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Гла ва сед ма
ВЕ ЛИ КА БИТ КА ДО БРА И ЗЛА

Ак је па жљи во са слу шао Ба ти ну жа ло пој ку, све 
вре ме гла де ћи ла га ним, бла гим по кре тима 
своју бра ду, што је ода ва ло ду бо ке ми сли. Одо- 
бра ва ју ће кли ма ју ћи гла вом про пра тио је Ба-

ти но ка зи ва ње о то ме ка ко су га Ну ки, и, опет, ви ле 
и ви ле ња ци спа сли из ве сне смр ти; сил но се, ме ђу тим, 
на мр го дио ка да је чуо ка ко су Огва си по кра ли играч ке 
на ме ње не де ци. И, нај зад, Ве ли ки Ак ре че:

− Од са мог по чет ка у це ли ни сам одо бра вао твој 
труд ка да су у пи та њу људ ска мла дун чад, и ве о ма ме 
бри не што су Огва си ста ли на пут твом хва ле вред ном 
де лу... Ми, бе смрт ни ци, не ма мо баш ни ка кве ве зе са 
тим под лим ство ре њи ма, ко ја се ни су ли би ла да ти чи-
не сва ко ја ка не ва љал ства. Увек смо их из бе га ва ли, а 
и они су, све до са да, на сто ја ли да нам не из ла зе на 
очи. Али, у овом слу ча ју, сма трам да су се упле ли у 
по сло ве јед ног од на ших при ја те ља; сто га ћу од њих 
за тра жи ти да са тим пре ста ну, бу ду ћи да се на ла зиш 
под на шом за шти том.

Ба та од свег ср ца за хва ли Го спо да ру свег шум ског 
све та и пун на де вра ти се у До ли ну Сме шка, док Ак, ко-
ји ни кад ни је окле вао да ис пу ни сво ја обе ћа ња, из истих 
сто па кре ну у пла ни не у ко ји ма су Огва си оби та ва ли.
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И ту, у тој пу сто ши, за став ши ме ђу го лим сте њем, 
он по зва кра ља Огва са и ње го ве љу де да се по ја ве.

Истог ча са чи та во то ме сто ис пу ни се на мр го ђе ним 
Огва си ма, и њи хов краљ, по са див ши се на јед ну ши-
ља ту сте ну, на бу си то упи та:

− Ко се то усу ђу је да нас ов де са зи ва?
− Ја, Го спо дар свег шум ског све та− од го во ри Ве ли-

ки Ак.
− Ов де не ма шу ма, на ко је би се про те за ла тво ја 

власт − уз вик ну љу ти то огва ски вла дар. − Ни смо ду-
жни да ти, као ни јед ном од бе смрт ни ка, по ла же мо 
ра чу не!

− То је исти на− од го во ри Ак мир но. − Ипак, усу-
ди ли сте се да ту ра те свој нос у по сло ве Ба те, жи те ља 
До ли не Сме шка, ко ји је под на шом за шти том.

Мно ги ме ђу Огва си ма за гун ђа ше на ове ре чи, док 
се њи хов краљ пре те ћи окре ну пре ма Го спо да ру свег 
шум ског све та.

− Тво је ста ра тељ ство про те же се са мо на шу ме, али 
су до ли не и рав ни це под на шом над ле жно шћу! − дрек- 
 ну он. − Др жи се ти са мо сво јих мрач них шу ма, а ми 
ће мо с тим Ба том по сту па ти ка ко нам бу де во ља!

− Не ће мо вам до зво ли ти да ни на ко ји на чин по зле-
ди те на шег при ја те ља! − за гр ме Ве ли ки Ак.

− Не ће те нам до зво ли ти? − од вра ти иза зи вач ки 
огва ски краљ. − Па, ви де ће те! На ша моћ у све му пре-
ва зи ла зи моћ смрт ни ка, а ни је ни ни шта ма ња од мо-
ћи бе смрт ни ка!

− Ва ша вас за сле пље ност во ди по гре шним пу тем 
− при ме ти Ак стро го. − Ви сте про ла зна ра са, ко ја 
по окон ча њу жи во та од ла зи у ни шта ви ло, и ми, ко ји 
жи ви мо веч но, вас не пре зи ре мо, већ вас жа ли мо. На 
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овом све ту ни ко ме ни сте по во љи, а на не бе си ма за вас 
не ма ме ста! Чак и смрт ни ци, кад јед ном окон ча ју свој 
зе маљ ски жи вот, оста ју да веч но жи ве на јед ном дру-
гом ме сту, а та ко је и с они ма ко ји су из над вас. Па ко 
сте ви, он да, ни смрт ни ци не бе смрт ни ци, да се усу ђу-
је те да пр ко си те мом зах те ву?

Огва си ско чи ше и ста до ше се пре те ћи ти ска ти око 
ње га, али им њи хов краљ на ло жи да се об у зда ју.

− Ни ка да још − вик ну он пут Ака, док му је глас 
по дрх та вао од бе са − ни ка да се још не ки бе смрт ник 
ни је до са да усу дио да за пре ти Огва си ма! И ни ка да се 
ви ше не ки од бе смрт ни ка не ће усу ди ти да ту ра нос у 
на ше по сло ве! А за тво је ре чи пу не пре зи ра осве ти ће-
мо се та ко што ће мо твом при ја те љу Ба ти до ћи гла ве 
у ро ку од три да на! Ни ти, ни сви бе смрт ни ци за јед-
но не ће те га мо ћи спа сти од на шег гне ва... Иза зи ва мо 
вас! Од ла зи са да, Го спо да ру свег шум ског све та! У зе-
мљи Огва са те би не ма ме ста!

− То, он да, зна чи рат! − из ја ви Ак, ус плам те лих очи ју.
− Да, рат не ка бу де! − од вра ти краљ ди вље се ис це-

рив ши. − Кроз три да на твој при ја тељ би ће мр тав!
На кон тих ре чи Ве ли ки Ак се окре ну и вра ти у Бар-

зиј ску шу му, где по зва на ве ћа ње све бе смрт ни ке; упо-
знао их је са иза зо вом ко јег им бе ху упу ти ли Огва си, 
као и са њи хо вом на ме ром да у ро ку од три да на до ђу 
гла ве Ба ти.

Оку пље ни га са слу ша ше у пот пу ној ти ши ни.
− И, шта нам ва ља чи ни ти? − упи та их Ве ли ки Ак.
− Та злоб на ство ре ња ни ка кво до бро не до но се све-

ту − огла си се по гла вар Ну ка. − Ми слим да им мо ра-
мо учи ни ти крај.

По гла вар Ри ла са гла си се с њим.



Френк Баум

86

− Свој жи вот по све ти ли су злим де ли ма... Ми слим, 
та ко ђе, да их мо ра мо уни шти ти.

− У њих не ма ни тру ