	Византинац.
—	Имаш	ли	још	какво	место	где	би	се	могло	спавати?
—	Имам	таван	са	сламом.	Улазак	кроз	баџу.
—	Још?	—	замишљено	упита	певач.
—	Имам	и	два	свињца	с	малим	таванима.	У	невољи	може

се	и	ту	спавати.
—	Одлучујем	се	за	таван	са	сламом	и	улазом	кроз	баџу!	—

одлучним	тоном	рече	певач.
Путници	 се	 сложише	 да	 у	 крчми	 не	 једу	 никакво	 месо,

осим	пилеће.	Сагласност	 је	постигнута	без	замерке,	 јер	су	сва
тројица	 видели	ждребећу	 кожу	разапету	на	 осам	 кочића	 да	 се
суши.	 Том	 приликом	 Митар	 Дангуба	 проговори,	 не	 сувише
гласно	али	потпуно	јасно:

—	Радије	бих	умро	од	глади!
—	А	што,	себарска	душо?	—	упита	певач.
—	Коња	је	проклела	мајка	божја.
—	Гле!
—	Казала	је:	»Никад	се	не	најео	и	нико	те	не	јео!«
—	А	због	чега,	роде?
—	Јер	је,	кад	се	родио	господ	наш,	Исус	Христос,	вечна	му

слава	 и	 хвала,	 у	 колиби	 штрпкао	 сламу	 испод	 светог	 детета!
Ето,	 због	 чега	 је	 проклет	 и	 коњ	 и	 његово	 месо…	—	 заврши
себар	гледајући	Мршевића	искоса.

—	Проклет	си	и	ти!	—	одврати	дебели	момак.
—	Због	чега?
—	Јер	ми	ниси	рекао	да	се	колан	олабавио	на	мом	коњу.
—	Да,	да,	погрешио	сам	—	вајкао	се	себар.	—	Требало	је

два	пута	то	да	ти	кажем.
—	Ниси	рекао	ниједном!
—	Не	греши	душу!	Ево	певача,	па	нека	он	каже!



—	 Иди	 до	 ђавола!	 —	 презриво	 одврати	 Мршевић.
Вечерали	 су	 пилећи	 паприкаш,	 попели	 се	 уз	 лествице	 и	 кроз
баџу	ушли	на	таван.	Певач	је	запалио	лојану	свећу	и	залепио	је
на	једну	попречну	греду.	Седећи	на	слами,	отпочеше	разговор:

—	Јесмо	ли	ми	господа	или	нисмо?	—	упита	Мршевић.	—
Ако	нисмо,	 овде	на	 слами	биће	нам	сасвим	добро.	Ако	 јесмо,
требало	је	да	преноћимо	у	одаји,	на	душеми,	макар	и	на	тврдом
поздеру.

—	Господа	јесмо	и	само	тако	може	бити	—	одврати	певач.
—	Сваки	од	нас	носи	у	својим	недрима	кесу	са	златницима.	Е,	а
да	се	не	би	десило	да	од	оне	господе	што	спавају	доле	у	одаји
на	 хасури	 неко	 направи	 у	 току	 ноћи	 грешку,	 па	 да	 тебе,	 мене
или	 себра	 заголица	 по	 недрима,	 изабрао	 сам	 баџу	 и	 таван	 са
сламом.

—	Певач	је	у	праву!	—	рече	себар	пипајући	се	по	недрима.
—	Сасвим	у	праву!	—	сложи	се	Мршевић	и	извали	се	на

леђа	по	слами.
Лежали	 су	на	шталском	 тавану.	Доле,	 за	 јаслама,	 чуло	 се

фрктање	 коња,	 лупање	 копита	 о	 камене	 плоче	 на	 поду	 и
вруштање	сена	под	зубима.	Кроз	пукотине	се	на	таван	пробијао
оштар	задах	мокраће,	као	рен	штипао	за	нос	и	натеривао	сузе
на	очи.

—	Колико	ћемо	седети	овде?	—	упита	Мршевић.
—	Можда	 један	 дан.	Ако	морамо,	 онда	 и	 пола	 године	—

слеже	раменима	певач.
Док	 се	 лојана	 свећа	 на	 греди	 топила	 и	 догоревала,	 певач

Византинац	 у	 кратким	 потезима	 изнесе	 план	 кога	 ће	 се	 сва
тројица	придржавати	на	даљем	путу:

—	Ја	сам	богати	племић	из	Млетачке	Републике.	Путујем
по	свету	ради	стицања	искуства	и	обогаћивања	свога	знања.	Ви



сте	моји	момци,	одани	и	покорни.	Тако	ћете	се	приказивати	и
понашати	у	свакој	прилици,	а	особито	кад	дођемо	међу	Турке…
Забрањујем	вам	да	потржете	оружје	без	моје	дозволе…	И	 још
нешто:	 име	 ми	 је	 Франческо	 Туба.	 Отац	 ми	 је	 трговац	 и
пребогат	 племић	 из	 Ђенове.	 Има	 четрдесет	 својих	 бродова,
осам	 стотина	 слугу,	 седамдесет	 кућа	 и	шест	магаза	 до	 тавана
набијених	свакојаком	робом…

—	 Има	 још	 богатијих…	 Чуо	 сам	 за	 једног	 да	 има…	—
отпоче	себар.

—	Чекај!	—	прекиде	га	певач.	—	Затвори	уста	и	слушај…
Ако	нас	ухвате	и	баце	у	тамницу,	нипошто	не	говорите	одакле
сте,	иначе,	умрећете	на	коцу	или	ченгелима,	а	онако…

—	А	онако?	—	упита	Мршевић.
—	Онако?	Само	ће	вам	џелат	одсећи	главу.
—	Невоља!	—	тихо	рече	себар.
—	Вала	баш!	—	додаде	Мршевић.
—	Ја	одговарам	за	ваше	животе	—	закључи	певач.
—	Бог	нека	поживи	и	тебе	и	нас!	—	тронутим	гласом	рече

Мршевић.	—	Кад	бисмо	се	бар	сложили	да	један	другог	чувамо
и	да	се	не	издајемо.

—	Да	се	не	издајемо,	нека	је	господ	с	нама!	—	рече	себар
окрећући	се	поребарке	на	слами.

—	Заклетва	нам	није	потребна	—	добаци	певач.
—	Смртна	 опасност	 боље	 ће	 нас	 свезати	 него	 да	 смо	 од

једне	мајке	рођени.
Неколико	 случајних	 путника	 који	 су	 спавали	 у	 одаји

чудили	су	се	што	високи	племић	са	својим	слугама	борави	на
тавану.	Чудио	се	и	крчмар	али	не	задуго.	Био	је	задовољан,	јер
је	 видео	 да	 је	 певачева	 кеса	 добро	 набијена	 златницима.	 Због
тога	 је	 желео	 да	 три	 настрана	 путника	 остану	 што	 дуже	 у



крчми.
Шестога	дана	певач,	трљајући	руке	од	задовољства,	рече:
—	Дошло	је	време	да	кренемо	даље.
—	Зар?	—	прену	се	Мршевић.
—	Крчми	се	приближава	група	поклисара.	Погледајте	низ

друм!	То	смо	чекали!
Певачеве	оштре	очи	добро	су	виделе.	Ускоро	у	дворишту

крчме	 уђе	 група	 од	 педесет	 коњаника.	 На	 челу	 су	 била	 три
племића,	 замакла	 већ	 у	 године.	 Остали	 су	 били	 пратиоци
снабдевени	мачевима,	топузима	и	штитовима.

Певач	дознаде	да	су	поклисари	из	Дубровника.	Кренули	су
за	Једрене	да	се	поклоне	султану	Мурату,	да	му	предају	дарове
и	да	с	њим	утврде	трговачки	уговор.

—	 Часни	 и	 пуни	 достојанства	 господо	 поклисари	 —
поклони	се	певач.	—	Нека	ми	дозволи	ваша	преузвишеност	да
искалим	из	свога	срца	поштовање…

—	 Ми	 смо	 дубровачки	 поклисари	 —	 благо	 се	 наклони
најстарији	 племић.	 —	 Идемо	 турском	 цару	 у	 име	 Великог
већа…

—	Погодио	 сам!	—	 узвикну	 певач.	—	 Ја	 сам	 из	Ђенове.
Име	ми	је	Франческо	Туба?

—	 Туба?	 —	 стаде	 се	 присећати	 један	 од	 поклисара.	 —
Познајем	младића	који	носи	име	Ђовањоли	Туба.	Ти	си	ваљда
његов	отац?

—	Не!	Нисам	отац.	Ја	сам	му	стриц,	а	он	је	мој	синовац…
Живахан	дечко!

—	Ћопав	у	десну	ногу.	—	рече	поклисар.
—	Јесте!	—	трепну	певач.	—	Испустила	 га	дојиља	кад	 је

био	беба…
Те	 вечери	 за	 столом	 у	 гостинској	 одаји	 частила	 су	 се



богато	три	поклисара	и	певач	Византинац.	Том	приликом	пило
се	дубровачко	вино	и	јели	се	срнећи	бутови	надевени	сланином
и	 белим	 луком.	 Тада	 је	 проговорила	 и	 лаута,	 дар	 госпође
Јефимије,	а	из	певачевог	грла	потекле	су	песме	жалосне	до	суза
и	 смешне	 до	 суза.	 Речитост	 певача	 Византинца,	 »стечена	 на
двору	Јована	Палеолога«,	засенила	је	дубровачке	поклисаре.

Ипак	је	на	крају	гозбе	певач	напустио	друштво,	с	муком	се
попентрао	 уз	 лествице	 и	 кроз	 баџу	 дошао	 на	 таван,	 где	 су
његова	два	пратиоца	већ	увелико	хркала.

Сутра	зором	настављен	је	пут.	Поклисари	су	радо	примили
у	 своје	 друштво	 новог	 пријатеља	 и	 с	 њим	 у	 разговору
прекраћивали	време	уз	пут	и	на	конацима.

На	 падини	 планине	 Риле	 поворка	 наиђе	 на	 један	 велики
турски	одред.	Видећи	да	имају	посла	с	поклисарима,	султанови
ратници	 заокружише	 свиту	 и	 њихове	 пратиоце	 и,	 одајући	 им
уважење,	кретоше	према	реци	Марици,	а	одатле	низводно,	пут
Једрена.
	

*

	
Певач	 Византинац	 није	 имао	 намеру	 да	 остане	 уз

дубровачке	 поклисаре.	 У	 великом	шаренилу	 турских	 ратника,
који	 су	 врвели	 по	 улицама,	 бедемима	 града	 и	 крчмама,	 њему
није	било	тешко	да	се	снађе.	Још	при	поласку	из	Крушевца	пао
му	 је	 на	 памет	 син	 Евренос-беја,	 млади	 Мустафа,	 кога	 је	 са
Иваном	Косанчићем	у	два	маха	послужила	 зла	 срећа.	Није	он
заборавио	ни	стотинара	са	славним	прецима.	Звао	се	Ибрахим
Алија	 Заде	 Зија	 Ахмет.	 Приликом	 откупа	 турских	 робова	 на



поседу	Ивана	Косанчића	певач	је,	не	хотећи	да	оптерећује	свој
мозак,	забележио	то	име.	Распитујући	се	за	турског	стотинара	и
ратнике	Евренос-беја,	певач	истога	дана	дознаде	све	што	му	је
било	потребно.

—	 Сада	 нам	 ваља	 журити!	 —	 обрати	 се	 својим
пратиоцима.

—	Куда?	—	упита	Мршевић.
—	 У	 Димотику,	 бившу	 престоницу	 султанову.	 Међу

сарахорима,	који	су	ленствовали	у	граду,
певач	лако	нађе	десеторицу	с	добрим	коњима,	да	му	буду

пратиоци	на	путу	од	Једрена	до	Димотике.
—	Кад	 стигнемо	 до	 града,	 добићете	 по	 три	 златника!	—

рече	им.	—	То	је	добра	плата	за	један	дан	јахања.
—	А	за	повратак?	—	упита	један	ратник.
—	Вратићете	се	без	мене.
—	Не	бива!	—	добаци	други.	—	Плата	нам	и	за	повратак.
—	Јок!	—	одсече	певач.	—	Три	златника	за	дан	на	главу	ни

делије	не	добијају.
—	 И	 ми	 смо	 делије!	 —	 мргодно	 рече	 трећи	 ратник.

Гледајући	их	презриво,	певач	одврати:
—	Мој	брат	од	стрица,	Евренос-беј,	 сарохорима	плаћа	по

талир	на	главу	за	четири	дана.
Ратници	 се	 узјазбише,	 па	 гледајући	 један	 у	 другог,

завикаше:
—	О,	о,	о!…	Нека	је	шућур	Алаху!…	Брат	Евренос-беја,	а

каква	ношња	на	њему!
—	И	без	плате	да	ме	служите,	па	опет	да	вичете	»нека	 је

шућур	 Алаху«!	 —	 охоло	 добаци	 певач.	 —	 Враћам	 се	 из
Млетачке	Републике,	куда	сам	ишао	као	поклисар.	Јашите	коње
па	за	мном!



Сарахори	брзо	погледаше	сваки	своје	оружје:	да	ли	им	се
сабље	лако	ваде	из	канија,	и	тетиве	да	нису	одвугле.	Оседлавши
тврдо	коње,	појахаше	и	кренуше	за	певачем.

Димотика	 је	 била	 у	 Серезу,	 на	 путу	 од	 Дарданела	 према
Једрену.	Јахачи	су	свакога	часа	сретали	или	пристизали	ратнике
на	коњима,	гониче	камила,	рогате	марве	и	оваца,	и	кириџије	с
натовареним	 мазгама	 и	 колима.	 Џелепи	 бивола,	 тромих	 и
огрезлих	 у	 прљавштину,	 вукли	 су	 се	 по	 прашњавом	 путу,
нагонећи	 путнике	 да	 се	 склањају	 или	 да	 их	 обилазе.	 Ројеви
мува	летели	су	изнад	њих,	зујали	и	падали	по	леђима	грдосија.
Полудивљи	чобани,	промукли	од	викања,	узалуд	су	измахивали
и	 пуцали	 дугачким	 бичевима.	 Биволи	 су	 дозлабога	 споро
одмицали	кроз	облаке	прашине.

Дебели	 Мршевић	 и	 Митар	 Дангуба	 бацали	 су	 немарне
погледе	десно	и	лево	и	испод	ока	посматрали	сарахоре,	који	су
с	највећим	поштовањем	пиљили	у	певача.	У	 граду	Димотици,
примивши	по	три	златника,	стадоше	мољакати	и	богорадити	да
их	ефенди	доведе	у	везу	с	Евренос-бејом:

—	 Служићемо	 одано!	 Ми	 смо	 ваљани!	 Ратовали	 смо!
Знамо	шта	је	борба!	Наше	сабље	секу	оклопе,	копља	пробадају
штитове,	топузи	разбијају	кациге…	—	заграјаше	сви	углас.

—	Нека	је	слава	Алаху!	Узећемо	вас	кад	за	то	дође	време	и
зорт!	—	одврати	певач	и	ошину	коња.

Сарахори	 су	 гледали	 за	њим,	 климали	 главама	 и	 цоктали
језицима	говорећи:

—	 Брат	 Евренос-беја!	 Поклисар	 из	Млетачке	 републике!
Алах	 и	 бисмилах!	 Готова	 срећа	 измаче	 нам	 из	 шака!	 Измаче,
бива,	ко	‘тица	ластавица!

У	раскошном	оделу	и	на	добром	коњу,	певач	Византинац	је
скретао	 пажњу	 на	 себе	 више	 него	што	 је	 желео.	 Али	 Дебели



Мршевић	и	Митар	Дангуба,	као	сушти	контраст	 један	другом,
изазивали	су	смех	код	турских	ратника.

Распитујући	 се	 за	 стотинара	 са	 славним	 прецима,	 певач
најпосле	 стиже	до	 главног	 стана	 заповедника	армије	Евренос-
беја.

Ибрахим	Алија	Заде	Зија	Ахмет	био	је	вођа	стражара	који
су	у	огромној	башти	чували	пет	зграда	сличних	магазама.

Кад	 угледа	 певача	 у	 раскошном	 оделу,	 стотинар	 се	 трже,
испрси	се	и	пође	му	у	сусрет.

—	Алах	 нека	 на	 земљи	 штита	 јунака	 Ибрахима	 и	 његов
пород,	 а	 на	 небу	 његове	 славне	 претке!	 —	 топећи	 се	 од
љубазности,	 отпоче	 певач.	 —	 Ми	 се	 знамо…	 Ја	 сам	 био
тумач…

Турчин	 зажмири	 и	 набра	 чело.	 Најпосле	 се	 сета	 и
намргоди	 се.	 Певачева	 личност	 подсети	 га	 на	 два	 немила
догађаја	 у	 животу:	 први,	 кад	 је	 морао	 да	 се	 понижава	 и	 да
мољака	 док	 није	 откупио	 младога	 Мустафу,	 сина	 свога
господара,	 Евренос-беја.	 Сетивши	 се	 другог	 догађаја,	 Турчин
осети	 како	 му	 јурну	 крв	 у	 главу.	 Приликом	 напада	 на	 посед
Ивана	Косанчића,	с	тешком	муком	успео	 је	да	испред	ратника
Реље	Крилатог	спасе	свог	младог	господара.

—	 Одбегао	 сам	 из	 ропства	 својих	 старих	 душмана	 и
долазим	као	пријатељ	—	рече	Византинац.

Међутим,	 један	 од	 стражара	 приђе	 стотинару	 и	 дошапну
му	 неколико	 речи.	 Ибрахим	 климну	 главом	 и	 рече	 певачу	 и
његовим	пратиоцима:

—	Сјашите	и	сместа	пођите	за	мном!
Певач	муњевито	осети	да	је	погрешио	што	је	дошао	у	везу

с	Турчином	стотинаром.	Док	је	ишао	према	згради,	у	тренутку
одлучи	да	напусти	име	Франческа	Тубе	из	Ђенове.	Чинило	му



се	да	ће	бити	боље	ако	се	представи	као	Византинац,	одбегли
роб	из	 руку	Лазара	Мусића.	На	његовом	бледом	лицу	није	 се
могао	 видети	 ни	 траг	 узбуђења.	 Једино	 црне	 очи	 одавале	 су
известан	 сјај,	што	 је	 био	 знак	брзог	и	напорног	 размишљања.
Лукави	Византинац	 добро	 је	 знао	 колико	 вреди	 прибраност	 у
тренуцима	кад	су	у	питању	живот	или	смрт.	Исто	тако	осећао	је
да	 хладнокрвно	 држање	 боље	 убеђује	 него	 маса	 речи
изговорених	 у	 узбуђењу	 или	 страху.	 Прибирајући	 се	 и
смишљајући	 шта	 ће	 говорити,	 певач	 се	 није	 освртао	 на
запиткивања	стотинара	Ибрахима.

Зграда	 у	 коју	 су	 ушли	 споља	 је	 била	 ружна,	 а	 изнутра
раскошно	 намештена.	 Ниски	 столови	 и	 столице	 од	 орахова
дрвета	 с	 округлим	 седиштима	 представљали	 су	 изванредну
вредност	 резбарске	 вештине.	 Одаја	 у	 коју	 су	 ушли	 била	 је
пространа,	са	ћилимима	по	поду	и	зидовима	омаланим	благом
зеленом	 бојом.	 У	 једном	 углу	 стајао	 је	 сребрни	 оклоп	 с
кацигом,	а	уз	њега	големи	крсташки	мач	са	рубином	на	балчаку.
На	 миндерлуку	 прекривеном	 учињеном	 јеленском	 кожом
лешкарио	је	ћехаја,	помоћник	заповедника	града.	Бледа	лица	и
сасвим	седе	косе,	 старац	 је	 остављао	утисак	потпуно	оронула
човека.

Певач	 Византинац,	 осврнувши	 се,	 виде	 да	 његова	 два
пратиоца	 нису	 ишла	 за	 њим	 у	 одају.	 Њих	 су	 Ибрахимови
стражари	задржали	пред	улазом	у	зграду.

—	Нека	је	слава	Амурату,	сину	Орканову,	и	свима	вернима
који	му	служе!	—	отпоче	певач.	—	Алах	нека	им	буде	пратилац
на	сваком	кораку,	и	нека	води	верне	у	бесмртност!

Старац	 се	 придиже	 на	 лактове.	 Испод	 густих	 обрва
затрепташе	му	за	тренутак	капци	без	трепавица:

—	 Ибрахиме,	 ко	 је	 овај	 човек	 и	 шта	 хоће?	 —	 скоро



бојажљиво	упита,	придижући	се	с	муком	док	најпосле	не	седе.
—	Мислим	да	 је	ухода!	—	грмну	стотинар	наглашавајући

сваки	слог.
—	Ухода?	—	прену	се	ћехаја.	—	Рекао	си	»ухода«?
—	 Ухода!	 Ухода	 српског	 кнеза	 Лазара!	 —	 развика	 се

поново	стотинар.
—	 А!	 Тако!	 —	 заклима	 главом	 старац.	 —	 Има	 ли

пратиоце?
—	Има	двојицу!
—	Тако!	А	кажеш	да	су	уходе?	Лепо…	Нека	их	твоји	људи

одведу	у	тамницу,	а	сутра	отешите	три	коца…
—	Ја	сам	Византинац!	Служио	сам	у	Цариграду	на	двору!

—	развика	се	певач.	—	Побегао	сам	из	ропства	и	дошао	овамо
да	 служим	 султана	 и	 његове	 славне	 емире!	 Ко	 се	 усуђује	 да
баца	у	тамницу	византијског	дворанина	који	је	био	десна	рука
цара	Јована	Палеолога!

—	Ух!	Како	тај	виче!	—	стављајући	дланове	на	уши,	рече
ћехаја.	 —	 Узми	 му	 мач,	 Ибрахиме,	 и	 одведи	 га	 у	 тамницу.
Господар	 долази	 вечерас.	 Нека	 он	 разговара	 с	 уходама…
Уосталом…	Шта	 има	 да	 разговара!	 Зна	 се	 како	 се	 са	 уходама
поступа…

Старац	спусти	главу	на	јастук	и	склопи	очи.
—	Бој	се	бога,	Ибрахиме!	—	рече	Византинац	излазећи.	—

Знаш	добро	да	сам	био	роб	код	српског	кнеза.	Молио	сам	те	да
и	мене	 откупиш.	Ниси	 хтео,	 иако	 сам	 ти	 помогао	 да	 добијеш
свога	младог	господара!	Пази,	Турчине…	Алах	ће	ти	судити	за
неправду	коју	ми	наносиш…	Твоји	славни	преци	у	гробу	ће	се
преврнути	због	твога	безбожничког	поступка!

—	Умукни,	ђауре!	—	викну	Ибрахим	и	удари	га	песницом
за	врат.



Певач	посрте,	али	не	паде.
—	За	ово	ћеш	добити	троструко	већу	плату	—	рече.
Дебели	 Мршевић	 и	 Митар	 Дангуба	 стајали	 су	 испред

зграде	 разоружани	 и	 опкољени	 стражарима.	 Пошто	 и	 певачу
узеше	 мач,	 турски	 ратници	 заведоше	 иза	 зграде	 сву	 тројицу.
Ибрахим	 стави	 големи	 кључ	 у	 браву	 на	 храстовим	 вратима,
отвори	их	и	стаде	силазити	низ	степенице.

Уз	 пратњу	 шест	 стражара	 и	 предвођени	 стотинаром
Ибрахимом,	певач	и	његова	два	пратиоца	нађоше	се	у	тамници.

—	 Тако,	 ђаури!	—	 рече	 Ибрахим	 излазећи	 и	 затварајући
врата.	—	Мирно	спавајте	до	зоре,	а	онда	се	молите	своме	богу
да	вам	што	пре	пошаље	смрт.

—	Молићемо	се	да	теби	одузме	памет!	—	довикну	певач.
	



Глава	двадесета

	
	

Тамница	 није	 била	 ни	 мрачна	 ни	 влажна.	 Светлост	 се
пробијала	 кроз	 три	 узана	 отвора	 на	 дебелом	 зиду	 окренутом
према	 врту	 и	 падала	 на	 под	 и	 душему	 од	 букових	 дасака
прекривену	сламом.

—	Узели	су	ми	кесу	с	новцем,	тоболац,	самострел	и	нож	—
рече	Митар	Дангуба	седајући	на	сламу.

—	Мени	бритву	и	мач!	—	додаде	Дебели	Мршевић.
—	А	кесу	с	новцем?	—	упита	себар.
—	Њу	нису…
—	Е?
—	Ставио	сам	је	на	главу,	испод	шубаре.
—	Дивота!	—	пљесну	рукама	певач.	—	Тај	новац	сутра	ће

нам	бити	потребан,	јер	путујемо	даље!
—	Куда?	—	упита	Мршевић.
—	Бог	 зна!	—	узвикну	певач.	—	Ваљда	 у	 рај,	 а	можда	 у

пакао.
Себар	се	промешкољи	на	слами.
—	Зар?	—	рече.
Дебели	Мршевић	се	загледа	певачу	у	очи:
—	С	ким	си	разговарао	горе?	—	упита.
—	С	некаквим	старцем	од	сто	година!
—	И?
—	Ништа!	Наредио	је	стотинару	Ибрахиму	да	нас	стрпа	у

тамницу.



Мршевић	 се	 извали	 на	 сламу	 полеђушке,	 стави	 обе	шаке
под	главу	и	загледа	се	у	засвођену	таваницу,	огрезлу	у	прашину
и	паучину.

—	Ваљда	ће	нас	побити	сутра?	—	рече.
—	Ко	зна?	Ми	смо	у	божјој	руци!
—	Уходе	 немају	 посла	 с	 богом!	—	добаци	 себар.	—	Мој

покојни	 господар,	 Огњен	 Косанчић,	 говорио	 је	 да	 је	 срамота
бити	ухода	и	да	то	само	раде	они	који	с	ђаволом	другују.

—	 Можда	 је	 тако	 било	 у	 старо	 време	 —	 рече	 певач
седајући	на	крај	душеме.	—	А	сад…	уздајте	се	у	бога	и	у	мене,
па	ће	све	добро	да	се	сврши.

Чинило	 му	 се	 да	 његова	 два	 пратиоца	 имају	 више
храбрости	 од	 њега.	 Додуше,	 он	 је	 једини	 знао	 шта	 их,	 сву
тројицу,	чека	сутрадан.	Због	тога	је	осећао	како	му	хладна	језа
пролази	 кроз	 кичму	 и	 како	 му	 трну	 руке	 и	 ноге.	 Још	 при
поласку	из	Крушевца	знао	је	у	какву	опасност	срља.	Сад	му	се
чинило	да	је	тада	предосећао	пропаст.	Али	уздајући	се	у	своје
искуство	и	речитост,	лукави	Византинац	 је	смислио	план	како
ће	 брзо	 и	 лако	 доћи	 до	 података	 који	 треба	 кнезу	 Лазару	 и
српским	витезима	да	помогну	у	борби	против	Турака,	 а	њему
да	 донесу	 богатство.	 Међутим,	 с	 ужасом	 је	 увидео	 да	 га	 је
сопствени	план	гурнуо	у	пропаст.

—	Уздао	 се	 у	 Ибрахима,	 стотинара	 са	 славним	 прецима,
који	 су	 се	 сигурно	 прославили	 плашећи	 вране!	 —	 прогунђа
певач,	устаде	и	усхода	се	по	тамници.

—	 Представио	 сам	 се	 као	 роб	 Ибрахиму	 и	 његовом
надутом	 господару,	 кога	 бих	 могао	 за	 капу	 да	 заденем	 —
размишљао	 је.	 —	 А	 испало	 је	 да	 ти	 подлаци	 више	 цене
најжешћег	непријатеља	него	заробљеног	поштеног	човека…	А
ја	 сам	 очекивао	 њихову	 наклоност.	 У	 својој	 глупој	 глави



створио	сам	план	од	кога	ћу	се	стидети	док	сам	жив…	Бр!	—
стресе	 се	 Византинац.	 —	 Мало	 ми	 је	 времена	 остало	 да	 се
кајем	и	да	себе	прекоревам!

Заиста,	певач	је	имао	разлога	да	себе	прекорева.	Ходајући
лагано	од	зида	до	зида,	у	једном	тренутку	застаде	и	загледа	се	у
средњи	отвор	на	зиду.	Делић	плавог	неба	указивао	је	да	напољу
још	царује	ведар,	сунчан	дан.

—	Место	да	сам	узео	лауту	и	зашао	по	крчмама	да	свирам
и	певам	 турским	 ратницима,	 ђаво	ме	 натера	 да	 тражим	памет
код	 пријатеља	 који	 и	 не	 постоје!	Онако	 бих	 скупљао	 податке,
због	 чега	 сам	 и	 дошао	 мечки	 на	 рупу,	 и	 зарадио	 бих	 нешто
новаца.	 А	 овако…	 Бр!	—	 опет	 се	 стресе	 певач	 и	 баци	 се	 на
сламу	крај	Дебелог	Мршевића.

Размишљајући	о	томе	и	мучећи	се,	Византинац	одлучи	да
својим	пратиоцима	не	каже	да	их	сву	тројицу	сутра	чека	колац.

—	 Јадници!	 —	 прогунђа.	 —	 Заблуделе	 овчице!	 Нека	 се
надају	до	последњег	тренутка.

Преморени	 од	 непрекидног	 путовања	 на	 коњу	 и	 због
непроспаване	 последње	 ноћи,	 себар	 и	 Мршевић	 ускоро
заспаше.	И	певач	утону	у	некакво	грозничаво	бунило.

У	тамници	је	била	тишина.	Споља	се	чуо	жагор	људи	који
је	издалека	допирао	у	таласима.

Одједном	 се	 певач	 трже.	 У	 ходнику	 испред	 врата	 зачу
људске	гласове;	затим	шкљоцну	брава	под	големим	кључем.	У
тамницу	уђоше	два	стражара.	Један	је	носио	карлицу	у	којој	су
била	три	повелика	комада	печеног	овчијег	меса,	а	други	велику
тестију	и	три	хлеба	од	овсена	брашна.

—	Храна	и	вода	за	вас!	—	рече	први	стражар.
—	Откуд	месо	за	сужње?	—	упита	певач.
—	Тако	 је	наредио	стари	ћехаја,	кога	ратници	зову	Кузун



Сахибија!{44}
—	 Зар	 немате	 тамничара?	 —	 сумњичаво	 заврте	 главом

певач.
—	Немамо	—	одврати	ратник.
—	Тамничара	немамо,	јер	немамо	сужње!	—	додаде	други.

—	 Код	 Евренос-беја	 се	 дуго	 не	 тамнује.	 Дан-два,	 па	 у	 смрт.
Тако	ће	бита	и	с	вама.

Стражари	 ставише	 карлицу,	 хлебове	 и	 тестију	 на	 под,
изађоше	и	затворише	за	собом	врата.

Себар	 Дангуба	 и	 Дебели	Мршевић	 устадоше,	 дохватише
карлицу	 и	 хлебове	 и	 отпочеше	 јести.	Певач	 их	 је	 гледао	 неко
време,	 па	 им	 се	 безвољно	 придружи.	 Пошто	 поједе	 неколико
залогаја,	зачудо	и	он	доби	вољу	за	јело.

—	Ако	се	икад	дочепаш	самострела	—	обрати	се	себру	—
молим	те	да	прву	стрелу	упутиш	стотинару	Ибрахиму.

—	Добро!	—	рече	Дангуба	стављајући	у	уста	повећи	комад
меса.

Споља	 се	 зачуше	 звуци	 трубе,	 топот	 коњских	 копита	 и
жагор	и	повици.

Певач	се	прену.	На	лицу	му	за	тренутак	блесну	нада.
—	Стари	Евренос-беј	или	његов	син	—	рече	—	Дошао	 је

један	или	обојица.
—	Нека	само	дођу	овамо!	—	заколута	очима	Мршевић.	—

Одузели	 су	 ми	 мач	 и	 бритву.	 Па	 нека!	 Овим	 рукама	 могу	 и
мечку	задавити.

Дебели	 момак	 стеже	 големе	шаке	 у	 песнице	 и	 пружи	 их
према	певачу.

—	Нећу	 поћи	 у	 смрт	 као	 овца	 на	 клање!	—	 настави.	—
Искупићу	се	бар	једном	мртвом	главом.

—	И	ја!	—	мирним	гласом	добаци	себар.



—	Једном	 сам	 вам	наредио	 да	 не	 употребљавате	 никакву
силу	без	мог	одобрења	—	рече	Византинац.

—	 То	 је	 важило	 док	 смо	 били	 на	 слободи!	 —	 одврати
Мршевић.

—	Тако	је!	—	сложи	се	себар.
—	По	други	пут	вам	наређујем!	—	повиси	глас	певач.	—	Ја

сам	вођа.
—	 Нећемо	 да	 те	 слушамо!	 —	 углас	 рекоше	 његови

пратиоци.
—	 Вођа	 који	 своју	 војску	 води	 у	 пропаст!	 —	 пркосно

одврати	Мршевић.
—	Зар	 ниси	малопре	 рекао	 да	 убијем	 турског	 стотинара?

—	упита	Дангуба.
—	Јесам,	али	ако	се	дочепамо	слободе…	Да	 је	стајало	до

мене,	никад	ви	не	бисте	били	моји	пратиоци.	Такви	људи	нису
ми	потребни!

У	 тамници	 је	 већ	 завладао	 мрак.	 Споља	 више	 нису
допирали	 гласови.	 Сужњи	 ућуташе.	 Себар	 и	 певач	 легоше	 на
сламу,	 а	Мршевић	 настави	 да	 једе.	 Једно	 време	 само	 се	 чуло
мљацкање	и	крцање	костију	под	његовим	снажним	зубима.
	

*

	
У	одаји	где	је	на	миндерлуку	лешкарио	стари	ћехаја,	Кузун

Сахибија,	 седела	 су	 два	 младића.	 Први	 је	 био	 Мустафа,	 син
Евренос-беја,	 а	 други,	Сауџи-беј,	 син	 султана	Мурата,	 кога	 су
турски	 ратници	 сматрали	 за	 наследника	 престола.	 Челебије,
младићи,	те	вечери	су	стигли	из	Једрена.



Не	обзирући	се	на	почасти	које	су	им	указивали	ратници,
обојица	 су	 сјахали	 коње,	 ћутећи	 прошли	 кроз	 врт	 и	 ушли	 у
зграду,	главно	станиште	Евренос-беја.

Мустафа	 даде	 главом	 знак	 стотинару	 да	 ћехају	 одведе	 у
другу	одају	и	да	га	смести	да	спава.

Старац	 је	 пред	 младићима	 понизно	 теменао	 држећи	 се
обема	рукама	за	крста.	Кад	се	врата	за	њим	затворише,	Сауџи-
беј	се	обрати	Мустафи:

—	Је	л’	та	ово	прадед	или	чукундед?
—	 Није	 ми	 никакав	 род!	—	 одврати	 његов	 друг.	—	 Пре

двадесет	година	спасао	је	живот	мом	оцу.	Тада	је	постао	ћехаја.
У	Димотици	је	има	већ	десет	година.

—	Твој	 отац	уме	да	буде	 захвалан	—	насмеши	се	Сауџи-
беј.	—	Држи	ћехају	који	одавно	није	од	овога	света.

—	У	то	се	не	мешам	и	не	тиче	ме	се!	—	рече	Мустафа,	па
се	обрати	стотинару	који	се	појави	на	вратима:

—	Јеси	ли	сместио	старца	да	спава?
—	Јесам.	Већ	хрче.
—	Има	ли	штогод	ново	за	ова	четири	дана	откако	се	нисмо

видели?
—	Па…	—	отеже	Ибрахим	гледајући	подозриво	Сауџију.
—	Пред	младим	бејом	можеш	слободно	 говорити,	 али	не

сувише	гласно	—	рече	Мустафа.
—	Дошло	је	писмо!	—	тихо	рече	стотинар	стављајући	руку

у	недра.
—	Из	Цариграда?
—	Да!
—	А	гласник?
—	Убили	смо	га.	Тако	си	наредио.
—	Добро!	Дај	писмо.



Стотинар	извади	из	недара	парченце	папируса	пресавијено
начетворо.	 Мустафа	 га	 разви	 и	 прочита	 само	 једну	 реч:
»Пристајем.«

—	Алах	је	с	нама!	—	узвикну	Сауџи-беј.	—	На	коме	језику
је	написано?

—	 На	 турском	 —	 одговори	 Мустафа	 приносећи	 парче
папируса	пламену	свеће;	запали	га	и	сачека	да	изгори.

—	Сад	су	сви	трагови	уништени	—	рече.
—	Не	 ваља	што	 убијате	 гласнике	—	 мрштећи	 се	 добаци

Сауџи-беј.	—	Поуздане	људе	није	лако	наћи.
—	 Нема	 поузданих!	 —	 одврати	 његов	 друг.	 —	 Коме	 је

глава	мила,	може	бити	сигуран	само	преко	мртвих…	Него,	веза
је	постигнута.	Пристанак	смо	добили.	Сад	треба	ковати	гвожђе.

—	Алаха	ми,	 у	 праву	 си!	Направићемо	план	и	 послати	 у
Цариград…	и	да	знаш,	дражи	си	ми	од	браће	рођене.	Од	мене
та	највећа	благодет	чека!

Мустафа	се	поклони:
—	Твоја	срећа	стоји	изнад	мога	живота	—	рече	и	обрати	се

стотинару:
—	Ибрахиме,	колико	имаш	поузданих	људи?
—	Близу	седам	стотина.
—	И	спремни	су	да	умру	у	свако	доба?
—	Спремни!	Заклели	су	се	на	корану.	Твоја	жеља	за	њих

значи	све	што	их	везује	за	овај	свет.
—	Они	не	знају	наше	намере?
—	Не	знају,	исто	као	ни	ја!	—	одврати	стотинар	па	додаде:
—	Ухватили	смо	уходе	српског	кнеза	Лазара.
—	Гле!	—	прену	се	Мустафа.	—	Колико	их	је?
—	Тројица.	Доле	су	у	тамници.
—	Добро!	Сутра	их	погубите.



—	Ћехаја	 је	 наредио	 да	 их	 набијемо	 на	 колац.	 Сауџи-беј
приђе	стотинару:

—	Имате	ли	доказа	да	су	заиста	уходе?	—	рече.
—	Па…	—	затеже	Ибрахим.	—	Немамо	баш…	али…
—	Доведи	их!
—	Није	згодно	—	стаде	слегати	раменима	стотинар.
—	Чуо	си	наређење.	Доведи	сужње.	Мустафа	му	приђе:
Ибрахим	 му	 дошапну	 неколико	 речи.	 Његов	 млади

господар	се	изненади.	Преко	лица	му	прелете	сенка	гнева.
—	Сведок	срамоте!	—	рече	стотинар.
—	Хм!	—	учини	Мустафа	и	усхода	се	по	одаји.
—	 Доста	 је	 било	 шапутања!	 —	 добаци	 Сауџи-беј.	 —

Доведи	сужње…	Хоћу	да	видим	како	се	у	овој	земљи	спроводи
правда…	 Убијате	 гласнике	 и	 стављате	 на	 муке	 људе	 који	 су
можда	невини	као	јагњад…

Стотинар	се	дубоко	поклони	и	натрашке	изађе	из	одаје.
Млади	принц	седе	на	миндерлук	и	загњури	главу	у	шаке.

Мустафа,	 не	 обзирући	 се	 на	њега,	 приђе	 округлом	 столу	 и	 из
вазе,	 препуне	 воћа,	 узе	 један	 грозд,	 стаде	 да	 штрпка	 крупна
зрна	и	да	их	по	неколико	ставља	у	уста.

Сауџи-беј,	вајкајући	се,	проговори:
—	 Мој	 отац,	 велики	 Амурат,	 слави	 се	 племенитошћу	 и

добротом,	 а	 ја…	Шта	 ми	 остаје	 кад	 постанем	 султан?	 Мојој
владавини	биће	основа	правда!

—	 Правда?	—	 насмеши	 се	 Мустафа.	 —	Шта	 је	 правда?
Откако	 је	 света,	 људи	 сматрају	 да	 је	 право	 и	 добро	 оно	 што
сами	 чине.	 И	 ти!	 Спремаш	 се	 да	 збациш	 оца	 с	 престола,	 а
усуђујеш	се	да	говориш	о	правди.

—	Ћути!	—	 рече	 Сауџи-беј.	—	Моја	 наклоност	 припада
само	 беднима	 и	 убогима.	 Они	 ће	 ме	 славити…	 За	 моћне	 и



обесне	постоји	друга	врста	правде.
—	Шта	ћеш	чинити	с	њима?	—	упита	Мустафа.
—	 Делићу	 им	 правду	 какву	 су	 навикли	 они	 другима	 да

дају.
—	Тако	 сам	и	мислио!	—	рече	његов	 друг.	—	Богињу	 са

траком	 преко	 очију	 нису	 измислили	 убоги,	 него	 моћни	 да	 би
сакрили	своја	недела.

Оба	младића	 заћуташе.	Мустафа	 је	 и	 даље	штрпкао	 зрна
грожђа	 и	 јео	 гледајући	 испод	 ока	 свога	 пријатеља.	 Сауџи-беј
устаде:

—	Преморен	сам	—	рече.	—	Боле	ме	леђа	од	дугог	седења
и	труцкања	на	седлу…	Осећам,	и	ноге	су	ми	малаксале.	Можда
ћу	се	разболети…

Млади	принц	отпоче	крупним	корацима	ходати	по	одаји:
—	Још	од	древних	времена	—	рече	—	тирани	су	се	лажно

приказивали	 своме	 народу.	 Били	 су	 неправедни	 и	 сурови,	 а
проповедали	 су	 милосрђе.	 Да	 би	 постигли	 славу	 и	 величину,
разметали	су	се	дарежљивошћу;	лагали	су	и	себе	и	друге.	Због
тога	 не	 верујем	 у	 племенитост	 и	 доброту	 свога	 оца…	 Он	 је
лукав	 и	 подмукао.	 Својим	 поступцима	 стотинама	 пута	 је	 то
доказао…	Никад	 га	нисам	волео.	И	 зашто	да	 га	 волим?	Он	 је
случајно	 постао	 мој	 отац.	 То	 је	 могао	 бита	 ма	 ко	 други.
Уосталом,	не	верујем	да	има	човека	на	свету	који	би	се	могао
заклети	да	воли	свога	оца	само	зато	што	му	је	отац!

Мустафа	се	насмеја,	приђе	другу	и	загледа	му	се	у
очи:
—	Мислим	да	си	у	праву	—	рече.	—	Болестан	си	или	ћеш

се	разболети.	Здрав	човек	тако	не	расуђује…
—	Па	да…	Ти	то	због	онога	што	сам	говорио	о	оцу…	—

стављајући	шаку	на	«/ело,	тихим	гласом	рече	Сауџи-беј.



Пред	 вратима	 се	 зачуше	 кораци.	 У	 одају	 уђоше	 певач
Византинац,	 Дебели	 Мршевић	 и	 Митар	 Дангуба.	 За	 њима	 је
ишао	стотинар	Ибрахим,	раскрвављена	носа,	отечена	образа	и
храмљући	на	леву	ногу.

—	Шта	сад	ово	значи?	—	повика	Мустафа.
—	Премлатили	су	ме	сужњи!
—	Зар	тебе?
—	 Мене!	 —	 одврати	 стотинар	 пипајући	 прстима	 доњу

усну,	 која	 је	 крварила	 и	 нагло	 отицала!	—	Да	 се	 није	 умешао
њихов	господар,	тај	ту	у	раскошном	оделу,	ова	два	арслана{45}
сигурно	би	ме	задавила.

Дебели	 Мршевић,	 с	 дубоком	 бразготином	 на	 образу,	 и
себар	 Дангуба,	 с	 натеченим	 десним	 оком,	 били	 су	 хладни.
Њихови	немарни	погледи	прелазили	су	по	присутнима	и	дуже
се	 задржавали	 на	 певачу,	 као	 да	 га	 прекоревају	 што	 им	 није
допустио	да	докусуре	стотинара	у	тамници.

Мустафа	се	обрати	Ибрахиму:
—	Иди	и	опери	ту	крв	с	липа	и	не	долази	овамо	док	те	не

зовнем.
Обративши	се	певачу,	младић	жмирну	и	искриви	уста:
—	Да	ли	ме	се	сећаш?	—	рече.
Византинац	 увиде	 да	 је	 дошао	 тренутак	 велике

опрезности.	 Он	 је	 још	 при	 улазу	 у	 одају	 осетио	 да	 је	 други
младић,	 који	 седи	 на	 миндерлуку,	 далеко	 важнија	 личност	 од
сина	 Евренос-беја.	 Не	 хотећи	 да	 повреди	 сујету	 охолог
Мустафе,	певач	бираним	речима	одговори:

—	Јесте!	Једном	смо	се	видели	и	упознали.	Ја	сам	био	роб,
а	ти	ратник,	и	те	какав!

Обраћајући	се	Сауџи-беју,	настави:
—	У	 своме	 животу	 видео	 сам	 много	 срчаних	 људи.	 Али



јунаштво	 младога	 сина	 Евренос-беја	 запрепастило	 је	 највеће
српске	витезе.	Мустафа	је	са	својим	малим	одредом	налетео	на
пет	 пута	 јачег	 непријатеља.	 Побеђивао	 је	 у	 појединачним
сукобима,	вешто	водио	и	бодрио	своје	ратнике	и	изашао	би	као
победилац	 да	 му	 нису	 убили	 коња…	 Тако	 је	 млади	 ратник
заробљен…	Присуствовао	 сам	 као	 тумач	 приликом	 откупа!	И
сад	 се	 још	 дивим	 држању	 јунака	 Мустафе	 (Византинац	 се
поклони	пред	младићем).	Тако	је	успомена	на	славног	турског
ратника	 остала	 у	 моме	 сећању.	 Она	 се	 стално	 поткрепљује
причама	 и	 песмама	 које	 у	 Србији	 и	 Македонији	 круже	 о
Мустафи,	сину	Евренос-беја.

Охоли	младић	поцрвене	од	задовољства.
—	Није	 баш	 све	 тако	 било	—	рече.	—	Прост	 народ	 хоће

који	пут	да	преувеличава…	Него,	ти	си	се,	изгледа,	откупио	из
ропства?

—	 Не!	 Побегао	 сам…	 И	 у	 моме	 срцу	 има	 понешто
храбрости.	 Побегао	 сам	 и	 склонио	 се	 најпре	 у	 Дубровник,	 а
затим	у	Ђенову.	Овамо	сам	дошао	као	ваш	пријатељ,	а	оптужују
ме	да	сам	ухода.

—	А	ова	двојица?	—	упита	Сауџи-беј.
—	 Моје	 слуге.	 Најмио	 сам	 их	 да	 ме	 прате	 на	 путу	 до

Једрена.	Намеравао	сам	најпре	да	одем	у	Цариград,	да	обиђем
своју	 драгу	 постојбину	 и	 породицу,	 а	 затим	 у	 Малу	 Азију…
Персија	и	обичаји	тога	народа	ме	нарочито	занимају.

—	Дакле,	најпре	идеш	у	Цариград?	—	упита	Сауџи-беј.
—	 Са	 вашом	 дозволом!	 —	 поклони	 се	 Византинац.

Мустафа	приђе	Мршевићу	и	Дангуби:
—	Истукли	сте	мога	стотинара?	Зашто?
—	 Узео	 ми	 коња,	 оружје	 и	 кесу	 с	 новцем	 —	 одврати

Дангуба.	 —	 Беди	 нас	 да	 смо	 уходе.	 Бацио	 нас	 у	 тамницу	 и



претио	да	нас	бије	и	убије.
—	 Ми	 смо	 погођени	 да	 служимо	 Византинца	 и	 да	 му

будемо	 пратиоци,	 а	 не	 да	 вучемо	 батине	 и	 да	 нас	 бацају	 по
тамницама!	—	добаци	Дебели	Мршевић.

Мустафа	 приђе	 вратима	 и	 викну	 неколико	 речи.	 Три
стражара	уђоше	у	одају:

—	Водите	ову	двојицу	у	тамницу!	—	рече	Младић.	—	Ако
покушају	да	вас	туку,	удрите	по	њима!

Стражари	 шчепаше	 два	 сужња	 и	 поведоше	 их	 према
излазу.	Певач	намигну	Мршевићу;	а	себар	добаци:

—	Вратите	ми	бар	кесу	с	новцем.
—	 Седи	 за	 сто	 и	 једи!	 —	 обрати	 се	 Сауџи-беј	 певачу.

Византинац	се	поклони	и,	као	човек	који	је	навикао
да	 буде	 у	 друштву	 високог	 племства	 и	 највиших

достојанственика,	 седе	 за	 сто	 и	 с	 пристојношћу	 достојном
дивљења	отпоче	да	једе	воће.

—	Оптужен	си	као	ухода	—	рече	Мустафа.
Певач	 се	 насмеши	 крајичком	 усана	 и	 као	 узгредно	 баци

поглед	на	младића.
—	За	кога	да	уходим?	—	упита	немарно.	—	Побегао	сам	из

ропства	у	Србији	и	 једва	 голу	душу	спасао…	Ибрахим	зна	да
сам	био	роб,	а	оптужује	ме	да	уходим	у	корист	оних	који	су	ми
живот	 сломили…	 Упркос	 томе,	 спасао	 сам	 од	 сигурне	 смрти
стотинара.	 Моји	 би	 га	 пратиоци	 убили,	 јер	 иако	 су	 слуге,
сматрају	 за	 највећу	 увреду	 и	 понижење	 што	 их	 је	 назвао
уходама.

—	Добро	говориш	турски	језик?	—	рече	Сауџи-беј.
—	Анадолију	познајем	боље	него	мајку	рођену	—	одврати

Византинац.	 —	 Боравио	 сам	 у	 Ангори	 пет	 пуних	 година.	 У
Бруси	сам	се	оженио	и	пород	извео…	Моја	жена	и	четворо	деце



живе	 у	Цариграду	 и	 оплакују	 ме,	 јер	 мисле	 да	 више	 нисам	 у
животу…	Заробили	су	ме	гусари	у	Мраморном	мору	и	продали
као	роба…

—	Чиме	се	бавиш?	—	прекиде	га	Сауџи-беј.
—	Ја	сам	певач.	Певам	уз	лауту.	Цењен	сам	и	омиљен	на

свим	 дворовима	 који	 се	 држе	 правила	 достојних	 велможа	 и
високог	племства.	Певао	сам	једном	приликом	у	Амфипољу,	на
двору	 Исак-бега,	 добио	 достојну	 похвалу,	 и	 не	 баш	 много
пристојну	награду…

—	Исак-бег	је	добар	човек,	али	воли	пару	и	своју	и	туђу!
—	рече	Мустафа.

—	 Више	 туђу!	 —	 осмехну	 се	 Сауџи-беј.	 —	 Него,	 наш
разговор	је	засад	завршен.	Певачу,	мораћеш	поново	у	тамницу.
Сутра	 ћемо	 извидети	 твој	 случај	 и	 утврдити	 да	 ли	 си	 овамо
дошао	да	уходиш.

Византинац,	 увидевши	 да	 је	 свака	 даља	 реч	 излишна,
поклони	 се	 и	 пође	 према	 вратима.	Мустафа	 га	 претече,	 изађе
испред	 њега	 и	 предаде	 га	 стражарима	 који	 су	 пред	 улазом	 у
зграду	стајали.

Певача	одведоше	у	тамницу,	а	Мустафа	се	врата	у	одају.
—	Шта	кажеш	за	Византинца?	—	упита	Сауџи-беј.
—	 Мислим	 да	 је	 то	 човек	 који	 нам	 је	 потребан.	 Али

морамо	бити	опрезни.
—	И	 треба!	—	рече	 принц.	—	Али	 засад	 се	 немамо	 чега

бојати.	 У	 Једрену	 је	 остао	 само	 тупоглави	 Балабан.	 Остали
емири	отишли	су	са	султаном	у	Малу	Азију	да	угушују	побуну
дивљачких	 племена	 коју	 су	 тимари{46}	 покренули.	 Међутим,
показало	 се	 да	 није	 лако	 изаћи	 на	 крај	 са	 подмуклим
поседницима	 и	 њиховим	 плаћеним	 разбојницима.	 Тако	 се
догодило	да	 се	 обична	побуна	претворила	у	 рат.	Алаха	ми,	 за



нас	 боља	 прилика	 никад	 неће	 доћи.	 Док	 емири	 са	 султаном
траже	памет	по	Малој	Азији,	број	наших	присталица	из	дана	у
дан	расте,	премда	нико	 још	не	зна	шта	намеравамо.	Осим	нас
двојице	 и	 Алаха	 на	 небу,	 нико	 и	 не	 слути	 шта	 се	 спрема.	 Ја
придобијам	људе,	митим	их,	 дајем	поклоне	и	обећања.	Свима
то	 изгледа	 природно,	 јер	 ме	 сматрају	 за	 главног	 наследника
престола.	 Узалуд	 ми	 она	 два	 дерана,	 Јакуб	 и	 Бајазит,	 упућују
крвничке	погледе.	Ускоро	ће	обојици	слетети	главе…

—	 Је	 ли	 то	 твоја	 правда?	 —	 насмеја	 се	 Мустафа.	 —
Убићеш	оца,	султана	Мурата,	а	за	њим	и	браћу?…

—	И	твога	оца,	Евренос-беја,	и	остале	емире…	—	тихим
гласом	 рече	 Сауџи-беј.	 —	 То	 је	 нужно	 и	 тако	 мора	 бити.	 А
после	тога,	ко	ће	ми	сметати	да	заведем	у	својој	земљи	правду
какву	свег	није	видео!

Тако	је	отпочела	да	се	снује	завера	против	султана	Мурата.
Његов	 син,	 Сауџи-беј,	 ухватио	 је	 везу	 с	 византијским
наследником	 престола,	 Андроником	 IV.	 Околности	 су	 и	 тога
принца	навеле	на	искушење.	Његов	отац,	цар	Јован	V	Палеолог,
запао	 је	 у	 крајњу	 беду	 у	 Млетачкој	 Републици.	 Многобројни
повериоци	 бацили	 су	 га	 у	 тамницу	 због	 неплаћеног	 дуга.
Наследник	 престола,	 Андроник,	 није	 хтео	 да	 помогне	 своме
оцу.	 Дуг	 је	 отплатио	 млађи	 царев	 син,	 Манојло,	 који	 је	 као
деспот	боравио	у	Солуну.	Несрећни	цар	 Јован,	 вративши	се	у
Цариград,	 западе	 у	 другу	 невољу.	 Као	 вазал	 турског	 султана
морао	 је	да	 с	 војском	похита	у	Малу	Азију	и	да	 се	придружи
Мурату,	 јер	 је	 требало	рат	што	пре	окончати.	И	док	су	турски
султан	 и	 византијски	 цар	 на	 челу	 две	 војске	 сатирали
плаћеничке	 чете	 тимара	 и	 крваво	 угушивали	 побуну	 у	Малој
Азији,	 њихови	 синови,	 обојица	 наследници	 престола,
споразумели	 су	 се	 да	 заједнички	 збаце	 своје	 очеве	 и	 да	 се



дочепају	престола	у	Турској	и	Византији.
—	Дошло	 је	 време	 да	 један	 од	 нас	 крене	 за	 Цариград—

рече	Сауџи-беј.
—	 Ја	 ћу	 поћи	—	 одврати	Мустафа.	—	Повешћу	 педесет

ратника	и	певача	Византинца	да	нам	калаузи	и	буде	тумач.	Нека
ме	 Алах	 громом	 убије	 ако	 иједну	 реч	 знам	 на	 том	 каурском
језику!	А	с	младим	принцом	треба	говорити.

—	Издаја!	Биће	издаје!	—	устаде	с	миндерлука	Сауџи-беј.
—	 Ко	 да	 нас	 изда?	 —	 прену	 се	 његов	 друг.	 —	 Певач?

После	састанка	с	Андроником,	кунем	та	се	срећом	својом	да	тај
ни	пола	дана	неће	живети!	Моји	ратници	држаће	га	на	оку	док
се	не	укаже	прилика.	А	онда:	нож	у	леђа	и	крај…

—	Мудрост	говори	из	тебе!	—	трљајући	шаке	рече	Сауџи-
беј.

Мустафа	 приђе	 вратима	 и	 довикну	 једном	 стражару	 да
зовне	Ибрахима.

Стотинар	 уђе	 у	 одају	 вукући	 леву	 ногу.	 Доња	 усна	 још
више	му	је	натекла,	а	на	лицу	убоји	поплавели.

—	Одабери	педесет	најпоузданијих	ратника.	Сутра	 зором
полазимо	на	пут	—	рече	Мустафа.

—	А	ја?	—	упита	стотинар	кривећи	натечену	усну.
—	Мени	такав	ниси	потребан.	Али	биће	и	 за	 тебе	посла.

Она	 два	 пратиоца	 певачева	 треба	 убити.	 Сутра	 их	 изведи	 из
тамнице,	врати	им	коње,	оружје	и	новац	и	пођи	са	осам	ратника
тобоже	да	их	отпратиш	до	Једрена.	Уз	пут	их	поубијајте.

—	 Биће	 по	 твом	 наређењу,	 племенити!	 —	 поклони	 се
стотинар.
	

*



	
Док	 се	 певач	 горе	 у	 одаји	 с	 турским	 челебијама	 бавио,

Дебели	 Мршевић	 је	 у	 тамници	 прионуо	 на	 остатке	 хлеба	 и
меса.

—	Много	једеш	—	рече	му	Дангуба.	—	Наслутићеш	неко
зло.

Мршевић	 баци	 поглед	 на	 буктињу	 коју	 су	 стражари
заденули	у	халку	на	зиду:

—	Погледај!	—	одврати.	—	Оставили	 су	нам	буктињу	да
не	седимо	у	мраку!	Изгледа	да	се	наш	положај	поправља.

—	Изгледа…	—	 одврати	 себар.	—	Поправиће	 се,	 али	 не
волим	што	толико	 једеш.	Не	слути	то	на	добро.	Осим	тога,	не
волим	ни	мрак.

—	Е?	—	одазва	се	Мршевић.	—	Због	чега?
—	Јер	ме	подсећа	на	црну	земљу,	на	гроб.	Побиће	нас…
—	Неће	ваљда?	—	упита	Мршевић	преко	залогаја.
—	Да	ми	је	самострел	у	шакама!	—	као	за	себе	рече	себар.

—	После	оног	турског	напада	на	посед	мога	господара	заклео
сам	се	да	убијам	Турке	докле	год	живим.	Убили	су	ми	мајку	и
сестру	и	насеље	спалили.	Изгорела	је	и	моја	колиба	и	све	што
сам	имао	у	њој…	Убијаћу	их!

—	Ако	они	не	убију	тебе!
—	Рекао	сам:	докле	год	живим…
Дебели	 Мршевић	 дохвата	 тестију	 с	 водом,	 натеже	 је	 и

одујми	до	пола.	Бришући	рукавом	уста,	рече:
—	Што	та	то	мени	причаш?
—	Да	 знаш!	—	одврати	 себар.	—	 Јер	ми	 се	 чини	да	наш

певач	 горе	 покушава	 да	 с	 оним	 младићима	 прави	 неко
пријатељство.

—	 Ако	 га	 направи,	 ја	 га	 нећу	 зарезивати,	 ама	 ни	 ха!	—



закачи	Мршевић	ноктом	палца	предње	горње	зубе.
После	 тога,	 за	 њих	 мало	 преопширног	 разговора,	 дебели

момак	 и	 себар	 утонуше	 у	 ћутање.	 Буктиња	 је	 почела	 да
догорева.	Испод	таванице	плавкасти	дим	се	згушњавао	и	падао
све	 ниже,	 онда	 дође	 до	 узаних	 отвора	 на	 зиду	 и	 у	 танким
прозрачним	млазевима	отпоче	лагано	да	струји	напоље.

У	 неко	 доба	 дође	 и	 певач.	 Иако	 су	 га	 спроводила	 три
стражара,	Византинац	звиждућући	уђе	у	тамницу.

—	 Шта	 је?	 Шта	 се	 догодило?	 —	 упиташе	 га	 његови
пратиоци.

—	Шта	је?	—	понови	певач.	—	Изгледа	да	нисмо	уходе.
—	Ми	то	нисмо	ни	били!	—	мргодно	рече	Мршевић.
—	 Да	 не	 да	 господ!	 —	 додаде	 себар.	 —	 Мој	 покојни

господар,	 Огњен	 Косанчић	 —	 бог	 нека	 се	 смилује	 његовој
души	—	говорио	је	да	су	уходе…

—	 Добри	 моји	 и	 ваљани	 пратиоци	 —	 отпоче	 певач
седајући	 на	 сламу	 —	 о	 нашој	 храбрости,	 памети	 и	 вештини
потомци	ће	причати…

—	Какви	потомци!	Ја	нисам	ожењен	—	добаци	Мршевић.
—	Нисам	ни	ја	—	рече	себар.
—	То	 не	 значи	 да	 ћете	 довека	 остати	момци!	—	 одврати

певач.	—	Гледајте	шта	радим	и	подражавајте	ме,	па	ћете	бити
срећни	 за	 живота!	 Срећа,	 та	 лукава,	 ћудљива	 и	 превртљива
богиња,	 стоји	 изнад	 свих	 врлина.	 Она	 ме	 прати,	 води	 у
искушење	и	иде	ми	на	руку	не	напуштајући	ме	ни	за	тренутак.
Њена	благодет	пада	и	на	оне	који	су	у	мојој	близини.	Сутра	у
зору	требало	је	сва	тројица	да	будемо	набијени	на	коље.

—	Еј,	куку!	—	завапи	Мршевић.
—	Господе!	—	добаци	себар.
—	А	шта	се	десило?	—	настави	певач.	—	Тек	што	 је	дан



измакао	 и	 наступила	 ноћ,	 ствар	 се	 изменила	 у	 нашу	 корист.
Место	у	смрт,	изгледа	да	ћемо	ићи	у	Цариград.

—	У	Цариград?	Ми?
—	Ја	свакако,	а	можда	и	ви…
Мршевић	га	одмери	испитивачким	погледом:
—	 Изгледа	 да	 ти	 је	 страх	 одузео	 памет!	 Да	 они	 турски

дерани	горе	имају	с	нама	добре	намере,	сигурно	је	да	нас	не	би
наново	спустили	у	тамницу.

—	 Дебели	 је	 у	 праву!	 —	 добаци	 себар.	 —	 Твоја	 срећа
овога	пута	окренула	је	леђа	и	теби	и	нама…

Певач	Византинац	 био	 је	 уверен	 да	 ће	 им	 сутрашњи	 дан
донети	слободу,	а	његови	пратиоци,	упркос	надању,	с	бригом	и
стрепњом	очекивали	су	зору.
	

*

	
Сутрадан	 је	 излазак	 сунца	 затекао	 старога	 ћехају	 на

миндерлуку.	 Кузун	 Сахибија	 изгледао	 је	 чио	 и	 одморан.
Безубим	устима	жвакао	је	смокву	и	сузавим	очима	гледао	у	две
кесе	 са	 златницима	 које	 су	 испред	 њега	 лежале	 на	 столу.	 На
сточићу	 крај	 миндерлука,	 при	 руци	 му	 је	 стајало	 звоно,	 мало
веће	од	клепетуше.

Кад	 се	 сунчеви	 зраци	 пробише	 у	 одају,	 старац	 испљуну
смокву	на	леви	длан	и	баци	је	у	запећак.	Десном	руком	дохвати
звоно	и	стаде	га	трести	и	дрмусати	као	да	 звони	на	узбуну.	У
одају	уђе	Ибрахим	стотинар.

—	Чујеш	—	отпоче	ћехаја	—	речено	ми	је…	наредили	су
ми,	 брате	 мој	 рођени…	Ове	 две	 кесе	 са	 златницима	 треба	 да



предамо…	 Је	 ли?	—	 зажмире	 старац.	—	Каква	 су	 та	 то	 уста?
Модро	та	лице?	И	једно	око	та	не	ваља…	Ко	те	тако	наклао!?

—	Оне	уходе!	—	довикну	стотинар.
—	Какве	уходе?	—	прену	се	старац.
Ибрахим	 слеже	 раменима.	 Лице	 му	 доби	 беспомоћан

израз.	Било	 је	очевидно	да	 је	старац	после	спавања	заборавио
шта	 се	 десило	протекле	 вечери.	 За	 тренутак	му	изађоше	пред
очи	диздари,	ћехаје	и	други	велики	и	моћни	међу	Турцима	по
осталим	 градовима.	 Какве	 силе	 и	 какви	 ратници!	 А	 њему	 је
пало	 у	 део	 да	 служи	 једног	 изнемоглог	 старца.	 Стотинар	 се
поодавно	решавао	да	напусти	емира,	Евренос-беја,	и	да	пређе
код	Балабана	у	Једрене.

—	 Доведи	 те	 људе	 да	 им	 предам	 кесе	 с	 новцем	—	 рече
ћехаја.

—	 Ту	 су,	 пред	 вратима…	—	 одврати	 стотинар.	—	Уђите
овамо!	—	довикну.

У	одају	уђоше	певач	и	Митар	Дангуба.
—	Ево	вам	новца	и	сместа	идите!	—	рече	ћехаја.	Певач	узе

обе	кесе,	па	мању	даде	себру,	а	већу
стрпа	себи	у	недра.
—	То	је	ваш	новац	—	додаде	стотинар.	—	Враћамо	вам	до

последњег	златника.
Напољу	 су	 већ	 чекали	 оседлани	 коњи.	 Певачу	 је

саопштено	 да	 треба	 као	 тумач	 да	 иде	 у	 Цариград.	 Одред	 од
педесет	 коњаника	 био	 је	 спреман.	 Исто	 тако	 речено	 му	 је	 да
његови	пратиоци	треба	да	 се	врате	 тамо	одакле	су	дошли.	Од
Димотике	до	Једрена	ићи	ће	с	њима	стотинар	Ибрахим	са	осам
коњаника.

Себар	и	Мршевић,	као	да	су	то	једва	дочекали,	бацише	се
на	коње	и	махнувши	певачу	рукама	одјездише	према	излазу	из



големог	 врта.	 Међутим,	 ускоро	 се	 појави	 и	 млади	 Мустафа,
узјаха	големог	дората	и	стаде	на	чело	коњаника.	Десно	од	њега
био	 је	 певач	 Византинац,	 а	 лево	 један	 омалени	 и	 црнпурасти
Курдистанац.	Он	је	одређен	да	у	датом	тренутку,	по	свршеном
послу	у	Цариграду,	убије	певача	Византинца.

Мустафа	махну	руком	и	ободе	коња.	Ратници,	уврстивши
се	по	четири	у	ред,	кренуше	према	излазу.	Душа	завере,	Сауџи-
беј,	 није	 се	 појавио	 ни	 у	 дворишту	 ни	 на	 прозору.	 Утонуо	 у
јутарњи	сан,	није	ни	чуо	ни	осетио	одлазак	две	групе	коњаника.
	

*

	
Дебели	Мршевић	и	себар	Дангуба	 јахали	су	џомбастим	и

прашњавим	путем	од	Димотике	према	Једрену.
—	Шта	кажеш	за	наше	пратиоце?	—	рече	Мршевић.
—	Не	волим	што	су	нам	иза	леђа	—	одврати	себар.
—	Ићи	ће	с	нама	само	до	Једрена,	како	рече	певач.	Одатле

настављамо	 пут	 сами.	 Знамо	 куда	 смо	 пролазили	 с
дубровачким	 поклисарима.	 Али	 ако	 наиђемо	 на	 неки	 већи
одред	 турских	 ратника,	 узалуд	 смо	 се	 радовали	 слободи.
Вратиће	нас	опет	у	тамницу,	убити	или	нас	продати	у	ропство.

Стотинар	 Ибрахим	 притера	 коња	 ближе	 Мршевићу,
погледа	га	крвнички	и	добаци	на	турском	неколико	речи.

—	Шта	каже?	—	упита	себар.
—	 Сотона	 га	 његов	 знао!	 Сигурно	 нам	 забрањује	 да

разговарамо.
Јездили	су	касом	обилазећи	на	путу	кола	на	која	су	сваког

часа	наилазили.	Ибрахим	се	издирао	на	пешаке,	ратнике	који	су



без	 журбе	 ишли	 према	 Једрену	 или	 им	 долазили	 у	 сусрет.
Витлајући	канџијом,	стотинар	их	је	псовао	и	клео	што	се	хитро
не	склањају	испред	коњаника.	На	једном	месту	поворка	мораде
да	 застане	и	 да	пропусти	 колону	од	неколико	хиљада	ратника
који	 су	 ишли	 према	 Димотици.	 На	 другом	 месту	 заустави	 их
нова	колона	која	 је	такође	ишла	од	Једрена.	То	 је	била	гомила
од	 неколико	 стотина	 робова,	 трачких	 сељака,	 које	 су	 турски
ратници	непрестано	вијали	као	дивљач,	децу	и	старце	убијали,
а	млађе	и	 снажније	људе	и	жене	хватали	и	повезане	 гонили	у
Малу	 Азију	 на	 тржиште	 робова.	 Повезани	 по	 двадесет	 на
конопцу,	вукли	су	се	робови	прашњавим	путем	не	дајући	гласа
од	 себе.	 Неколико	 десетина	 чувара	 заокружавали	 су	 гомилу
вичући	нељудским	гласовима	као	да	гоне	марву.

На	 зачељу	 колоне	 један	 дечак	 стаде	 посртати	 и	 најпосле
паде.	Остали	робови,	 бојећи	 се	 канџије	чувара,	ишли	су	даље
не	 обзирући	 се	 на	 крике	 дечака.	 Младо	 тело,	 огрезло	 у
прашину	 и	 крваве	 мрље,	 вукло	 се	 по	 путу.	 Три	 чувара
зауставише	робове,	 повезане	истим	конопцем,	пресекоше	везе
на	 рукама	 дечака	 и	 навалише	 да	 га	 туку	 канџијама.	Неколико
оштрих	 крикова	 одјекнуше	 и	 настаде	 тишина.	 Два	 чувара
дохватише	мртво	тело,	зањихаше	га	и	бацише	у	трње	крај	пута.
Међутим,	главна	колона	је	измакла	за	неколико	стотина	корака.
Гласови	 чувара	 одјекнуше,	 а	 канџије	 почеше	 пљуштати	 по
робовима.	И	настаде	страховита	трка,	све	док	заостала	гомила
несрећника	не	пристиже	главну	колону.

—	Виде	ли	та	ово,	Дебели?	—	рече	себар.
Мршевић	је	ћутао,	надимао	десни	образ	и	шиштао	на	нос.
Поворка	стотинара	Ибрахима	настави	пут.	Себар	тихо,	као

за	себе,	проговори:
—	Убили	су	ми	мајку	и	сестру	и	спалили	колибу…	Убили



су	ми	и	кума	Средоја…	Због	 тога	 сам	положио	 заклетву	пред
свештеним	лицем	у	предворју	куће	Реље	Крилатог…

—	Заклетву?	—	прену	се	Мршевић.
—	 Заклео	 сам	 се	 да	 убијам	 Турке.	 И	 убијаћу	 их…	 За

покојну	мајку	десет,	за	сестру	десет	и	за	кума	Средоја	десет.
—	Много,	бре!	—	рече	Мршевић.
—	Зашто?	То	је	за	подушје	мојих	покојника	—	бог	нека	се

смилује	њиховим	душама.
—	Значи:	тридесет?	—	упита	његов	друг.
—	Толико!	Ни	човека	мање,	према	заклетви!
—	Хм!	—	учини	Мршевић.	—	Онда	додај	још	десет	у	моје

име.	То	је,	знаш,	за	подушје	онога	дечака	што	га	малочас	убише
на	путу.

—	Добро!	—	рече	себар	и	задуби	се	у	мисли	као	да	жели
што	боље	да	упамти	број.	—	Значи:	четрдесет,	без	четири?

—	Како	то?	—	изненади	се	Мршевић.
—	Четворицу	 сам	 већ	 смакао	 приликом	 борбе	 на	 поседу

Ивана	Косанчића…
Стотинару	 Ибрахиму	 није	 се	 свиђао	 разговор	 двојице

пријатеља.	Он	се	мрштио,	шкргутао	зубима	и	гунђао	гледајући
испод	ока	своје	ратнике.	Поворка	је	прошла	неколико	окука	не
сретнувши	 никог.	 У	 даљини,	 на	 неколико	 хиљада	 корака
беласао	се	пут	потпуно	пуст.	Ибрахиму	се	чинило	да	је	дошао
повољан	тренутак	за	напад.	Подвикнувши	својим,	окрете	коња
лево	 на	 ливаду,	 местимично	 прекривену	 жбуновима	 и
појединачним	 дрвећем.	 Турски	 ратници	 кренуше	 за	 њим.
Мршевић	и	себар,	немајући	куд,	јахали	су	испред	њих.

Иза	 једног	 купиновог	 жбуна	 стотинар	 Ибрахим	 заустави
коња	и	сјаха.	Његови	ратници	поведоше	се	за	њим	и	стадоше	из
бисага	вадити	храну.	Било	је	јасно	да	се	Турци	спремају	да	једу.



Они	стадоше	викати	и	рукама	давати	знаке	Мршевићу	и	себру
да	сјашу.

Митар	 Дангуба,	 претварајући	 се	 да	 не	 разуме	 турске
ратнике,	тихо	добаци	своме	другу.

—	Спреми	се.	Побећи	ћемо.
Његовим	 ситним	 и	 продорним	 очима	 нису	 измакли

погледи	 турских	 ратника.	 Двојица	 су	 још	 била	 на	 коњима.
Себар	искоса	примети	како	им	десне	руке	падоше	на	балчаке	од
сабаља.

—	 Сад!	 —	 дрекну	 Дангуба	 и	 жестоко	 ошину	 коња.
Животиња	 одскочи,	 опружи	 се	 и	 галопом	 јурну	 преко	 поља.
Себар	 у	 маху	 потрже	 самострел.	 Другом	 руком	 изводи	 из
тобоца	 две	 кратке	 стреле.	 Једну	 стави	 међу	 зубе	 а	 другу	 на
запету	тетиву.

Кад	 измаче	 неколико	 стотина	 корака,	 Дангуба	 заустави
коња,	 окрете	 се	 упола	 на	 седлу	 и	 диже	 самострел.	 Дебели
Мршевић	 протутња	 на	 коњу	 поред	 њега.	 Два	 турска	 ратника,
витлајући	сабљама,	приближавала	су	се	страховитом	брзином.
Међутим,	 тетива	 прасну	 и	 први	 од	 двојице	 паде	 с	 коња.	 Кад
други	стиже	на	двадесетак	корака	од	себра,	паде	и	он	погођен	у
подгрлац.

Дангуба	 окрете	 коња	 и	 наново	 удари	 у	 галоп.	 Закачивши
вођице	 за	 облучје	 седла,	 наново	 је	 запео	 самострел.	 Међу
зубима	је	држао	четири	кратке	стреле.

Ибрахим	и	остали	турски	ратници,	бесни	што	им	је	умакао
плен	и	жељни	да	освете	пале	другове,	шибали	су	коње	до	крви.
Кад	 стигоше	на	 стотинак	 корака	 од	 себра,	 најпре	паде	 с	 коња
један,	 а	 мало	 затим	 и	 други.	 Ибрахим	 и	 заостала	 четири
ратника	као	вуци	навалише	на	себра	витлајући	кривим	сабљама
и	дерући	се	из	свег	гласа.



Али	 Дангуба	 је	 јахао	 коња	 који	 потиче	 из	 Косанчићеве
ергеле.	Навикла	да	престиже	или	бежи,	животиња,	опруживши
се,	 грабила	 је	 напред	 великим	 скоковима	 и	 гутала	 простор.
Ускоро	 себар	 угледа	 испред	 себе	 Дебелог	 Мршевића	 како
замаче	у	шуму.	Турски	ратници	заостали	су	за	добар	стреломет.

—	 Е-хеј!	 Дебели!	 —	 викну	 Дангуба	 и	 сјаха.	 Иза	 једне
големе	букве	појави	се	Мршевић.

—	Ту	сам!	—	рече.
—	Где	ти	је	коњ?
—	Ту,	у	јарузи…
—	 Ево	 ти	 вођице.	 Води	 тамо	 и	 мога	 коња.	 Овде	 ћемо

дочекати	Турке…	Брзо!
Себар	клече	иза	букве	и	изручи	крај	себе	неколико	стрела.

Тетива	је	већ	била	затегнута	и	закачена	за	клинац.
Међутим,	до	ивице	шуме	допадоше	пет	турских	коњаника.

Вичући	 и	 бодрећи	 један	 другог,	 сви	 поскакаше	 са	 седала	 па,
гонећи	 коње	 испред	 себе,	 кренуше	 лагано	 у	 шуму.	 Иако	 је
стотинар	Ибрахим	био	убеђен	да	страшни	стрелац	бежи	даље,
ипак	 је	 наредио	 својима	 да	 се	 заклањају	 иза	 коња.	 Идући	 са
исуканим	 сабљама,	 турски	 ратници	 су	 се	 постепено
разређивали.	Имали	су	намеру	да	два	бегунца	заопколе.

Дебели	Мршевић,	мада	је	имао	равне	табане,	као	без	душе
дојури	од	јаруге	и	брекћући	паде	потрбушке	поред	свог	друга.

—	 Гађај	 и	 погађај!	 —	 рече.	 —	 Јер	 ако	 нас	 петорица
нападну,	пропали	смо!

—	Заклањају	 се	иза	 коња.	Смета	ми	и	дрвеће	—	одврати
себар	 прислањајући	 самострел	 образу.	 —	 Видим	 им	 само
ноге…

—	Удри	у	ноге!	—	прошишта	му	Мршевић	на	само	ухо.
Тетива	прасну.	Један	турски	ратник	дрекну	и	паде	на	леђа.



Остали	стадоше	као	укопани.
—	 Извирио	 је	 иза	 коња	 за	 пола	 главе	 —	 рече	 себар

стављајући	нову	стрелу	на	тетиву.
—	 Ти	 си	 сатана!	 —	 рече	 Мршевић	 трљајући	 руке	 од

задовољства.	—	Кога	свеца	славиш?
—	Светог	Николу!
—	Напред,	у	име	светог	Николе!
Други	турски	ратник	паде	погођен	у	бутину.
Ибрахим	 и	 два	 заостала	 пратиоца,	 не	 могући	 да	 ухвате

одакле	стреле	долећу,	почеше	се	нагло	повлачити	према	излазу
из	шуме.

Мршевић	удари	себра	шаком	по	рамену:
—	 Чујеш,	 Дангуба…	 —	 рече.	 —	 Ако	 нам	 само	 један

умакне,	 свршено	 је	 с	 нама.	 Кренуће	 потеру,	 и	 где	 нас	 стигну,
знај	да	нам	је	ту	и	гроб…	Идем	по	коње!

Себар	 искочи	 иза	 букве	 и	 потрча	 према	 турским
ратницима.	 Кад	 смањи	 одстојање,	 одапе	 самострел	 и	 погоди
једног	коња	у	врат.	Животиња	се	пропе,	оте	се	из	руку	водича	и
вриштећи	наже	да	бежи	преко	поља.	Стотинара	Ибрахима	и	два
турска	 ратника	 спопаде	 страх.	 Кржљави	 себар	 изгледао	 им	 је
грознији	 од	 смрти.	 Ниједна	 од	 његових	 кратких	 стрела	 није
промашила.

—	Шејтан	је	оно	проклети!	—	рече	Ибрахим	и	баци	се	на
коња.	—	Бежимо,	људи,	докле	и	нас	није	смлатио!

Међутим,	 стрела	 погоди	 и	 другог	 коња.	 Јахач	 скочи	 с
рањене	животиње	и	потрча	преко	поља.	Ибрахим	је	већ	увелико
бежао	шибајући	свога	коња.

—	 Неће	 побећи!	 —	 добаци	 себар	 Мршевићу	 који	 му
приведе	коња.

Дангуба	узјаха	и	потече	за	Ибрахимом,	који	је	за	неколико



стотина	корака	одмакао.	Не	обзирући	се	на	два	турска	ратника,
који	су	преко	поља	бежали	као	да	их	сатана	гони,	себар	је	као
по	тетиви	пресецао	пут	Ибрахиму.	Јер	стотинар	је	најпре	бежао
да	утекне	од	домака	стреле.	Онда	се	сети	да	је	добро	дочепати
се	 пута.	 Јашући	 на	 вранцу	 анадолске	 пасмине,	 Турчин	 је	 био
сигуран	да	ће	измаћи	гониоцу.	Али	кад	се	у	трку	једном	окрете,
са	ужасом	примети	да	се	одстојање	између	њега	и	себра	нагло
смањује.

Трка	је	трајала	до	пута.	Стотинар	у	једном	тренутку	осети
како	му	стрела	звизну	поред	уха.	Али	у	тај	мах	иза	окуке	угледа
гомилу	турских	коњаника	како	се	нагло	приближавају.

—	 Спас!	 —	 викну	 Ибрахим,	 заљуља	 се	 и	 паде	 с	 коња.
Дршка	од	стреле	извиривала	му	је	из	потиљка.

Дангуба	 сместа	 окрете	 коња	и	 удари	натраг	према	шуми.
Међутим,	десетак	турских	коњаника	издвојише	се	из	гомиле	и
јурнуше	за	њим	преко	поља.

Дебели	Мршевић	је	за	то	време	убио	мачем,	најпре	једног
па	 другог,	 турске	 ратнике	 који	 су	 пешке	 бежали	 преко	 поља.
Сачекавши	себра,	ошину	свога	коња	и	замаче	с	њим	у	шуму,	не
заборавивши	уз	пут	да	убије	и	турског	ратника	који	је	рањен	у
бутину,	покушао	да	се	сакрије	у	шибљак.

—	Јаругом!	—	викну	себар	опустивши	коњу	вођице.
Кад	турски	коњаници	стигоше	до	ивице	шуме,	учини	им	се

да	је	излишно	ићи	даље	за	бегунцима.	Најпре	зато	што	је	тешко
терати	 коње	 кроз	шуму;	 а	 да	 сјашу	и	наставе	 гоњење	пешице
чинило	им	се	више	опасно	него	корисно.

Дебели	Мршевић	и	себар	Дангуба	су	до	пред	мрак	гонили
коње	јаругом.	Идући	непрестано	кроз	шуму,	били	су	уверени	да
су	заметнули	траг	потери	која	је	кренула	за	њима.

—	Морамо	стати!	—	рече	себар.	—	Коњи	ће	нам	пасти	од



умора.
Мршевић	први	сјаха	и	стаде	по	ивици	 јаруге	кидати	суву

траву	 и	 правити	 гужву	 да	 истрља	 коње.	 Сјаха	 и	 себар.	 У
бисагама	 два	 друга	 нађоше	 храну	 —	 по	 пола	 хлеба	 и	 комад
сланине	—	што	 су	 два	 дана	 раније	 у	 Једрену	 набавили.	 Исто
тако	о	седлу	су	коњима	висиле	торбе	с	јечмом.

—	 Најпре	 нам	 ваља	 коње	 намирити	 —	 рече	 Дангуба	 и
намаче	 своме	 зобницу	 о	 врат.	 Мршевић,	 побринувши	 се	 за
свога	коња,	седе	на	камен	крај	поточића	и	отпоче	да	једе.

—	Девет	смо	смакли!	—	рече.
—	 Девет	 —	 одврати	 себар	 и	 извади	 из	 недара	 кесу	 с

новцем.	 Онда	 узе	 једну	 суву	 гранчицу	 и	 изломи	 је	 на	 шест
једнаких	делова.

—	Шта	то	радиш?	—	упита	Мршевић.
—	Ово	су	 турске	 главе	—	рече	себар	стављајући	дрвца	у

кесу.	—	Досад	их	је	десет.	Четири	раније,	и	сад	шест.
—	Море,	данас	си	убио	девет!
—	Не!	Убио	сам	шест,	Тројица	припадају	теби.
—	Хм!	—	учини	Мршевић	и	настави	да	једе.	Одморивши

коње,	бегунци	око	поноћи	наставише	пут.	Али	ускоро	је	шума
престала,	а	јаруга	се	губила	у	равници.

Пет	 дана	 и	 толико	 ноћи	 два	 бегунца	 су	 се	 потуцала	 по
Тракији,	провлачећи	се	кроз	јаруге	и	вододерине,	и	пробијајући
се	 кроз	 густе	 трске	 крај	 речица,	 бара	 и	 мочвара.	 Преморени,
прегладнели	и	с	грозницом	у	очима,	тек	петог	дана	наиђоше	на
једно	насеље.	Трачки	сељаци,	кад	их	угледаше,	нададоше	вику,
па	 дохвативши	 копља,	 тољаге	 и	 каменице,	 потрчаше	 им	 у
сусрет	дерући	се	на	сав	глас.

—	 Гледајте!	 Гледајте!	Ми	 хришћани	—	 завика	Мршевић
крстећи	се	и	подижући	очи	према	небу.	—	Хришћани	смо,	куга



вас	поморила,	дабогда!
Себар	 извади	 из	 недара	 кесу	 и	 изручи	 на	 длан	 неколико

златника.	Другом	руком	стаде	правити	покрете	као	да	једе.
Трачки	 сељаци	 лако	 схватише	 да	 пред	 собом	 имају

хришћане,	уморне	и	гладне	и	са	златницима	у	недрима.
Два	бегунца	за	неколико	златника	добише	хране	за	себе	и

за	 коње,	 па	 напустивши	 насеље,	 проведоше	 дан	 у	 густом
шибљу	недалеко	од	једне	велике	мочваре.

Пред	 мрак,	 напустивши	 скровиште,	 Мршевић	 и	 себар
наставише	пут.	Сутрадан	у	зору	оставише	за	собом	Дупницу	и
дохватише	 се	 границе.	 У	 подне	 су	 већ	 били	 у	 Македонији	 и
падоше	 на	 обалу	 реке	 Струмице.	 Два	 пратиоца	 певача
Византинца	осетише	да	су	код	куће.
	
	

	



Глава	двадесет	прва

	
	

Лазар	 Мусић	 се	 није	 много	 изненадио	 кад	 уз	 Дебелог
Мршевића	и	Митра	Дангубу	не	угледа	певача.

—	 Чини	 ми	 се	 да	 сам	 тако	 и	 претпостављао.	 Птица	 је
одлетела	у	своје	јато	—	рече.	—	А	вас	двојица	испричајте	шта
сте	видели	међу	Турцима,	шта	сте	доживели	и	како	вам	је	певач
умакао.

Без	 много	 речи	 и	 допуњујући	 се	 узајамно,	 Мршевић	 и
Дангуба	 испричаше	 шта	 су	 доживели.	 Између	 осталог
напоменуше	да	су	дубровачки	поклисари	пали	у	очајање	кад	су
дознали	 да	 султан	 Мурат	 није	 у	 Једрену.	 Пошто	 није	 било
изгледа	 да	 ће	 се	 султан	 скоро	 вратити	 у	 своју	 престоницу,
поклисари	 су	 одлучили	 да	 крену	 у	Малу	 Азију,	 где	 султан	 и
његови	емири	угушују	побуну.

—	 То	 смо	 већ	 дознали	 од	 византијских	 трговаца	 који	 су
пре	неки	дан	из	Солуна	стигли	у	Крушевац	—	рече	Мусић.	—
Али	 због	 чега	 су	 она	 два	 турска	 младића	 поштедели	 живот
певачу	 и	 вама?	 Зашто	 су	 га	 одвели	 у	Цариград	 и	 зашто	и	 вас
нису	повели?

Мршевић	и	себар	загледали	су	се	и	слегали	раменима.	На
та	питања	нису	могли	дати	одговор.

—	Цео	ваш	труд	уродио	је	мршавим	плодом!	—	прекорно
рече	Мусић.	—	Видели	 сте	 сина	 Евренос-беја	 и	 стогодишњег
ћехају,	Кузун	Сахабију	и	убили	девет	турских	ратника.

—	Толико!	—	сложи	се	Мршевић.



—	Да,	толико!	—	додаде	себар.
—	Отишли	сте	да	уходите	а	не	да	убијате	Турке!	Где	вам	је

певач?
—	 Рекли	 смо	 да	 је	 кренуо	 за	 Цариград	 —	 одговори

Мршевић.
—	А	да	 ли	 ће	 тамо	 стићи,	 то	 је	 сасвим	у	 божјој	 руци	—

додаде	Дангуба.
—	Ништа	нам	друго	не	остаје	него	да	чекамо	Византинца!

—	као	за	себе	рече	Мусић	и	отпусти	момке.
Разговор	се	водио	у	Крушевцу,	у	одаји	Лазара	Мусића.
Витез	 остаде	 неко	 време	 размишљајући.	 Онда	 изађе	 и

упути	се	према	двору.
Кнез	 Лазар	 и	 Боровина	 Вукашиновић	 се	 пренуше	 кад

чуше	 да	 су	 се	 уходе	 вратиле.	 Они	 стрпљиво	 саслушаше
Мусићев	 извештај	 и	 одмах	 почеше	 расправљати	 и	 стварати
закључке.

Кнез	Лазар	први	проговори:
—	 Дебели	 тамничар	 и	 себар	 стрелац	 ваљано	 су	 се

показали.	 И	 шта	 су	 могли	 више	 учинити?	 Пошли	 су	 као
оружани	пратиоци	човеку	у	кога	смо	имали	поверења…

—	Мислим	да	 то	поверење	неће	проиграти	—	рече	витез
Боровина.

—	Надајмо	се	—	додаде	кнез	па	настави:
—	 Од	 два	 певачева	 пратиоца	 дознали	 смо	 много.	 Прво:

потврдили	 су	 да	 је	 прича	 византијских	 трговаца	 о	 побуни	 у
Малој	 Азији	 истинита.	 И	 још	 више:	 донели	 су	 вест	 да	 су	 уз
султана	Мурата	отишли	и	сви	његови	главни	емири…

—	Како	то?	—	упита	Боровина.
—	 Просто…	 Дубровачки	 поклисари	 могли	 су	 своје

послове	око	трговине	да	посвршавају	и	са	неким	од	емира…	У



Једрену	и	Димотици,	 или	 у	 другом	неком	 граду	на	 европском
тлу	није	их	било,	па	су	морали	да	се	пребаце	преко	Дарданела	у
Малу	Азију.

—	 Тако	 ми	 бога,	 у	 праву	 си,	 кнеже!	 —	 пљесну	 рукама
Боровина.

—	Шта	се	може	из	овога	закључити?	—	настави	кнез.	—	У
Малој	 Азији	 је	 некаква	 побуна.	 Зар	 је	 потребно	 да	 због	 тога
крене	 султан	 лично	 и	 још	 да	 поведе	 своје	 најистакнутије
емире?	 Добри	 моји,	 главна	 турска	 сила	 не	 покреће	 се	 ради
угушивања	 побуне!	Она	 тамо	 води	 рат…	Уверен	 сам	 да	 ћемо
ускоро	о	томе	добити	извештаје.

—	Јасно!	—	рече	Лазар	Мусић.	—	А	певач?
—	Певач?	—	понови	кнез.	—	Певач	је	осуђен	да	као	ухода

умре	на	коцу.	А	шта	се	догодило?	Син	Евренос-беја	и	некакав
младић	 важнији	 од	 њега	 због	 нечега	 су	 променили	 одлуку,	 и
место	да	певача	као	уходу	ставе	на	муке,	одвели	га	са	собом	у
Цариград.

—	Ваљда	као	тумача?	—	рече	Мусић.
—	 Вероватно…	 Приметили	 сте	 да	 нам	 турски	 одреди

одавно	нису	долазили	у	пљачкашки	поход?
—	Нису	—	одврати	Боровина.	—	Ратују	у	Малој	Азији.	То

им	је	засад	најважнији	посао.
—	Тако	изгледа	—	рече	кнез	Лазар.	—	Чекаћемо	извештај

од	певача.
—	Ако	дође?	—	примети	Мусић.
—	Рекао	сам,	чекаћемо!	—	заврши	кнез.
И	 чекали	 су,	 али	 не	 задуго.	 Шест	 недеља	 касније	 пред

јужном	 капијом	 града	 Крушевца	 појавише	 се	 једног	 јутра
четири	 скитнице,	 сви	 боси	 и	 у	 поцепаним	 оделима.	 Они
стадоше	викати	и	млатарати	рукама	према	стражарима	на	зиду.



Говорили	 су	 различитим	 језицима,	 па	 је	 изгледало	 као	 да	 се
свађају.	 Вођа	 стражара,	 наредивши	 да	 се	 отвори	 капија,
прихвати	 скитнице	 и	 изведе	 их	 пред	 Лазара	 Мусића	 и
Крајимира	Оливеровића.

Међутим,	 утврдило	 се	 да	 су	 двојица	 Италијани,	 трећи
Арбанас	и	четврти	Византинац.

Крајимир	је	могао	лако	да	се	споразумева	на	талијанском	и
донекле	на	грчком	језику.	Он	дознаде	да	су	скитнице	мартолози
који	 су	 побегли	 од	 Турака	 и	 нашли	 уточиште	 у	 Цариграду.
Један	од	њих,	Византинац,	после	много	брбљања	и	хвалисања,
извади	 нож	 и	 стаде	 сећи	 и	 парати	 обе	 ногавице	 на	 својим
чакширама.	 Ногавице	 су	 до	 колена	 биле	 направљене	 од
двоструке	 материје.	 Између	 два	 дела	 налазили	 су	 се	 велики
листови	папируса.	Византинац	их	извади	и	стави	на	сто.	Било
их	 је	 четири,	 сви	исписани	 ситним	али	читким	рукописом,	на
српском	језику.

Лазар	Мусић	изведе	из	своје	одаје	скитнице	и	предаде	их
слугама.

—	 Најпре	 им	 дајте	 да	 једу…	 —	 рече	 —	 после	 нека	 се
окупају.	Спремите	им	и	по	једно	добро	одело.

Мусић	 дохвата	 са	 стола	 папирусе	 и	 с	 Оливеровићем
пожури	 да	 поднесе	 кнезу	 Лазару	 извештај	 који	 је	 певач
Византинац	послао.

У	 присуству	 логотета,	 Јована	 Војнића,	 кнеза	 и	 витеза
Боровине,	Крајимир	Оливеровић	стаде	читати	папирус.

Певач	 је	 опширно	 описао	 своје	 доживљаје	 на	 путу	 од
Крушевца	 до	 Димотике.	 Онда	 је	 прешао	 на	 заверу	 коју	 су
синови	султана	Мурата	и	цара	Јована	Палеолога	покренули.

»Та	 околност	 је	 срећно	 послужила	 мени	 и	 мојим
пратиоцима	 да	 избегнемо	 смрт	 на	 мукама«,	 писао	 је	 певач.



»Мустафа,	 син	 Евренос-беја,	 повео	 ме	 је	 са	 собом	 да	 му
калаузим	и	да	му	у	Цариграду	будем	тумач	док	води	разговор	са
принцом	 Андроником.	 Док	 султан	 Мурат	 и	 његов	 вазал,	 цар
Јован,	 воде	 рат	 у	 Малој	 Азији,	 њихови	 синови	 скушвају
присталице	међу	ратницима	и	властелом.	Направљен	је	и	план
кога	 ће	 се	 завереници	 држати.	 Очекује	 се	 битка	 између	 два
владара	и	њихових	синова.«

Византинац	 је	 опширно	 описао	 како	 тај	 план	 изгледа.
Затим	је	додао:

»На	путу	од	Димотике	до	Цариграда	спријатељио	сам	се	с
једним	 младим	 турским	 ратником.	 У	 наступу	 љубави	 и
наклоности	поклонио	сам	му	четрдесет	златника,	а	он	је	мени
за	узврат	дошапнуо	да	се	чувам	црнпурастог	Курдистанца	који
је	 непрекидно	 уз	 младог	 Мустафу.	 Случај	 тога	 Курдистанца
испразнио	 ми	 је	 кесу	 до	 дна.	 Последњих	 педесет	 златника
морао	 сам	 у	 готову	 да	 положим	 ради	 своје	 безбедности…
Разговор	 између	 принца	 Андроника	 и	 изасланика	 Сауџи-беја
водио	се	у	 једној	собици	некакве	крчме	у	најзабаченијем	делу
Цариграда.	 Ја	 сам	 присуствовао	 као	 трећи	 у	 улози	 тумача.
Напомињем	 да	 у	 току	 договора	 није	 било	 никаквог	 знака
неслагања	 између	 двојице	 младих	 завереника.	 Све	 је	 текло	 у
најбољем	реду.	Али	се	у	једном	тренутку	зачула	ларма	у	крчми,
а	затим	и	у	дворишту.	После	се	утврдило	да	су	неки	мартолози,
бегунци	из	Тракије,	убили	у	свађи	Мустафиног	Курдистанца	и
још	 једног	 пратиоца.	 Свађе	 међу	 пијаницама	 и	 пробисветима
обично	 се	 завршавају	 тучом,	 а	 често	 и	 убиствима.	 Млади
Мустафа	с	правом	је	захтевао	да	се	учини	потера	за	убицама.	И
учињена	је,	али	узалуд.	Мартолози	су	се	благовремено	извукли
из	Цариграда.

После	 разговора	 у	 собици	 крчме,	 млади	 Мустафа,



загрливши	се	с	принцом	Андроником,	обрати	се	мени:
—	Чини	ми	се	—	рекао	је	—	да	си	ти	имао	удела	у	убиству

моја	два	пратиоца?
Место	одговора	показао	сам	му	своју	празну	кесу.	Турчин

је	пребледео	од	гнева.
—	Од	мене	нећеш	добити	ништа!	—	просиктао	је.	—	Кеса

та	је	празна	јер	си	платио	убице!
Слегао	сам	раменима	и	одлазећи	рекао:
—	 Ово	 ми	 је	 трећа	 завера	 у	 којој	 учествујем,	 али	 овако

јалово	никад	нисам	прошао!
Тако	 сам	 одлучио	 да	 се	 обратим	 за	 награду	 принцу

Андронику.	Ако	и	он	буде	издашан	као	млади	син	Евренос-беја,
мораћу	да	одем	у	Солун,	да	се	посаветујем	с	његовим	братом,
деспотом	 Манојлом.	 Кад	 нисам	 стекао	 ништа	 помажући
заверенике,	ваљда	ћу	нешто	добити	кад	их	издам…«

Лазар	Мусић	прште	у	смех.	Насмејаше	се	и	остали	витези.
—	 Препредени	 Византинац!	 —	 добаци	 Боровина

Вукашиновић.	 —	 Његове	 подвале	 и	 лоповлуци	 достојни	 су
дивљења!

—	Хуља!	—	мрштећи	се	рече	Крајимир.
—	Витез	 свакако	 није!	—	одврати	 кнез	Лазар.	—	Ако	 не

заврши	негде	на	вешалима,	још	ћемо	имати	од	њега	користи.
—	 Има	 још!	 —	 рече	 Крајимир	 и	 настави	 да	 чита:	 »На

крају,	са	сигурношћу	вам	јављам	да	засад
немате	 разлога	 да	 се	 бојите	 Турака.	 Јер	 ко	 зна	 докле	 ће

бити	заузети	својим	невољама!	Уједно	молим	да	доносиоцима
овог	папируса,	честитим	мартолозима,	дате	пристојну	награду.
Они,	 јадници,	пропили	су	и	прокоцкали	педесет	 златника	које
сам	им	у	Цариграду	поклонио.	Нашао	 сам	их	у	Сан	Стефану,
голе,	босе	и	гладне.«



Византинац	 је	 завршио	 писмо	 низом	 бираних	 речи
упућених	 кнезу	Лазару	и	његовим	витезима.	 Затим	 је	 истакао
своју	велику	жељу	да	се	што	пре	врати	у	Крушевац,	да	настави
поштен	и	користан	посао	врачања,	гатања,	чарања	и	тумачења
снова.

—	Еј,	мој	брате!	—	вајкајући	се	рече	Лазар	Мусић.	—	За	ту
ђаволску	 работу	 добио	 је	 он	 заменика,	 опасног	 такмаца.	 У
себарском	насељу	под	Сталаћем	прочула	се	нека	Иконија,	коју
су	жене	из	поштовања	и	милоште	прозвале	баба	Ица.	Врача	она
у	 све	 четири,	 баца	 чини,	 разбија	 уроке	 и	 прориче	 судбину…
Кад	дође	певач,	за	њега	ће	слабо	бити	посла	на	том	пољу.

—	Шта	говориш!	—	рече	Крајимир.	—	Певач	Византинац
снује	 завере	 против	 царева,	 а	 не	 може	 да	 изађе	 на	 крај	 с
некаквом	баба	Ицом!

—	Биће	сукоба	и	тешких	последица.	Осећам	то	—	насмеја
се	Мусић.
	

*

	
Онда	наиђе	време	благостања	у	Србији.	Нижа	властела	и

себри	 прионуше	 на	 посао,	 па	 су	 привреда	 и	 трговина
напредовале	боље	него	икад.	Људи	у	областима	бившег	жупана
Алтомановића,	 радо	 се	 одазивајући	 материјалним	 обавезама
према	новим	господарима,	осетише	благодет	слободе	од	страха.
Трговинске	 везе	 с	 Дубровником,	 Византијом	 и	 Млетачком
Републиком	ојачале	су.	Главним	путевима	кроз	Србију	све	више
су	 пролазили	 каравани	 носећи	 разноврсну	 робу	 од	 града	 до
града.	 Трговци	 су	 несметано	 и	 без	 страха	 крстарили	 у	 свим



правцима,	 јер	 су	 разбојничке	 дружине	 биле	 до	 последње
уништене.

У	то	време	довршени	су	многи	градови.	Снабдевени	јаким
посадама	 и	 великим	 количинама	 хране,	 могли	 су	 одолеваш
навали	најжешћег	непријатеља.

Протомајстор	 неимар	 Раде	 Боровић,	 са	 својим
помоћницима,	 увелико	 је	 зидао	 цркву	 Светог	 Стефана	 у
Крушевцу	и	манастир	Раваницу,	на	реци	Раваници,	јер	се	кнез
Лазар,	по	угледу	на	владаре	династије	Немањића,	бринуо	да	за
собом	 остави	 трајну	 задужбину.	 Саборна	 црква	 посвећена	 је
Вазнесењу	 господњем,	 и	 осигурана	 градом	 са	 седам	 кула.
Црква	 је	 била	 покривена	 оловом.	 У	 исто	 време	 кнегиња
Милица	 подиже	 манастир	 Љубостињу	 и	 посвети	 га	 Успењу
свете	Богородице.

Многи	 властодршци,	 хотећи	 да	 стекну	 поуздане	 и	 трајне
пријатеље,	 долазили	 су	 у	 Србију	 и	 склапали	 бракове.	 Али	 и
Лазару	 је	 било	 стало	 до	 пријатеља	 у	 које	 се	 може	 у	 невољи
поуздати.	 Од	 својих	 пет	 кћери	 четири	 је	 удао.	 Једном	 се	 већ
раније	 оженио	 Вук	 Бранковић,	 другу	 је	 узео	 Ђурађ	 Балшић-
Страцимировић,	 трећу	 угарски	 бан	Никола	Гаревић	 и	 четврту
бугарски	цар	Јован	Шишман.

Напоредо	 са	 успоном	 у	 Србији	 напредовала	 је	 и	 Босна.
Међу	 осталим	 успесима	 кнезу	 Лазару	 и	 бану	 Твртку	 пође	 за
руком	да	од	цариградске	патријаршије	добију	дозволу	да	 се	у
Србији	изабере	патријарх.	Том	приликом	скинута	је	анатема	са
владара	Немањића.	Њу	је	цар	Душан	у	своје	време	навукао	због
самозваног	 наименовања	 патријарха	 који	 га	 је	 у	 Скопљу
крунисао	за	цара.

Испосник	Јефрем	изабран	је	за	трећег	српског	патријарха.
Он	је	у	манастиру	Милешеву	ставио	краљевску	круну	на	главу



бану	Твртку	Котроманићу.
Тако	 је	 кнез	 Лазар	 својом	 попустљивошћу	 избегао

несугласице	 које	 би	 могле	 довести	 до	 тешких	 сукоба.	 Место
тога,	он	 је	у	лицу	новога	краља	Србије	и	Босне	стекао	доброг
пријатеља	и	искреног	савезника	који	му	може	у	свакој	прилици
пружити	 помоћ.	 Јер	 кнез	 и	 најистакнутији	 витези,
великодостојници,	 па	 чак	 и	 нижа	 властела,	 осећали	 су	 да	 се
приближава	 време	 новог	 сукоба	 с	 Турцима.	 Сви	 су	 изгледи
указивали	да	је	на	помолу	обрачун	великог	замаха.

—	Зар	 је	 султан	Мурат	пребацио	 скоро	целу	 своју	 војску
из	Мале	 Азије	 на	 европско	 тле	 само	 да	 би	 освојио	 половину
Тракије	и	пребацио	престоницу	из	Брусе,	најпре	у	Димотику	па
у	Једрене?	—	говорили	су	витези.

—	Ми	смо	му	кост	у	грлу!	—	додавали	су	други.	—	Преко
наших	лешева	жели	да	се	дочепа	Европе.

—	 Спремни	 смо!	 Наићи	 ће	 на	 наше	 мачеве	 и	 копља	—
добацивали	су	трећи.

Док	 су	 витези	 с	 нестрпљењем	 очекивали	 навалу	 Турака,
властелу	и	себре	у	Србији	хватао	је	страх,	особито	кад	стадоше
пристизати	 вести	 да	 султан	 Мурат	 не	 креће	 у	 бој	 без	 две
стотине	 хиљада	 ратника,	 не	 рачунајући	 трупе	 својих	 вазала,
најамнике	сарахоре	и	мноштво	слугу	и	робова.	Те	вести	су	се
шириле,	укрштале	и	ројиле	уносећи	ужас	у	срца	оних	који	нису
дорасли	оружју.

Али	 време	 је	 пролазило,	 а	 Турци,	 заузети	 својим
невољама,	нису	предузимали	поход	на	Србију.	Онда	почеше	да
круже	вести	друге	врсте:	рат	у	Малој	Азији	још	није	окончан,	а
у	Тракији	 је	 дошло	 до	 битке	 између	 војски	 султана	Мурата	 и
Јована	Палеолога	 и	 завереника	Сауџи-беја	 и	Андроника	 IV.	У
крвавом	 сукобу	 бунтовничка	 војска	 је	 потучена,	 а	 оба	 принца



заробљена.
Завера	 против	 султана	 Мурата	 је	 пропала.	 По	 наређењу

два	цара,	Сауџи-беј	и	Андроник	су	ослепљени.	Први	сасвим,	а
други	само	привидно,	јер	византијски	цар,	Јован	Палеолог,	није
могао	поднети	да	види	свога	сина	ослепљеног.	Око	седамдесет
младих	 турских	 ратника,	 већином	 синова	 истакнутих
достојанственика	 султанових,	 погубљено	 је	 у	 Серезу.	 Син
Евренос-беја,	Мустафа,	погинуо	је	у	бици.
	

*

	
У	 току	 година	од	младих	витеза	 кнеза	Лазара	постали	 су

зрели	 људи,	 снажни,	 пуни	 животног	 искуства	 и	 скоро	 сви
ожењени.	Међу	њима	први	 је	ступио	у	брак	Лазар	Мусић.	Он
се,	уз	благослов	кнеза	и	кнегиње,	оженио	Минком.

—	 Угледајте	 се	 на	 мене	 ако	 хоћете	 да	 упознате	 праву
срећу!	—	рекао	је	друговима.	—	Жените	се!

—	 Срећни	 смо	 и	 без	 тога!	—	 одговорио	 му	 је	 Крајимир
Оливеровић.	 —	 Није	 добро	 кад	 те	 та	 превртљива	 богиња
претрпа	благодетима!	Јер	кад	се	најмање	надаш,	окрене	ти	леђа
и	пусти	те	да	посрћеш	кроз	живот.	Мени	није	потребна	срећа	те
врсте.

Иван	Косанчић	га	је	гледао	испод	ока.	Он	је	већ	испросио
девојку.	 Требало	 је	 наредне	 недеље	 да	 се	 венча	 у	 Скопљу	 с
кћерком	Димитрија	Војиновића.

—	Ћутиш!	—	рече	му	Лазар	Мусић.	—	Кажи	неку	 реч	 у
моју	и	своју	корист.

—	Шта	може	да	каже?	—	насмеја	се	Дамјан	Оливеровић.



—	Он	још	није	осетио	благодети	брака.	Његова	је	срећа	тек	на
помолу.

—	А	ти?	—	добаци	му	Мусић.	—	Калуђери	из	манастира
Дечана	 пошкропили	 су	 те	 светом	 водицом	 и	 припремају	 ти
срећу	на	оном	свету.	И	место	да	си	им	захвалан,	и	да	се	одаш
посту	 и	 молитви,	 како	 приличи	 богоугодну	 човеку,	 ти	 се	 као
лопов	 прикрадаш	 ноћу,	 прескачеш	 зид	 на	 граду	 Врању	 и
подмићујеш	стражаре	и	слуге	да	те	не	одаду	Мргуду.

—	Ко	ти	је	рекао?	—	плану	Дамјан.
—	 Дебели	 Мршевић	 и	 себар	 Дангуба.	 У	 доколици

примили	су	се	да	раде	за	тебе.	Иако	их	добро	плаћаш,	спремају
се	да	напусте	тај	посао.	Хоће	једне	ноћи	да	отму	девојку	и	да	ти
је	доведу.	Досадило	им	ноћно	потуцање	око	града	Врања.

Борјана,	лепа	кћи	заповедника	града	Мргуда,	кога	су	себри
назвали	 Шева,	 била	 је	 обећана	 синовцу	 Стефана	 Реље
Крилатог.	 Али	 девојка	 свом	 душом	 заволе	 Дамјана
Оливеровића.	 Неустрашиви	 витез,	 занет	 љубављу,	 трипут	 се
прокрао	 у	 град	 и	 стигао	 под	 прозор	 лепотице.	 Оштром	 оку
себра	Дангубе	није	могло	промаћи	ништа.	Једном	је	видео	како
се	Дамјан	попео	на	балкон	и	како	је	нестао	у	соби	с	девојком.

Сићушни	 али	 кочоперни	 властелин	 Мргуд	 Шева,
наслућујући	 шта	 се	 између	 његове	 кћерке	 и	 Оливеровића
догађа,	 богато	 је	 уценио	 Дамјанову	 главу	 и	 обећао	 добру
награду	 слугама	 и	 стражарима	 ако	 му	 додаду	 у	 руке	 два
витезова	пратиоца.

Дебели	Мршевић	и	себар	Дангуба,	више	привржени	самом
потхвату	него	Дамјану	и	његовој	љубави,	 два	пута	 су	на	 себе
примили	тучу.	Први	пут	су	их	напале	слуге	у	близини	града	и
примиле	добре	батине.	Али	други	пут	 су	Дамјанови	помагачи
настрадали.	Добро	изубијани	и	тела	пуних	набоја,	Мршевић	и



Дангуба	били	су	принуђени	да	Дамјану	откажу	службу	и	да	се
колима	пребаце	до	Сталаћа.	У	себарском	насељу	баба	Ица	им	је
за	 осам	 сребрених	 перпера	 продала	 ћупче	 с	 мелемом	 да	 се
мажу	и	истерују	модрице	из	набоја.

Том	приликом	Дебели	Мршевић	је	захтевао	да	му	баба	за
исти	новац	да	мелем	против	равних	табана.

Али	баба	Ица,	затраживши	троструку	плату,	развика	се,	па
гледајући	искоса	летву	која	јој	је	била	при	руци,	истера	обојицу
из	колибе.

—	 Осам	 перпера	 узе	 нам	 проклета	 баба!	 —	 гунђао	 је
Мршевић.	—	Бар	да	ми	је	дала	и	мелем	за	табане!

—	Ех!	—	уздахну	Дангуба.	—	Да	 је	 наш	певач	 ту,	 он	 би
нам	чарањем	и	 враџбинама	истерао	модрице	из	набоја	и	 теби
излечио	табане.

—	 Осам	 перпера!	 —	 шкругутао	 је	 Мршевић	 зубима.	 —
Дабогда	се	задавила	њима!

Међутим,	с	божјом	помоћу	девојка	Борјана	одбеже	од	оца,
срећно	умаче	потери	и	стиже	у	Крушевац.	Мргуд	Шева,	на	челу
одреда	од	двеста	коњаника,	стиже	за	њом	и	развика	се:

—	Девојку	враћајте,	или	крв	ће	да	легне!
Колутајући	 очима,	 кочоперни	 витез	 подвикну	 својим

коњаницима:
—	За	мачеве!
—	Причекај,	пријатељу!	—	рече	му	Милош	Обилић.
—	Ако	си	дошао	да	 замећеш	кавгу,	имаћеш	 је	 више	него

што	желиш.	Девојка	је	добегла	у	Крушевац	и	удаће	се	за	момка
кога	воли.

—	Због	тога	ћеш	је	благословити,	или	се	сместа	чисти	из
града!	—	добаци	Лазар	Мусић.

—	Ах,	змије	отровнице!	—	шкргутну	зубима	властелин.



—	 Зар	 смо	 зато	 уништили	 разбојничку	 дружину	 онога
Стојше?	—	умеша	се	Крајимир.	—	Тако	нам	се	одужујеш?

—	 Теби	 поштовање!	—	 познавши	 витеза,	 безвољно	 рече
Мргуд.

—	Мени	поштовање,	а	мом	брату	не	даш	девојку!
—	насмеја	се	Крајимир.
Мргудови	 пратиоци	 снебивали	 су	 се,	 смејуљили	 и

окретали	главе	у	страну.	Видело	се	да	им	није	стало	до	кавге.
До	 кавге	 би	 и	 дошло	 да	 се	 нису	 умешали,	 најпре	 кнез

Лазар,	 а	 затим	 и	 кнегиња	 Милица.	 Мргуд	 стаде	 попуштати.
Најпосле	рече:

—	А	Реља	Крилати?	Шта	ће	он	рећи?	А	његов	синовац?
—	Синовац	ће	наћи	девојку	према	себи!	—	одврати	кнез.

—	А	Рељу	ћу	ја	обавестити…
—	Да	је	девојка	крај	мене	живог	побегла?	—	накостреши

се	Мргуд.
—	Побегла	тамо	куд	је	срце	вуче	—	умеша	се	кнегиња.	—

Рељи	ћемо	понудити	кумство.
Кад	 је	 Реља	 Крилати	 дознао	 да	 је	 девојка	 побегла,

грохотом	се	насмејао,	ударио	синовца	шаком	за	врат,	узвикнуо
»Слепче!«	и	примио	се	кумства.

Тако	се	оженио	Дамјан	Оливеровић,	с	благословом	Мргуда
Шеве	и	на	жалост	калуђера	из	манастира	Дечана.

Његов	брат	Крајимир	довео	је	девојку	из	Дубровника,	куд
је	једном	приликом	ишао	као	поклисар.

Стефан	 Мусић,	 Милош	 Обилић	 и	 Милан	 Топлица
смејуљили	 су	 се	 и	 сукали	 бркове,	 али	 се	 нису	 одлучивали	 на
женидбу.
	



*

	
Једног	лепог	летњег	јутра	долином	Јужне	Мораве	кретала

се	 група	 коњаника.	 Мада	 су	 сви	 били	 опремљени	 као	 да	 ће
сваког	 тренутка	 јурнути	у	 битку,	 ипак	 су	ишли	лагано.	Добро
очишћене	кациге,	врхови	од	копаља	и	оклопи	блистали	су	се	на
јутарњем	 сунцу.	 Ратника	 је	 било	 око	 четири	 стотине,	 све
здравих	и	снажних	људи,	на	крупним	коњима.

На	челу	одреда	јахала	су	четири	витеза	кнеза	Лазара.	Међу
њима	 се	 снагом	 и	 лепотом	 истицао	Милош	Обилић.	 Витез	 је
недавно	 добио	 на	 дар	 од	 Стефана	 Реље	 коња	 који	 је	 гајен	 на
изузетан	начин.	Космат	и	полудивљи	алат	имао	 је	дуге	ноге	и
снажан	 врат	 и	 груди.	 На	 вику	 и	 звекет	 оружја	 одговарао	 је
њиском,	 пропињањем	 и	 ударцима	 предњих	 ногу.	 Реља	 га	 је
вежбао	да	се	упоредо	са	својим	господарем	бори.	Тврд	на	узди

и	 својеглав,	 алат	 је	 као	 помаман	 јурио	 у	 гомилу
непријатељских	коњаника	и	крчио	себи	пролаз	потискујући	их
десно	и	лево.

—	Према	витезу	и	коњ!	—	рекао	је	Стефан	Реља	Милошу
и	из	своје	ергеле	изабрао	најдурашнијег	алата.	—	Склони	кесу
с	новцем,	 јер	ћеш	ме	наљутити.	Овакав	коњ	се	не	продаје.	Он
може	прећи	у	туђе	руке	само	као	поклон.

Тога	 дана	 се	 обилато	 пило	 у	 Новом	 Пазару,	 јер	 је	 Реља
Крилати	осим	добрих	коња	волео	и	вино,	старо	и	непретакано,
које	јача	храброст	и	одузима	памет.

Милош	 је	 за	 неколико	 дана	 упознао	 ћуди	 свога	 коња.
Дурашна	животиња	почела	се	навикавати	да	погађа	жеље	свога
господара.

Крај	 витеза	 јахали	 су	његови	 најмилији	 пријатељи:	Иван



Косанчић,	Милан	Топлица	и	Лазар	Мусић.
Кнез	 Лазар	 их	 је	 послао	 да	 појачају	 посаду	 у	 граду

Копријану{47}	 јер	 су	 се	 почеле	 проносити	 вести	 да	 Турци
припремају	поход	на	Србију.	 Због	 тога	 су	 витези	и	напустили
Угарску,	 где	 су	 после	 смрти	 краља	 Лајоша	 Великог	 настале
борбе	 око	 престола.	 Витези	 кнеза	 Лазара	 борили	 су	 се	 на
страни	 херцега	 Карла	 Драчког,	 кога	 су	 Хрвати	 свесрдно
помагали	против	Сигисмунда	Луксембуршког.

Добри	 витези	 и	 искусни	 ратници,	 Милош	 Обилић	 и
његови	 другови,	 навикли	 су	 да	 од	 кнеза	 Лазара	 примају
наређења	 без	 много	 запиткивања	 и	 да	 их	 извршавају	 како
најбоље	знају	и	могу.	У	току	година	прилика	и	околности	било
је	 довољно	 да	 стекну	 уверење	 о	 прецизном	 расуђивању	 и
опрезности	кнежевој.

Мада	им	се	чинило	да	на	основу	неколико	штурих	веста	о
покрету	 турске	 војске	 не	 треба	 предузимати	 озбиљније
припреме,	витези,	задовољни	и	ведра	расположења,	јездили	су
према	 Копријану.	 Сунце	 је	 увелико	 превалило	 половину	 свог
небеског	пута	кад	стигоше	до	једне	окуке,	у	близини	места	где
се	Нишава	улива	у	Мораву.

Осврћући	 се	 да	 нађе	 добро	место	 за	 бивак,	Лазар	Мусић
зађе	у	један	честар	и	пробијајући	се	кроз	густо	шибље	изби	на
пропланак	окружен	дебелим	липама.

Витез	 заустави	 коња	 и	 стаде	 ослушкивати.	 У	 једном
тренутку	 учини	 му	 се	 да	 чује	 некакве	 гласове.	 Мусић	 сјаха,
привеза	вођице	свога	коња	за	једну	ниску	грану	и	зађе	у	шуму.
Идући	 низбрдицом	 између	 дрвећа,	 ускоро	 угледа	 на	 једном
малом	 пропланку	 два	 коња,	 а	 одмах	 примети	 и	 два	 човека.
Један	је	био	калуђер	са	смеђом	косом	и	брадом,	уска	струка	и
повијених	рамена;	а	други,	ратник	у	потпуној	витешкој	опреми.



Лазар	Мусић	 се	 заклони	иза	 једног	 дебелог	 стабла	и	 стаде	 да
посматра	два	странца	чудећи	се.

Витез	и	калуђер	клечали	су	окренути	један	према	другом.
Између	њих	био	је	пободен	у	земљу	велики	крсташки	мач.	Са
склопљеним	шакама	и	упућујући	поглед	према	небу,	обојица	су
гласно	изговарали	молитве.	Балчак	големог	мача	служио	им	је
као	крст.	Мусић,	чекајући	крај	молитве,	остаде	неко	време	иза
стабла.	Али	кад	га	стрпљење	издаде,	упути	се	према	побожним
странцима.

—	Нека	се	слави	име	господње!	—	викну	издалека.
—	 На	 вјеки	 вјеков!	 —	 одврати	 калуђер	 устајући.

Непознати	витез	левом	руком	намаче	визир	на
свом	 шлему,	 а	 десном	 истрже	 мач	 из	 земље	 и	 заузе

борбени	став.
—	Долазим	 као	 пријатељ	—	 рече	Мусић.	—	Хришћанин

сам,	Србин	у	својој	земљи…
—	Ни	корака	даље!	—	викну	витез.	—	Да	ли	знаш	ко	сам?
—	Ни	у	сну!	—	одврати	Мусић	гледајући	штит	прислоњен

уз	један	жбун.
На	 штиту	 су	 биле	 масном	 бојом	 насликана	 три	 бела

божура	на	црном	позађу.
—	Добри	мој	витеже	од	три	бела	божура	—	отпоче	Мусић

—	ако	ти	је	стало	до	тога	да	са	мном	укрстиш	мач,	ево	ме,	и	ни
корака	нећу	одступити	с	белеге	док	не	паднем	искрвављен	или
док	 теби	 не	 пробијем	 оклоп	 у	 који	 се,	 изгледа,	 много
поуздаваш.

—	 Зашто	 бисте	 се	 тукли?	 —	 рече	 калуђер	 на	 лошем
македонском	језику.	—	Обојица	сте	хришћани…

—	Истину	говори	калуђер	—	прихвати	Мусић.	—	Никакво
зло	један	другом	нисмо	учинили…	Горе,	на	путу,	стоји	одред	од



четири	 стотине	 српских	 ратника.	 То	 су	 моји	 пријатељи	 и
пратиоци.	Ако	 вам	 је	 потребна	помоћ,	 наши	мачеви	 стоје	 вам
на	услузи…

Не	гледајући	витеза,	Мусић	три	пута	звизну	у	прсте.
—	Овде	ћемо	застати	—	рече.	—	Позивам	вас	на	со	и	хлеб.

Ако	вам	се	то	не	свиђа,	мој	мач,	кад	изађе	из	корица,	љут	је	као
змија	 отровница	 и	 сече	 панцир	 и	 оклоп	 као	 кошуљу.	Њега	 су
ковали	дубровачки	ковачи,	и	вреди	злата	колико	је	тежак.

—	 Нећемо	 се	 тући!	 —	 рече	 непозната	 витез	 мргодно
стављајући	свој	мач	у	корице	и	гледајући	групу	коњаника	који
су	навирали	из	шуме.

—	 Тако	 је	 добро,	 паметно	 и	 пробитачно!	—	 осмехну	 се
Мусић.

—	Нећемо	се	тући!	—	понови	витез,	окрену	му	леђа,	седе
уз	једно	дрво	и	загледа	се	некуд	у	даљину.

—	Он	је	луд!	—	тихо	рече	калуђер.
—	Шта	кажеш?	—	не	чу	Мусић.
—	 Господ	 му	 је	 одузео	 памет	 —	 крстећи	 се	 одговори

калуђер.	—	У	стању	је	тако	сатима	да	седи	и	ћути.
—	Ко	је	он?
—	Не	знам!	…
—	Како	не	знаш?
—	 Не	 знам,	 брате!	 Нашли	 смо	 се	 при	 повратку	 из

Јерусалима.	Обојица	смо	ходочасници.
Међутим,	 Мусићеви	 пратиоци	 већ	 су	 сјахали.	 Ратници,

пустивши	коње	да	пасу,	поседаше	по	трави	и	стадоше,	сваки	из
своје	 торбе,	 вадити	 хлеб,	 сланину	 и	 сир,	 а	 затим,	 почеше	 да
једу.	Калуђер	се	придружи	витезима.	Присмачући	хлеба	и	лука,
говорио	је	да	за	живу	главу	неће	премрсити	док	свога	пратиоца,
сулудог	витеза,	не	одведе	у	Угарску.



—	Зар	 ти	 је	 толико	 прирастао	 за	 срце?	—	 упита	Милош
Обилић.

—	Четири	пута	спасао	ме	је	од	сигурне	смрти	—	одговори
калуђер.	 —	 Кад	 смо	 кренули	 из	 Цариграда,	 ишли	 смо	 кроз
Тракију,	 обилазили	 турске	 постаје,	 врдакали	 око	 њихових
одреда	на	које	смо	наилазили	и	крили	се	по	трстицима.	Ипак,
четири	пута	су	нас	гонили	турски	извиђачи	и	сва	четири	пута
витез	их	је	дочекивао	на	свој	мач,	убијао	их	и	разгонио.	Да	није
њега	 било,	 ја	 бих	 одавно	 пред	 лицем	 господњим	 полагао
рачуне	о	свом	овоземаљском	животу.	Због	тога	сам	се	заветовао
да	 га,	 по	 његовој	 жељи,	 отпратим	 до	 града	 Будима.	 А	 да	 би
завет	 био	што	пре	испуњен,	 ударио	 сам	на	 себе	 искушеничку
присегу.

Међутим,	Милан	Топлица	је	пришао	витезу:
—	И	сад?	—	упита	Косанчић.
—	Молим	 се	 богу	 за	 њега	 и	 себе	 на	 путу	 до	 Угарске…

Побожан	 витез,	 добар,	 ћутљив…	 а	 можда	 и	 луд!	 —	 заврши
калуђер.

—	Жеља	је	мојих	пријатеља,	и	моја	молба,	часни	витеже,
да	нам	данас	будеш	гост	за	трпезом	под	ведрим	небом	—	рече.

—	 Захваљујем	—	 одговори	 витез.	—	 Али	 моја	 је	 једина
жеља	 да	 будем	 сам	 с	 молитвом	 на	 уснама	 и	 божјим	 ликом	 у
срцу…	Будите	срећни	и	благословени	и	нека	вам	мачеви	добро
служе	у	борбама	које	вам	предстоје.

—	У	борбама?	—	изненада	се	Топлица.
—	Турци	су	дигли	све	своје	 таборе	—	продужи	витез.	—

Дигли	су	Карманлију,	Курдистан	и	целу	Тракију.	Та	сила	слегла
се	на	пространом	пољу	испод	Пловдива.	Тешко	земљи	на	коју
се	та	војска	сручи.

—	Ко	је	предводи?	—	упита	Топлица.



—	Али-паша,	син	Хајрединов.
Витез	 ућута,	 окрете	 главу	 удесно	 и	 загледа	 се	 у	 даљину.

Видело	 се	 да	 не	 жели	 више	 да	 говори.	 На	 даља	 запиткивања
Милана	Топлице	још	само	рече:

—	Преко	свога	обичаја,	просуо	сам	много	речи.	Више	ме
не	питај,	јер	не	желим	да	говорим.

—	Витез	од	три	бела	божура	отворио	је	уста	и	рекао	више
него	што	 смо	 очекивали	—	 обрати	 се	 Топлица	 друговима.	—
Турска	војска	кренула	је	у	поход.

—	Куда?	—	упита	Милош.
—	Витез	не	зна.
—	А	ти?	—	обрати	се	Милош	калуђеру.
—	 Видео	 сам	 голему	 војску,	 мноштво	 коња	 и	 камила,

убојна	копља	и	чадоре…	Толико	их	је	много	да	се	исказати	не
да…	Мој	витез	ухватио	је	»језик«,	али	није	стигао	да	га	ваљано
испита.	Спопала	 га	 је	 јарост.	 Турчину	 је	 пре	 времена	 одсекао
главу…	 Луд	 је	 он,	 господ	 нека	 се	 смилује	 његовој	 души!	 —
заврши	калуђер.

—	Куда	иде	турска	војска?	—	упита	Косанчић.
—	Не	знам,	брате	у	Христу!	Можда	да	прегази	Бугарску,	а

можда	и	на	Србију…
—	 На	 коње!	—	 викну	 Милош	 Обилић.	 —	 Један	 мора	 у

Крушевац…
—	Ја	ћу	поћи!	—	рече	Лазар	Мусић.
Ратници,	 појахавши	 коње,	 напустише	 калуђера	 и	 сулудог

витеза,	зађоше	у	шуму	и	ускоро	избише	на	пут.
—	Људи,	браћо,	тако	вам	бога,	погледајте!	—	викну	Мусић

показујући	руком	према	путу	који	је	вијугао	дуж	Нишаве.
У	 даљини	 се	 као	 на	 длану	 видела	 група	 од	 десетак

ратника.	 Повијени	 скоро	 по	 вратовима	 коња,	 јурили	 су	 као



помамни	 остављајући	 за	 собом	 облак	 прашине.	 Испред	 свих,
измакао	 за	 двадесет	 коњских	 дужина,	 видео	 се	 вођа	 одреда
обучен	у	раскошно	турско	одело.

—	Турци!	—	рече	Милош	Обилић.
—	 Изгледа	—	 додаде	 Лазар	 Мусић.	—	 Беже	 или	 некога

јуре.
—	 Видели	 су	 нас	 и	 не	 скрећу	 с	 пута.	 За	 неколико

тренутака	налетеће	на	нас	—	рече	Косанчић.
Заиста,	 коњаници	 нису	 ни	 помишљали	 да	 скрену,	 као	 да

им	 се	журило	 да	што	 пре	 стигну	 до	 српских	 ратника.	Ускоро
замакоше	за	једну	окуку,	затим	избише	на	пут.

—	Исусе	Назарећанине,	помилуј	нас!	—	узвикну	Мусић	и
пљесну	длановима.

—	Тако	ми	бога,	у	праву	си!	—	насмеја	се	Иван	Косанчић.
—	 Људи,	 ово	 је	 вештац!	 Шта	 ли?	 —	 зачуди	 се	 Милош

Обилић.
И	међу	ратницима	настаде	жагор.	Почеше	избијати	повици

изненађења:
—	Обневидео	 као	 тетреб	 кад	 га	 с	 пролећа	 салете	 кокице

ако	ово	није	певач	Византинац!	—	рече	Лазар	Мусић.
—	Коње	смо	сатрли!	—	викну	певач	и	сјаха,	па	поводећи

се	паде	Мусићу	у	загрљај.
Пошто	га	као	старог	познаника	и	пријатеља	и	остала	три

витеза	изгрлише,	Лазар	Мусић	му	пружи	чутуру	с	вином.
Међутим,	дванаест	певачевих	пратилаца	сместа	сјахаше	с

коња	који	су	од	умора	бректали	и	јечали.
—	Шта	је?	—	упита	Мусић.
—	Смак!	—	одврати	певач	и	по	други	пут	натеже	чутуру	и

добро	отпи.	—	Море	од	Турака	иде	на	вас.	Коње	смо	сатрли	да
вам	на	време	јавимо.



—	Где	су?	Куда	иду?	Ко	их	предводи?	—	завикаше	витези.
—	 Оставили	 смо	 их	 код	 града	 Софије.{48}	 Ту	 су	 се

утаборили…	Предводи	их	велики	везир	Али-паша.	Кажем	вам:
смак	 света	 се	 приближава!	 На	 спискове	 рачунајући	 само
коњанике	 има	 око	 седамдесет	 хиљада,..	 Земља	 тутњи	 под
њима…	Река	Искар	више	не	постоји.	Испили	 је	коњи,	људи	и
марва.

—	 Побогу,	 човече,	 где	 си	 био	 и	 шта	 си	 радио	 откако	 се
нисмо	видели?	—	упита	Иван	Косанчић.

—	 Турска,	 Византија,	 Млетачка	 Република,	 Персија…
Гусари,	 ропство,	 тамница,	 царско	 поклисарство,	 издаја	 и
напослетку	 стотинар	у	 војсци	Али-паше…	А	сад,	 враћам	се	у
Крушевац	да	кнезу	Лазару	поднесем	извештај	о	турској	војсци
и	намерама	падишаха	Мурата.

—	А	ови	ратници	нису	Турци?	—	упита	Милан	Топлица.
—	То	су	мартолози.	Ја	сам	им	старешина.	Добри	војници	и

славни	 ратници!	 Двеста	 педесет	 сам	 их	 имао.	 Ова
дванаесторица	су	најпоузданији.	Побегли	су	са	мном…

Певачеви	 пратиоци,	 наоружани	 топузима	 и	 кривим
турским	сабљама,	 у	похабаном	оделу	и	 зарасли	у	 дугу	 косу	и
браду,	личили	су	на	гомилу	гусара.

—	 Сви	 су	 хришћани,	 мартолози,	 добри	 људи,	 премда
припадају	различитим	народима…

—	Доста	је	било	причања!	—	пресече	Милош	Обилић.	—
Сад	на	коње,	па	трк	у	Крушевац.	Кнез	Лазар	мора	бити	хитно
обавештен.

Лазар	Мусић	узјаха	коња	и	обрати	се	својим	ратницима:
—	Доведите	 тринаест	 коња	 за	 певача	 и	његове	 пратиоце.

Одаберите	крупне	и	јаке	међу	поводницима.
Ускоро	 певач	 и	 мартолози,	 предвођени	 Мусићем,	 колико



коњ	може	издржати,	одјурише	према	Крушевцу.	Остали	витези,
разаславши	гласнике	на	све	стране	да	властели	и	себрима	јаве
за	долазак	Турака,	одјездише	према	граду	Копријану.

	



Глава	двадесет	друга

	
	

Град	Копријан	подигао	је	кнез	Лазар	осам	година	раније.
Имао	 је	 високе	 зидове	 окружене	 дубоким	 ровом	 пуним	 воде.
Према	истоку	и	западу	била	су	окренута	врата	направљена	од
дебелих	 храстових	 греда,	 и	 с	 покретним	 мостовима	 који	 су
висили	на	јаким	синџирима.	Заповедник	града	био	је	Андрија,
некадашњи	стотинар	Дамјана	Оливеровића.

Кад	 три	 витеза	 уђоше	 у	 град	 са	 својим	 пратиоцима,
затекоше	потпун	ред	и	мир.	Сто	осамдесет	ратника	сачињавало
је	 целокупну	 посаду.	 Копријан	 је	 са	 своје	 четири	 високе	 куле
био	постављен	на	узвишеном	месту	као	тачка	за	осматрање,	а
његова	посада	се	сматрала	као	мртва	стража.	Због	тога	у	граду
није	било	жена,	деце	и	стараца.

Три	 витеза	 одмах	 позваше	 заповедника	 града	 на
саветовање.	 Без	 много	 речи,	 ратници,	 навикнути	 на	 брзо
расуђивање,	одлучише	да	пошаљу	гласнике	на	пет	страна.

—	 Одавде	 ће	 стићи	 да	 однесу	 вести	 пре	 него	 они	 из
Крушевца	—	рече	Иван	Косанчић.	—	Важно	је	да	наше	војводе
и	витези	стигну	на	време.

—	Где	ће	бита	састанак?	—	упита	Милан	Топлица.
—	Турци	су	код	Софије	—	отпоче	Милош	Обилић.	—	Ако

ударе	најкраћим	путем,	избиће	на	планину	Чемерник,	обићи	ће
је	и	спустиће	се	у	долину	Мораве.

—	 Истина	 је	 —	 добаци	 Иван	 Косанчић.	 —	 Али	 треба
размислити:	 зашто	 би	 Турци	 ишли	 доле…	 Певач	 нам	 без



колебања	 рече	 да	 су	 кренули	 на	 Србију.	 Према	 томе,	 њихов
најкраћи	 пут	 удара	 на	 Сливницу,	 Драгоман,	 на	 падине	 Старе
планине,	 на	Суву	планину	па	 тек	 онда	 у	 долину	Мораве.	Ако
им	се	нико	не	испречи,	одатле	су	за	два	дана	под	Крушевцом.
Певач	Византинац	учинио	нам	је	драгоцену	услугу.

—	Андрија…	—	обрати	се	Милош	заповеднику	града.	—
Сместа	 припреми	 петнаестак	 гласника	 и	 тридесет	 добрих
коња…	Нека	сатру	и	себе	и	коње	под	собом,	али	морају	стићи
на	време.

Заповедник	 града	 изађе	 из	 одаје	 да	 се	 побрине	 око
гласника,	 а	 три	 витеза	 написаше	 на	 пет	 папируса	 кратке
извештаје	 војводама	 и	 витезима	 с	 молбом	 да	 без	 оклевања
крену	с	војском	према	Нишу.

За	 неколико	 часака	 све	 је	 било	 готово.	 Западна	 капија	 на
граду	 отвори	 се	 и	 преко	 моста	 пређоше	 гласници,	 петнаест
одабраних	ратника	на	снажним	коњима,	водећи	сваки	по	једног
поводника.	 Опустивши	 коњима	 вођице,	 гласници,	 по	 тројица
заједно,	одјурише	на	пет	страна.

Позиви	су	упућени	Димитрију	Војиновићу	у	Скопље,	Вуку
Бранковићу	 у	 Приштину,	 Југ-Богдану	 у	 Прокупље,	 Стефану
Рељи	у	Нови	Пазар	и	Мргуду	Шеви	у	Врање.

Истог	 дана	 Милан	 Топлица,	 на	 челу	 одреда	 од	 педесет
коњаника,	 крете	 према	 бугарској	 граници	 да	 властелу	и	 себре
обавести	 о	 скорој	 најезди	 Турака	 и	 и	 да	 им	 нареди	 да	 се
склањају	у	планине.	Осим	тога	витез	је	имао	намеру	да	се	што
више	приближи	Турцима	и	да,	по	могућству,	ухвати	»језик«.

Увече	 почеше	 пристизати	 бегунци	 на	 колима,	 на
кљусадима	 и	 пешице.	 Према	 светлости	 буктиња	 витези	 са
зидова	 угледаше	 гомиле	 људи,	 жена	 и	 деце	 и	 чопоре	 рогате
марве	и	ситне	стоке.



—	Ми	 смо	 властела!	 Пустите	 нас	 у	 град!	 Хоћемо	 да	 се
боримо	с	Турцима!	—	викали	су	људи	примичући	се	зидовима
и	млатарајући	копљима	и	мачевима.

—	 Колико	 ратника	 може	 да	 прими	 град?	—	 упита	 Иван
Косанчић	Андрију.

—	Око	хиљаду…	Хране	ће	бити	за	месец	дана.	Ако	за	то
време	не	одбијемо	Турке,	не	треба	ни	да	живимо!

—	 Требаће	 нам	 ратника	—	 рече	Милош	 Обилић.	—	Ми
смо	први	на	удару…	Нареди	да	се	отвори	капија	и	спусти	мост.

Три	 витеза	 и	 заповедник	 града	 изађоше	 напоље	 и	 према
светлости	буктиња	стадоше	одабирати	млађе	и	снажније	људе
међу	 властелом.	 Кад	 издвојише	 из	 гомиле	 око	 две	 стотине,
Андрија	се	обрати	осталима:

—	Водите	жене	и	децу	према	Новом	Пазару,	Вучитрну	или
Крушевцу.

Бегунци	 су	 припадали	 нижој	 властели.	 А	 себри,
напустивши	своје	злехуде	колибе,	скривали	су	се	по	планинама.
Они	су	тешка	срца	остављали	све	што	су	имали	и	у	паничном
страху	 бежали	 да	 не	 би	 дошли	 под	 турски	 мач	 или	 пали	 у
вечито	ропство.

После	 узалудног	 мољакања	 и	 преклињања,	 преостала
властела	и	њихове	жене	напустише	град	и	наставише	пут.

Међутим,	у	току	целе	те	ноћи	пристизали	су	нови	бегунци
скоро	 и	 не	 задржавајући	 се	 код	 града.	 Јер	 уколико	 је	 време
одмицало,	утолико	се	страх	повећавао.

У	 зору	 се	 врати	 у	 град	 Милан	 Топлица	 са	 својим
ратницима.	 Витез	 се	 сукобио	 с	 једним	 турским	 извиђачким
одредом,	заметнуо	битку	и	разбио	га.	Том	приликом	изгубио	је
девет	својих	ратника,	али	је	ухватио	три	»језика«	и	ослободио
четрдесет	осам	робова,	већином	младића	и	девојака.



Међу	 Андријиним	 ратницима	 била	 су	 двојица	 који	 су
разумели	 турски	 језик.	 Они	 сместа	 стадоше	 испитивати
заробљене	 »језике«.	 Натмурени	 и	 гледајући	 крвнички,	 три
Азијата	проговорише	тек	кад	им	заповедник	града	принесе	жар
уз	табане:

—	 Велики	 везир,	 Али-паша,	 син	 Хајрединов,	 кренуо	 је
војску…	С	помоћу	Алаховом	прегазиће	Србију	и	претворити	је
у	пепео,	пошто	најпре	све	живо	стави	под	мач.

Витези	дознадоше	да	се	турска	војска	утаборила	у	близини
Софије	 да	 предахне	 и	 прикупи	 снагу	 пре	 него	 што	 настави
поход.	 И	 падишах,	 велики	 Амурат,	 спрема	 се	 да	 напусти
Једрене	и	да	се	стави	на	чело	својих	ратника.

—	 Бојте	 се	 нашег	 падишаха!	 —	 рече	 најстарији
заробљеник,	турски	десетар,	претећим	гласом.	—	Сваки	каурин
који	дигне	руку	на	децу	Алахову	биће	набијен	на	колац.

Три	витеза	и	заповедник	града	повукоше	се	на	саветовање.
—	Велика	сила	иде	на	нас	—	рече	Милан	Топлица.	—	Ако

наше	војводе	не	стигну	на	време,	свршено	је	са	Србијом.
—	Стићи	ће!	—	добаци	Иван	Косанчић.
—	 То	 је	 питање	 —	 додаде	 Андрија.	 —	 Због	 тога

предлажем	 да	 Турке	 привучемо	 на	 себе	 и	 да	 их	 што	 дуже
задржавамо.	Град	неће	лако	освојити.

—	 Добра	 мисао	—	 рече	 Милош	 Обилић.	—	 Али	 ако	 се
деси	да	Турци	прођу	мимо	града?

—	 Онда	 ћемо	 их	 напасти	 с	 леђа!	 —	 добаци	 Милан
Топлица.

—	 Постоји	 сигуран	 начин	 да	 непријатеља	 навучемо	 на
себе	—	рече	Андрија.	—	Предлажем	да	сместа	упутимо	групе
ратника	 да	 хватају	 и	 убијају	 турске	 извиђаче.	 Њихове	 главе
набићемо	на	 коље	и	поређати	по	 зидовима.	Кунем	 се	 да	Али-



паша	 неће	 проћи	 поред	 града	 а	 да	 не	 освети	 смрт	 »деце
Алахове«.

—	 Добро,	 корисно,	 али	 невитешки!	 —	 заврте	 главом
Милош	Обилић.

—	 Малопре	 смо	 чули	 речи	 оне	 тројице	 заробљеника	 —
отпоче	 Иван	 Косанчић.	 —	 Али-паша	 је	 кренуо	 у	 поход	 на
Србију.	 Има	 намеру	 да	 нашу	 земљу	 претвори	 у	 пепео,	 а	 нас
стави	 под	 мач.	 Предлог	 заповедника	 града	 двоструко	 је
користан:	 доказаћемо	 најпре	 охолом	 освајачу	 да	 га	 се	 не
плашимо,	 а	 затим,	 сигурно	 ћемо	 га	 задржати	 под	 зидовима
Копријана.

—	Невитешки,	али	корисно!	—	рече	заповедник	града.	—
Што	 више	 турских	 глава	 буде	 на	 нашим	 зидовима,	 тим	 је
сигурније	да	ћемо	Турке	задржати.

—	 С	 витезима	 поступај	 витешки,	 а	 с	 хордом	 која	 је
кренула	 да	 нас	 уништи	 друкчије	 се	 треба	 борити	 —	 додаде
Милан	 Топлица.	 —	 Кад	 Али-паша	 и	 његови	 емири	 почну
наилазити	 на	 обезглављене	 турске	 лешеве,	 увидеће	 да	 Србија
није	Тракија,	ни	Бугарска.

Заповедник	 града	 напусти	 одају	 и	 изађе	 у	 двориште.
Искупивши	све	ратнике,	с	неколико	речи	им	се	обрати:

—	Саставићемо	пет	 одреда	 са	по	 стотину	људи.	Идемо	у
лов	на	турске	извиђаче.	Постављаћемо	заседе	и	вршити	ноћне
препаде…	Добри	моји	 ратници,	 за	 сваку	 турску	 главу	 плаћам
уготову	по	један	златник	Млетачке	Републике…	Тај	је	златник
највећи	и	највише	вреди…

—	Али	није	као	тепсија!	—	добаци	један	млађи	ратник.	—
Ловићемо	 турске	 главе	 и	 без	 тога.	 Верујем	 да	 ће	 се	 понека
кесица	с	новцем	наћи	и	код	азијатских	пљачкаша.

Међу	ратницима	настаде	 смех	и	жагор.	Добровољце	није



требало	изабрати,	јер	су	сви	хтели	да	пођу	у	поход.
Заповедници	 турских	 коњичких	 одреда,	 навикли	 да	 по

Тракији	 и	 Бугарској	 својом	 појавом	 изазивају	 ужас	 међу
домороцима,	 у	 чуду	 су	 се	 питали	 где	 им	 се	 девају	 извиђачи,
најистакнутији	 ратници.	 У	 току	 последњег	 дана	 и	 ноћи,	 од
четири	 извиђачка	 одреда,	 а	 у	 сваком	 је	 било	 по	 сто	 тридесет
људи,	 у	 састав	 главне	 војске	 вратило	 се	 свега	 четрнаест
ратника,	 израњављених	 и	 са	 страхом	 у	 очима.	 Емири	 су	 се
згледали,	вртели	главама	и	шкргутали	зубима	од	беса.

—	 Крв	 за	 крв!	 говорио	 је	 Али-паша	 стрељајући
муњевитим	погледом	емире.

—	 Крв	 за	 крв!	 —	 одговарали	 су	 заповедници	 обарајући
очи	земљи.

Турска	 војска	 напустила	 је	 Софију	 и	 дигла	 табор	 с
пространог	поља	крај	реке	Искар.	Коњаници,	по	седамдесет	у
реду,	 јездили	су	напред.	Иза	њих	су	наступали	пешице	гонећи
робове	 и	 камиле,	 које	 ће	 испред	 себе	 истурити	 да	 се	 на	 њих
сручи	 прва	 навала	 непријатељских	 коњаника	 и	 стрелаца.	 На
крају	колоне	ишла	су,	по	десет	у	реду,	кола	натоварена	храном,
људском	и	сточном,	резервним	оружјем	и	оковима	и	конопцима
за	нове	робове.

Али-пашина	војска	ишла	је	рђавим	путевима	остављајући
за	собом	облаке	прашине,	или	је	хватала	пречице	преко	њива	и
ливада	 претварајући	 их	 у	 ледине.	 Прешавши	 реку	 Сливницу,
дохвати	 се	 падина	 Старе	 планине	 и	 долином	 горњег	 тока
Нишаве	 спусти	 се	 у	 пространо	 поље	 крај	 града	 Арвунија{49}.
Међутим,	 на	 падинама	 Суве	 планине	 појачани	 турски
извиђачки	 одреди	 почеше	 наилазити	 на	 обезглављене	 лешеве
својих	ратника.	Емир	Балабан	сместа	одреди	хиљаду	коњаника
да	 иду	 трагом	 српских	 ратника.	 Наступајући	 по	 утиснутим



копитама	 у	 меканој	 земљи,	 турски	 коњаници	 налетеше	 право
на	град	Копријан.

—	 Ено	 наших	 душмана!—викну	 заповедник	 одреда
показујући	 сабљом	 на	 зидове	 града,	 где	 су	 се	 турске	 главе,
набијене	 на	 коље,	 кезиле.	 —	 Тако	 ми	 Алаха	 и	 пророка
Мухамеда,	хлеба	и	воде	у	уста	нећу	узети	док	не	видим	да	је	и
последња	глава	наших	ратника	десетоструко	освећена.

Одједном	старешина	турских	коњаника	закркља,	ухвати	се
за	грло	и	паде	с	коња.	Перо	од	кратке	стреле	извиривало	му	је
испод	десног	уха.

—	Још	један	златник	Млетачке	Републике!	—	зачу	се	један
глас	у	граду.

Иза	 испуста	 на	 зиду	 појави	 се	 најпре	 мала	 глава	 себра
Дангубе,	а	изнад	ње,	гојазна	и	подбухла,	Дебелог	Мршевића.

После	 невоља	 које	 су	 пропатили	 у	 Тракији,	 Мршевић	 и
Дангуба	 нису	 се	 растајали.	Ово	пријатељство	 темељило	 се	 на
неколико	додирних	и	различитих	тачака	у	карактеру	два	момка.
Најпре,	обојица	су	били	ћутљиви	и	мрзовољни,	осветољубиви
и	 до	 грамзивости	 похлепни	на	 новац.	С	 друге	 стране,	Дебели
Мршевић	 је	 био	 јешан,	 никад	 сит	 и	 облапоран	 дозлабога.	 За
њега	 је	 вино	 представљало	 главно	 оправдање	 мукотрпног
живота.	 Пио	 је	 док	 не	 изгуби	 тло	 под	 ногама	 и	 док	 му	 се	 не
помрачи	 ум.	Међутим,	 Дангуба	 је	 јео	 колико	 мора,	 а	 од	 пића
узимао	 је	 само	 воду.	 Осим	 тога,	 себар	 је	 био	 убеђен	 да
облапорност	 слути	 на	 зло,	 и	 чудио	 се	 како	 га	 тако	 дуго	 није
снашла	 несрећа	 због	 Мршевићеве	 прождрљивости.	 Тако	 се
догодило	 да	 је	 нешто	 сличност	—	 али	 више	 различност	—	 у
карактеру	 зближила	 два	 момка	 до	 те	 мере	 да	 су	 постали
нераздвојни	пријатељи.

Кнез	 Лазар,	 спремајући	 се	 да	 крене	 војску	 према	 Нишу,



послао	 је	 седамдесет	 добрих	 стрелаца	 као	 помоћ	 посади	 у
граду	Копријану.	На	чело	одреда	поставио	је	Митра	Дангубу	не
марећи	што	је	момак	себар.	У	исти	мах	кнез	је	послао	писмено
наређење	 витезима	 Милошу	 Обилићу,	 Ивану	 Косанчићу	 и
Милану	 Топлици	 да	 сместа	 напусте	 град	 Копријан	 и	 да	 се
прикључе	главној	војсци	која	је	стигла	и	утаборила	се	у	долини
реке	Топлице.

Док	су	се	три	витеза	и	 заповедник	града	договарали	како
да	се	пред	кнезом	оправдају,	 јер	 су	желели	да	остану	у	 граду,
маса	 турских	 коњаника	 увелико	 је	 кидисала	 према	Копријану,
прекрила	 поље	 на	 све	 четири	 стране,	 ухватила	 све	 пролазе	 и
довршила	 заопкољавање	 града.	 Али	 смрт	 заповедника	 одреда
служила	им	је	као	поука	да	се	држе	подаље	од	зидова.

Незнатна	 посада	 у	Арвунију,	 благовремено	 обавештена	 о
турској	најезди,	прихвати	наређење	кнеза	Лазара,	напусти	град
и	одбеже	према	Прокупљу	да	се	прикључи	војсци	Југ-Богдана	и
његових	синова.

Турски	 ратници	 без	 муке	 заузеше	 град,	 али	 у	 њему	 не
затекоше	 ни	 живу	 душу.	 Грађани,	 већином	 нижа	 властела,
потоваривши	 на	 кола	 жене	 и	 децу,	 латише	 се	 оружја	 и
измакоше	испред	турске	најезде.

Али-паша	 је	 преко	 својих	 извиђача	 који	 су	 успели	 да
измакну	испред	српских	ратника,	и	да	се	провуку	кроз	заседе,
обавештен	 да	 се	 војска	 кнеза	 Лазара	 скупља	 на	 пространом
пољу	крај	реке	Топлице.	У	исто	време	добио	је	извештај	да	 је
султан	 Мурат	 напустио	 Једрене	 и	 да	 с	 великим	 одредом
коњаника	 хита	 да	 се	 прикључи	 везировој	 војсци.	 У	 таквим
околностима	 пред	 турским	 заповедником	 искрсле	 су	 три
могућности:	 најпре	 му	 се	 чинило	 да	 треба	 журити	 и	 напасти
кнеза	 Лазара	 пре	 него	 што	 стигну	 војске	 осталих	 српских



војвода	 и	 витеза.	 С	 друге	 стране,	 велики	 везир	 се	 плашио
падишахова	 гнева	 ако	 прекрши	 наређење.	 Јер	 Мурат	 је
наређивао	 да	 се	 не	 отпочиње	 битка	 док	 он	 не	 стигне	 с	 десет
хиљада	 коњаника.	 Трећа	 могућност	 представљала	 је	 највеће
искушење	за	Али-пашу.	На	то	су	 га	наводили	емири	Евренос-
беј,	Лала-Шахин,	Тимурташ	и	Балабан:

—	Док	нам	се	српски	кнез	нада	на	пољу	испод	Прокупља,
наши	ратници	имају	отворен	пут	према	горњој	Србији	и	граду
Крушевцу.	Ко	ће	им	се	испречити	кад	се	размиле	на	све	стране?
…	Оно	што	сами	не	стигнемо	да	урадимо,	учиниће	страх.

—	 Алаха	 ми,	 добро	 говорите!	 —	 узвикну	 велики	 везир.
Прегазићемо	Србију	без	штете	по	себе.

Навикнути	 на	 лака	 освајања	 по	Малој	 Азији,	 Византији,
Тракији	и	Бугарској,	турски	емири	су	на	овај	поход	пошли	као
на	свадбу.	Због	тога	им	се	чинило	да	би	подухват	ове	врсте	био
најпробитачнији.

—	 Чувајте	 се	 падишахова	 гнева!	 —	 рече	 Исак-бег.	 —
Велики	Амурат	не	воли	да	му	славу	победе	отимају	емири.

У	 скупу	 за	 тренутак	 настаде	 ћутање.	 Исак-бег,	 ратник
више	славан	по	добрим	саветима	и	здравом	расуђивању	него	по
јуначким	 подвизима	 на	 бојном	 пољу,	 гледао	 је	 емире
жмиркајући	кратковидим	очима.

—	Можемо	продрети	у	Горњу	Србију	и	заузети	Крушевац
—	рече.	—	А	шта	онда?…	Једна	војска	кнеза	Лазара	удариће	за
нама,	затворити	нам	пролазе	и	одсећи	одступницу.	За	то	време
друга	ће	кренути	у	сусрет	нашем	падишаху	и	неће	се	смирити
док	не	уништи	њега	и	његову	војску.

Велики	 везир	 и	 емири	 стадоше	 укрштати	 унезверене
погледе.	 Таква	 могућност	 није	 им	 пала	 на	 памет.	 Али	 паша
први	проговори:



—	 Мудрост	 говори	 из	 тебе,	 Исак-беже!	 Чекаћемо
падишаха	Амурата	и	његову	коњицу.

Неки	међу	емирима	разочарано	су	климали	главама.
Међутим,	 стигоше	 гласници	 од	 града	 Копријана.

Клањајући	се	пред	великим	везиром,	вођа	завика.
—	Нашли	смо	главе	наших	побијених	ратника.	Ено	их	на

кољу	 по	 зидовима	 града	 Копријана.	 Каури	 су	 нам	 убили
заповедника	коњице,	Шабан-агу!

—	Како?	Чиме?	Алах	судио	и	њима	и	вама!
—	Стрелом,	отпале	им	руке!
—	Балабан,	напред!	—	викну	везир.	—	Дижи	своје	ратнике

и	не	излази	ми	пред	очи	док	тај	град	не	сравниш	са	земљом.
Емир	 Балабан	 једва	 дочека	 заповест,	 излете	 из	 шатора	 и

својима	издаде	наређење	за	покрет.
Ускоро	 двадесет	 хиљада	 коњаника	 и	 пешака	 напустише

главни	табор	и	кретоше	према	Копријану.
Упркос	ризику,	Али-паша	ипак	крену	према	Плочнику.
Три	 витеза,	 Милош	 Обилић,	 Иван	 Косанчић	 и	 Милан

Топлица,	 нису	 могли	 испунити	 наређење	 кнеза	 Лазара,	 јер	 су
град	Копријан	најпре	 заопколили	турски	коњаници,	 а	 затим	 је
пристигла	 Балабанова	 војска.	 Мали	 град	 са	 четири	 куле	 и
високим	 зидовима	 изгледао	 је	 као	 стена	 опкољена	 морем
турских	ратника,	коњаника	и	пешака.

Три	 витеза	 и	 заповедник	 града,	 гледајући	 са	 зидова
непрегледну	 масу	људи,	 коња,	 камила	 и	 рогате	 марве	 како	 се
смешта	по	пространом	пољу,	задовољно	су	трљали	руке.

—	Навукли	смо	их	на	себе!	—	рече	Андрија.
—	 Сад	 их	 треба	 што	 дуже	 задржати	 —	 додаде	 Иван

Косанчић.
—	И	задржаћемо	их!	—	довикну	Милан	Топлица.



—	 Погледајте!	 —	 добаци	 један	 ратник	 пружајући	 руку
према	месту	где	се	видела	густа	гомила	Турака.

—	Некога	воде	према	граду	—	рече	Косанчић.	—	Вуку	три
српска	ратника!

—	 Тако	 ми	 бога,	 оно	 су	 кнежеви	 гласници!	 —	 пљесну
рукама	Милан	Топлица.

—	Ухватили	су	их	и	сад	ће	пред	нашим	очима	да	им	одсеку
главе.

Доиста,	 двадесетак	 турских	 ратника,	 вукући	 три
заробљеника,	 примакоше	 се	 градском	 зиду	 нешто	 више	 од
стреломета.	Из	гомиле	се	издвоји	 један	снажан	Азијат	држећи
исукан	големи	мач.	Поподневни	сунчеви	зраци	јасно	осветлише
призор.	 За	 неколико	 часака	 џелатов	 мач	 три	 пута	 блесну.	 Три
главе	падоше	у	траву.

—	 Хоће	 да	 нас	 застраше	—	 рече	 Андрија.	 —	 Сад	 ћемо
показати	колико	их	се	плашимо!	Хеј,	Русомире…

—	 викну	 стотинар.	 —	 Доведи	 Турке	 што	 смо	 их	 јуче
похватали…	И	она	три	»језика«…

—	Дангуба…	—	обрати	се	Иван	Косанчић	себру.
—	Ако	 погодиш	 стрелом	 турског	 џелата,	 добићеш	 кесу	 с

педесет	сребрних	перпера.
Себар	наднесе	 дланове	 више	очију	и	жмиркајући	 загледа

се	у	даљину:
—	Не	вреди!	—	рече.
—	Покушај!
—	Могу,	али	стрела	неће	домашити!
—	 Педесет	 перпера!	 Гађај!	 Ништа	 не	 губиш	 ако

промашиш!	—	тихо	му	добаци	Мршевић.
Дангуба	га	погледа,	слеже	раменима	и	одврати:
—	 Шта	 ће	 рећи	 моји	 стрелци	 ако	 узалуд	 дигнем



самострел?
Међутим,	џелат	 се,	 окружен	 групом	турских	ратника,	 већ

удаљавао.
—	 Оде!	 —	 тужно	 заклима	 главом	 Мршевић.	 —	 Однесе

читаву	главу	и…	педесет	сребрних	перпера.
Из	 даљине,	 јашући	 касом,	 граду	 су	 се	 приближавала	 три

коњаника.	Средњи	је	махао	белим	убрусом.
—	Поклисари!	—	рече	Милош	Обилић.	—	Пустите	их	да

чујемо	шта	хоће.
Турски	коњаници	примакоше	се	на	педесет	метара	од	зида.
—	Ми	смо	поклисари	великог	и	славног	емира	Балабана!

—	развика	се	средњи	коњаник,	свакако	вођа	групе.	—	Пуштајте
нас	у	град.

—	 Слушајте	 и	 преводите	 —	 обрати	 се	 Андрија	 двојици
својих	ратника	који	су	знали	турски.

—	Траже	да	их	пустимо	у	град	—	рече	један.
—	 Реци	 им	 нека	 оданде	 говоре	 шта	 имају	 да	 кажу.

Поклисар	отпоче:
—	 Велики,	 славни	 и	 непобедиви	 љубимац	 султана

Амурата	нека	га	Алах	штити	као	и	досад	што	ја,	емир	Балабан
наређује	 вам	 да	 сместа	 отворите	 градске	 капије,	 да	 изађете
напоље,	да	положите	оружје	и	да	му	се	на	милост	предате!

—	Питај	га	да	ли	жели	још	штогод?	—	рече	Андрија.
—	Ништа	 више!	 Чекам	 одговор	 и	 то	 сместа!	—	 одврати

Турчин.
—	И	добићеш	 га!	—	шкргутну	 зубима	 заповедник	 града.

—	Доведите	заробљене	турске	ратнике.
Брзо	 и	 спретно	 браниоци	 града	 обесише	 двадесет	 осам

заробљених	Турака.	Њихова	тела	остадоше	висећи	низа	зид,	а
запањени	 поклисари	 стадоше	 викати	 и	 млатарати	 рукама.



Најпосле	окретоше	коње	и	пођоше	према	своме	табору.
—	Ово	је	наш	одговор	великом	емиру	Балабану!	—	викну

један	ратник.
—	Сад	треба	очекивати	напад!	—	рече	Милош	Обилић.	—

Спремите	се.
Припреме	за	одбрану	већ	су	биле	учињене.	Гомиле	мачева,

секира	и	копаља	стајале	су	надомак	ратницима.	На	зидовима	је
свако	 добио	 своје	 место.	 Пошто	 се	 очекивао	 и	 ноћни	 напад,
заповедник	 града	 наредио	 је	 да	 се	 низа	 зид	 на	 дугачким
ланцима	 спусте	 гвоздене	 корпе	 с	 буктињама,	 али	 тако	 да
осветљавају	 прилазе	 граду,	 док	 су	 браниоци	 остајали	 у
полумраку.

На	навалу	турских	ратника	није	се	дуго	чекало.	Одмах	 је
отпочео	јуриш	на	град.

—	Иду	без	опсадних	машина!	—	рече	Милош	Обилић.
—	Неће	да	губе	време	—	одврати	Андрија.	—	Жури	им	се

да	освоје	град.	Погледајте…	Гоне	испред	себе	робове	и	камиле!
—	 Робови	 носе	 џачиће	 с	 песком	 или	 земљом.	 Хоће	 да

заспу	ров	око	града	—	додаде	Милан	Топлица.
Заповедник	града	обрати	се	стрелцима:
—	 Чујте,	 ратници…	 Нишаните	 преко	 робова.	 Погађајте

камиле	и	обарајте	коње	испод	коњаника!
Седамдесет	 стрелаца	 Митра	 Дангубе	 ћутећи	 примише

заповест.	Њих	је	ненадмашни	себар	друкчије	учио.
»Оклопљене	 коњанике	 гађај	 у	 лице«,	 говорио	 је.	 »Ако

свака	трећа	погоди,	победа	је	на	твојој	страни.«
У	току	дана,	по	наређењу	Ивана	Косанчића,	коњима	је	дат

двоструки	оброк	јечма.
Витези	су	спремали	испад	из	града.
Четири	 стотине	 коња,	 тврдо	 оседланих	 и	 заузданих,



изведено	 је	 из	 стаја	 и	 подрума.	Уз	њих	 су	 стајали	 оклопљени
ратници,	 спремни	 сваког	 часа	 да	 се	 баце	 у	 седла.	 Милош
Обилић	и	Иван	Косанчић	намеравали	су	да	у	згодном	тренутку
изађу	из	града	и	учине	јуриш	на	Турке.

У	турској	ордији	затутња	велики	кош.	Њему	се	са	четири
стране	одазваше	трубе.	Из	хиљаде	грла	проломи	се	вика.	Јуриш
на	град	Копријан	отпоче.

Кнежеви	стрелци	били	су	распоређени	дуж	градског	зида.
Иза	 сваког	 је	 стајао	 по	 један	 ратник	 са	 резервним	 запетим
самострелом.	 Заповедник	 града,	 свестан	 да	 има	 мали	 број
стрелаца,	 предузео	 је	 ову	 меру	 да	 би	 гађање	 ишло	 брже	 и	 са
мање	замора.

Турски	 ратници	 гонили	 су	 испред	 себе	 робове,	 који	 су
носили	џачиће	напуњене	земљом	и	снопове	прућа	да	их	баце	у
ров	око	града,	и	камиле	 заплашене	вревом	и	пуцањем	бичева.
Стрелци	 са	 зидова,	 гађајући	 преко	 робова,	 засуше	 стрелама
камиле	и	њихове	 гониче.	Рањене	животиње	ударише	у	 страну
обарајући	пешаке	и	у	помамном	бекству	налетеше	на	коњицу.

Али	турски	стрелци	брзо	испунише	празнине	иза	робова.
Затежући	 дугачке	 лукове,	 одмах	 стадоше	 засипати	 стрелама
браниоце	 на	 зидовима.	 Кроз	 њих	 се	 пробише	 оклопљени
коњаници	са	дугачким	копљима,	гонећи	робове	према	јарку	око
зида	 који	 се	 већ	 претворио	 у	 бедем.	 Обруч,	 састављен	 од
турских	 ратника,	 све	 више	 се	 сужавао.	 Робови,	 ужаснути,
пентрали	 су	 се	 преко	 џачића	 са	 земљом	 и	 снопова	 прућа.
Коњаници,	хотећи	да	од	њихових	тела	доврше	бедем	око	града,
пробадали	су	их	копљима.

—	Коњанике…	Коњанике	гађајте!	—	викао	 је	 заповедник
града	стрелцима.

Себар	Митар	Дангуба	као	у	одјек	прихвати:



—	Сви	су	у	оклопима!	У	главу	гађајте!
Дебели	Мршевић,	схвативши	ово	као	заповест,	поче	трчати

од	стрелца	до	стрелца,	вичући	из	свег	гласа:
—	У	главу	гађајте!…	Сви	су	у	оклопима!	Међутим,	турски

коњаници,	један	по	један,	падали
су	 с	 коња	 и	 ускоро	 их	 остаде	 неколико	 десетина.	 Они

окренуше	коње	и	нагоше	у	бекство	потискујући	и	газећи	своје
стрелце.

Ров	око	зидова	био	је	на	неколико	места	испуњен	до	врха
земљом,	 прућем	 и	 лешевима	 робова.	 Турски	 пешаци,	 звани
асапи,	 цвет	 међу	 анадолским	 ратницима,	 јурнуше	 уз	 бедем.
Заклањајући	 се	 малим	 округлим	 штитовима	 и	 витлајући
дворезним	секирама,	многи	стигоше	до	врха	зидова	и	отпочеше
борбу	с	браниоцима.	Али	ратници	из	града,	потиснувши	своје
стрелце,	као	леса	су	стајали.	Сви	у	оклопима	и	с	кацигама,	не
обзирући	 се	 на	 стреле	 којима	 су	 их	 турски	 пешаци	 с	 поља
засипали,	 страховитом	 брзином	 навалише	 на	 нападаче.
Пробадани	мачевима	и	копљима	и	тучени	секирама,	асапи,	сви
до	последњег,	попадаше	са	 зидова	правећи	својим	телима	 још
већи	 бедем.	 Нова	 група	 турских	 пешака,	 захваћена	 борбеним
бесом,	у	двоструко	већем	броју	навали	на	зидове.	Премлаћени
и	 пребијани,	 и	 они	 падоше	 низ	 бедем.	 Међутим,	 неколико
десетина	робова	који	су	остали	у	животу,	искористивши	метеж,
попентраше	се	преко	снопова	прућа	и	лешева,	и,	прихваћени	од
браниоца,	 прескочише	 зид	 и	 задихани	 и	 крвави	 избегоше
сигурну	смрт.

Турци	су	одлучили	да	пре	доласка	падишахова	освоје	град
и	исеку	каурску	посаду.	Због	тога	 је	 емир	Балабан	кренуо	сву
своју	 пешадију	 на	 јуриш.	 Али	 браниоци,	 неустрашиви	 до
безумља,	 тукли	 су	 се	 не	 хајући	 за	 огромну	 надмоћност



непријатеља.	Око	града	се	тискало,	ковитлало	и	кључало	као	у
пакленом	казану.	Стрелцима	на	 зидовима	руке	 су	малаксавале
од	затезања	тетива	и	одапињања	самострела.

Заповедник	 турске	 војске	 надао	 се	 да	 ће	његови	 ратници
једним	 јуришем	 освојити	 град.	 Муратов	 емир	 имао	 је	 у
неколико	 махова	 прилике	 да	 види	 у	 Тракији	 и	 Бугарској	 како
испред	 стотину	 турских	 ратника	 бежи	 читава	 војска
домородаца.	 Балабану	 се	 чинило	 да	 је	 страх,	 главни	 турски
савезник	у	походима	и	борбама,	овога	пута	отказао.	Због	тога
га	је	каурски	отпор	доводио	до	беса.

Гледајући	 с	 једног	 брега	 како	 турски	 ратници	 узалуд
јуришају	 на	 град	 и	 како	 гину,	 дебелоусни	 Азијат	 се	 обрати
својим	пратиоцима	који	су	га	окружавали:

—	 Проклета	 каури!	 Ђаво	 је	 ушао	 у	 њих!	 Ево	 је	 већ	 и
ићиндија{50},	а	они	се	још	увек	бране!

Седећи	 на	 вранцу,	 емир	 је,	 стављајући	 шаку	 над	 очи,
гледао	 сунце	 на	 заласку.	Коњ	 је	 чуљио	 уши	и	 копао	 предњом
ногом	као	да	се	спрема	да	јурне	у	страну.

—	Миран,	липсао	дабогда!	—	рече	емир	трзајући	узде.
—	 Асапи	 јуришају.	 Освојиће!	 —	 рече	 један	 стотинар

коњаник.
—	Освојиће!	—	додаде	други.
—	 Алаха	 ми,	 ноћас	 по	 мраку	 узећемо	 тврђаву.	 Испред

падишаха	 и	 великог	 везира	 нећу	 стати	 друкчије	 него
славодобитан	—	мрштећи	се,	рече	емир.

У	 том	 тренутку	 на	 граду	 се	 отвори	 капија.	 Преко	 моста
почеше	 прелазити	 коњаници.	 Како	 је	 који	 испадао	 у	 поље,
јуришао	 је	у	 гомилу	Турака.	Емир	и	његови	пратиоци	видеше
како	 према	 косим	 зрацима	 сунца	 блескају	 мачеви	 и	 како
страховитом	 брзином	 падају	 по	 турским	 коњаницима	 и



пешацима.	 Напред	 су	 јездила	 два	 витеза.	 Њихови	 коњи	 као
паклена	чудовишта	прескакали	су	лешеве,	пропињали	се	и	као
бесни	 улетали	 у	 гомилу	 турских	 ратника.	 Искусном	 ратнику,
Муратовом	емиру,	намах	паде	у	очи	да	пратиоци	ни	за	стопу	не
изостају	иза	два	витеза,	него	иду	у	реду	као	жетеоци,	надиру	и
ниште	све	испред	себе.

Одред	 српских	 ратника	 приближавао	 се	 средишту	 турске
ордије	запрепашћујућом	брзином.

—	 И	 нико	 да	 их	 заустави,	 нико	 да	 им	 препречи	 пут!	—
шкргутну	 зубима	 емир	 Балабан,	 па	 се	 развика	 колико	 га	 грло
носи:

—	 Стрелама	 и	 копљима	 засипајте	 проклетнике!	 Ах,	 не
бежите,	 страшљивци,	 сакагија	 вас	 поморила!	 Куга	 ударила	 у
вас	и	ваш	род!	Дабогда	се	разгубали!

Али	од	силне	вреве,	запомагања	и	лупе	оружја	о	шлемове
и	 оклопе	 емирове	 клетве	 не	 допреше	 до	 ушију	 бегунаца.
Турски	пешаци,	у	наступу	страха,	мешали	су	се	с	коњаницима,
падали	 један	 преко	 другог	 и,	 кричећи	 нељудским	 гласовима,
тукли	се	између	себе	о	пролаз	и	боли	ножевима	коње	у	трбухе.

Балабан	 је	 учествовао	 у	 многим	 биткама	 као	 борац	 и
заповедник	ратника.	Имао	је	прилике	да	види	како	мали	одреди
сатиру	 десет	 пута	 јачег	 непријатеља.	 Али	 оваква	 сеча	 и	 брзо
надирање	запрепастило	га	је.

—	Ко	су	им	вође,	на	коцу	скончали,	дабогда!	—	рече	емир.
—	 Онога	 на	 голему	 коњу	 зову	 Милош	 Кобилић.	 Он	 је

најбољи	 српски	 јунак.	 Убио	 је	 на	 мегдану	 четири	 делије
Евренос-беја.	За	њега	говоре	људи	да	је	сваком	писана	смрт	ко
се	у	боју	сретне	с	њим	—	одврати	један	проседи	капетан.

—	А	онај	крај	њега?	—	упита	емир.
—	Оно	 је	 Иван	 Косанчић.	 Тај	 је	 два	 пута	 сатро	 ратнике



Мустафе,	сина	Евренос-беја.
Милош	Обилић	и	Иван	Косанчић	ломили	су	турске	редове

и	као	руљу	гонили	их	испред	себе.	Два	витеза	остављали	су	за
собом	 пролаз	 широк	 преко	 тридесетак	 корака.	 Њихови
пратиоци,	као	да	се	такмиче	ко	ће	бити	ближи	својим	вођама,
јуришали	су	у	гомиле	турских	ратника.

Одједном	емир	Балабан	се	лупи	шаком	по	челу	и	узвикну:
—	 Алах	 нека	 штити	 праведне!	 Ово	 чудо,	 докле	 живим,

нећу	заборавити!
—	 Алах	 нека	 увек	 буде	 уз	 ваљане	 и	 правоверне!	 —

завикаше	његови	пратиоци.
Турски	 вођи	 за	 тренутак	 заборавише	 Обилића	 и

Косанчића.	Њихове	очи	биле	 су	упрте	на	другу	 страну,	 где	 су
турски	ратници	бежали	као	да	их	сатана	гони.	Један	витез,	сам
самцит,	измахујући	големим	мачем	обарао	је	коње	и	ратнике	и
јурио	 преко	 њих	 терајући	 испред	 себе	 руљу	 од	 стотину
коњаника.	 Стреле	 које	 су	 турски	 пешаци	 бацали	 издалека	 на
витеза	 и	 његовог	 коња	 одскакале	 су	 од	 оклопа;	 а	 нико	 се	 не
усуди	да	му	приђе	ближе	и	хитне	копље.	И	браниоци	са	зидова
гледали	 су	 у	 чуду	 усамљеног	 ратника.	 Кад	 стиже	 надомак
зидовима,	витез	довикну:

—	 Нека	 се	 на	 вјеки	 вјеков	 слави	 име	 Србиново!
Направивши	мачем	крст	у	ваздуху,	витез	ободе

коња	и	окрете	натраг	путем	куда	је	дошао.
—	 Видесте	 ли	 му	 ознаку	 на	 штиту?	—	 рече	 заповедник

града.
—	Видесмо	—	одговори	један	ратник.	—	Три	бела	божура

на	црном	позађу.
Витез,	 шибајући	 коња,	 у	 највећем	 трку	 одјури	 према

западу.	 Од	 турских	 ратника	 нико	 се	 не	 усуди	 да	 му	 препречи



пут.
Међутим,	сунце	 је	 зашло	и	сумрак	 је	почео	да	се	спушта

на	земљу.	Одједном	неки	продоран	глас	одјекну	на	зидовима:
—	Људи,	тако	вам	очињег	вида,	погледајте!	Један	ратник	је

упирао	прст	према	југу.	У	даљини	се
видело	 некакво	 комешање,	 кретање	 и	 таласање.	 Као

поплава,	у	ширини	од	неколико	хиљада	корака	јурила	је	војска.
Коњаници,	 пешаци,	 кола,	 камиле,	 све	 измешано	 ваљало	 се
преко	пространог	поља	према	граду.	Крици,	вика	и	запомагање
мешали	су	 се	 с	 вриском	коња	и	 тутњањем	копита,	 с	шкрипом
точкова	на	колима	и	пиштањем	труба.

—	Ово	је	смак	света!	—	викну	Андрија.
—	 Турска	 војска	 поражена	 бежи!	 —	 додаде	 Милан

Топлица.
—	Трубачи,	свирајте	одступање…	Ако	ова	сила	налети	на

наше	ратнике	у	пољу,	прегазиће	их!
Две	трубе	писнуше	на	зидовима.
Али	Косанчић	и	Обилић	већ	су	почели	да	се	повлаче	према

граду.	 Њихови	 ратници,	 окренуше	 коње	 и	 полегнувши	 по
гривама,	 јурили	 су	 према	 мосту	 који	 се	 с	 треском	 спусти.
Ускоро	 српски	 коњаници,	 један	 за	 другим,	 почеше	 пролетати
кроз	 градску	 капију.	 Кад	 последњи	 промаче,	 мост	 се	 лагано
покрену	и	подиже.

Поражена	 турска	 војска	 бежала	 је	 према	 истоку.	 Као
набујала	река	после	провале	облака	кад	почне	да	руши,	обара,
плави	 и	 диже	 и	 носи	 све	 на	 шта	 наиђе,	 тако	 маса	 бегунаца
захвати	 ратнике	 емира	Балабана,	 и,	 као	 да	 их	прогута,	 одвуче
их	са	собом.	Емири,	паше	и	капетани,	уздајући	се	у	брзе	ноге
својих	 коња,	 мешали	 су	 се	 с	 азапларима,	 сарахорима	 и
мартолозима	 и	 безобзирце	 јурили	 преко	 поља.	 Неки	 пешаци,



побацавши	оружје,	хватали	су	камиле	и	бацали	им	се	на	леђа.
Други,	 уздајући	 се	 у	 мрак	 који	 се	 спуштао,	 ударише	 десно	 и
лево	 скривајући	 се	 по	 шумарцима	 и	 јаругама.	 Треће	 су
пристизали	 ратници	 Реље	 Крилатог	 и	 себри	 Дамјана	 од
Сталаћа	и	секли	их	и	пробадали	мачевима.

Тако	 се	 завршио	 поход	 на	 Србију	 Муратовог	 великог
везира	Али-паше.

	



Глава	двадесет	трећа

	
	

Разбијена	војска	Али-паше	три	дана	је	у	највећем	нереду
одступала	 према	 бугарској	 граници.	 Четвртог	 дана	 велики
везир	 постави	 прихватни	 табор	 у	 долини	 реке	 Сливнице,
северозападно	од	Софије.	Евренос-беј	и	Тимурташ	испослаше
неколико	јаких	коњичких	одреда	у	сусрет	бегунцима	пешацима
да	 их	 прихвате,	 заштите	 и	 допрате	 до	 табора.	 Међутим,	 о
поразу	је	обавештен	и	султан	Мурат,	који	се	затекао	у	Софији.
Не	 хотећи	 да	 напусти	 свој	 стан	 у	 граду,	 падишах	 поручи
емирима,	пашама,	чаушима	и	капетанима	да	војску	крену	и	да
је	доведу	до	реке	Искар	и	ту	поставе	стални	табор.

Велики	везир	Али-паша	са	стрепњом	је	очекивао	султанов
позив,	 јер	 није	 било	 лако	 пронаћи	 добар	 изговор	 за	 пораз.
Изгубио	 је	 битку	 и	 упропастио	 скоро	 половину	 ратника	 с
којима	 је	 падишах	 Мурат	 односио	 победе	 у	 Малој	 Азији,
Византији,	 Тракији	 и	 Бугарској.	 У	 невољи,	 велики	 везир
заборави	 на	 своју	 охолост	 и	 стаде	 се	 обраћати	 емирима	 као
себи	 равнима,	 нудећи	 свакоме	 своју	 наклоност	 и	 делећи
обећања	без	мере.	Међутим,	емири	су	ову	наклоност	примали
са	захвалношћу,	 јер	су	знали	да	њихова	кривица	за	пораз	није
мања	од	Али-пашине.	Могло	је	да	се	деси	да	им	окрене	леђа	и
да	 на	 њих	 свали	 сву	 одговорност.	 Због	 тога	 је	 сваки	 био
спреман	 да	 пред	 Муратом	 правда	 и	 себе	 и	 остале.	 Тако	 се
десило	 да	 се	Али-паша	 уздао	 у	 емире,	 а	 емири	 у	њега;	 а	 сви
скупа	стрепели	су	од	сусрета	с	Муратом,	и	смишљали	дању	и



ноћу	одговоре	на	питања	која	су	од	султана	очекивали.
Али,	 неочекивано,	 једне	 ноћи	Мурат	 напусти	 свој	 стан	 у

Софији	 и	 са	 свитом	 од	 свега	 десет	 ратника	 дође	 под	 шатор
емира	Евренос-беја.	Међу	пратиоцима	били	су	и	његови	синови
Јакуб	челебија	и	Бајазит,	син	муњин.

Изненадна	појава	султанова	толико	је	запрепастила	емира
да	је	једва	промуцао	неколико	речи	у	поздрав,	заборавивши	да
учини	темена	пред	падишахом.

—	 Доведи	 остале!	 —	 рече	 Мурат	 хладно	 и	 седе	 на
миндерлук,	не	марећи	за	емирову	збуњеност.

Два	 принца	 седоше	 на	 јастуке	 крај	 очевих	 ногу.	 Остали
пратиоци,	клањајући	се,	поређаше	се	иза	султана.

Изашавши	 из	 шатора,	 Евренос-беј	 стаде	 да	 се	 прибира.
Намах	му	би	јасно	да	је	султан	направио	препад	и	да	је	препад
успео.	С	једне	стране	осећао	је	понижење	што	га	падишах	као
чауша	шаље	по	великог	везира	и	остале	емире.	С	друге	стране
пало	му	 је	у	очи	да	Мурат	није	издвојио	Али-пашу	и	радовао
се,	иако	је	био	уверен	да	он	лично	од	тога	неће	имати	никакве
користи.	 У	 исто	 време	 није	 знао	 да	 ли	 да	 стрепи,	 или	 да	 се
нада.	Питао	се	зашто	је	султан	изабрао	да	баш	под	његов	шатор
дође.	Да	ли	је	њега	сматрао	највише	или	најмање	кривим?

Евренос-беј,	 наоко	 већ	 смирен,	 уђе	 под	 шатор	 великог
везира.

—	Султан	је	код	мене	и	позива	све	емире	на	саветовање	—
рече	Евренос.

Али-паша	се	прену:
—	Код	тебе?	У	твом	шатору?	Откуд	та	част?	Велики	везир

искриви	уста	у	пакостан	осмех.
—	 Поћи	 ћемо	 —	 рече	 и	 обрати	 се	 чаушима,	 који	 су

унезверено	гледали	свога	господара	и	његовог	госта.



—	 Позовите	 све	 емире!	 —	 рече	 везир.	 —	 Колико	 могу
брже,	нека	дођу	под	шатор	Евренос-беја.

Али-паша	 стави	 бурнус	 с	 белом	 перјаницом	 на	 главу	 и
огрну	 свилени	 кафтан,	 па	 пропустивши	 госта	 испред	 себе,
изађе	напоље	не	журећи:

—	 Код	 наших	 старих	 одувек	 је	 био	 обичај	 да	 султан	 не
буде	присутан	кад	велики	везир	и	емири	држе	веће	—	рече.

—	Истина	је	—	одврати	Евренос.	—	Али	приликом	победе
или	пораза	чини	се	изузетак.

—	 Да!	 Чини	 се	 изузетак	 —	 рече	 Али-паша	 расејано.
Емири,	 сачекујући	 један	 другог,	 скоро	 у	 исто	 време	 стигоше
пред	шатор	 Евренос-беја.	 Пред	 султана	 први	 стадоше	 велики
везир	 и	 Исак-бег.	 Остали,	 према	 важности,	 достојанству	 и
степену	смелости,	уђоше	за	њима	дубоко	се	клањајући.	Мурат
им	 руком	 даде	 знак	 да	 поседају	 наоколо	 по	 јастуцима
поређаним	на	дебелом	тепиху.

—	 Отерајте	 стражаре	 —	 рече	 султан.	 —	 Место	 њих
поставите	чауше	око	шатора.	Јер	наш	ноћашњи	разговор,	осим
Алаха	на	небу,	нико	не	треба	да	чује…	Има	реч	велики	везир,
Али-паша…	 Он	 је	 био	 главни	 заповедник	 у	 овом	 неславном
војном	походу.	Најпре	желимо	да	чујемо	шта	је	урадио,	а	затим
шта	је,	по	свом	мишљењу,	требало	да	уради.

Емири	 су	 седели	 са	 скрштеним	 рукама	 на	 трбуху	 и	 с
напрегнутом	 пажњом	 гледали	 у	 султаново	 лице	 у	 жељи	 да
прочитају	макар	и	најмањи	знак	милости	или	тешку	осуду.

Али-паша	 устаде	 и	 отпоче	 да	 говори	 тоном	 који	 је	 више
личио	 на	 вајкање	 него	 на	 правдање.	 Он	 више	 пута	 помену
милост	 Алахову,	 која	 је	 често	 смртнима	 несхватљива.	 Затим
нагласи	да	шејтан	не	 оре	и	не	 копа,	 али	 зато	не	мирује	 докле
праведну	и	благородну	душу	не	наведе	на	зло	и	пропаст.



—	 Обавештен	 сам	 био	 —	 рече	 —	 да	 се	 ни	 половина
проклетих	 каура	 није	 искупила	 на	 пољу	 крај	 реке	 Топлице.
Седамнаест	ухода,	најпоузданијих,	донело	ми	је	такав	извештај.
И	 ко	 би	 међу	 правовернима	 у	 таквој	 прилици	 поступио
друкчије!	 —	 повиси	 глас	 везир.	 —	 Да	 сам	 чекао	 долазак
великог	 и	 непобедивог	 падишаха,	 каурски	 кнез	 би	 сачекао
остале	и	увео	у	битку	целокупну	своју	војску.	Тако	ми	је	шејтан
дошапнуо.

—	Зар	је	није	увео?	—	добаци	Бајазит.
—	Увео	је,	на	нашу	несрећу!	—	одврати	Али-паша.
—	Уходе	су	ми	донеле	погрешан	извештај.
—	Истина	 је!	 Тако	 је	 било.	Алаха	ми,	 истину	 говори!	—

заклимаше	главама	емири.
—	 Тако	 смо	 напустили	 поље	 код	 града	 Арвунија	 —

настави	 везир.	—	Али	 смо	 најпре	 послали	Балабана	 под	 град
Копријан	 да	 казни	 безбожнике	 што	 су	 побили	 децу	 Алахову,
трупове	 им	 оставили	 по	 пољу	 да	 их	 кљују	 гаврани,	 а	њихове
главе	поређали	по	зидовима	града.

—	Двадесет	 хиљада	 ратника	послао	 си	на	 тај	 градић?	—
леденим	гласом	рече	Мурат.	—	Да	знаш,	сине	Хајрединов,	због
тога	си	битку	изгубио!

—	Истина	је!	—	добаци	Исак-бег	жмиркајући	кратковидим
очима.

Али-паша	га	одмери	погледом	и	окрете	се	према	осталим
емирима.	 Али	 на	 њиховим	 лицима,	 обасјаним	 зеленом
светлошћу	буктиња,	не	примети	ни	протест	ни	одобравање.

—	Говори	даље,	сине	Хајрединов	—	рече	Мурат.
—	Наш	пораз	није	дошао	због	тога	—	настави	Али-паша.

—	Каури	су	нас	намамили	на	поље	крај	Плочника.	Напали	су
нас	са	четири	стране	и…



—	Јасно!	—	рече	султан.	—	Упали	сте	у	заседу!
—	 У	 заседу!	 Тако	 је!	 Отуд	 пропаст!	—	 заграјаше	 емири

као	да	им	то	сазнање	олакшава	кривицу	за	пораз.
—	Да	је	велики,	славни	и	непобедиви	султан	Амурат,	син

Орканов,	био	на	мом	месту,	каурска	заседа	била	би	откривена	и
уништена,	 а	 српски	 кнез	 не	 би	 славио	 победу	 —	 рече	 Али-
паша.	 —	 Погрешио	 сам!	 Требало	 је	 да	 сачекам	 падишаха	 и
његове	одабране	коњанике.	Алах	је	казнио	моје	нестрпљење,	на
које	ме	је	проклети	шејтан	навео.

—	 Хтео	 си	 да	 отмеш	 победу	 испред	 свога	 султана!	 —
добаци	Јакуб	челебија.

—	Ћути!	—	пресече	 га	Мурат.	—	Говорићеш	кад	на	 тебе
дође	ред.

Султан	обори	главу	и	загледа	се	у	под	као	да	броји	шаре	на
ћилиму.	 Најпосле	 се	 прену.	 Испод	 косматих	 обрва	 блеснуше
два	 зелена	 проницљива	 ока.	 Погладивши	 кратку	 браду	 левом
руком,	а	десну	дижући	према	челу,	рече:

—	Алах	 нека	 штити	 ваљане	 и	 праведне!	Његове	 жеље	 и
намере	 недокучне	 су	 смртнима.	 Охолост	 великог	 везира
прешла	 је	 на	 емире,	 а	 са	 њих	 на	 остале	 старешине	 и	 просте
ратнике.	Увек	сам	говорио:	бојте	се	бога,	људи.

—	 Говорио	 си!	 Истина	 је!	 Није	 фајде	 било!	 Мудрост	 из
тебе	бије	као	јарко	сунце	с	неба!	—	заграјаше	углас	емири.

Мурат	се	накашља,	промешкољи	се	на	миндерлуку	и	рече:
—	Клоните	се,	људи,	охолости!	Будите	у	миру	јагањци,	а	у

борби	 вуци!	А	 ја!	—	 заклима	 главом	 султан.	—	Сласт	 победа
одузела	вам	је	памет,	а	слава	вас	гурнула	у	пропаст.	Ваше	ратно
искуство	 које	 сте	 годинама	 стицали	 показало	 се	 ништавно!
Куда	 ћете	 сад?	 На	 коју	 год	 страну	 погледате,	 наићи	 ћете	 на
прекорне	погледе	својих	ратника.	Како	пред	очи	да	им	изађете



кад	од	њих	захтевате	да	се	боре	и	гину,	а	ви	са	сабљама	испод
пазуха	напуштате	битку	и	бежите.

—	Брука!	Срамота!	Истину	говори!	—	завикаше	емири.
Црнпурасти	 Азијат	 Тимурташ,	 истежући	 жилави	 врат	 и

севајући	 жућкастим	 беоњачама,	 стаде	 се	 тући	 кошчатим
песницама	у	груди:

—	Велики,	пресветли	и	премудри	сине	Алахов	—	отпоче.
—	Дај	ми	три	дана	да	преберем	наше	ратнике	и	да	их	наново
одведем	 у	 Србију…	 Кунем	 се	 у	 своју	 срећу	 и	 живот	 да	 ћу
ваљано	 осветити	 овај	 пораз	 и	 на	 конопцу	 довести	 пред	 твоје
ноге	српскога	кнеза	Лазара!

—	Доцкан,	доцкан!	—	заклима	главом	Мурат.	Бајазит,	син
муњин,	устаде,	поклони	се	пред	султаном	и	затражи	реч.

—	 Говори!	 —	 махну	 Мурат	 руком.	 Муратови	 синови
Бајазит	и	Јакуб,	после	пропасти

Сауџи-беја,	 били	 су	 једини	 озбиљни	 кандидати	 за	 турски
престо.	 Због	 тога	 их	 је	 отац	 уводио	 у	 државничке	 послове	 и
дозвољавао	 им	 да	 на	 саветима	 учествују	 и	 да	 износе	 своје
мишљење.	 Зато	никога	није	 зачудило	што	 је	Бајазит	 затражио
реч	од	султана	и	што	ју	је	добио.

Принц	отпоче:
—	Заиста	 је	 тешко	стећи	славу,	 али	ми	се	чини	да	 је	 још

теже	очувати	 је.	Због	тога,	ко	се	помоћу	Алаховом	до	те	мере
узвиси	да	постане	славан,	треба	да	поседује	не	само	храброст
него	и	мудрост.	Било	је	у	прошлости	толико	уздизања	и	падова!
Ко	да	их	све	наброји!	Али,	доиста,	мало	је	случајева	да	је	неко
отишао	са	овога	света	а	да	је	оставио	име	и	славу	без	мрље…
Наши	емири	у	току	година	показали	су	свету	шта	вреде	и	шта
могу.	 Били	 су	 победиоци	 и	 освајачи,	 мудри	 државници	 и
храбри	ратници.	И	шта	се	десило?	Кад	су	дошли	до	сазнања	да



је	њихова	слава	на	врхунцу,	почели	су	да	верују	да	 су	 синови
среће	 и	 престали	 су	 да	 буду	 опрезни.	 Овај	 њихов	 пораз	 није
мањи	него	пад	онога	који	се	успео	на	највећу	висину	и	одатле
се	 стрмоглавио	 у	 амбис…	Емир	 Тимурташ	 тражи	 војску	 да	 с
њом	наново	упадне	у	Србију…	Хоће	да	освети	пораз!

Каква	бесмислица!	Реци	нам,	храбри	ратниче,	коју	војску
тражиш	од	султана?	Да	ли	ову,	потучену	и	разбијену?	Чини	ми
се	 да	 треба	 да	 прође	 најмање	 три	 месеца	 па	 да	 нашим
ратницима,	који	су	овако	славно	побегли	из	битке,	изађе	страх
из	 костију!	 Особина	 је	 простих	 ратника	 да	 успех	 на	 бојном
пољу	 приписују	 себи,	 а	 неуспех	 својим	 старешинама…	 На
крају,	мислим	да	 треба	причекати	 с	новим	војним	походом	на
Србију.

За	то	време	попунити	и	обновити	војску;	убедити	ратнике
да	 војска	 кнеза	 Лазара	 није	 иста	 као	 византијска,	 или	 она	 у
Малој	Азији,	Тракији	и	Бугарској,	и	да	се	с	њом	мора	борити	са
више	храбрости	и	борбеног	духа.	Бајазит	 заврши	свој	 говор	и
седе	на	јастук	крај	Муратових	ногу.

Међутим,	иако	је	недолично	да	млади	принц	држи	поучне
придике	 емирима,	 прекаљеним	 борцима	 и	 добрим
познаваоцима	 ратне	 вештине,	 свима	 је	 годило	 да	 га	 слушају.
Тако	 је	 и	 морало	 бити,	 јер	 је	 састанак	 од	 кога	 су	 стрепели
променио	карактер:	место	оптужбе,	дошли	су	прекори	и	мудри
савети.	Велики	везир	и	емири	осетише	олакшање	на	души	кад
и	султан	продужи	да	говори	истим	начином:

—	Од	младога	принца	чули	смо	мудре	речи	—	отпоче.	—
Нама	 остаје	 да	 их	 примимо…	 Само	 бих	 још	 нешто	 додао…
Наши	стари	у	оваквим	случајевима	кажњавали	су	емире	смрћу.
Секли	 су	 им	 главе	 на	 пању.	 Али	 ја,	 султан	 Амурат,	 син
Орканов,	 славим	 се	 милосрђем	 и	 поносим	 се	 што	 могу	 себе



упоређивати	са	древним	царем	Персије,	Киром.	Мислим	да	по
врлинама	не	изостајем	иза	њега?

—	Не	 изостајеш!	Слава	 ти	 и	 хвала,	 сине	Орканов!	 Благо
нама	докле	теби	служимо!	—	заграјаше	емири.

Али-паша	се	дубоко	поклони	пред	султаном:
—	У	своје	име	и	у	име	наших	емира	—	рече	—	захваљујем

ти	 на	 милости	 коју	 си	 нам	 подарио.	 Један	 је	 Алах	 на	 небу,	 и
један	падишах	Мурат	на	земљи!

—	 Нека	 је	 слава	 светлом	 падишаху!	 —	 углас	 викнуше
емири.

—	Милост,	милост…	—	рече	Јакуб	челебија.	—	Ко	треба
да	одговара	за	смрт	хиљада	ратника?	Због	лудости	и	кукавичког
срца	 великог	 везира	 емири	 су	 изгубили	 памет	 и	 напустили
своје	ратнике…	Не	милост!	У	својој	безумној	дрскости	још	ће	и
похвалу	да	траже…

—	Ћути!	—	рече	Мурат.
—	Зашто?	Тражим	реч!
—	Нећеш	је	добити!
—	Тражим	смрт	за	издајнике!	—	викну	принц.
—	Стани!	Размисли	мало	боље…	—	благо	га	прекори	отац.

—	И	у	мојој	глави	родила	се	та	мисао	кад	сам	пошао	овамо	на
саветовање.	Али	савлађујући	себе	рекао	сам:	побеђени	су	исто
што	 и	 кажњени.	 А	 једном	 кажњене	 грехота	 је	 наново
кажњавати…

Султан	се	замисли:
—	 Доиста	 —	 рече	 —	 неки	 пут	 је	 теже	 опростити	 него

казнити!
Велики	 везир	 и	 емири	 с	 пажњом	 су	 пратили	 разговор

између	 султана	 и	 принца	 не	 усуђујући	 се	 да	 проговоре.	 На
њиховим	лицима	видела	се	крајња	исцрпеност.	Мада	су	знали



да	султан,	после	изречене	милости,	неће	променити	одлуку,	сви
осетише	нелагодност.

Али-паша	се	добро	загледа	у	принца,	насмеши	се	и	рече:
—	Брза	одлука,	 готова	пропаст!	 Јакуб	челебија	 сматра	да

се	 погубљењем	 емира	 може	 исправити	 несрећа	 која	 нас	 је
снашла.	Њему	се	не	треба	чудити,	 јер	млади	људи	мисле	да	је
море	свуда	до	колена!

Велики	 везир	 се	 још	 једном	 благо	 и	 снисходљиво
насмеши.	 Али	 Исак-бег	 и	 Лала-Шахин	 приметише	 како	 му	 у
очима	за	тренутак	блесну	злоба.

Тако	се	завршио	састанак	од	кога	су	толико	стрепели	Али-
паша,	 велики	 везир	 и	 емири:	 Сариџе,	 Балабан,	 Тимурташ,
Лала-Шахин	и	Евренос-беј.

Сутрадан,	по	наређењу	Муратову,	дигнут	 је	табор	с	поља
крај	реке	Искар	и	турска	војска	крену	пут	Једрена.
	

*

	
Кнез	 Лазар	 је	 на	 себе	 примио	 главни	 удар	 Али-пашине

војске,	зауставио	га	и	кренуо	у	противнапад.	Крај	њега	су	били
браћа	Мусићи,	Оливеровићи,	 Југ-Богдан	с	девет	синова	и	Вук
Бранковић.	Витези	су	се	борили	напоредо	са	својим	ратницима,
јуришали	у	турске	редове,	ломили	их	и	разбијали.	У	одсутном
тренутку	 у	 битку	 је	 улетео	 Реља	 Крилата	 са	 хиљаду	 и	 осам
стотина	коњаника,	пробио	се	кроз	гомилу	поколебаних	турских
ратника	 и	 ударио	 с	 леђа	 на	 најодабраније	 коњанике	 Евренос-
беја	 и	 Тимурташа.	 С	 друге	 стране	 у	 битку	 је	 увео	 српске
ратнике,	себре	слободњаке,	војвода	Дамјан	од	Сталаћа.	Себри,



поносни	што	 су	 у	 борби	изједначени	 с	 витезима	и	 властелом,
жестоко	 су	 се	 трудили	 да	 оправдају	 поверење	 које	 им	 је	 кнез
Лазар	 поклонио.	 Јашући	 на	 љутим	 босанским	 коњићима,
заулареним,	без	седала	и	поткованим	плочама	место	потковица,
ратници	војводе	Дамјана,	збијени	у	гомилу	и	јаки	и	чврста	као
туч,	снажно	улетеше	у	бок	турских	коњаника.	У	првом	налету
пообараше	и	 прегазише	поједине,	 онда	 као	 зоље	навалише	да
туку	 топузима,	 кварећи	 и	 своје	 и	 противничке	 редове.	 Том
приликом,	 поред	 војводе	 Дамјана,	 бесмртну	 славу	 стекоше
себри:	Тимотеј,	Матија,	Прокопије,	Додош	и	Мирићије.

Са	 треће	 стране,	 ратници	 Димитрија	 Војиновића,	 под
вођством	Павла	Орловића,	 разбише	 турске	 пешаке	 и	 погнаше
их	по	пољу.

Ратници	Реље	Крилатог	први	се	спојише	са	витезима	кнеза
Лазара.	 Удружени	 с	 браћом	 Мусићима	 и	 Оливеровићима	 и
синовима	 Југ-Богдана,	 силовито	нападоше	на	 турски	центар	и
умало	не	заробише	великог	везира	и	емира	Сариџе-беја.

Онда	 настаде	 слом	 и	 опште	 бежање.	 Турски	 ратници,
пренеражени	и	махнити	од	страха,	као	поводањ	јурнуше	преко
реке	Топлице.

У	бици	 је	неколико	десетина	хиљада	турских	коњаника	и
пешака	 побијено	 или	 заробљено.	 Огроман	 плен	 у	 коњима,
оружју	и	оделу	запленили	су	српски	ратници.
	

*

	
Кнез	 Лазар	 је	 за	 учињене	 услуге	 одао	 признање	 певачу

Византинцу.	 Произвео	 га	 је	 у	 витеза	 и	 поклонио	 му	 посед	 у



близини	ушћа	Ибра	у	Мораву,	на	некадашњој	области	жупана
Николе	 Алтомановића.	 Исто	 тако	 кнез	 је,	 на	 наваљивање
Лазара	Мусића	 и	Дамјана	Оливеровића,	 указао	 пажњу	Митру
Дангуби	и	Дебелом	Мршевићу.	Њих	двојицу	је,	благонаклоно	и
законски,	 од	 слободних	 себара	 пребацио	 у	 ниже	 племство.
Осим	 тога,	 Митар	 Дангуба	 стекао	 је	 право	 да	 се	 назива
»туркоубица«,	пошто	је	утврђено	да	се	у	његовој	кеси	за	новац
нашло	 четрдесет	 и	 једно	 дрвце.	 Бивши	 себар	 осветио	 је	 смрт
своје	мајке	и	 сестре	и	 кума	Средоја	и	 онога	 дечака	што	 су	 га
Турци	убили	на	путу	између	Димотике	и	Једрена

Три	 недеље	 ратници	 кнеза	 Лазара	 крстарили	 су	 крај
бугарске	 границе	 и	мотрили,	 јер	 је	 постојала	 бојазан	 да	 ће	 се
Турци	вратити	у	Србију.	У	међувремену	 Југ-Богдан	нападе	на
град	 Арвуни,	 освоји	 га	 и	 турску	 посаду	 исече	 до	 последњег
човека.

Међутим,	кад	је	стигао	глас	да	су	Турци	дигли	табор	крај
реке	 Искар	 и	 напустили	 Софију,	 кнез	 Лазар,	 захваливши	 се
војводама	и	витезима,	диже	своју	војску	и	крену	пут	Крушевца.

Певач	 Византинац,	 сад	 већ	 витез	 под	 заштитом
великомученика	 светог	 Бартоломеја,	 настанио	 се	 на	 свом
поседу	 у	 близини	 ушћа	 Ибра	 у	 Мораву.	 Кнез	 Лазар	 му	 је	 уз
имање	 поклонио	 и	 триста	 педесет	 себара,	 тежака	 и	 пастира,
мушких	 и	 женских	 глава,	што	 су	 се	 још	 од	Алтомановића	 ту
затекли.

Себри	 с	 одушевљењем	 прихватише	 новог	 господара
пркосећи	 осталима	 на	 суседним	 поседима.	 Јер	 слава	 певача
Византинца	 расла	 је	 у	 очима	простог	 света.	 Био	 је	 цењен	 као
непогрешиви	врач,	тумач	снова,	травар	и	видар,	звездочатац	и
разбијач	урока.	Због	тога	су	себри	били	срећни	и	поносили	су
се	својим	новим	господарем.



Певач	 је	 без	 двоумице	 поставио	 на	 своме	 поседу	 за
надзорника	Дебелог	Мршевића;	а	Митра	Дангубу	Држао	је	крај
себе	да	му	буде	нека	врста	телесне	заштите.	Бивши	себар	имао
је	да	мотри	на	многобројне	посетиоце	из	далеких	крајева	који
су	 долазили	 певачу	 ради	 врачања.	 И	 Дангуба	 је	 мотрио,
особито	на	себре	из	околине	Крушевца	и	Сталаћа,	где	 је	било
подручје	рада	такође	чувене	и	славне	баба	Ице.	Певач	се	бојао
да	га	баба	не	отрује	или	му	не	потури	урок.	Због	тога	је	био	на
опрези	смишљајући	како	да	организује	контранапад.	Баба	Ица
је	са	своје	стране	стрепела	да	јој	је	Византинац	набацио	болест
трескавицу,	 јер	 је	у	последње	време	осећала	да	 јој	дрхте	руке
кад	прима	новац	од	себарских	жена	или	кад	им	враћа	кусур.

Тако	 су	 два	 мајстора	 погађача,	 радећи	 свако	 на	 свом
подручју,	стрепела	један	од	другог.

Међутим,	 на	 жељу	 и	 наваљивање	 певача	 Византинца,
Мршевић	и	Дангуба	су	се	оженили	себаркама.	Стрелац	је	узео
девојку,	а	дебели	Мршевић	удовицу.	Обојица	су	се	на	певачеву
поседу	окућили	и	навикли	се	да	као	хрчкови	грабе	шта	дохвате
и	да	вуку	у	своју	кућу.

И	 Милош	 Обилић	 се	 вратио	 на	 свој	 посед	 крај	 реке
Бјелице.	Певач	Византинац,	иако	не	баш	блиски	сусед,	често	је
посећивао	 витеза	 и	 певао	 му	 уз	 пратњу	 лауте	 витешке	 и
шаљиве	песме.

Једнога	дана	код	Милоша	Обилића	искупили	су	се	његови
пријатељи,	 браћа	 Мусићи,	 Оливеровићи,	 Милан	 Топлица	 и
Косанчић	Иван.

После	 обилатог	 ручка	 витези	 уз	 пехаре	 доброг	 вина
отпочеше	разговор.	Највише	се	говорило	о	победи	над	Турцима
код	 Плочника	 и	 града	 Копријана.	 Том	 приликом	 се	 сви
сложише	 да	 највећи	 део	 славе	 припада	 Рељи	 Крилатом,	 Југ-



Богдану	 и	 његовим	 синовима,	 Милошу	 Обилићу	 и	 себрима
Дамјана	од	Сталаћа.

—	Шта	 да	 се,	 осим	 похвала,	 каже	 о	 осталима?	 —	 рече
Лазар	Мусић.	—	Сви	су	се	борили…	Турцима	за	десет	година
неће	пасти	на	памет	да	наново	крену	овамо	с	војском.	Витезима
свака	 част!	 Они	 су	 ратници	 од	 заната.	 Њиховим	 људима
признање!	 Сви	 су	 се	 трудили	 да	 се	 покажу	 пред	 својим
старешинама.	Али	 себри	 од	Сталаћа!	 Гледао	 сам	шта	 раде.	У
чуду	бих	се	крстио	да	сам	имао	времена!	Господе,	какав	јуриш
и	 каква	 прибраност!	 Они	 су	 тукли	 по	 Турцима	 као	 да	 млате
пасуљ!	 Али	 признаћете,	 браћо	 моја,	 да	 је	 певач	 Византинац
превазишао	 све!	 Његова	 последња	 улога	 стотинара	 у	 турској
војсци	 и	 бекство	 у	 одсудном	 тренутку	 достојни	 су	 древних
јунака!

—	И	хуља!	—	добаци	Крајимир.
—	 И	 хуља,	 свакако!	 —	 одврати	 млађи	 Мусић.	 —	 Али

признање	му	не	изостаје.
—	Ухода!	Недостојна	улога!	—	рече	Стефан	Мусић.
—	Недостојна,	 али	 врло	 корисна!	—	одврати	његов	 брат.

—	 Извештаји	 ухода,	 донета	 на	 време,	 толико	 су	 пута	 били
главни	узрок	победе.

—	 Истина	 је	 —	 рече	 Милош	 Обилић.	 —	 И	 у	 нашем
случају	 то	 се	 потврдило.	Да	нисмо	најпре	 дознали	 од	 сулудог
витеза	да	су	Турци	дигли	табор	и	кренули	у	војни	поход	и	да	то
певач	 није	 потврдио,	 питање	 је	 где	 би	 се	 Турци	 зауставили.
Његова	храброст	равна	је	величини	услуге	коју	нам	је	учинио.

Међутим,	 разговор	 пређе	 на	 витеза	 луталицу	 и	 његовог
пратиоца,	босоногог	калуђера	ходочасника.

—	Видео	сам	свако	чудо,	али	ово	превазилази	све!	—	рече
Милан	Топлица.	—	Заповедник	Копријана	и	ратници	око	њега,



гледајући	шта	 тај	 човек	 ради,	 заборавили	 су	 на	 битку.	 Све	 је
било	запрепашћено	од	чуда.	Дивили	смо	се	слушајући	песме	о
лутајућим	витезима.	Били	смо	уверени	да	певачи	измишљају	и
преувеличавају	њихова	дела…	А	сад,	пред	нашим	очима	као	да
је	 васкрсао	 један	од	њих	и	 запрепастио	 све…	Пробио	 се	 кроз
Турке,	 стигао	 до	 града,	 узвикнуо	 нам	 поздрав	 и	 истим	 путем
вратио	се	и	нестао.

—	 Причали	 су	 ми	 себри	 који	 су	 се	 испред	 Турака
разбежали	по	шуми	да	су	видели	кад	 је	витез	кренуо	у	бој	—
рече	Иван	Косанчић.	—	За	 све	време	његов	пратилац	калуђер
клечао	 је	 испод	 једне	 букве	 на	 пропланку	 и	 гласно	 се	 молио
богу	 за	 спас	 свога	 верског	 штићеника.	 Кад	 се	 витез	 вратио,
помогао	му	је	да	сјаше,	почупао	му	из	ногу	стреле	и	одвео	га	на
поток	 да	 му	 испира	 ране.	 Витезова	 кљусина	 донела	 је	 преко
десет	 стрела	 у	 својим	 ногама	 и	 врату.	 Калуђер	 је	 мелемом
намазао	ране	и	коњу	и	господару…

—	Какав	ваљан	и	одан	пратилац!	—	рече	Крајимир.
—	Одан,	 још	како!	—	добаци	Лазар	Мусић.	—	Кад	сам	с

њим	 разговарао	 на	 пропланку,	 приметио	 сам	 добро	 набијену
кесу	 с	 новцем	 у	 његовим	 недрима.	 Сумњам	 да	 је	 калуђер
луталица	 могао	 стећи	 гомилу	 златника	 или	 сребрних	 перпера
просећи	 милостињу	 по	 Палестини,	 Византији,	 Тракији	 и
Бугарској.	Витез	се	бори,	напада	и	убија	Турке,	а	калуђер	иде	за
њим	 и	 чита	 мртвима	 заупокојене	 молитве	 пошто	 их	 најпре
опипа	по	недрима…

—	Лепо	и	похвално!	—	добаци	Стефан	Мусић.	—	Витез	и
калуђер	сигурно	намеравају	да	подигну	цркву?

—	 Свакако!	—	 одврати	 његов	 брат.	—	 Та	 ће	 црква	 бита
богоугодна,	јер	ће	бита	подигнута	новцем	дигнутим	с	људских
лешева;	а	да	не	помињем	што	сам	узгред	приметио	на	калуђеру



нос	модар	као	да	 га	 је	 у	 чивит	 замочио.	Узгред	да	поменем	и
две	мешине	обешене	о	седло	витезова	коња.	Сигуран	сам	да	се
у	њима	не	налази	света	водица	за	крштавање	безбожника.

—	Ти	си	безбожник!	—	насмеја	се	Дамјан	Оливеровић.	—
Твоје	злурадо	срце	и	ђаволске	очи	одвешће	те	право	у	пакао.

—	Ако	тако	треба,	нека	се	врши	воља	божја!	 Један	слуга
уђе	у	одају	и	јави	да	је	дошао	певач

Византинац	са	својим	пратиоцем.	Док	се	витези	пренуше,
певач	је	већ	ушао	у	одају.	Уз	њега	је	стајао	Дебели	Мршевић.

Витези,	већ	загрејани	вином,	заграјаше:
—	Ево	га	певач!	Носи	лауту!	Сад	ће	бита	песама!	Пехаре

овамо…
Певач	 седе,	 мало	 подаље.	 На	 крај	 клупе	 седе	 и	 Дебели

Мршевић.
—	Дошли	смо	пословно	—	рече	певач	стављајући	на	 сто

испред	себе	лауту.	—	Мој	надзорник	први	има	реч.
—	 Молба,	 молба	 је	 то	 —	 мешкољећи	 се	 на	 клупи	 рече

Мршевић.
—	 Молба?	 Унапред	 ти	 је	 испуњена!	 —	 викну	 Лазар

Мусић.	 —	 Говори,	 племенити,	 шта	 тишти	 твоје	 властеоско
срце?

—	 Освета,	 освета	 ми	 још	 увек	 притискује	 душу	 —
Мршевић	натеже	пехар	и	испи	га	до	дна.

—	Раздиру	га	седам	бесова!	—	добаци	певач.
—	Онда	у	манастир	с	њим!	—	рече	Дамјан	Оливеровић.
—	Најпре	код	вас,	најпре	код	вас…	—	добаци	Мршевић.
Откако	 је	 ушао	 у	 ред	 ниже	 властеле,	 дебели	 момак	 је

почетне	речи	у	разговору	увек	изговарао	по	двапут.	Да	ли	је	то
чинио	 из	 отмености,	 опрезности	 или	 из	 неког	 другог	 разлога,
непознато	је.



—	Шта	сад	хоћеш?	—	упита	Лазар	Мусић.
—	 Освету,	 освету…	 Дајте	 ми	 могућности	 да	 се	 светим!

Три	особе	за	срце	су	ме	ујеле:	жупан	Алтомановић,	његов	витез
Гаврило	и	Томанија…	Жупан	је	већ	кажњен	и	сад	слеп	окајава
своје	 грехе.	 Опакога	 Гаврила	 премлатили	 су	 себри…	 Али
Томанија	је	још	остала…

—	Шта	ћеш	с	њом?
—	Да	се	обрачунам…
—	Стој!	—	пресече	га	певач.	—	Ја	ћу	објаснити…	Дебели

је	у	оно	време	кад	су	беснели	Алтомановићи	дигао	од	Томаније
Свето	писмо	на	грчком	језику	и	продао	га	мени	за	два	сребрна
перпера…

—	Јевтино!	—	заврте	главом	Дамјан.
—	 Јевтино,	 али	 је	 момак	 најпре	 с	 корица	 скинуо	 златан

крст.	Ја	му	то	не	замерам.	Онда	му	се	могло,	 јер	 је	био	себар.
Сад	то	не	би	учинио.

—	Не	бих!	Не	бих	—	затрепта	Мршевић.
—	Не	 би,	 не	 би,	 ако	 ти	 не	 би	 пало	 шака!	—	 насмеја	 се

млађи	Мусић.
—	 Е	 —	 настави	 певач	 —	 због	 те	 крађе	 Томанија	 је	 у

тамници	 истукла	 несрећног	 момка.	 Сад	 жели	 да	 се	 освети	 за
добијене	батине.

—	Од	тога	посла	нема	ништа!	—	рече	Дамјан.	—	Томанија
је	постала	калуђерица	и	сад	је	под	божјом	заштитом.

—	Тако	је!	—	сложи	се	Лазар	Мусић.	—	Покушај	да	тучеш
богоугодну	 жену!	 Калуђери	 и	 манастирски	 момци	 рашчупаће
те,	па	ће	перје	да	лети	на	све	стране!

—	 Шта	 ми	 онда	 остаје?	 —	 обори	 главу	 Мршевић.
Алтомановић	ослепљен,	Гаврила	премлатили	себри,	а	Томанија
под	манастирском	заштитом!



—	 Моли	 се	 богу	 за	 спасење	 њихових	 душа	 —	 рече
Крајимир.

Дебели	Мршевић	испи	још	један	пехар,	поклони	се	и	пође.
На	вратима	се	окрете	и	добаци:

—	У	праву	сте,	часни	витези…	У	праву	сте…	Али	нећу	се
молити	за	спасење	њихових	душа!

—	Као	што	видите,	у	праву	смо,	а	чини	ми	се	и	он!	—	рече
Лазар	Мусић.

—	Нећу	га	гонити	да	се	моли	богу	за	душе	својих	злотвора
—	 рече	 певач	 удешавајући	 жице	 на	 лаути.	—	 Него,	 сад	 ћете
чути	песму	о	једном	славном	витезу	који	се	на	изузетан	начин
борио	с	Турцима	—	додаде.

С	 лауте	 одјекнуше	 звуци	 и	 песма	 отпоче.	 Грохотан	 смех
витезова	пропрати	прве	стихове.

Византинац	је	певао	о	Мргуду	Шеви:	како	је	мали	витез	на
голему	 коњу	 кренуо	 у	 битку.	 О	 седлу	 су	 му	 висиле	 четири
торбе:	 две	 напуњене	 каменицама,	 а	 две	 псовкама,	 клетвама,
јауцима	 и	 уздасима.	 Каменицама	 је	 гађао	 своје	 ратнике	 да	 се
добро	 боре,	 а	 псовкама	 и	 клетвама	 засипао	 је	 Турке.	 Јауке	 и
уздахе	употребљавао	је	кад	би	каменица	промашила	или	клетва
отишла	у	ветар.	На	крају	битке	мали	витез	скочио	је	с	големог
коња	и	стао	да	броји	чворуге	на	главама	својих	ратника	које	су
погодиле	каменице,	и	мртве	Турке	који	су	попадали	под	кишом
псовки	и	клетава.

Витези,	 смејући	 се,	 стадоше	 славити	 и	 певача	 и	 малог
витеза,	 Мргуда	Шеву.	 Међутим,	 један	 момак	 утрча	 у	 одају	 и
довикну:

—	Гласник	од	кнеза	Лазара!
Витези	се	пренуше,	уозбиљише	се	и	стадоше	се	згледати.
Гласник	утрча	у	одају.	Задихан	од	умора	и	узбуђења,	рече.



—	Доносим	радосну	вест…	Пресветли	кнез	Лазар,	у	жељи
да	 и	 вас,	 часни	 витези,	 обрадује,	 јавља	 вам	 да	 је	 босански
војвода	Влатко	Вуковић	потукао	Турке	у	великој	бици…

Витези	поскакаше:
—	Кад?	Где?	Реци	опширније!	—	завикаше.
—	Пре	 четири	 дана…	у	Босни,	 код	 Билећа…	Више	 томе

ништа	не	бих	могао	да	додам…
Преморени	гласник	спусти	се	на	клупу.	Певач	му	тутну	у

руке	пун	пехар	вина.
Док	 су	 се	 радосни	 витези	 грлили	 и	 љубили,	 гласник,

испивши	пехар,	рече:
—	 Још	 нешто…	 Мислим	 да	 се	 турски	 војсковођа	 зове

Лала-Шахин.
—	Шахин!?	—	узвикну	Милош	Обилић.	—	Лала-Шахин,

победник	на	Марици!	Код	Плочника	је,	уз	остале	емире,	добро
извукао,	а	сад	је	изгледа,	дотучен!

—	 Сигурно!	 —	 добаци	 Лазар	 Мусић.	 —	 Најспособнији
Муратов	 војсковођа!	Пошто	 је	 пропао	 у	Србији,	 отишао	 је	 да
тражи	срећу	у	Босни	и	налетео	на	Влатка	Вуковића	као	чума	на
чешагију!

Грохотан	 смех	 заори	 се	 у	 одаји.	 Пехари	 се	 наново
напунише,	 звекнуше	 и	 испразнише	 се.	 У	 кући	 Милоша
Обилића	весеље	је	изнова	отпочело.

	



Глава	двадесет	четврта

	
	

Пораз	 турске	 војске	код	Билећа	изазвао	 је	међу	 српским
велможама	 велику	 радост.	 После	 првих	 вести	 о	 победи
Босанаца	 стизале	 су	 друге	 и	 треће,	 опширније.	 Насупрот
уобичајеним	 преувеличавањима	 кад	 су	 у	 питању	 победа	 или
пораз,	овога	пута	последње	вести	надмашиле	су	прве,	јер	се	на
крају	дознало	да	је	турска	војска	не	поражена,	него	уништена.
Заповедник	Лала-Шахин	једва	је	успео	да	се	спасе	са	неколико
десетина	коњаника.

После	битке	код	Плочника	Муратов	емир	Хајредин	напао
је	Солун,	заопколио	град	и	нагнао	га	на	предају.	У	исто	време
Евренос-беј,	 измоливши	 милост	 од	 султана,	 диже	 војску	 и
преузе	 поход	 на	 Византију.	 Искусни	 ратник	 и	 војсковођа	 без
много	 муке	 продре	 до	 Епира	 и	 примора	 деспота	 Исаила	 да
призна	 турску	 власт.	 Тако	 су	 два	 Муратова	 емира	 омогућила
турским	четама	да	се	пребацују	у	Албанију,	а	одатле	у	Босну	и
Херцеговину.	 Узалуд	 су	 Балшићи	 улагали	 напоре	 да	 спрече
турску	 најезду.	 Постављајући	 заседе	 и	 чинећи	 препаде,	 нису
много	 наудили	 турској	 војсци,	 а	 њихови	 ратници	 губили	 су
снагу	 и	 самопоуздање.	 У	 првом	 већем	 сукобу	 с	 Турцима	 у
Албанији	Балша	Балшић	изгуби	и	битку	и	живот.

Те	 околности	 су	 учиниле	 да	 су	 турски	 ратници	 скоро
несметано	стизали	чак	до	Хума,	палили,	пљачкали,	убијали	и	с
гомилама	 робова	 враћали	 се	 истим	 путем.	 Ужаснуто
становништво	 безобзирце	 стаде	 напуштати	 своје	 домове	 и



бежати	према	Дубровнику.	Краљ	Твртко,	појачавши	Стон,	град
и	 тврђаву,	 са	 хиљаду	 ратника,	 одреди	 прихватилиште
многобројним	бегунцима	који	су	свакодневно	стизали	с	југа.

Највећи	 поход	 преузео	 је	 Муратов	 емир	 Лала-Шахин	 и
стигао	до	реке	Неретве,	 где	турска	нога	до	тада	није	крочила.
Мада	 су	 ишли	 уобичајеним	 путем,	 турски	 ратници	 су	 у	 току
надирања	правили	скретања	десно	и	лево,	пустошећи	и	робећи
и	по	забаченим	крајевима	Босне	и	Херцеговине.

Међутим,	иако	је	свима	пало	у	очи	да	никаква	војска	и	не
покушава	 да	 им	 стане	 на	 пут,	 самоуверени	 и	 бахата	 турски
ратници	 нису	 томе	 придавали	 важност.	 Гонећи	 испред	 себе
неколико	 хиљада	 робова	 и	 крда	 крупне	 и	 ситне	 стоке,	 Турци
ударише	натраг.

Пораз	 су	претрпели	у	 једном	теснацу	код	Билећа.	Влатко
Вуковић,	 најспособнији	 војвода	 краља	 Твртка,	 поставио	 је
заседу	и	сатро	целокупну	турску	војску.

Док	 су	 витези	 и	 ратници	 славили	 и	 другу	 победу	 над
Турцима,	кнез	Лазар,	Боровина	Вукашиновић,	Вук	Бранковић	и
друге	велможе	српске	забринуто	су	климали	главом	и	згледали
се.	 Знали	 су	 они	 колико	 је	 султану	 Мурату	 важно	 да
загосподари	Балканским	полуострвом	и	били	су	уверени	да	до
одсудне	битке	између	Срба	и	Турака	мора	доћи.	Њихова	брига
временом	 пређе	 на	 витезе,	 војне	 старешине,	 па	 и	 на	 просте
ратнике.	И	све	се	даде	на	припремање	и	ишчекивање.

Мурат	 и	његови	 прослављени	 емири	 односили	 су	 победе
на	 многим	 бојним	 пољима.	 С	 друге	 стране,	 кнез	 Лазар	 са
својим	витезима	 тукао	 је	 емире.	Али	два	 владара	ниједном	се
нису	 сукобила.	 Дивећи	 се	 један	 другом	 и	 прибојавајући	 се,
обојица	 прионуше	 да	 обнављају	 и	 попуњавају	 сваки	 своју
војску	и	да	регрутују	нове	ратнике.



Прошло	 је	три	године	од	битке	на	Плочнику.	За	то	време
турски	 султан	 није	 се	 усуђивао	 да	 учини	 нов	 војни	 поход	 на
Србију,	 мада	 му	 је	 из	 Бугарске	 било	 најзгодније	 да	 наново
окуша	срећу	с	кнезом	Лазаром.	Место	тога,	слао	је	своје	емире
да	ратују	по	Византији,	Албанији	и	Босни.	Тако	се	десило	да	се
»истеривање	 страха	 из	 костију«	 турских	 ратника,	 место	 три
месеца,	протегло	на	три	године.

Доиста	 те	 године,	 1389,	 јуна	 месеца	 учесташе	 напади
турских	 ратника	 на	 српске	 предстраже	 које	 су	 будно	 пратиле
све	што	 се	 догађа	 с	 друге	 стране	 границе	 у	 бугарској	 земљи.
Ивану	Косанчићу,	 у	 сукобу	 с	 једним	 већим	 одредом	Евренос-
беја,	 пође	 за	 руком	 да	 ухвати	 »језик«,	 турског	 стотинара.
Ставивши	 га	 на	 муке,	 витез	 дознаде	 да	 се	 целокупна	 турска
војска	 слегла	 код	 Једрена	 и	 да	 султан	 Мурат	 намерава	 да	 је
лично	поведе	у	војни	поход.

Тако	се	обистинила	вест	која	 је	месец	дана	раније	 стигла
из	западних	земаља:	да	Турци	спремају	поход	на	Србију.	Вест
је	 донео	Крајимир	Оливеровић	из	Млетачке	Републике,	 где	 је
осам	дана	боравио	као	поклисар.

Војска	 султана	Мурата,	 због	 многобројног	 људства,	 масе
коња	 и	 камила	 и	 џелепа	 рогате	 марве,	 није	 се	 могла	 кретати
истим	путем	и	правцем.	Турске	старешине	поделиле	су	војску	у
две	 групе:	 прва	 је	 ударила	 уз	 реку	 Марицу	 на	 Пловдив	 и
ухватила	правац	преко	Бугарске,	спустила	се	низ	превоје	Старе
планине	и	поставила	табор	у	близини	града	Арвунија.	Та	војска
одређена	 је	 да	 препречи	 пут	 српским	 ратницима	 ако	 би	 пре
доласка	главнине	кренули	према	Приштини.

Међутим,	султан	Мурат	и	његови	синови,	Јакуб	челебија	и
Бајазит	 Муњевити,	 ишли	 су	 на	 челу	 главне	 турске	 војске.
Њихов	пут	је	водио	од	Једрена	на	Пловдив,	одатле	на	Самоков,



Дупницу,	 на	 реку	 Струму,	 на	 Велбужд,	 па	 преко	 превоја
Осоговских	планина	право	на	Кратово.

Константин	 Дејановић,	 турски	 вазал,	 свесрдно	 дочека	 у
граду	 султана	 и	 његове	 ратнике.	 Обавештен	 израније	 о
Муратовом	 војном	 походу,	 Дејановић	 је	 отворио	 све	 своје
магазе	 и	 целокупну	 залиху	 хране	 ставио	 на	 располагање
Турцима.	 Као	 покорни	 клетвеник,	 овај	 витез	 великодушно
понуди	султану	и	војну	помоћ.

У	Кратову	је	Мурат	примио	првог	поклисара	кнеза	Лазара.
{51}	 Поклисар	 је	 био	 Андрија,	 најпре	 стотинар	 код	 Дамјана
Оливеровића,	 затим	 заповедник	 града	 Копријана	 и	 најпосле
витез	кнеза	Лазара.

Кад	 султан	 и	 његови	 емири	 угледаше	 српске	 поклисаре,
помислише	 да	 кнез	 Лазар	 нуди	 предају.	 Смешећи	 се	 и
климајући	 главама,	 прихватише	 вођу	 и	 пустише	 га	 пред
Мурата.

Витез	 у	 сјајном	 оклопу	 и	 с	 кацигом	 у	 левој	 руци	 за
тренутак	 прелете	 погледом	 по	 редовима	 емира,	 капетана	 и
чауша,	 па	 се	 загледа	 у	 крупне	 зелене	 очи	 и	 чупаве	 веђе
султанове.

—	Говориш	ли	турским	језиком?	—	упита	Евренос-беј	на
српском.

—	 Не!	 —	 одврати	 поклисар.	 —	 Језике	 народа	 из	 Азије
нисам	учио…

—	Питај	 га	 шта	 нам	 доноси	 од	 свога	 господара	—	 рече
Мурат.

—	Мој	 господар,	 кнез	Лазар,	шаље	ме	 да	 вас	 питам	 због
чега	 сте	 дошли	 у	 нашу	 земљу	 и	 шта	 тражите	 —	 одврати
поклисар.

—	Зар	твој	господар	не	зна	због	чега	цареви	и	војсковође



чине	поход	на	туђе	земље?	Амурат,	син	Орканов,	долази	по	оно
што	му	Алах	поклања.

—	Зар	Алах	поклања	деци	својој	и	оно	што	није	његово?
—	насмеши	се	поклисар.

Кад	 емири	 чуше	 одговор	 српског	 витеза,	 ускомешаше	 се
севајући	очима.

—	Безбожник!	—	шкргутну	зубима	Тимурташ.
—	На	колац	га	треба	набити!	—	додаде	косооки	Сариџе.
Мурат	настави:
—	Алаху	припада	цео	свет.	Само	је	питаше	када	ће	његова

милост	 да	 се	 излије	 на	 правоверне.	 Он	 зна	 кад	 је	 прави
тренутак	да	милосним	даром	обрадује	своју	децу.

—	 А	 да	 ли	 Алах	 понекад	 хоће	 и	 да	 погреши?	—	 упита
поклисар.

Евренос-беј	му	приђе	и,	уздржавајући	гнев,	рече:
—	 Вређаш	 божанство!	 Причувај	 се,	 каурине,	 гнева

падишахова.	Не	дирај	у	свето	име	Алахово!
—	Свето,	нарочито	за	тебе,	јер	си	се	у	његово	име	одрекао

Христа!
Евренос-беј	пребледе	од	гнева.	Био	је	уверен	да	је	његово

грчко	порекло	заборављено.
—	 Најзад,	 реци,	 због	 чега	 си	 дошао?	 —	 понови	 Мурат

нестрпљиво.
Поклисар	 опет	 обиђе	 прави	 одговор:	—	 Алах	 вас	 је	 два

пута	 навео	 на	 странпутицу	 —	 рече.	 —	 Пре	 три	 године	 код
Плочника	и	прошле	године	код	Билећа.	О	томе	би	више	могли
рећи	 велики	 везир	Али-паша	 и	 емир	Лала-Шахин.	На	њих	 се
тада	излила	благодет	Алахова…	Мој	господар	жели	да	подсети
турске	војсковође	да	и	он	има	свога	бога,	а	исто	тако	и	храбре
ратнике	 који	 у	 рукама	носе	мачеве	 од	 доброга	 гвожђа	 а	 не	 од



воска.	То	је	циљ	моје	посете.	Напослетку,	дошао	сам	због	тога
да	вам	кажем	да	се	у	нашој	земљи	нико	не	плаши	ни	падишаха,
ни	емира,	ни	њихових	ратника.

—	Ово	је	свети	рат,	безбожниче!	—	Плану	Мурат.
—	 И	 за	 нас	 исто	 тако!	 —	 хладно	 одврати	 поклисар.	 —

Спремајте	 се	 за	 битку,	 кад	 сте	 већ	 због	 тога	 дошли.	 Мој
господар	поручује	вам	да	не	оклевате…

Мурат	 устаде	 и	 пође	 према	 поклисару.	 Емири,	 чауши	 и
капетани	 стадоше	 укрштати	 престрашене	 погледе.	 Султанов
гнев	за	њих	је	представљао	ужас.

—	Каурине	—	рече	Мурат	 савлађујући	 се	—	моји	преци,
владари	 Азије,	 поштовали	 су	 закон	 који	 штити	 поклисара.
Поштујем	га	и	ја,	иако	би	било	право	да	те	на	мукама	уморим
због	 дрских	 речи	 које	 си	 овде,	 пред	 царским	 величанством,
изговорио!	Иди	и	 реци	 своме	 господару	 да	 је	 падишах	Мурат
спреман	да	му	изађе	на	битку!

Евренос-беј	дрхтећим	гласом	дословце	преведе	султанове
речи.	Поклисар	се	благо	наклони,	окрете	се,	изађе	из	шатора	и
упути	се	према	својим	пратиоцима,	који	су	га	с	нестрепљењем
очекивали.

Не	 журећи,	 витез	 Андрија	 стиже	 до	 крчме	 у	 којој	 су
његови	 пратиоци	 оставили	 коње.	 Пошто	 су	 коњима	 дали
двоструки	 оброк	 јечма,	 српски	 ратници	 и	 сами	 седоше	 да
ручају.

Кад	 су	 се	 спремали	 да	 пођу,	 у	 крчму	 уђе	 заповедник
области	 и	 града	 Кратова,	 велможа	 Константин	 Дејановић.	 Он
приђе	вођи	поклисара	и	прекорно	рече:

—	Чуо	сам	о	твоме	дрском	понашању	пред	султаном…
—	И?	—	прекиде	га	Андрија.
—	Такав	начин	не	служи	на	част	ни	кнезу	Лазару,	ни	теби



као	витезу.
—	Ваљда	би	часније	било	да	сам	му	се	поклонио	до	земље

и	покорно	понудио	своје	услуге?
—	 Усудио	 си	 се	 да	 скрнавиш	 царско	 достојанство!	 —

плану	велможа.	—	Само	племенитост	великога	Мурата	спасла
те	је	од	смрти	на	мукама.

—	 Сасвим	 је	 у	 реду	 што	 браниш	 свога	 цара	 и	 величаш
његову	племенитост	и	достојанство.	А	што	га	ми	сматрамо	за
обичног	пљачкаша,	то	опет	спада	у	нашу	дужност.

Велможа	му	приђе,	унесе	му	се	у	лице	и	жмиркајући	рече:
—	Због	чега	си	дошао	овамо?
—	То	питај	свога	султана,	његовог	великог	везира	и	емире.

Они	ће	ти	рећи.
—	Ти	си	ухода!	—	тихо	рече	Константин,	а	рука	му	паде	на

балчак.
Андрија	стави	руке	на	кајас,	подиже	га	мало	и	пусти.	Врх

мача	звекну	о	камени	под.
—	Султан	Мурат	—	рече	—	уважио	је	моје	поклисарство,

и	саслушао	моје	речи.	Због	тога,	докле	год	сам	у	овом	граду	и	у
турској	 ордији,	 припадају	 ми	 сва	 права	 поклисара.	 Ко	 се
огреши	 о	 то	 освештано	 правило,	 може	 бити	 проглашен	 за
обичног	 убицу	 и	 изведен	 пред	 суд	 као	 разбојник…	Него,	 иди
своме	 и	 султану	 и	 помешај	 се	 међу	 децу	Алахову.	А	 мени	 се
жури	да	своме	господару	поднесем	извештај…

Док	 је	 велможа	 стајао	 запањен,	 витез	 Андрија	 изађе	 у
двориште,	где	су	га	његови	пратиоци	очекивали	крај	оседланих
коња.
	

*



	
Око	двадесет	хиљада	ратника	кнеза	Лазара	искупило	се	на

пространом	 пољу	 код	 Крушевца.	 Са	 свих	 страна	 чуло	 се
довикивање	 витеза	 пред	 полазак,	 тупкање	 коњских	 копита	 о
тврду	земљу	и	звуци	убојних	труба.	Напред	су	били	оклопљени
коњаници,	 иза	 њих	 кнежеви	 стрелци,	 па	 бескрајни	 низ	 кола
натоварених	храном	и	оружјем.	На	јутарњем	сунцу	блистали	су
се	 добро	 очишћени	 шлемови	 с	 белим	 перјаницама,	 оклопи	 и
љускасти	метални	покривачи	на	коњима.	Дуга	копља	са	сјајним
шиљцима,	окренута	пут	неба,	таласала	су	се	унедоглед.

Све	је	било	готово	за	покрет.
На	 зиду	 изнад	 јужне	 капије	 града	 стајали	 су	 поређани

трубачи,	осам	младића	обучених	у	чакшире	припијене	уз	ноге	и
плаве	блузе.	Били	су	истог	раста	и	имали	су	дугу	косу	која	им
је	 падала	 на	 врат	 и	 преко	 рамена.	 Све	 очи	 ратника	 на
Крушевачком	пољу	биле	су	упрте	у	њих	кад	у	једном	тренутку
дигоше	фанфаре	и	продорним	звуком	објавише	долазак	кнеза.

Кнез	 Лазар	 се	 појави	 на	 зиду	 и	 стаде	 на	 најузвишеније
место.	 Био	 је	 обучен	 у	 дугу	 хаљину	 љубичасте	 боје.	 Преко
десног	 рамена	 носио	 је	 пребачену	 широку	 траку	 од	 дамаста
украшену	 бисерима	 и	 драгим	 камењем,	 а	 о	 левом	 боку	 висио
му	 је	 кајас	 за	мач	оперважен	 златом	и	прошаран	рубинима.	У
руци	 је	 држао	 скиптар	 с	 двоструким	 крстом,	 поклон	 цара
Уроша.	На	глави	му	је	стајала	отворена	кнежевска	круна,	сва	у
злату	и	бисерима.

Десно	од	кнеза	стајао	 је	Вук	Бранковић,	а	лево	Боровина
Вукашиновић,	обојица	у	оклопима	и	под	шлемовима.

Гледајући	стаситу	и	блиставу	фигуру	на	узвишеном	месту,
витези	и	ратници	на	пољу	били	су	за	тренутак	очарани.	Онда	се
из	хиљаде	грла	проломи	поклич:



—	Живео	наш	кнез!
—	 Живео…	 Живео…	 Живео…	 —	 врати	 се	 одјек	 из

околних	шума	и	дубрава.
Кнез	Лазар	десном	руком	подиже	скиптар:
—	У	знаку	крста!	—	рече.
—	У	знаку	крста!	—	поновише	пратиоци	око	њега.
—	У	знаку	крста!	—	заори	се	из	хиљаде	грла	у	пољу.
—	За	Србију!	За	Србију!	За	Србију!	—	одјекнуше	повици.
Кнез	махну	левом	руком.	Трубач	на	 високој	 кули	 засвира

покрет.	Заставе	у	пољу	дигоше	се,	копља	се	заталасаше	и	војска
крену	према	Косову.

Јужна	 капија	 на	 граду	 била	 је	 широм	 отворена	 и	 мост
преко	 јарка	 спуштен.	Ту,	 при	 излазу,	 стајала	 је	 чета	 кнежевих
пратилаца.	 Ратници	 су	 сваки	 свога	 коња	 држали	 за	 вођице
очекујући	 да	 се	 кнез	 појави.	 Браћа	 Мусићи,	 Оливеровићи,
Милош	Обилић,	Иван	Косанчић	и	Милан	Топлица	стајали	су	у
хладу	 и	 тихо	 разговарали.	 Повремено	 је	 из	 групе	 избијао
пригушен	смех	и	повици	одушевљења.	Међу	витезима	био	је	и
певач	 Византинац.	 Он	 је	 заволео	 српске	 витезе	 и	 у	 последње
време	није	се	одвајао	од	њих.

—	И	ја	сам	витез	и	вама	раван	—	говорио	је.	—	Захтевам
од	вас	да	ми	узвраћате	поштовање	као	pares	erga	parem.{52}

И	витези	су	га	прихватили.
Разговарајући	 о	 боју	 који	 им	 предстоји,	 о	 Турцима,

султану	 и	 емирима,	Лазар	Мусић	 напомену	 да	 би	 било	 добро
послати	поклисара	у	Муратов	табор.

Поклисара	уходу!	—	насмеја	се	Дамјан	Оливеровић.
—	 Погодио	 си!	 Сваки	 поклисар	 је	 ухода	 ако	 се	 они	 у

противничком	табору	не	сете	да	му	мараму	завежу	преко	очију.
—	 Истина	 је!	 —	 рече	 Милош	 Обилић.	 —	 Требало	 би



послати	некога	да	бар	види	каква	им	је	војска.
—	 Тешко	 је	 наћи	 човека	 Аргусових	 очију{53}	 —	 додаде

певач.	—	Можда	бих	ипак	могао	ја?
—	Ти?	—	викну	Лазар	Мусић.	—	Турци	би	те	одрали	као

јарца.
—	Имам	човека	за	тај	посао	—	рече	Дамјан	Оливеровић.
—	Где	ти	је?
—	Ево	га	међу	кнежевим	пратиоцима…	Хеј,	Андрија!	—

викну.
Бивши	заповедник	Копријана	приђе.
—	Треба	нам	поуздан	човек	за	поклисара	—	рече	Дамјан.
—	Ево	ме!	Куда	треба	да	идем?
—	Право	у	турски	табор.
—	 Треба	 ли	 да	 убијем	 султана,	 или	 шта?	 Међутим,

ратници	се	ускомешаше.	Кнез	Лазар,
у	 оклопу	 и	 под	 шлемом,	 прилазио	 је	 капији.	 За	 њим	 су

ишла	два	сеиза	и	штитоноша.
—	 Јунаци,	 јесмо	 ли	 спремни	 за	 полазак?	—	 смешећи	 се

рече	кнез.
—	Спремни	 смо.	Само	да	 се	 бацимо	у	 седла!	—	одврати

певач.	 —	 Али	 пре	 тога	 молимо	 твоју	 милост	 за	 дозволу	 да
пошаљемо	поклисара	у	турски	табор.

—	Чему	то?	—	зачуди	се	кнез.
—	Да	мало	зађе	међу	Турке…	—	одврати	Иван	Косанчић.
—	И	да	погледа	какви	су	им	ратници…	—	додаде	Милош

Обилић.
—	Ипак	султану	треба	однети	моју	поруку	—	рече	кнез.	—

А	ја	с	њим	не	желим	да	водим	никакве	разговоре,	осим	мачем.
—	 То	 бар	 није	 тешко!	 —	 умеша	 се	 млађи	 Мусић.	 —

Поклисар	 може	 рећи	 Мурату	 да	 га	 с	 радошћу	 очекујеш	 на



бојном	пољу.
—	 То	 може!	—	 насмеши	 се	 кнез.	—	 Имате	 ли	 погодног

човека	за	тај	посао?
—	Имамо!	—	рече	Мусић.	—	Само	је	једног	таквог	родила

мајка!	Ево	га!
—	А!	Витез	Андрија!	—	изненади	се	кнез.	—	У	Вучитрну

ћеш	добити	мој	печат	и	можеш	поћи	право	Мурату…	Реци	му
да	се	много	не	премишља,	него	нека	што	пре	пође	у	битку.	И	не
заборави	да	му	кажеш	да	га	се	овде	код	нас	нико	не	плаши…

Према	капији	су	ишли	кнегиња	Милица,	Оливера,	Стефан
и	Вук.	За	њима	дођоше	са	својим	пратиоцима	Вук	Бранковић	и
Боровина	Вукашиновић.

—	Опроштај	 пред	полазак!	—	рече	 кнез	 грлећи	 кнегињу.
Пољубивши	Оливеру	и	Вука,	обрати	се	Стефану:

—	И	 теби,	 сине,	 збогом!	—	рече	 грлећи	 га.	—	Ако	 се	не
вратим	с	Косова,	цео	терет	пораза	пашће	на	твоја	плећа.	Прими
га	 хришћански	 и	 носи	 га	 ради	 спаса	 нашег	 народа!	 Оливера
заплака.	Дрхтавим	гласом	кнез	настави:

—	Не	заборави	да	си	мој	син!	Ходај	усправно	и	поносито!
Гледај	свакоме	право	у	очи	и	не	поклекни	ако	те	спопадне	беда.
Јер	прави	витез	треба	да	умре	мушки,	усправне	главе	и	чиста
срца!

Кнезу	се	заблисташе	сузе	у	очима.	Сеиз	му	приведе	коња.
Док	су	се	витези	поздрављали	с	кнегињом	љубећи	јој	руке,

кнез,	бацивши	се	у	седло,	довикну:
—	Остављам	вас	под	заштитом	господа!	Он	нека	бди	над

вама!
Кнез	Лазар	потера	коња	према	капији.	Витези	се	сврсташе

по	четири	у	реду	и	кренуше	за	њим.
Загрливши	своје	најмлађе	дете,	Оливеру,	кнегиња	Милица



журно	 пође	 уз	 степенице	 да	 са	 високог	 зида	 баци	 последњи
поглед	за	кнезом	Лазаром	и	његовим	витезима.	Машући	белом
марамом	за	поворком,	кнегиња	у	једном	тренутку	виде	како	се
низ	бледо	лице	младога	Стефана	сливају	сузе.

—	Бог	нека	штити	праведне!	—	рече	јецајући.
Мост	се	на	граду	лагано	подизао,	велика	двокрилна	капија,

окренута	према	југу,	затвори	се	шкрипећи.
	

*

	
Обавештен	 преко	 ухода	 да	 се	 српска	 војска	 утаборила

недалеко	 од	 града	 Вучитрна,	 код	 цркве	 Самодреже{54},	 султан
Мурат	 напусти	 Кратово	 и	 похита	 према	 северу;	 Прешавши
Криву	 реку,	 Пчињу	 и	 Јужну	 Мораву,	 огромна	 турска	 војска
удари	 на	Прешево	 и	Биначку	Мораву,	 јер	 су	 емири	 уверавали
султана	да	је	могуће	одсећи	од	војске	кнеза	Лазара	град	Скопље
и	 у	њему	 осам	 хиљада	 коњаника	Димитрија	Војиновића.	Али
искусни	 српски	 војсковођа,	 оставивши	 у	 граду	 јаку	 посаду,
измаче	 благовремено	 испред	 турске	 најезде.	 Исти	 случај
поновио	се	и	код	Приштине.	Неколико	заповедника	војске	Вука
Бранковића,	 оставивши	 пешадију	 да	 брани	 град,	 дигоше
хиљаду	 и	 двеста	 коњаника	 и	 кренуше	 према	 Вучитрну	 да	 се
прикључе	 главнини	 свога	 господара.	 Оклопљени	 српски
коњаници,	не	журећи,	ишли	су	према	северу	као	да	не	маре	што
им	се	турска	војска	скоро	за	петама	налази.	Прешавши	речицу
Бутоваш,	 ови	 ратници	 превалише	 брдо	 Мазгит	 и	 код
Газиместана	 налетеше	 на	 извиђачки	 одред	 Евренос-беја.
Четири	 стотине	 турских	 ратника	 уништено	 је	 до	 последњег



човека.
Султан	 Мурат,	 искаливши	 на	 емирима	 свој	 гнев	 због

закашњења,	нареди	да	војска	успори	ход	и,	идући	лагано,	стиже
на	Косово	поље	скоро	у	исто	време	кад	и	Иђат-паша	и	Карасија
Ајна-бег	с	војском	која	је	била	утаборена	код	града	Арвуни.

Окружен	 најистакнутијим	 војсковођама,	 Мурат	 постави
главни	 стан	 на	 падини	 брда	 Мазгит,	 код	 Газиместана.	 Његов
големи	 шатор	 окруживали	 су	 ратници	 из	 племена	 Јокијана.
Изабрани	 и	 поуздани,	 они	 су	 били	 одређени	 да	 у	 току	 битке
буду	телесна	стража	султанова.

Турска	војска	кретала	се	по	утврђеном	плану	и	несметано
стигла	до	Лаба,	једине	реке,	осим	Ситнице,	између	Приштине	и
Вучитрна	која	није	газна.

Султан	 Мурат,	 указујући	 важност	 својим	 синовима,
обојицу	 је	 поставио	 за	 заповеднике.	Десно	 крило	 своје	 војске
поверио	 је	 Бајазиту	 Муњевитом,	 а	 лево	 Јакубу	 челебији.
Бајазит	 је	 био	 на	 челу	 румелијских	 трупа.	 Уз	 њега	 је	 султан
ставио	 најспособније	 своје	 емире:	 Евренос-беја,	 Курд-агу,
Јакши-бега	и	Балабан-агу.	Иза	Јакуба	су	стајале	трупе	из	Азије,
а	 уз	 њих	 Сариџе-паша,	 Тавуџ-балабан,	 Карасија	 Ајна-бег	 и
Иђат-паша.	 На	 десни	 бок	 Јакуб-челебије	 султан	 је	 поставио
јањичаре,{55}	који	ће	и	њему	служити	као	претходница,	пошто
је	 Мурат	 одлучио	 да	 с	 везиром	 Али-пашом	 и	 емиром
Тимурташ-бегом	лично	поведе	у	битку	центар	турске	војске.

Тако	је	било	предвиђено	и	чете,	како	су	стизале,	тако	су	се
по	пространој	равници	смештале.

На	 свим	 странама	 лепршале	 су	 заставе	 у	 свим	 бојама	 и
полумесецом	 на	 јабуци	 од	 копља.	 Једина	 бела	 с	 исписаним
златним	 словима	 била	 је	 застава	 целокупне	 војне	 силе.
Пободена	 испред	 султановог	 шатора,	 била	 је	 видљива	 и	 са



најудаљенијих	тачака.	Пред	њом	су	се	ратници	клањали	и	за	њу
гинули	називајући	је	»алемисанџак.«

Застава	црвене	боје	припадала	је	дворској	коњици;	зелена
и	црвена	јањичарима	дворске	пешадије;	жуто-црвена	пешадији
итд.

Осим	 регуларне	 војске,	 анадолске{56}	 и	 румелијске{57},	 у
турској	ордији	било	је	безброј	бескућника,	шићарџија,	одбеглих
робова	 и	 скитница	 свих	 боја	 и	 нација.	Међу	 ратницима	 су	 се
могли	 видети	 сарахори,	 ахандије,	 и	мартолози,	 дивљи	 номади
Јуруци	и	Коњари{58}	из	Мале	Азије,	добровољци	из	Кипчака	и
Ђурђијанске	и	Курди	с	обала	реке	Тигра	у	Месопотамији.

Једни	су	ишли	као	добровољци	на	заузданим	и	оседланим
коњима	 које	 су	 им,	 по	 султанову	наређењу,	 давали	мазули{59};
други	су	били	пешаци	наоружани	големим	луковима,	ножевима
или	 кривим	 сабљама.	 Они	 су	 били	 измешани	 са	 асапима,{60}
регуларном	 пешадијом	 турском;	 трећи,	 презрени	 и	 одбачени,
вукли	су	се	за	војском	као	чопор	прегладнелих	паса,	крали	све
што	им	до	руку	дође	и	тукли	се	између	себе	о	плен.	Пошто	су
били	 ван	 закона,	 њих	 су	 убијали	 турски	 ратници	 не
одговарајући	ником	због	тога.

На	 великом	 саветовању,	 одржаном	 у	 султановом	 шатору,
донета	 је	 одлука	 да	 се	 одбаци	 уобичајени	 начин	 стављања
камила	испред	бораца,	него	да	се	истуре	стрелци,	како	би	се	на
њих	сручила	прва	навала	оклопљених	српских	коњаника.
	

*

	
Српска	 војска	 утаборила	 се	 на	 пространом	 пољу	 од	 реке



Самодреже	 до	 ушћа	 Лаба	 у	 Ситницу.	 Тридесет	 и	 пет	 хиљада
оклопљених	 коњаника	 и	 пешака	 слегло	 се	 ту	 из	 свих	 делова
Србије,	Македоније	и	Босне.	Заповедник	Димитрије	Војиновић
довео	 је	 војску	 састављену	 од	 Шумадинаца,	 Подунаваца	 и
Подринаца.	Под	 Југ-Богданом	били	 су	Косовци,	Овчепољци	и
Арвуњани;	а	за	Вуком	Бранковићем	ишли	су	ратници	с	јужног
дела	 Косова,	 из	 Метохије	 и	 области	 реке	 Дрима.	 Влатко
Вуковић	довео	је	Босанце,	Хумљане	и	Зећане.	Уз	њега	је	пошао
на	 Косово	 хрватски	 витез	 Иваниш	 Хорват	 Палижна	 са	 добро
опремљеном	и	одабраном	 	групом	оклопљених	коњаника.	Над
свима	 је	 био	 главни	 заповедник	 кнез	 Лазар.	 Он	 се	 ставио	 на
чело	 ратника	 из	 Моравске	 Србије	 и	 Топлице.	 Стефан	 Реља
Крилати,	Ђураћ	Страцимировић,	кога	су	себри	назван	Бановић
Страхиња,	 и	 Дамјан,	 војвода	 од	 Сталаћа,	 припадали	 су
кнежевој	групи	као	главна	ударна	снага.

Вук	 Бранковић	 је	 говорио	 да	 је	 он	 сам	 са	 својим
оклопљеним	 коњаницима	 у	 стању	 да	 разбије	 Турке	 и	 да	 их
нагна	у	бекство.	Али	кнез	Лазар,	не	обзирући	се	на	хвалисање
свога	зета,	одлучи	да	сазове	скуп	најистакнутијих	витезова,	да
заједнички	 донесу	 одлуку	 о	 распореду	 српске	 војске	 и	 да
израде	план	битке.

До	 тада	 је	 сваки	 сукоб	 с	 Турцима	 имао	 карактер	 светог
рата.	 Због	 тога	 кнез	 предложи	 да	 се	 пре	 поласка	 у	 битку	 сви
српски	 ратници	 причесте	 у	 цркви	 Самодрежи.	 После	 тога,
одлучено	 је	 да	 се	 препусти	 Турцима	 да	 први	 отпочну	 битку.
Због	 тога	целокупна	 српска	 војска	 треба	да	 се	 распореди	дуж
десне	 обале	 Лаба	 како	 би	 између	 себе	 и	 непријатеља	 имала
реку.

Том	приликом	решено	је	да	се	десно	крило	ослони	на	реку
Ситницу.	 За	 заповедника	 на	 том	 месту	 одређен	 је	 Димитрије



Војиновић	с	коњицом	и	пешадијом.	Њему	су	припадали	витези
Милош	 Обилић,	 Иван	 Косанчић,	 Милан	 Топлица	 и	 Павле
Орловић.

Лево	 крило	 поверено	 је	 Влатку	 Вуковићу	 и	 босанским
ратницима	 који	 су	 годину	 дана	 раније	 потукли	 Турке	 код
Билећа	 и	 стекли	 бесмртну	 славу.	 Крај	 њих	 је	 одређено	 место
хрватским	 коњаницима	 под	 Иваном	 ;	 Хорватом.	 Испред	 тог,
левог	 крила,	 осим	 реке	 Лаба	 налазила	 се	 као	 препрека	 и
пространа	мочвара.

Распоред	 за	 битку	 правио	 је	 кнез	Лазар.	 Кнез	 је	 говорио
разложно,	 не	 повишавајући	 тон,	 али	 сви	 витези	 осећали	 су
његову	чврсту	одлуку	која	не	дозвољава	примедбе.

—	 На	 реду	 је	 резервна	 војска	 —	 рече	 кнез.	 —	 Осам
хиљада	 коњаника,	 одабраних	 ратника	 Вука	 Бранковића,
оставићемо	 иза	 главног	 фронта,	 на	 јужној	 падини	 планине
Грдеч.

Осмехнувши	се,	кнез	додаде:
—	Тако	ће	се	нашем	славном	витезу	Бранковићу	испунити

жеља	 да	 разбије	 Турке	 и	 да	 их	 нагна	 у	 бекство.	Ударна	 снага
његових	 коњаника	 је	 страховита.	 Ако	 у	 датом	 тренутку
Бранковићеви	 ратници	 јурну	 на	 турски	 бок,	 здрузгаће	 га,
разбити	и	уништити.

Кнежев	поглед	за	тренутак	пређе	преко	лица	витезова,	али
ни	на	једном	не	примети	ни	знаке	протеста,	ни	одобравања.

—	Уверен	—	 сам	—	 настави	 кнез	—	 да	 ће	 у	 току	 битке
највећи	 окршај	 бити	 у	 средишном	делу	 наше	и	 турске	 војске.
Тај	део	борбеног	реда	узимам	на	себе.	Желим	да	око	мене	буду
моји	 сестрићи	 браћа	 Мусићи,	 Стефан	 и	 Лазар,	 Југ-Богдан	 са
својим	 синовима,	 браћа	 Оливеровићи,	 Крајимир	 и	 Дамјан,	 и
Боровина	Вукашиновић.



У	 уторак	 15.	 јуна,	 пред	 излазак	 сунца,	 српски	 ратници
отпочели	 су	 да	 се	 причешћују.	 У	 реду	 и	 тишини	 витези	 су
остављали	оружје,	шлемове	и	кациге	у	порти	и	један	за	другим
улазили	 у	 цркву	 и	 примали	 причест	 од	 патријарха	 Јефрема	 и
четири	 митрополита.	 Благословени	 и	 духовно	 очишћени,
ратници	су	одлазили	сваки	у	своју	групу.	Вође	су	се	стављале
на	чело	одреда	и	водиле	их	на	место	које	им	је	по	плану	било
одређено.

Браћа	Мусићи	и	Оливеровићи,	иако	су	се	причестили	међу
првима,	остали	су	у	црквеној	порти,	пошто	су	издали	наређења
својим	стотинарима	куда	ће	да	поведу	ратнике.	Витези	су	хтели
да	 се	 опросте	 с	 пријатељима	 Обилићем,	 Косанчићем	 и
Топлицом.

Кад	три	витеза	изађоше	из	цркве,	Лазар	Мусић,	грлећи	их,
рече:

—	Седам	витеза	кнеза	Лазара	овога	пута	биће	раздвојени.
Тројица	иду	на	десно	крило,	 а	четворица	у	центар.	Жао	ми	 је
што	се	нећемо	борити	напоредо.	Али	надам	се	да	ћемо	имати
прилике	или	да	се	сретнемо	у	бици,	или	после	битке…

—	Или	на	оном	свету	—	насмеја	се	Милош	Обилић.
—	 Спремни	 смо	 и	 за	 сусрет	 такве	 врсте!	 —	 додаде

Крајимир.
Док	 су	 се	 витези	 грлили	опраштајући	 се,	 приђе	им	певач

Византинац.	 И	 на	 њему	 је	 био	 оклоп.	 У	 левој	 руци	 држао	 је
шлем	са	визиром,	а	у	десној	големи	крсташки	мач.

—	Данас	судбина	има	главну	реч!	—	добаци.
—	Шта	пише	у	твојим	светим	књигама?	Ко	ће	победити?

—	упита	га	Дамјан	Оливеровић.
—	Моје	знање	не	досеже	до	те	мере.	За	пророчанство	ове

врсте	потребна	је	јача	памет	и	веће	искуство.



Лазар	Мусић	се	насмеја:
—	 Твоје	 способности	 ограничене	 су	 на	 ситна	 чарања	 и

врачања,	 потурања	 урока	 и	 тумачења	 снова.	 Кад	 су	 у	 питању
велике	битке,	ти	се	мудро	ослањаш	на	судбину.

—	 Само	 тако…	 У	 сваком	 случају	 нека	 се	 врши	 воља
господња!	—	одврати	Византинац	окрећући	лице	према	небу.

Милош	 Обилић	 махну	 руком.	 Сеиз	 му	 приведе	 коња.
Остали	 витези	поведоше	 се	 за	њим.	Док	 су	 узјахивали,	Лазар
Мусић	се	обрати	певачу:

—	Ти	си	сам?	Са	свога	поседа	ниси	довео	ниједног	себра?
—	Нисам!	—	 одврати	Византинац.	—	Кроз	 цео	И	живот

пробијао	сам	се	сам.	Нека	тако	буде	и	данас	и	сутра	и	у	будуће,
све	док	ми	срећа	не	окрене	леђа,	а

судбина	 не	 дође	 по	 своје…	Хеј,	 сеизе…	Овамо	 коња!	Из
гомиле	ратника	који	су	се	тискали	на	улазу	из	порте	појави	се
Дебели	Мршевић.

—	Зар	и	та	у	битку?	—	упита	Лазар	Мусић.
—	 И	 ја.	 Клаћу	 се	 с	 Турцима	 све	 док	 мој	 господар

Византинац	буде	у	седлу…
—	А	после?
—	После?…	Борићу	се	док	не	погинем.
—	Не	слути,	проклетниче!	—	обрецну	се	певач	и	баци	се	у

седло.	 Мршевић	 узјаха	 свога	 коња	 и	 идући	 за	 њим	 на
пристојном	одстојању	крете	према	излазу	из	порте.

Међутим,	 из	 цркве	 изађе	 Југ-Богдан.	 За	 њим	 су	 ишли
његови	 синови,	 девет	 витеза,	 сви	 налик	 један	 на	 другог.	 С
оклопима	и	шлемовима	с	визиром,	млади	ратници	подсећали	су
на	 древне	 витезе	 који	 су	 се	 у	 Палестини	 борили	 за	 Христов
гроб.	Из	цркве	први	изађе	најмлађи	брат,	Бошко	Југовић.	Отац
је	међу	деветорицом	њега	изабрао,	благословио	га	и	предао	му



велики	 барјак-крсташ.	 Стотинар	 Тешан,	 заповедник	 стрелаца
Југ-Богданових,	 приведе	 му	 коња.	Младић	 се	 баци	 у	 седло	 и
прихвати	барјак-крсташ	који	је	стајао	пободен	у	порти.	Његова
браћа,	 појахаше	 коње,	 кренуше	 према	 излазу,	 где	 су	 их	 на
пространом	пољу	чекали	већ	постројени	коњаници.	Југ-Богдан,
махнувши	им	 руком	 да	 крену,	 врати	 се	 у	 цркву	 да	 се	 помеша
међу	витезе,	пратиоце	кнеза	Лазара.

Милош	Обилић,	Иван	Косанчић	и	Милан	Топлица	јездили
су	 лагано	 према	 реци	 Самодрежи.	 На	 обали	 застадоше	 и
машући	рукама	још	једном	поздравише	своја	четири	пријатеља,
Мусиће	и	Оливеровиће,	који	су	касом	замицали	иза	једне	окуке
на	путу.

Одједном,	три	витеза	се	пренуше.	На	другој	обали	стајала
је	 девојка.	 У	 левој	 руци	 држала	 је	 киту	 црвених	 божура,	 а	 у
десној	свилену	мараму.

Неколико	тренутака	витези	су	стајали	као	очарани.
—	 Тако	 вам	 бога,	 погледајте	 лепотицу!	 Сан	 или

сновиђење!	—	рече	Милош	Обилић.
—	Анђео	господњи!	—	додаде	Иван	Косанчић.
—	Изгледа	да	нас	чека	—	примети	Милан	Топлица,	потера

коња	на	реку	и	пређе	на	другу	обалу.
Обилић	и	Косанчић	кренуше	за	њим.
Сунце	 је	 изашло	 и	 за	 читаву	 дужину	 копља	 било	 изнад

видика.	 Јутарња	 измаглица	 лебдела	 је	 само	 између	 врба	 и
топола	дуж	речног	корита.	На	местима	где	коњска	копита	нису
сабила	у	земљу	траву	и	пољске	цветове,	блистале	су	капи	росе
очекујући	да	их	топли	сунчеви	зрачи	испију.

Лепа	 девојка	 стајала	 је	 у	 хладу	 једне	 гранате	 тополе.
Имала	је	дугу	смеђу	косу	завијену	у	две	дебеле	плетенице	које
су	јој	падале	низ	груди.	Око	ружичастих	усана	лебдео	јој	је	благ



осмех,	а	из	крупних	очију	избијала	племенитост.
—	Видела	сам	вас	у	порти	—	рече	смешећи	се.	На	лицу	јој

изби	руменило.	—	Кад	сте	пошли	на	ову	страну,	потрчала	сам	и
преким	путем	стигла.	Ево	ме…

—	Ко	си	ти?	—	упита	Милан	Топлица.
—	Девојка	са	Косова!	Кућа	ми	је	у	Пруговцу,	с	ове	стране

Лаба…	Дошла	сам	да	се	захвалим…
—	Коме?	—	упита	витез.
—	 Теби!	 Пре	 три	 године	 спасао	 си	 ми	 брата,	 отео	 га	 из

турског	 ропства	 и	 довео	 у	 град	 Копријан.	 Од	 тада,	 неколико
пута	 сам	 те	 видела	 с	 браћом	 Оливеровићима,	 али	 нисам	 се
усудила	да	ти	приђем…

Девојка	 застаде	и,	 збуњена,	прелете	погледом	три	витеза.
Милујући	 нежно	 латице	 божура,	 за	 тренутак	 се	 загледа	 у
даљину	одакле	су	допирали	звуци	труба.

—	А	твој	брат?…	Је	ли	пошао	у	битку?	—	упита	Милош
Обилић.

—	 Јесте.	 Бориће	 се	 уз	Дамјана	Оливеровића.	Косовци	из
овога	краја	добри	су	ратници.	Они	припадају	синовима	деспота
Оливера.

Девојка,	 као	 да	 се	 прибра,	 застаде.	Најпосле	 се	 одлучи	и
приђе	Милану	Топлици:

—	Јуначе,	уз	моју	бескрајну	захвалност,	сад	кад	полазиш	у
бој,	прими	ову	киту	црвених	божура	и	свилену	мараму…	Нека
те	срећа	прати	у	данашњем	окршају!

Витез,	 гледајући	 у	 њене	 питоме	 очи,	 прихвати	 цвеће	 и
мараму.	 Онда	 скиде	 прстен	 с	 малог	 прста	 своје	 леве	 руке	 и
пружи	га	девојци:

—	 Ево	 поклона	 и	 с	 моје	 стране!	 —	 рече.	 —	 Носи	 овај
прстен	и	моли	се	богу	да	жив	из	битке	изађем…	Онда,	онда	ћу



ти	 подарити	 своје	 срце,	 најскупоценији	 дар	 који	 је	 господ
смртнима	доделио!

Девојка,	држећи	прстен,	загледа	се	у	крупан	рубин	који	је
светлуцао.

—	Драги	камен	црвене	боје	—	тихо	рече.
—	Као	и	твоји	божури!	—	добаци	Иван	Косанчић	смешећи

се.
—	 Крв	 или	 радост!	 —	 додаде	 Милош	 Обилић	 и	 ободе

коња.
Иван	Косанчић	махну	руком	девојци	и	потече	за	њим.
Трећи	витез,	Милан	Топлица,	везујући	свилену	мараму	око

врата,	рече:
—	 Нека	 би	 господ	 дао	 да	 црвени	 божури	 и	 рубин	 на

прстену	 буду	 на	 радост	 ц	 теби	 и	 мени!	 Чекај	 ме!	 Наћи	 ћу	 те
после	боја…

Витез	 ободе	 коња	 и	 у	 највећем	 трку	 стиже	 своја	 два
пријатеља.

—	 Ниси	 је	 питао	 како	 се	 зове?	 —	 осмехну	 се	 Иван
Косанчић	на	Милана	Топлицу.

—	Нисам!	—	слеже	раменима	витез.
—	Чему	то?	—	рече	Милош	Обилић.	—	Зар	није	рекла	да

је	девојка	са	Косова?	Косовка	девојка!
Међутим,	последњи	ратници	изашли	су	из	цркве,	појахали

коње	и	 одјурили	према	 реци	Лабу.	Кад	порта	 остаде	празна	и
звоно	умуче,	појави	се	један	витез	у	оклопу.	Место	сеиза,	крај
његовог	големог	коња	ишао	је	пешице	босоноги	калуђер	одевен
у	похабану	ризу,	коју	је	преко	струка	опасао	ликовим	конопцем.

Пред	вратима	цркве	витез	предаде	мач	и	копље	калуђеру,
сјаха	и	прислони	штит	уза	зид.	На	штиту	су	се	јасно	истицала
три	бела	божура	на	црном	позађу.



Калуђер	 привеза	 коња	 за	 дрво	 у	 порти,	 па	 крстећи	 се	 и
гласно	изговарајући	молитве,	уђе	у	цркву,	паде	пред	иконостас
и	раширених	руку	у	виду	крста	остаде	лежећи.

—	Моли	 се	 богу	 за	 моју	 душу!	—	 рече	 витез	 улазећи	 у
цркву	и	подижући	визир	на	шлему.

Митрополит,	коме	се	обратио,	приђе	му:
—	Сви	су	отишли	—	рече.	—	Ти	си	последњи…	Добићеш

свето	причешће	и	хитај	да	стигнеш	на	време.
—	Стићи	ћу	већ…	—	насмеши	се	витез.	—	Битка	још	није

отпочела,	 а	 сигурно	 је	 да	 ће	 подуже	 трајати…	Али,	 пречасни
оче,	за	моје	грехе	није	довољно	свето	причешће.	Потребна	ми
је	 исповест.	 Јер	 ако	 данас	 погинем,	 нека	 недела	 која	 сам
годинама	чинио	остану	с	грешним	телом	на	овом	свету,	а	душа
чиста	и	препорођена	нека	изађе	пред	лице	господње.

Звоно	на	цркви	поново	одјекну.	Из	олтара	изађе	патријарх
Јефрем	у	пратњи	три	митрополита.

И	 док	 је	 трајала	 служба	 божја	 после	 причешћа,	 четврти
митрополит	исповедао	је	витеза	од	три	бела	божура.	Властела	и
себри	из	околних	места	у	малим	групама	приближавали	су	 се
порти	и	ускоро	је	црква	била	до	последњег	места	испуњена.

Калуђер	 пратилац,	 видећи	 да	 је	 витез	 кренуо	 ка	 излазу,
устаде,	пољуби	десни	довратак	на	дверима	и	пође	за	њим.

Витез,	 погледавши	 да	 ли	му	 се	 мач	 лако	 вади	 из	 корица,
опаса	га	и	баци	се	на	коња.	Калуђер	му	додаде	штит	и	копље.

—	 Иди	 на	 Грдеч	 планину	 и	 седи	 под	 храстом	 где	 смо
провели	последњи	дан	и	ноћ	—	обрати	се	калуђеру.

—	Ако	се	до	заласка	сунца	не	вратим,	моли	се	богу	за	моју
душу…

—	Срећа	нека	те	прати,	божји	ратниче!	—	рече	калуђер	и
направи	руком	знак	крста.



Витез	ободе	коња	и	изађе	из	црквене	порте.	Звуци	труба,
граја	 и	 звекет	 оружја	 допирали	 су	 издалека.	 Битка	 на	 Косову
отпочела	је.

	



Глава	двадесет	пета

	
	

Битку	 су	 отпочели	 турски	 стрелци	 на	 левом	 крилу.
Захваљујући	околности	што	је	Лаб	на	том	месту	нешто	плићи	и
местимично	 газан,	 Муратови	 ратници,	 потискујући	 српску
пешадију,	лако	се	и	у	реду	пребацише	на	десну	обалу	реке.	Али
пешаци	 Димитрија	 Војиновића	 на	 дати	 знак	 размакоше	 се
десно	и	лево	и	пред	турским	стрелцима	створи	се	као	гвоздени
бедем	 збијена	 српска	 коњица.	 На	 левој	 страни	 Југ-Богдан
махну	буздованом.	Вика	се	разлеже	и	коњска	копита	затутњаше
по	 тврдој	 земљи.	 Обилић,	 Косанчић	 и	 Топлица	 скоро	 у	 исти
мах	 подвикнуше	 својима	 и	 страховита	 сеча	 отпоче.
Пренеражени	 турски	 пешаци,	 побацавши	 лукове,	 окретоше
леђа	 и	 као	 поплашено	 крдо	 ударише	 натраг	 на	 реку.	 Многи
изгибоше	пре	него	што	стигоше	до	обале.	Они	који	претрчаше
на	другу	страну	налетеше	на	своју	коњицу.	Силовите	паше	из
Азије,	не	хајући	што	испред	себе	имају	своју	пешадију,	гонили
су	коње	на	стрелце,	обарали	их	и	газили	док	се	не	сукобише	са
српском	коњицом.	У	жестоком	налету	једних	и	других	коњи	се
сударише,	 многи	 поклекоше	 на	 предње	 ноге	 или	 посрнуше	 у
страну,	 измешаше	 се	 и	 збише	 у	 непробојну	 гомилу.	 Сад	 тек
отпоче	 прави	 бој.	 Српски	 ратници,	 навикнути	 на	 појединачне
борбе,	 задавали	 су	 копљем,	 мачем	 или	 убојном	 секиром	 брзе
ударце	 скоро	 увек	 смртоносне.	 Трупови	 људски	 и	 коњски
падали	су	једни	на	друге,	мешали	се	с	поломљеним	штитовима,
мачевима,	 копљима	 и	 здрузганим	 шлемовима.	 Вика,



запомагање,	 јауци	 и	 нељудски	 крикови	 измешани	 са	 вриском
рањених	и	престрашених	коња,	стапали	су	се	и	стварали	општу
помаму	 и	 хаос.	 Турске	 коњанике,	 млаћене	 спреда	 и
потискиване	отпозади	од	својих,	спопаде	ужас.

Милош	 Обилић,	 Иван	 Косанчић	 и	 Милан	 Топлица,
закачивши	 вођице	 за	 облучје	 седла,	 борили	 су	 се	 мачем	 и
топузом.	Њихови	крупни	коњи	крчили	 су	пролаз	 газећи	преко
лешева,	 рањеника	 и	 коњских	 трупова.	 За	 њима	 су	 као	 бујица
надирали	 Шумадинци,	 Подунавци	 и	 Подринци.	 Димитрије
Војиновић,	заповедник	на	том	делу,	засукавши	рукав	на	десној
руци,	витлао	 је	 големим	крстатим	мачем	и	тукао	се	као	прост
ратник.

Југ-Богдан	 и	 његови	 синови,	 водећи	 своје	 ратнике,	 као
клин	 су	 се	 забили	 у	 десни	 бок	 турски.	 Бошко	 Југовић	 са
крсташем	 барјаком	 продирао	 је	 први.	 Око	 њега,	 штитећи	 му
бокове,	борили	су	се	најодабранији	ратници	са	реке	Топлице	и
од	града	Арвунија.

Одједном	 у	 дубини	 турског	 фронта	 заори	 се	 страховита
вика.	 На	 неколико	 стотина	 метара	 позади	 подиже	 се	 големи
крсташ	 барјак,	 за	 њим	 други	 и	 трећи	 и,	 ношени	 изнад	 глава
људских	и	коњских,	стадоше	задирати	у	масе	турских	ратника.

—	 Реља	 Крилати!	—	 викну	Милош	Обилић	 и	 остругама
оштро	запара	трбух	свога	коња.

—	Реља!	—	као	у	одјек	довикну	Иван	Косанчић	и	у	налету
мачем	 пререза	 грло	 једном	 големом	 ратнику.	 Другога	 закачи
топузом,	 а	 на	 трећег	 налете	 коњем,	 потисну	 га	 у	 страну	 и
топузом	избаци	из	седла.	Пристигавши	Милоша,	витез	се	стаде
напоредо	борити.	У	стопу	за	њима	пристајао	је	Милан	Топлица,
а	за	њим	стотине	српских	коњаника.

Реља	Крилати	борио	 се	у	 средишном	делу	фронта,	 десно



од	кнеза	Лазара.	Видећи	како	ратници	Димитрија	Војиновића	и
Југ-Богдана	 на	 десном	 српском	 крилу	 продиру,	 витез	 окрену
своје	 Новопазарце	 и	 свом	 жестином	 удари	 у	 турски	 бок.	 У
силном	 налету	 Реља	 Крилата	 створи	 пометњу	 међу	 Турцима.
Његови	 ратници,	 навикнута	 да	 у	 стопу	 иду	 за	 господарем,
тискајући	 се	 и	 сметајући	 један	 другом	 развише	 се	 у	 широк
фронт	 и	 као	 вођени	 једном	 вољом	 навалише	 да	 ломе	 турске
редове.

Емир	 Тавуџи-балабан,	 неупоредиви	 борац	 на	 свим
мегданима,	 обарао	 је	 српске	 коњанике	 који	 су	 као	 зоље
облетали	око	њега.	Витлајући	кривом	сабљом	и	заклањајући	се
штитом,	Турчин	 је,	 дерући	 се	на	 сав	 глас,	 рашчистио	простор
око	 себе.	 Осам	 истакнутих	 српских	 бораца	 пало	 је	 под
ударцима	његове	сабље.	Испрскан	крвљу	и	с	беснилом	у	очима,
силни	 ратник	 угледа	 испред	 себе	 витеза	 Андрију,	 који	 се
однекуд	помешао	 с	Новопазарцима.	Крива	 турска	 сабља	 зачас
сину	 над	 витезовом	 главом.	 Андрија	 одби	 ударац.	 Турчин
узалуд	насрну	по	други	и	трећи	пут.	Онда	ободе	коња	и	стаде
облетати	 око	 витеза	 стрељајући	 га	 зверским	 погледом.	 У
тренутку	 Андрија	 се	 маши	 буздована.	 И	 док	 је	 пружио	 руку
према	 ункашу,	 Тавуџи-балабан	 прилеже	 по	 седлу	 и	 сабљом
домаши	 трбух	 витезова	 коња.	 Животиња	 врисну	 и	 наже	 се	 у
страну.	 Турчин	 притера	 свога	 коња	 и	 једним	 замахом	 зададе
противнику	 смртоносни	 ударац.	 Урнебесни	 поклич	 заори	 се
међу	турским	ратницима.	Подстакнути	успехом	свога	вође,	сви
до	последњег	навалише	да	се	боре	с	више	реда.

Међутим,	 Реља	 Крилати,	 пробијајући	 се	 кроз	 гомилу
турских	 бораца,	 допаде	 до	 Тавуџи-балабана.	 У	 наступу	 беса
српски	 витез	 лупи	 мачем	 по	 сапима	 свога	 вранца	 и	 добро	 га
засече.	Животиња	рикну	као	звер,	пропе	се	и	предњим	ногама



наседе	 на	 врат	 противникова	 коња.	 Збуњени	 Турчин	 диже
сабљу,	 али	 не	 стиже	 да	 је	 спусти.	 Рељин	 буздован	 свом
жестином	 тресну	 о	 шлем:	 прослављени	 турски	 борац	 паде	 с
коња.	Из	 здрузгане	 главе	 лопила	му	 је	 крв.	 Реља	 трзајем	узде
повуче	 свога	 коња	 и	 навали	 да	 туче	 буздованом	 пренеражене
турске	 ратнике.	Његови	борци,	 као	 чопор	изгладнелих	 вукова,
кидисаше	за	њим.

Међутим,	 Милош	 Обилић,	 Иван	 Косанчић	 и	 Топлица
Милан,	 сад	већ	измешани	са	 синовима	 Југ-Богдана,	допадоше
до	Новопазараца,	спојише	се	с	њима	и	стадоше	испред	себе	на
широком	 фронту	 потискивати	 Турке.	 Заповедници	 Јакуб
челебија,	 Сариџе-паша	 и	 Ајна-бег,	 скривајући	 се	 иза	 својих
најхрабријих	 ратника,	 повлачили	 су	 се	 према	 Муратовом
шатору	на	Газиместану.

Турско	лево	крило	било	је	разбијено	и	поражено.
Чим	је	десно	српско	крило	отпочело	да	потискује	Турке,	у

битку	 је	 ушла	 и	 средишна	 војска	 под	 кнезом	 Лазаром.	 Браћа
Мусићи	 и	 Оливеровићи	 нагнаше	 коње	 на	 Лаб	 и	 пређоше	 на
леву	обалу.	Њихови	оклопљени	коњаници	у	маси	нагрнуше	за
њима,	пребацише	се	преко	реке	и,	скоро	не	кварећи	убојни	ред,
сваки	заузе	своје	место.

Кнез	 Лазар,	 окружен	 гардом	 најодабранијих	 ратника
Мораваца,	 даде	 знак	 трубачу	 да	 свира	 јуриш.	 Труба	 писну.
Земља	 затутња	 под	 коњским	 копитама.	 Хиљаде	 српских
оклопљених	коњаника,	не	обзирући	се	на	стреле	које	су	турски
пешаци	 одапињали	 на	 њих,	 јурнуше	 у	 збијеном	 реду.	 Коњи,
осетивши	под	 ногама	 равно	 тло	 и	 блиску	 битку,	 као	 помамни
налетеше	 на	 турске	 стрелце,	 прегазише	 их,	 здрузгаше	 и	 као
огроман	 морски	 талас	 свом	 тежином	 грунуше	 у	 чело	 турске
коњице.	 У	 први	 мах	 борило	 се	 фронтално.	 Та	 је	 околност



нагнала	и	једне	и	друге	да	се	туку	у	појединачним	мегданима.
Мач	 Крајимира	 Оливеровића	 муњевито	 је	 проналазио
незаштићена	места	противника	који	му	се	испречише	на	путу.
Стефан	Мусић	борио	се	десно	од	њега,	а	лево	Павле	Орловић,
кнежев	барјактар.	Иза	њих	су	надирали	Дамјан	Оливеровић	и
Лазар	 Мусић.	 Између	 њих	 витлао	 је	 големим	 мачем	 певач
Византинац.

Гледајући	 испред	 себе	 збијену	 масу	 турских	 коњаника,	 а
иза	себе	хиљаде	наперених	копаља,	певач	узвикну:

—	 Бог	 ми	 је	 најпре	 узео	 памет	 па	 ме	 упутио	 да	 се
помешам	с	јунацима!

—	Увек	сам	говорио:	бежи	што	даље	од	лудака	и	јунака!	—
рече	 Дебели	 Мршевић	 и	 за	 тренутак	 се	 погну	 по	 седлу	 и
избеже	копље	које	погоди	једног	ратника	иза	њега.

Међутим,	 кнез	 Лазар,	 потискујући	 десно	 и	 лево	 своје
коњанике,	 изби	 на	 чело	 ратника.	 Оливеровићи,	 Мусићи	 и
Дамјан	 од	 Сталаћа	 сместа	 га	 заокружише.	 Прости	 ратници
учесташе	с	ударцима	и	ускоро	стадоше	напоредо	с	кнезом,	који
се	борио	мачем	и	заклањао	штитом.

Горостасна	 фигура	 кнежева	 на	 силовитом	 мркову	 са
украшеним	 седлом	 и	 скупоценом	 ашом	 паде	 у	 очи	 турским
коњаницима.	И	зачас	се	разви	страховита	битка	око	кнеза.	Али
Мусићи	 и	 Оливеровићи,	 оборивши	 неколико	 најсмелијих
нападача,	испадоше	напред	и	са	својим	коњаницима	направише
непробојан	ред.	Упркос	томе	један	џилит	погоди	кнежева	коња
у	 врат.	 Животиња	 вриштећи	 стаде	 посртати.	 Српски	 ратници
прихватише	кнеза	и	приведоше	му	другог	коња.

—	 Хиљаду	 златника	 ономе	 ко	 убије	 српског	 кнеза!	 —
проломи	се	један	громки	глас	на	педесет	корака	од	тог	места.

—	Хиљаду	златника	за	мртвог	кнеза!	—	завикаше	турски



ратници	и	наново	кидисаше.
Док	 су	 очи	многих	биле	 упрте	на	место	 где	 је	 коњ	кнеза

Лазара	 пао,	 себри	 од	 Сталаћа,	 не	 марећи	 што	 се	 боре	 без
оклопа,	 навалише	 слева.	 Бодући	 турске	 коње	 ножевима	 у
трбухе,	направише	грозну	пометњу.	С	десне	стране	 је	Дамјан,
најстарији	 син	 Југ-Богданов,	 одвојивши	 се	 са	 својом	 групом
ратника,	 већ	 продирао	 у	 десни	 бок	 турског	 центра.	 У	 том
тренутку	 пробио	 се	 и	 Реља	 Крилати	 и	 стигао	 до	 ратника
Димитрија	Војиновића.

Око	хиљаду	турских	ратника	било	 је	одсечено	од	центра.
Тучени	 мачевима	 и	 убојним	 секирама	 и	 пробадани	 копљима,
сви	 до	 последњег	 изгибоше.	 Лазар	 Мусић	 уби	 Нагиб-пашу,
снажног	 ратника	 и	 чувеног	 мегданџију	 из	 Анадолије.	 Емир
Тимурташ	 укрсти	 мач	 с	 Крајимиром	 Оливеровићем.	 Али,
окрзнут	 по	 лицу	 и	 добро	 засечен	 по	 десној	 шаци,	 Турчин	 се
повуче,	ободе	коња	и	измеша	се	са	својим	ратницима	који	су	до
последњег	 даха	 давали	 отпор	 српским	 витезима.	 Тимурташа
спасе	група	која	је	окружавала	везира	Али-пашу	и	штитила	му
леђа	и	бокове.	Двојици	истакнутих	вођа	 султана	Мурата	 једва
пође	за	руком	да	се	протуку	кроз	обруч	српских	коњаника.

Међутим,	 између	 српског	 левог	 крила	 и	 десног	 турског
налазила	се	мочвара	и	река	Лаб.	Због	тога	се	на	том	месту	није
могла	заподенути	битка,	осим	што	су	ратници	пуштали	стреле
не	наносећи	једни	другима	скоро	никакву	штету.	Витези	Влатко
Вуковић	 и	Иван	Хорват,	 мислећи	 да	 довољно	 чине	 ако	 према
себи	на	левој	обали	Лаба	држе	на	оку	десно	турско	крило,	нису
покушавали	да	пређу	 реку.	Гледајући	издалека	поражено	лево
турско	крило	и	потиснуто	скоро	до	Газиместана	и	поколебани
центар	 турске	 војске,	 витези	 су	 били	 уверени	 да	 је	 српској
војсци	осигурана	победа.



Али	Бајазит	Муњевити,	заповедник	десног	турског	крила,
још	у	почетку	битке	је	мислио	да	је	довољно	ако	на	том	месту
остави	 половину	 својих	 ратника.	 Међутим,	 кад	 виде	 пропаст
свога	 левог	 крила,	 турски	 принц	 махну	 буздованом	 вођама
своје	 лаке	 коњице	 и	 јурну	 према	 Газиместану.	 Кад	 стиже	 до
брда	 Мазгит,	 диже	 и	 резервну	 војску.	 Тако	 се	 десило	 да	 су
одморни	 турски	 ратници	 улетели	 у	 битку	 кад	 су	 српским
коњаницима	малаксавале	руке	од	сече.	Узалуд	су	трубачи	кнеза
Лазара	позивали	Вука	Бранковића	да	уведе	резервну	коњицу	у
битку.	 Осам	 хиљада	 одморних	 српских	 ратника	 лагано	 се
пребацивало	преко	Лаба.

—	Погледајте	их	како	се	вуку	преко	реке,	проклети	да	су!
—	викну	Лазар	Мусић.	—	Под	нама	коњи	липсавају	од	умора!
Ратницима	тргла	пена	на	уста,	а	они	се	решавају	да	ли	да	пређу
реку!

—	Вук	Бранковић	се	хвалисао	да	ће	сам	уништити	Турке
на	 Косову,	 а	 погледајте	 шта	 ради!	 —	 додаде	 Крајимир
Оливеровић.

—	Вук	никад	није	био	витез.	Он	неће	 стићи	 с	резервном
војском.	Погледајте!

Лазар	 Мусић	 се	 прену,	 осврте	 се	 и	 угледа	 поред	 себе
витеза	од	три	бела	божура.

—	Зар	и	ти	овде?	—	рече.
—	 И	 ја,	 да	 се	 борим	 до	 победе	 или	 смрти…	 Погледајте

десно!
Кнез	 Лазар	 и	 његови	 најближи	 ратници	 за	 тренутак

застадоше	 и	 погледаше.	 Турска	 коњица	 Бајазита	 Муњевитог
увелико	 је	 правила	 обухват	 око	 десног	 српског	 крила,	 а
резервна	војска	с	брда	Мазгита	јурила	је	у	пуном	трку	у	битку.

—	Напред,	јунаци!	—	викну	кнез	измахујући	мачем.



Његови	 витези	 стадоше	 се	 пробијати	 кроз	 редове	 својих
ратника,	 зачас	 избише	 на	 чело	 и	 страховитом	 жестином
наставише	сечу.

Лазар	Мусић	и	витез	од	 три	бела	божура	продирали	су	у
масу	 турских	коњаника	не	 обзирући	 се	да	 ли	 ко	иде	 за	њима.
Попрскани	 крвљу	 и	 посечени	 на	 неколико	 места,	 два	 витеза,
презирући	 смрт,	 делили	 су	 ударце	 страховитом	 брзином,
обарали	 коње	 и	 ратнике	 и	 крчили	 пролаз	 својима.	 За	 њима	 у
стопу	 ишли	 су	 браћа	 Оливеровићи,	 Стефан	 Мусић	 и	 Павле
Орловић.	Борећи	се	око	кнеза	и	штитећи	му	бокове,	витези	су
правили	чуда	од	јунаштва.

Међутим,	 потиснуто	 турско	 лево	 крило	 повукло	 је	 за
собом	и	 центар.	Тако	 се	 десило	 да	 су	 се	Обилић,	Косанчић	и
Топлица	нашли	у	близини	Мурата	и	великог	везира	Али-паше.

Сунце	је	већ	прешло	велики	део	свог	небеског	пута.	Изнад
пространог	 бојишта	 лебдела	 је	 жућкаста	 прашина.	 Љутина
зноја	 мешала	 се	 са	 задахом	 који	 је	 избијао	 из	 разбијених	 и
изгажених	 утроба	 људских	 и	 коњских.	 Под	 врелим	 сунчевим
зрацима	 ратници	 двеју	 војски,	 као	 да	 су	 одлучили	 да	 сви	 до
последњег	изгину,	тукли	су	се	копљима,	мачевима	и	секирама,
боли	 ножевима,	 млатили	 топузима	 и	 сваљивали	 једни	 друге	 с
коња.	 Од	 силне	 вике,	 трескања	 оружја	 о	 штитове	 и	 оклопе,
јаукања	 рањеника,	 бректања	 преморених	 коња,	 надирања,
ковитлања,	 повлачења	 и	 враћања	 у	 битку,	 од	 помаме,
пренеражених	гласова	полулудих	људи	и	коња,	хватао	је	ужас	и
старе	ратнике	обеју	 страна,	 који	 су	у	бојевима	оседели	и	 зубе
погубили.

Под	 кнезом	 Лазаром	 паде	 и	 други	 коњ.	 И	 мада	 су	 му
витези	 привели	 здравог	 и	 снажног	 коња,	 по	 бојишту	 се	 стаде
проносити	глас	да	је	кнез	погинуо.	На	многим	местима	српски



ратници	 се	 поколебаше.	 Дамјан,	 војвода	 од	 Сталаћа,	 паде
смртно	 рањен	 крај	 кнеза.	 Његови	 себри,	 сматрајући	 да	 су
довољно	 учинили	 за	 свога	 господара,	 ударише	 натраг.
Међутим,	 паде	 и	 витез	 од	 три	 бела	 божура.	 Турски	 џилит
погодио	га	је	испод	десног	пазуха.

Док	су	се	српски	ратници	несмањеном	жестином	борили,
Лазар	Мусић	скочи	с	коња,	приђе	рањеном	витезу	и	 смаче	му
визир.

—	 Господе!	 —	 узвикну.	 —	 Гаврило!	 Црни	 Гага	 Николе
Алтомановића!

—	 Ја…	—	простења	 витез.	—	Некада	 највећи	 душманин
кнеза	Лазара…	Умирем…	Молим	за	опроштај…

—	Шта	 је?	ко	 је	витез?	—	упита	кнез	Лазар	зауставивши
коња.

—	Погледај!	—	одврати	Мусић…
—	Гаврило,	десна	рука	Николе	Алтомановића.
—	Походио	сам	Христов	гроб,	причестио	се	и	исповедио	у

цркви	 Самодрежи	 и	 ево…	 умирем	 у	 славу	 кнеза	 Лазара…
Опрости…

—	 Нека	 ти	 је	 богом	 просто!	 —	 тихо	 рече	 кнез	 правећи
мачем	знак	крста	изнад	рањеног	витеза.

—	И	ја	ти	опраштам!	—	погну	главу	Мусић.
Око	 усана	 самртникових	 затитра	 благ	 осмех,	 а	 у	 очима

блеснуше	 сузе.	 Грч	 смрти	 није	 унаказио	 лепо	 лице	 витеза.
Лазар	Мусић	му	склопи	очи.	Међутим,	поглед	му	паде	на	штит.
Три	 бела	 божура,	 испрскана	 крвљу,	 као	 да	 су	 пламтела	 на
црном	позађу.

—	Душа	очишћеног	 грешника	одлази	богу	на	истину!	—
прошапта	 витез	 крстећи	 се.	 Онда	 се	 баци	 на	 коња	 и	 јурну	 у
битку.



Реља	 Крилати	 први	 је	 ударио	 на	 Бајазитову	 коњицу.
Испред	 њега	 за	 три	 коњске	 дужине	 јездио	 је	 Бошко	 Југовић.
Пригрливши	левом	руком	крсташ	барјак,	млади	витез	је	десном
крчио	 пут	 витлајући	 големим	 мачем	 и	 задајући	 муњевите
ударце.	 Иако	 одморни,	 турски	 ратници	 запрепашћени
застадоше,	 јер	 иза	 барјака	 угледаше	 као	 бедем	 чврсту	 српску
коњицу.	Реља	Крилати	отпоче	 страховиту	 сечу.	 За	њим	су	као
изгладнели	 вуци	 надирали	 Новопазарци,	 уз	 њих	Шумадинци,
Подринци	и	Топличани	под	Југ-Богданом.

Бајазит	 и	 његови	 емири,	 Евренос-беј,	 Курд-ага	 и	 Јакши-
бег,	 са	 запрепашћењем	 су	 гледали	 како	 српски	 ратници	 руше
редове	њихове	резервне	коњице.

—	 Алах	 нек	 је	 уз	 нас!	—	 викну	 Евренос-беј.	 Леви	 крак
коњаника	Бајазитових,	који	је	већ	отпочео	обухват,	ломио	се	и
ковитлао.	 На	 то	 место	 свом	 жестином	 је	 ударио	 Бановић
Страхиња	са	својим	Зећанима.

—	Курд-ага	 и	 Јакши-бег	 на	 ону	 страну,	 а	 ти	 за	мном!	—
викну	Бајазит	Евреносу.

Окружени	 најодабранијим	 ратницима,	 турске	 старешине
јурнуше	у	битку.

Обилић,	 Косанчић	 и	 Топлица,	 иако	 изранављени	 и	 скоро
малаксали	од	умора,	бодрили	су	своје	коњанике	и	тукли	се	већ
с	 Бајазитовим	 одморним	 ратницима	 који	 су	 са	 свих	 страна
пристизали.	На	неколико	стотина	корака,	на	Газиместану,	где	се
дизао	големи	шатор	султанов,	а	надомак	три	српска	витеза,	крај
великог	везира	Али-паше	борио	се	Мурат.	Око	њега	витлали	су
кривим	сабљама	и	дворезним	секирама	најодабранији	ратници
из	Анадолије.

—	Ено	 султана!	—	 викну	Милош	Обилић.	—	Пробијајте
се!



Витез	 добро	 запара	 остругама	 трбух	 свога	 коња.
Животиња	 врисну,	 подскочи	 и	 гурну	 свом	 силином	 у	 гомилу
турских	газија,	разби	њихове	редове	и	јурну	према	везиру.	Али-
паша	у	тренутку	сагледа	витеза	и	викну	својим	пратиоцима:

—	Коња	убијте!	Убијте	му	коња,	проклети	да	сте!	Турски
ратници	се	сјатише	око	Обилића.	Али	за

српским	витезом	хрлили	су	у	стопу	Косанчић	и	Топлица,	а
за	њима	Шумадинци	и	Подринци.

Око	 султана	 и	 великог	 везира	 плану	 велика	 битка.	 Газије
се	стадоше	повлачити	бацајући	џилите	на	витезе.	Коњ	Милоша
Обилића,	 израњављен	 на	 неколико	 места,	 стаде	 посртати.
Витез	искочи	из	седла	и	настави	борбу	пешице.	Газије	се	збише
у	гомилу	потурајући	сабље	и	штитове	под	његов	мач.	Обилић	у
неколико	 скокова	 стиже	 до	 султана	 и	 муњевитим	 ударцима
стаде	 обарати	 турске	 ратнике.	 У	 првом	 налету	 уби	 тројицу,
четвртом	одсече	руку	до	рамена	и	нападе	петог.	Пренеражени
ратник	дрекну,	одскочи	у	страну	и	подбаци	топуз.	Мач	Милоша
Обилића	 тресну	 о	 главу	 топуза	 и	 преби	 се	 до	 балчака.
Међутим,	 од	 силног	 ударца	 Турчин	 посрну	 и	 клону	 на	 лево
колено.	 Српски	 витез,	 тргнувши	 нож	 иза	 појаса,	 у	 маху	 му
пререза	 грло.	 Крв	 шикну	 и	 попрска	 Али-пашу.	 Велики	 везир
ободе	коња,	шмугну	испред	Обилића	и	за	длаку	избеже	смрти.
Одједном	битка	застаде.	Газије	пренеражених	лица	за	тренутак
остадоше	 укочени.	 Пред	 српским	 витезом	 указа	 се	 фигура
султана	Мурата.	Милош	Обилић	измахну	и	свом	снагом	сјури
му	 нож	 у	 трбух.	 Онда	 наново	 настаде	 сеча.	 Српски	 ратници
подстакнути	 Милошевим	 делом,	 борили	 су	 се	 као	 разјарени
рисови.	 Али	 сила	 поче	 да	 надвладава	 силу.	 Преко	 гомиле
турских	 лешева	 први	 паде	 Милош	 Обилић..	 Косанчић	 и
Топлица,	 борећи	 се	 крај	 мртвог	 пријатеља,	 скоро	 у	 исти	 мах



погибоше.	 Њихови	 ратници,	 искрвављени	 и	 с	 беснилом	 у
очима,	прихватише	подмукли	начин	турских	пешака	и	жестоко
навалише	 да	 ножевима	 боду	 коње	 у	 трбухе.	 Они	 су	 палим
турским	коњаницима	топузима	и	секирама	смрскавали	главе.

За	 то	 време	 велики	 везир	 Али-паша	 и	 три	 стотинара
пробијали	 су	 се	 између	 својих	 ратника	 носећи	 на	 рукама
замотано	у	огртаче	тело	султана	Мурата.

—	 Ко	 је	 мртвац?	 Куда	 га	 носите?	 —	 са	 свих	 страна
учесташе	питања.

—	Српски	 кнез	 је	 убијен!	 Носимо	 га	 под	шатор	 великог
падишаха!	—	одговарао	је	Али-паша.

—	Нека	је	слава	Алаху!	Победа	је	наша!	Напред	јунаци!	—
викали	су	ратници.

У	близини	Муратовог	шатора	однекуд	се	створи	Бајазит.
—	Чуо	сам…	Значи,	истина	је?	—	рече.
—	Ћути	и	пођи	за	нама!	—	тихо	му	добаци	велики	везир,

па	обративши	се	једном	чаушу,	додаде:
—	 Брзо	 по	 принца	 Јакуба!	 Сместа	 нека	 дође	 под	 шатор

султанов…	Кажи	да	га	зове	отац…
Муратово	тело,	завијено	у	огртаче,	стотинари	спустише	на

миндерлук.
—	Не	 откривајте	 га!	—	 тихо	 рече	 Али-паша,	 изађе	 пред

шатор	и	довикну	неколико	речи	јањичарима.	Дванаест	ратника
се	издвојише	и	с	исуканим	сабљама	стадоше	пред	улаз.

—	Ко	 покуша	 да	 уђе	 под	шатор,	 убијте	 га!	—	 рече	Али-
паша	и	додаде:

—	Само	принца	Јакуба	пропустите…
Под	 шатором	 су	 три	 турска	 стотинара	 у	 недоумици.

Бајазит,	скрстивши	руке	на	груди,	стајао	 је	више	главе	мртвог
султана.	Блед	и	раширених	очију	од	узбуђења,	принц	 је	бацао



погледе	на	Али-пашу	и	леш	на	миндерлуку.	На	белом	огртачу,
који	 је	 покривао	 трбух	 султанов,	 крвава	 мрља	 све	 више	 се
повећавала.

Велики	везир	му	приђе,	додирну	руком	браду	и	дубоко	се
поклони:

—	 Нека	 је	 слава	 падишаху,	 Бајазиту	 Муњевитом,	 сину
великог	Амурата!	Од	овог	часа,	ти	си	султан	правовернима.

—	А	 Јакуб,	 мој	 брат?	—	 тихим	 гласом	 упита	 Бајазит.	—
Шта	ће	рећи	он	и	његове	многобројне	присталице?

Велики	везир	му	се	унесе	у	лице:
—	Нас	 се	 не	 тиче	шта	 ће	 рећи	 он	 и	његове	 присталице!

Важно	је	шта	ћеш	рећи	ти,	јер	султанова	реч	је	једина	и	света!
—	Једина	и	света!	—	понови	принц	а	очи	му	блеснуше.	—

Чујте,	ратници!	—	обрати	се	стотинарима.	—	Поклоните	се	до
земље!	Јер	ви	сте	први…	Вама	је	Алах	подарио	милост	да	пре
осталих	погнете	главе	пред	новим	султаном.

—	Нека	ти	Алах	подари	срећу	и	дуг	век!	—	углас	рекоше
три	ратника	клањајући	се.

—	Склоните	се	овамо!	—	рече	Али-паша	и	повуче	их	иза
једне	 завесе.	—	 Спремите	 ножеве	 и	 не	 мичите	 се	 док	 вас	 не
викнем…

Велики	 везир	 примаче	 столичицу	 миндерлуку,	 седе	 крај
мртвог	 султана	и	 загледа	 се	 у	широки	отвор	на	 улазу	шатора,
где	су	јањичари	са	исуканим	сабљама	стражарили.	С	бојишта	је
допирала	 непрекидна	 лупа,	 звекет	 оружја,	 вика	 и	 запомагање
рањеника.	На	 подневној	 сунчевој	 светлости,	 изнад	људских	 и
коњских	глава,	лебдела	је	златаста	прашина.

—	Алах	нека	је	уз	нас	—	тихо	рече	Али-паша.	—	Још	се	не
зна	да	ли	смо	победили.

Врућина	 је	 продрла	 под	 големи	 шатор.	 Задах	 зноја,



људског	и	коњског,	и	усирене	крви	отежавао	је	дисање.
Бајазит	 обриса	 рукавом	 знојаво	 лице,	 приђе	 миндерлуку,

скиде	покривач	и	загледа	се	у	мртвог	султана.
—	Погођен	ножем	у	трбух	—	шкргутну	зубима.	—	Наше

газије	су	дозволиле	да	срамота	падне	на	цео	турски	народ.	Пред
њиховим	очима	пао	 је	 султан	кога	нико	досад	није	победио…
Гле!	—	прену	се	Бајазит!	—	И	лице	му	је	крваво.

—	То	је	крв	каурина	убице!	Проклетник	је	пао	крај	нашег
падишаха	—	 заклима	 главом	 велики	 везир	 и	 огртачем	 покри
тело	султаново.	—	Алах	хоће	да	ти	постанеш	султан.

Бајазит	га	је	гледао	нетремице	у	очи.
—	 А	 Јакуб?	 —	 по	 други	 пут	 мучно	 упита.	 Али-паша

немоћно	рашири	руке	и	погну	главу.	Бајазит	у	тренутку	донесе
одлуку:

—	У	праву	си!	—	рече.
—	Нека	се	врши	воља	Алахова!	—	одврати	велики	везир.
На	 улазу	 у	 шатор	 појави	 се	 принц	 Јакуб.	 Он	 једним

погледом	обухвата	бледо	лице	 свога	брата,	покривено	 тело	на
миндерлуку	 и	 стиснуте	 усне	 великог	 везира.	 Без	 речи	 приђе
миндерлуку	 и	 смаче	 покривач.	 У	 том	 тренутку	 Али-паша	 се
примаче	 завеси	 иза	 које	 су	 стајала	 три	 стотинара	 махну	 им
руком	и	помаче	се	у	страну.	Три	ножа	муњевито	блеснуше	над
главом	Јакуб-челебије.	Први	и	други	звекнуше	о	оклоп,	а	трећи
се	 до	 дршке	 заби	 под	 грло	 принца.	 Крв	 шикну	 у	 млазевима.
Јакуб	челебија	јекну,	посрте	и	паде	преко	мртвог	султана.
	

*

	



Пред	 подне	 Влатко	 Вуковић	 диже	 босанске	 ратнике	 и
напусти	 своје	 место	 иза	 мочваре	 на	 левом	 српском	 крилу.	 За
њим	 се	 упути	 и	 хрватски	 витез	 Иваниш	 Хорват.	 Удружени
ратници	ишли	 су	према	Митровици.	Испред	њих	 су	на	 брзим
коњима	 јурили	 гласници	 које	 је	 Вуковић	 послао	 да	 Твртку
краљу	Босне	и	Србије,	однесу	вест	да	је	на	Косову	пољу	победа
припала	кнезу	Лазару.

Ратници	Вука	Бранковића	неко	време	су	око	реке	Ситнице
вијали	турске	ратнике	који	су	се	у	гомилама	разбежали	са	свог
десног	 крила,	 или	 хватали	 коње,	 растурене	 на	 све	 стране	 по
пространом	 пољу.	 И	 док	 су	 одморни	 коњаници	 Бајазита
Муњевитог	увелико	довршавали	заопкољавање	српског	десног
крила	и	центра	под	кнезом	Лазаром,	Вук	Бранковић	није	стигао
да	 резервну	 војску	 уведе	 у	 битку.	 Ускоро	 његови	 ратници,
измешани	са	 српским	бегунцима,	ударише	натраг,	пређоше	на
десну	обалу	реке	Лаба	и	дохватише	се	падине	Грдеч	планине.

Себри	 од	 Сталаћа	 бежали	 су	 преко	 лешева	 људских	 и
коњских,	 повлачећи	 за	 собом	 и	 остале	 ратнике	 који	 су,
изгубивши	вође	и	место	 у	 борбеном	реду,	 лутали	по	 бојишту.
Они	повукоше	и	певача	Византинца,	који	је	остао	без	сеиза,	јер
је	Дебелог	Мршевића	турско	копље	погодило	у	леђа.

ДимитријуВојиновићу	пође	за	руком	да	се	са	три	стотине
коњаника	пробије	кроз	турски	обруч	и	да	се	несметано	пребаци
на	десну	обалу	Лаба.

Витези	 око	 кнеза	 Лазара	 падали	 су	 један	 за	 другим.
Косооки	 Азијат	 Сариџе-паша	 гонио	 је	 у	 битку	 већ	 малаксале
турске	ратнике.	Центар	српске	војске	био	 је	 заопкољен.	Свака
нада	на	повлачење	била	је	искључена.	На	десном	крилу	пао	је
Југ-Богдан.	Његови	синови,	растурени	по	бојном	пољу,	 још	су
се	местимично	појављивали	и	нестајали	у	вртлогу.	Последњи,



Бошко	 Југовић,	 издалека	 погођен	 џилитом,	 паде	 с	 коња.	 Реља
Крилати	и	његови	коњаници,	утонули	у	масу	турских	ратника,
дуго	 су	 одолевали	 нападима,	 збијали	 се	 у	 гомилу	 и	 јуришали
тукући	се	у	појединачним	борбама.	Кад	испод	Реље	паде	коњ,
десетине	 руку	 пружише	 се	 да	 шчепају	 витеза.	 Али	 он,
раскорачен	 над	 мртвим	 коњем,	 обори	 топузом	 најближег
турског	 ратника,	 размахну	 мачем	 и	 у	 тренутку	 рашчисти
простор	око	себе.	И	док	је	хватао	за	вођице	једног	коња,	турски
ратници	 засуше	 га	 џилитима.	 Тако	 погибе	 Стефан	 Реља
Крилати.	Неколико	десетина	Новопазараца,	збијени	у	гомилу	и
чврсти	 као	 туч,	 још	 неко	 време	 су	 се	 као	 тврђава	 кретали
бојним	пољем.	Према	поподневним	касним	сунчевим	зрацима
видело	се	како	обалом	реке	Ситнице	без	јахача	јуре	полудивљи
коњи	из	ергеле	Реље	Крилатог.

Око	 кнеза	 Лазара	 битка	 је	 била	 најжешћа.	 Мусићи	 и
Оливеровићи	 узалуд	 су	 покушавали	 да	 направе	 продор.
Проређени	 српски	ратници	одбијали	 су	 турске	коњанике,	 који
су	 у	 таласима	 са	 свих	 страна	 наваљивали.	 У	 силном	 налету
Курд-ага	уби	мачем	Дамјана	Оливеровића.	Лазар	Мусић,	решен
да	освети	смрт	пријатеља,	скочи	са	свога	вранца,	трже	нож	иза
појаса,	 у	неколико	 скокова	 стиже	до	 големог	Азијата	и	 зададе
му	два	убода	у	бутину.	Турчин	измахну	сабљом,	али	не	докачи
витеза.	Мусић	облете	око	коња	и	скочи	му	на	сапи.	У	тренутку
нож	блесну	и	до	дршке	се	зари	Турчину	под	грло.	Као	гомила
разбеснелих	 паса,	 турски	 ратници	 са	 свих	 страна	 навалише	 и
копљима	испробадаше	витеза	Лазара	Мусића.

Кнез	Лазар,	борећи	се	као	прост	ратник,	штитио	је	себе	и
остале.	Кад	му	Турци	и	трећег	коња	оборише,	кнез	настави	да
се	бори	пешице.	Стефан	Мусић,	Крајимир	Оливеровић	и	Павле
Орловић,	 изранављени,	 крвави,	 са	 улубљеним	 шлемовима	 и



оклопима,	 последњом	 снагом	 су	 још	 неко	 време	 одолевали
навали	 противника.	 Кад	 и	 они	 падоше,	 Турци	 се	 бацише	 на
кнеза	 Лазара	 и	 заробише	 га.	 Неколико	 стотина	 ратника,
Мораваца	 и	 Шумадинаца,	 узалуд	 су	 покушавали	 да	 преотму
кнеза.	 Половина	 од	 њих	 изгибе,	 остале	 похваташе	 Турци	 и
потераше	 испред	 себе	 према	 големом	 шатору,	 где	 је	 лежало
тело	султана	Мурата.

У	даљини,	према	реци	Ситници,	видела	се	група	српских
ратника	 под	 Бановић	Страхињом.	 Зетском	 витезу	 пошло	 је	 за
руком	да	 се	 са	 неколико	 стотина	 ратника	пробије	 кроз	 турски
обруч.

При	 заласку	 сунца,	 по	 наређењу,	 новог	 султана	 Бајазита
муњевитог,	 кнезу	 Лазару	 и	 осталим	 заробљеним	 српским
ратницима	одсечене	су	главе.

Тако	 је	 текла	 и	 тако	 се	 завршила	 битка	 на	 Косову	 пољу.
Сила	је	надвладала	силу.	Сто	хиљада	турских	ратника	однело	је
победу	 над	 троструко	 слабијим	 противником.	 Обе	 стране
претрпеле	су	 страховите	 губитке,	па	 се	неко	време	није	 знало
ко	 је	 победио.	 Поред	 тога,	 погинула	 су	 оба	 владара,	 што	 се
ретко	догађало	у	историји	ратова.

Битка	 је	 почела	 у	 осам	 часова	 ујутру,	 а	 завршила	 се	 у
четири	 по	 подне.	 Преживели	 турски	 ратници	 са	 ужасом	 су
бацали	 смркнуте	 погледе	 по	 бојном	 пољу.	 Гомиле	 лешева
људских	 и	 коњских	 пружале	 су	 се	 у	 недоглед.	 У	 чуду	 су	 се
загледали,	окретали	лице	према	небу	и	шапутали:

—	Нека	је	слава	Алаху	кад	нам	је	подарио	срећу	да	данас
останемо	живи!

Али	те	ноћи	срећа	је	ипак	многима	окренула	леђа.	Јер	тек
што	 је	мрак	пао	на	земљу,	присталице	убијеног	принца	Јакуб-
челебије	 учине	 јуриш	 на	 великог	 везира	 Али-пашу	 и	 новог



султана	 Бајазита	 Муњевитог.	 Битка	 није	 трајала	 дуго,	 јер	 је
лукави	 Али-паша	 предвидео	 да	 ће	 до	 ње	 доћи.	 Противници
новог	султана	побијени	су	до	последњег.	Исте	ноћи	целокупна
турска	 војска	 напусти	 Косово	 и	 крену	 пут	 Једрена.	 Султан	 је
журно	 да	 уклони	 све	 своје	 мушке	 рођаке	 и	 да	 на	 тај	 начин
потпуно	осигура	свој	престо.

Тако	је	отпочела	владавина	Бајазита	Муњевитог,
	

*

	
Певач	 Византинац	 ишао	 је	 неко	 време	 са	 себрима	 од

Сталаћа.	Али	 кад	му	 досадише	њихова	 вајкања,	 јадиковања	 и
псовке	 упућене	 Турцима,	 одвоји	 се	 од	 гомиле	 и	 удари	 десно
пробијајући	 се	 кроз	 честар	 на	 Грдеч	 планини.	 Његов	 коњ,
посрћући	на	леву	предњу	ногу	и	подскакујући	на	десну	задњу,
био	 је	 изнурен	 до	 крајње	 мере.	 Ни	 господар	 се	 није	 осећао
боље.	У	глави	му	 је	 још	увек	бучало	од	силног	треска	оружја,
вике,	нељудских	крикова,	и	запомагања.	Једва	се	држао	у	седлу,
јер	 су	 га	 леђа	 болела	 на	 месту	 где	 је	 оклоп	 био	 улубљен	 од
ударца	топузом.	На	десном	образу	осећао	је	потмуо	бол.	Испод
усирене	крви	отекла	је	рана	коју	је	направила	стрела.

На	 једном	 малом	 пропланку	 певач	 наиђе	 на	 босоногог
калуђера	 луталицу,	 пратиоца	 витеза	 од	 три	 бела	 божура.
Византинац	притера	коња	и	загледа	се	у	њега.

—	Ко	си,	витеже?	—	придиже	се	калуђер	и	остаде	стојећи.
—	Јунак	или	издајник?

—	Био	сам	јунак	и	дружио	се	с	 јунацима.	Одсад,	стараћу
се	 да	 више	 певам	 о	 њима,	 а	 мање	 да	 се	 уз	 њих	 борим	 —



одврати	 певач,	 а	 рука	 му	 помилова	 лауту	 која	 му	 је	 висила	 о
седлу.

—	Да!	—	жмирну	калуђер.	—	Јунаци	 гину!	Него,	шта	се
догађа	доле	на	Косову?	Ко	побеђује?

—	Не	знам!	—	одврати	певач.	—	То	неће	знати	ни	они	који
победе.	 Јер	 коса	 четвртог	 коњаника	 из	 Апокалипсе	 данас	 не
бира.	Овакву	жетву	није	имала	откако	је	света.

—	А	витез	од	три	бела	божура?	—	упита	калуђер.	—	Јеси
ли	га	видео	у	борби?

—	Видео	сам	и	његове	јуначке	подвиге	и	пад.	Погинуо	је
крај	кнеза	Лазара.

—	Је	ли	добио	опроштај	и	благослов	од	кнеза?
—	 Јесте.	 Душа	 му	 је	 чиста	 отишла	 пред	 лице	 господње.

Видео	сам	и	њега,	и	кнеза,	и	Лазара	Мусића,	који	му	је	склопио
очи…	Крај	мртвог	витеза	лежао	је	штит	с	три	бела	божура	који
су	постали	црвени	од	крви.

Калуђер	се	прекрсти	и	окрете	лице	према	небу:
—	Нека	на	том	проклетом	пољу	никада	више	не	процвета

ниједан	бели	божур!	—	рече.
—	Не	хули,	божји	човече!
Калуђер	 се	 замисли	 и	 неко	 време	 остаде	 у	 ћутању.

Најпосле	се	прену	и	рече:
—	 Бог	 нека	 а?	 смилује	 души	 доброга	 Гаврила,	 витеза

Николе	 Алтомановића.	 Он	 је	 достојно	 окајао	 своје	 големе
грехе.	Моје	духовне	обавезе	према	њему	престале	су…	Кад	су
га	 себри	 претукли,	 кум	 га	 је	 однео	 у	 своју	 колибу.	 Витез	 је
мислио	 да	 ће	 умрети	 и	 исповедио	 ми	 се.	 Лечио	 сам	 га
посвећеним	мелемима	и	дигао	га	из	мртвих.	»Ево	грешника!«
рекао	сам	и	заветовао	се	да	му	спасем	душу…	Ишао	је	за	мном
као	 јагње	 божје…	 Решили	 смо	 и	 цркву	 покајницу	 да



подигнемо.	Али	ето,	воља	господња…
—	Чујеш…	—прену	се	Византинац.	—	Цркву	можеш	и	са

мном	подићи.	У	твојим	недрима	видим	набреклу	кесу	с	новцем.
Ако	су	златници,	више	од	пола	цркве	готово	је.	Дај	ми	кесу!

—	Да	та	дам?!	—	устукну	калуђер.	—	Кеса	 је	и	код	мене
сасвим	сигурна.

Калуђер	 је	 испрао	 крваво	 лице	 певачево	 и	 намазао	 га
мелемом,	скинуо	му	оклоп	и	шлем	и	под	храстом	га	сместио	да
се	одмара.

Кад	 се	 пун	 месец	 појавио	 на	 видику,	 певач	 се	 пробуди,
протеже	се	и	јекну.	Све	коста	су	га	болеле.	За	часак	се	смири	и
поче	да	размишља.	Сети	се	протеклог	дана	и	рече:

—	Нека	 се	 слави	име	 господње	кад	 сам	се	из	оног	пакла
извукао!

Напрежући	се,	Византинац	се	с	муком	придиже.
—	А	 свети	 отац	 с	 кесом	 у	 недрима	 нестао.	 Хеј,	 брате	 у

Христу!	—	викну.
Дубрава	 му	 врата	 одјек.	 Певач	 се	 стресе.	 Ослушну	 и	 не

усуди	се	по	други	пут	да	викне.
—	Тишина	 као	 после	 пропасти	 света	—	рече	 и	 прекрсти

се.
Намах	му	дође	мисао	да	се	баци	на	коња	и	побегне.
Коњ	је	лежао	недалеко	од	њега.	Певач	је	узалуд	покушавао

да	га	дигне.	Помисли	да	се	спусти	до	реке	Лаба	и	ухвати	једног
од	 коња	 који	 су	 без	 јахача	 лутали	 обалама.	 Хтеде	 да	 скине
седло,	али	се	предомисли,	осмехну	се	и	рече:

—	Не	треба!	Ноћас	су	сви	коњи	оседлани.
Он	скиде	само	лауту	са	изнемоглог	коња	и	храмљући	крете

низбрдицом	 према	 равници,	 где	 се	 према	 месечини	 беласао
Лаб.	 Крај	 реке	 је	 видео	 неколико	 коња.	 Обилазећи	 лешеве,



певач	Византинац	лагано	им	се	приближавао.	Коњи,	осетивши
човека,	 тихо	 зарзаше.	 Певач	 приђе	 једном	 и	 потапша	 га	 по
врату.	 С	 муком	 га	 узјаха	 и	 лагано	 крену	 обалом.	 Поглед	 му
одлута	преко	реке	на	пространо	поље.	Месец	 је	у	пуном	сјају
осветљавао	безобличне	гомиле	из	којих	је	сабласно	светлуцало
оружје.

—	 Колико	 душа	 утонулих	 у	 таму	 лута	 овим	 проклетим
пољем	 где	 светли	 само	 оно	 што	 их	 је	 уништило!	 А	 мртви
ратници,	неми	и	сви	добри…	—	рече	и	прену	се.

Иза	 себе	 зачу	 тупкање	 копита.	 Певач	 осети	 како	 му	 крв
нестаје	из	лица	и	нагло	се	окрете.	Група	коња	коју	 је	оставио
крај	реке	ишла	је	за	њим.	Њихове	паметне	очи,	крупне	и	сјајне
према	 светлости	 месеца,	 гледале	 су	 га	 болно	 и	 молећиво.
Певачу	се	стеже	грло	и	поглед	му	се	замагли.

—	Коњи	 без	 јахача	—	промрмља	 и	 крену	 даље.	 Тек	што
помисли	да	се	врати	у	планину,	кад	испред

себе	 на	 неколико	 десетина	 корака	 угледа	 једну	 женску
прилику.	Ишла	му	је	у	сусрет.	Певач	примети	светлуцање	срме
на	јелеку	и	блесак	кондира	у	њеним	рукама.

—	 Јуначе	—	ослови	 га	 девојка	—	 ако	 се	 крстом	 крстиш,
учини	милост	и	пренеси	ме	на	другу	обалу.

—	Зар	и	ти	у	царство	смрти?	—	упита	певач.	—	Зашто?
—	Идем	да	тражим	заручника…	Погледај!	Ево	прстена	на

мојој	руци.	Јутрос	ми	га	даде	пред	полазак	убој.
Рубин	на	прстену	црвенкасто	се	пресијавао.
—	А	ко	је	он?
—	Милан	Топлица.
Певач	одмахну	руком	и	тихо	рече:
—	Врати	се!	Твој	заручник	пао	је	крај	Милоша	Обилића	и

Ивана	Косанчића.	На	том	месту	највише	се	гинуло…	Врати	се,



девојко!
Певач	се	загледа	у	њу,	али	се	изненади	кад	у	њеним	очима

не	виде	сузе.	Лепо	лице	девојчино	било	је	мирно.
—	Пренеси	ме,	јуначе!	—	рече	она.
У	њеном	 гласу	 певач	 осети	 одлучност	 и	 не	 покуша	 да	 је

даље	одвраћа.	Он	пружи	руку,	подиже	девојку	и	стави	је	испред
себе	на	коња.

На	 другој	 обали	 дуго	 је	 стајао	 гледајући	 за	 девојком.
Између	тамних	гомила	њена	прилика	је	постајала	све	мања,	као
да	неповратно	тоне	у	бездан	смрти.

—	Живот	и	смрт!	—	прошапта	певач	и	окрете	коња.
	

*

	
Зора	 га	 је	 затекла	на	 коњу	далеко	од	бојишта,	 на	путу	 за

Угарску.	Куцкајући	по	жицама	лауте,	Византинац	је	тихо	певао
о	погибији	на	Косову	пољу:
	

»Два	се	цара	сукобише	на	Косову	пољу	равну,
На	пољу	крваву.
Једно	ми	је,	брате	мили,	од	Србије	Лазар	витез,
Од	Србије	кнез.
За	крсташем,	за	барјаком	силна	му	се	војска	креће,
За	крсташем	креће.
А	други	је	син	Орканов,	Агарјанин	султан	Мурат,
Мурат	син	Орканов…«
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Поговор

	
	

За	 разлику	 од	 успелих	 песничких	 приступа	 нашој
прошлости	 —	 поменимо	 само	 Милорада	 Панића	 Сурепа	 и
Десанку	 Максимовић,	 чија	 су	 дела	 инспирисана	 нашом
прошлошћу	истовремено	и	најбоље	странице	њиховог	укупног
стварлаштва	 —	 за	 разлику	 од	 дела	 која	 су	 инспирисана
неисторијским,	 митским	 добом,	—	 историјски	 роман	 није	 ни
особито	 негован	 ни	 успешан	 род	 у	 нашој	 књижевности.
Занимљиво	је	да	писци	историјских	романа	и	драмских	дела	о
српској	 прошлости	 неретко	 налазе	 подстицаје	 у	 личностима
које	 је	 популарисало	 предање.	 Међутим,	 управо	 тада	 су
откривали	 своју	 немоћ	 према	 неуништивој	 снази	 народне
традиције.	 Ови	 аутори	 нису	 били	 свесни	 да	 пред	 себе
постављају	 претежак	 задатак	 да	 надмаше	 већ	 књижевно
обликоване	 ликове,	 дубоко	 усечене	 у	 свести	 непросвећених,	 а
тешко	изменљиве	у	свести	образованих.

У	 делу	 Витези	 кнеза	 Лазара	Славомир	 Настасијевић	 је,
поред	 историјских	 личности	 из	 времена	 маричке	 и	 косовске
битке,	настојао	да	још	једном	оживи	јунаке	народне	традиције,
јунаке	 који	 се	 јављају	 у	 делу	 Краљевство	 Словена	 Мавра
Орбина	 и	Причи	 о	 боју	 косовском,	 где	 је	 забележен	 завршни
облик	 косовске	 легенде.	 Али,	 најуспелији	 су	 му	 епизодни
ликови,	 за	 које	 не	 зна	 ни	 историје	 ни	 предање.	 У	 њиховом
обликовању	 до	 пуног	 изражаја	 долазила	 је	 Настасијевићева
уметничка	 имагинација.	 Остају	 у	 сећању	 Митар	 Дангуба,



врстан	 стрелац	 и	 ратник	 из	 редова	 себара,	 црни	 Гаврило,
неславни	 витез	 жупана	 Николе	 Алтомановића,	 витез	 који
доживљава	 нагли	 преображај	 и	 искупљује	 грехе	 у	 одлучном
сукобу	 са	 Османлијама,	 затим	 жупанова	 синовица,	 лепа	 и
нестална	Достана	и	Онесикрит,	певач	Византинац.

О	 косовским	 јунацима	 и	 о	 косовском	 сукобу	 историја
веома	 мало	 зна.	 Чак	 ни	 исход	 битке	 у	 којој	 су	 погинула	 два
владара,	 кнез	 Лазар	 и	 султан	 Мурат,	 није	 јасан.	 Око	 четири
деценије	после	битке	на	Косову	писао	је	Константин	Филозоф
да	 међу	 војницима	 који	 су	 се	 борили	 »беше	 неко	 веома
благородан,	 кога	 облагаше	 завидљивци	 своме	 господару	 и
осумњичише	као	неверна.	А	овај	да	покаже	верност,	а	уједно	и
храброст,	 нађе	 згодно	 време,	 устреми	 са	 ка	 самоме	 великоме
начелнику	као	да	је	пребеглица,	и	њему	пут	отворише.	А	када	је
био	 близу,	 изненада	 појури	 и	 зари	 мач	 у	 тога	 самога	 и
страшнога	 самодршца.	 А	 ту	 и	 сам	 паде	 од	њих.«	 Касније,	 не
зна	 се	 тачно	 када,	 уз	 овај	 текст	 Константина	 Филозофа
дописано	је,	име	Милош.	Савременици	дакле,	нису	забележили
ни	име	косовског	јунака.

Свакако	 под	 утиском	 неочекиване	 и	 невероватне	 вести	 о
смрти	 султана,	 најранија	 сведочанства	 о	 косовском	 боју	 1389.
славе	 тријумф	 хришћанских	 снаге.	 Према	 једном	 култном
спису	 посвећеном	 кнезу	 Лазару,	 у	 жестоком	 судару	 нашло	 је
смрт	мноштво	Срба	и	Турака,	 а	 бој	 је	 престао	 »пошто	 су	 обе
стране	 изнемогле«.	 И	 нешто	 каснији	 летописи	 приказују	 овај
сукоб	као	неодлучан.	Штавише	Турци	су	се	после	боја	повукли.
Међутим,	 последице	 обостраних	 тешких	 губитака	 биле	 су
кобне	 само	 заостатке	 некад	 моћне	 Српске	 државе.	 Током
времена	показало	се	да	је	победа	припала	економски	и	бројчано
снажнијем	 противнику.	 Стога	 не	 изненађује	 чињеница	 да	 су



Лазареви	 наследници	 признали	 врховну	 власт	 новог	 султана
Бајазита.

Хришћанско-турски	 сукоб	 на	 Косову	 брзо	 је	 преточен	 у
легенду.	 Томе	 су	 допринели	 недоречени,	 па	 и	 противречни
извори,	замагљен	сведочанства	и	непотпуно	сазнање	о	догађају
који	је	потресао	савременике.	Постепено	је	настајала	косовска
легенда	која	 се	обликовала	око	два	основна	мотива	—	мотива
јунаштва	и	мотива	издаје.

Природно,	 у	 роману	 Витези	 кнеза	 Лазара	 највише
простора	 посвећује	 се	 учесницима	 маричке	 и	 косовске	 битке,
али	 Настасијевић	 читаоца	 ненаметљиво	 упознаје	 са	 старим
градовима,	 утврђењима,	 рударским	 средиштима,	 трговима	 и
трговином,	 занатским	 и	 ратарским	 производима,	 одећом,
оружјем,	 задужбинама,	 а	 што	 је	 посебно	 значајно,	 са
веровањима	 и	 схватањима,	 са	 менталитетом	 средњовековног
друштва.

Славомир	 Настасијевић	 је	 проучио	 епоху	 коју	 описује.
Али	 његово	 дело	 Витези	 кнеза	 Лазара	 заснива	 се	 на
истраживачким	 радовима	 који	 су	 објављени	 до	 средине	 овог
века.	 Полазна	 основа	 су	 дела	 истакнутих	 историчара	 Стојана
Новаковића	и	Константина	Јиречека.	У	међувремену,	до	неких
нових	сазнања	дошли	су	Георгије	Острогоски,	Михаило	Динић,
Светозар	 Радојчић,	 Алојз	 Шмаус,	 Војислав	 Ђурић,	 Сима
Ћирковић,	 Франц	 Кемпфер,	 Милош	 Благојевић	 и	 други,	 али
она	 не	 доводе	 у	 питање	 уметничку	 истинитост
Настасијевићевог	романа.
	

Раде	МИХАЉЧИЋ
	



{1}	СЕБРИ	—	тако	су	се	у	средњем	веку	називали	они	који
нису	 припадали	 племству,	 властели	 и	 клеру.	 Делили	 су	 се	 на
слободне	 сељаке,	 тежаке	 и	 пастире.	 (Овде	 и	 даље	 примедбе
пишчеве).
	

{2}	 БОГДАН	 —	 стриц	 браће	 Дејановића.	 Константина	 и
Драгаша.	 Област	 његова	 простирала	 се	 на	 крајњем	 југу
Македоније,	 око	 Дојранског	 језера.	 Претпоставља	 се	 да	 је
аутентичан	с	Љутицом	Богданом	из	народних	песама.
	

{3}	ДОМЕСТИК	—	управник	двора.
	

{4}	ДЕСПОТ	—	првобитна	титула	у	Византији.	У	средњем
веку	појављује	се	и	у	Србији.	Македонији	и	Тракији.	Ту	титулу
могао	 је	 дати	 само	цар	или	краљ,	 а	 била	 је	по	 важности	прва
иза	краљевске.
	

{5}	 ШПАНСКИ	 КОВАЧИ	—	 били	 су	 у	 средњем	 веку	 на
гласу	као	најбољи	мајстори	оружја.
	

{6}	 ТИПИК	 —	 правилник	 о	 дужностима	 и	 обавезама
калуђера	 у	 манастиру.	 Једна	 врста	 устава	 та	 живот	 и
богослужење	у	манастирима.
	

{7}	ЛАУТА	—	жичани	инструмент	без	 гудала.	Појавио	 се
крајем	XIV	века.
	

{8}	 ВУКАШИН	—	 »самозвани	 краљ«	—	У	 средњем	 веку
било	 је	 уобичајено	 да	 само	 папа	 или	 патријарх	 могу	 владару
ставити	 круну	 на	 главу	 и	 прогласити	 га	 за	 краља	 или	 цара.



Стеван	Првовенчани,	на	пример,	морао	је	привремено	прећи	у
католичку	веру	да	би	од	папе	добио	краљевску	круну.	Душан	је
незаконито	 морао	 да	 наименује	 патријарха	 да	 би	 од	 њега	 у
Скопљу	 добио	 царску	 круну,	 итд.	 Међутим.	 Вукашин	 се
самозвано	прогласио	 за	 краља	и	 због	 тога	 је	 био	потцењиван.
Осим	тога,	више	племство	с	презиром	је	гледало	на	Вукашина,
јер	је	био	простог	порекла.	Отац	му	се	звао	Мрња	или	Мрњава.
Био	је	родом	из	Ливна.
	

{9}	 НОВИ	ПАЗАР	—	 град	 у	 Јужној	 Србији,	 подигнут	 на
реци	 Рашкој	 у	 близини	 старога	 Раса,	 прве	 престонице
Немањића.	У	доба	Вука	Бранковића	назван	је	Трговиште.
	

{10}	 ГРАДАЦ	 —	 данас	 Чачак.	 У	 доба	 кнеза	 Лазара
постојало	 је	 насеље	 око	 цркве	 коју	 је	 подигао	 Немањин	 брат
Страцимир	и	посветио	је	Успењу	св.	Богородице.	Црква	је	била
подигнута	 у	 византијском	 стилу.	 Али	 1735.	 год	 Турци	 су	 је
претворили	 у	 џамију,	 после	 првог	 светског	 рата	 црква	 је
доведена	у	првобитно	стање.
	

{11}	ТРГОВИШТЕ	—	старо	име	за	Нови	Пазар.
	

{12}	ПРИБАЦ	ХРЕБЕЉАНОВИЋ	—	отац	кнеза	Лазара,	био
логотет	на	двору	цара	Душана.
	

{13}	ПОКОЈ	—	по	старој	српској	азбуци	слово	П.	За	време
гозбе	трпеза	може	бити	постављена	на	покој	(П)	или	на	глагол
(Г).
	

{14}	ТРИБАЛИ,	ПЕОЊАНИ,	АРГИВЦИ	—	староседеоци



на	Балканском	полуострву,	Живели	су	у	Јужној	Србији,
Македонији,	Тракији	и	на	падинама	Родопских	планина.
	

{15}	ДРЕНОПОЉ	—	старо	име	за	град	Једрене.
	

{16}	 БАСМЕ	 —	 магијске	 речи	 за	 лечење	 болести,
неизлечивих	рана,	растеривање	злих	духова	и	урока.
	

{17}	 ЈЕЛЕНА	 —	 жена	 деспота	 Угљеше.	 Касније,	 у
монаштву,	добила	калуђерско	име	Јефимија.	Била	је	у	великом
пријатељству	 с	 кнегињом	 Милицом.	 С	 њом	 је	 ишла	 у	 Брусу
султану	 Бајазиту	 приликом	 закључивања	 уговора	 о	 вазалству.
Израдила	је	покров	кнезу	Лазару	извезен	златом.
	

{18}	 КОНСТАНТИН	 ДЕЈАНОВИЋ	 —	 турски	 вазал	 од
битке	 на	 Марици.	 Држао	 је	 област	 око	 градова	 Кратова,
Куманова.	Штипа,	око	реке	Струмице	и	цео	крај	до	Велбужда
(по	 њему	 названом	 Константинова	 бања).	 Погинуо	 у	 бици	 на
Ровинама	1394.	год.
	

{19}	ЗАВЕТИ	—	На	гробове	знаменитих	људи	стављају	се
предмети,	 разне	 залоге	 ради	 среће	 и	 напретка.	 По	 предању	 и
каснијим	 изворима	 гроб	 деспота	 Угљеше	 налази	 се	 код
Харманлије,	тридесетак	километара	југозападно	од	места	где	је
била	битка	на	Марици.
	

{20}	МАКАЊА	—	нежно,	болешљиво	и	слабо	јешно	дете.
	

{21}	 ЕВРЕНОС-БЕЈ	 —	 Византинац	 потурчењак.	 Један	 од
најспособнијих	 војсковођа	 у	 доба	 Мурата	 И	 и	 Бајазита



Муњевитог.	 Учествовао	 у	 бици	 на	 Марици,	 на	 Плочнику,	 на
Косову	пољу,	код	Никопоља	и	код	Ангоре.	Он	је	родоначелник
Евренезовића,	 који	 се	 касније	 налазе	међу	Турцима	и	 Јужним
Словенима.	 Уз	 Евреноса	 помињу	 се	 и	 други	 славни	 турски
емири:	 Лала-Шахин	 (соко),	 Сариџе	 (који	 је	 заробио	 кнеза
Лазара),	 Тимурташ	 (гвоздени	 камен),	 Балабан,	 Фериз,	 Али-
паша,	Курд-ага	и	други.
	

{22}	ПРОКЛЕТСТВО	СВ.	САВЕ	—	Постојало	је	мишљење
у	 Србији	 у	 XIV	 веку	 да	 је	 само	 лоза	 Немањића	 благословом
божјим	предодређена	да	влада	Србијом.	Сматрало	се	да	сваки
владар	 који	 се	 прогласио	 за	 краља	или	цара,	 а	 није	Немањић,
греши	против	бога	и	да	на	њега	пада	проклетство	светог	Саве,
који	 је	 династију	 Немањића	 благословио.	 Зато	 је	 доцније
писано	у	Цароставнику	да	се	Вукашин	»на	краљевство	дрзнуо,
ништа	 не	 марећи	 за	 проклетство	 св.	 Саве«.	 Бојећи	 се	 тога
проклетства,	 кнез	 Лазар	 се	 није	 крунисао,	 мада	 је	 он	 владао
Србијом.	 Због	 тога	 се	 и	 сагласио	 са	 крунисањем	 Твртка	 за
краља	Србије	и	Босне,	јер	је	Твртко	по	женској	линији	потицао
од	Немањића.
	

{23}	ПАПИРУС	—	биљка	 од	 чијих	 се	 листова	 још	 у	 доба
старих	Римљана	правила	једна	врста	материје	слична	хартији.
	

{24}	 ЛОГОТЕТ	 —	 канцелар	 (служба	 установљена	 на
српском	 двору	 у	 доба	 цара	 Душана).	 Саветник	 владара,	 шеф
дворске	канцеларије	и	главни	управитељ	црквених	послова.
	

{25}	 АЛИЏА-ХИСАР	—	шарени	 град.	 Тако	 је	 у	 средњем
веку	називан	град	Крушевац,	јер	је	сав	био	у	цвећу.	Овај	израз



први	 помиње	 Ашик-паша	 Заде	 Фара-беј	 у	 својој	 хроници	 од
1390	год.
	

{26}	АЛВАЛУК	—	чашћавање	после	добра	пазара.
	

{27}	ПАТАРЕНИ	—	(богумили	или	богомили)	верска	секта
настала	 у	 10.	 веку.	 Пропагирала	 је	 једнакост	 међу	 људима	 и
антифеудализацију.	 У	 12.	 веку	 губе	 антифеудални	 карактер,
помажући	 борбу	 против	 страних	 завојевача.	 Немања	 их	 је
протерао	 из	 Србије.	 Нашли	 су	 уточиште	 у	 Босни,	 где	 су
помагали	 борбу	 Кулина	 бана	 против	 мађарског	 феудализма	 и
западне	цркве.	И	сам	Кулин	бан	припадао	је	овој	секти.
	

{28}	 ДОХОДАК	 О	 СВ.	 ДИМИТРИЈУ	 —	 Дубровчани	 су
сваке	 године	 о	 Светом	 Димитрију	 плаћали	 порез	 српским
владарима.	Порез	је	износио	2.000	сребрних	перпера,	а	узимао
га	 је	 онај	 владар	 који	 држи	 Конавље,	 Требиње	 и	 Драчевицу
(Херцег-Нови).	Та	врста	пореза	потиче	од	доба	цара	Душана.
	

{29}	 ДИЧИНА	 и	 ДЕСПОТОВИЦА	 —	 реке	 које	 теку	 у
подручју	планине	Рудника.	Деспотовица	 се	 улива	 у	Дичину,	 а
Дичина	у	Западну	Мораву	код	Чачка.
	

{30}	 ВУЈАН	—	 јужни	 огранак	 планине	 Рудника.	 У	 једној
котлини	 налази	 се	 манастир	 посвећен	 светом	 Архангелу
Михаилу.	У	том	манастиру	иконостас	су	радили	зографи	Стојан
и	 Јеремија.	 У	 манастиру	 је	 сахрањен	 чувени	 јунак	 из	 Првог
устанка	Лазар	Мутап,	родом	из	села	Прислонице.
	

{31}	ЦАР	УРОШ	је	умро	у	Неродимљу	4.	децембра	1371.



	
{32}	ТУРСКИ	ОДРЕДИ	—	редовно	су	упадали	у	земље	које

султан	или	његове	 војсковође	намеравају	 да	нападну.	Мањи	и
већи	 одреди	 су	 слати	 да	 пљачкају,	 пале,	 убијају	 и	 робе
становништво	да	би	створили	страх	и	панику.
	

{33}	МИХАИЛО	МУЦАВИ	—	византијски	цар.
	

{34}	 ЈАКОГ	АНЂЕЛА	—	по	старом	веровању	сваки	човек
има	анђела	чувара.
	

{35}	МАЛОСХИМНИЦИ	—	схимници,	монаси.
	

{36}	ЉУБОСТИЊА	—	манастир	код	Трстеника.	Подигла	га
је	кнегиња	Милица	и	у	њему	сахрањена	1408.	год.	Сазидао	га	је
Раде	Боровић	(Раде	Неимар).	Црква	је	посвећена	Успјенију	св.
Богородице.	Име	је	добио	по	предању:	»Љубве	стан«	—	место
где	су	се	први	пут	срели	кнегиња	Милица	и	кнез	Лазар.
	

{37}	КИЊЕНИ	МАНАСТИРСКИ	БРАТ	—	сатирична	песма
византијског	 песника	 Теодора	 Продрома	 из	 XII.	 века,	 превео
Ђорђе	Трифуновић.
	

{38}	БОГОРОДИЧИНА	ЦРКВА	У	ПАРИЗУ	—	почео	да	 је
зида	француски	краљ	Филип	Август	у	част	и	славу	Богородице
што	му	је	помогла	да	се	врати	из	крсташког	рата	из	Палестине
(3.	 крсташки	 рат	 повели	 су	Филип	 II,	 Ричард	Плантагенет	—
Лавље	срце	и	Фридрих	Барбароса).
	

{39}	СПАХИ-ОГЛАНИ	—	»господски	синови«.	То	су	били



синови	 високих	 племића	 у	 Турској.	 Они	 су	 служили	 султану
као	телесна	гарда.	Помињу	се	под	именом	»пета	чета«.
	

{40}	 АПОКРИФНЕ	 КЊИГЕ	 —	 књиге	 које	 је	 у	 средњем
веку	црква	одбацила	као	штетне	по	веру	(јеретичке).
	

{41}	 GLORIA	 DOMINI	 DEO	—	 (латински)	 слава	 господу
богу.
	

{42}	ПЕМБАВА	БОЈА	—	неодређена	нијанса	између	сивог
и	црног.
	

{43}	ДИЗДАР	—	(турски)	заповедник	града;	ћехаја	је	његов
помоћник.
	

{44}	 КУЗУН-САХИБИЈА	 —	 на	 турском	 кузун	 —	 јагње,
сахибија	—	господар.
	

{45}	АРСЛАН	—	(турски)	змај.
	

{46}	 ТИМАРИ	 —	 турске	 спахије	 у	 Анадолији	 и	 Малој
Азији.	Били	су	нестални	према	својим	феудалним	господарима.
Често	нису	одговарали	обавезама	према	султану,	изневеравали
га	и	дизали	побуне.	Пред	битку	код	Ангоре,	на	пример,	издали
су	Тамерлана	и	прешли	Бајазиту.	Међутим,	у	току	битке	издали
су	Бајазита	и	прешли	на	Тамерланову	страну.
	

{47}	КОПРИЈАН	—	град	јужно	од	Ниша.	Подигао	га	је	кнез
Лазар.	 У	 нишком	 лапидаријуму	 налази	 се	 камен	 довратак	 са
градске	 капије,	 на	 коме	 је	 урезан	 натпис:	 »Аз	 Ненада	 син



казнаца	Богдана	сазидах	сии	град	Копријан	в	дни	благовернаго
господина	ми	 кнеза	Лазара	 в	 лето	 1372.«	 Јасно	 је	 да	 је	 после
пораза	на	Марици	кнез	Лазар	био	уверен	да	ће	Турци	навалити
на	Србију.
	

{48}	СОФИЈА	—	град	у	Бугарској.	У	средњем	веку	звала	се
Сардец	(од	античког	Сардица).	Од	XIV	века	Софија.
	

{49}	АРВУНИ	—	старо	име	за	град	Пирот.
	

{50}	 ИЋИНДИЈА	 —	 муслиманска	 молитва	 пред	 залазак
сунца.
	

{51}	ПОКЛИСАР	КНЕЗА	ЛАЗАРА	—	О	дрскости	овога
поклисара	писало	је	неколико	турских	хроничара	(на	пример
Мухамед	Мула	Нешрија).
	

{52}	 PARES	 ERGA	 PAREM	 —	 (латински)	 једнаки	 према
једнаком.
	

{53}	АРГУСОВЕ	ОЧИ	—	Аргус	је	митско	чудовиште	са	сто
очију.
	

{54}	САМОДРЕЖА	—	црква	на	реци	Самодрежи,	шест
километара	Јужно	од	Вучитрна.	Према	предању	ту	се
причестила	српска	војска	пред	полазак	у	битку	на	Косову.
	

{55}	 ЈАЊИЧАРИ	 —	 (турски	 јени-чер,	 нови	 човек).
Служили	су	пешадији,	у	прво	време	без	плате.
	



{56}	 АНАДОЛИЈА	 —	 један	 део	 Турске.	 Главни	 град	 у
средњем	веку	био	је	Ангора,	данас	Анкара.
	

{57}	 РУМЕЛИЈСКИ	 —	 Румелија	 је	 била	 део	 европске
Турске.	 Обухватала	 је	 области	 јужно	 од	 планине	 Балкана:
Тракију.	Македонију	 и	 део	Албаније.	 Према	 томе,	 румелијска
војска	била	је	састављена	од	Турака	насељених	на	Балканском
полуострву.
	

{58}	 ЈУРУЦИ	И	КОЊАРИ	—	Јуруци:	туркменска	племена
пореклом	из	Мале	Азије.	 Било	 их	 је	 у	 крајевима	 око	Битоља.
Овчег	поља,	Тиквеша,	Велеса,	Струмице	и	Брегалнице.	Живели
су	 номадски	 бавећи	 се	 сточарством.	 (Јурук	—	 турски	 пешак,
онај	који	много	иде).	Коњари	—	пореклом	од	Коња	—	Вилајета
(Конија)	у	Малој	Азији.	Било	их	је	знатно	мање	него	Јурука.
	

{59}	МАЗУЛИ	—	богаташи,	спахије	који	падну	у	немилост
код	султана.	Њихова	имања	се	конфискују.
	

{60}	АСАПИ	—	одабрана	турска	пешадија.
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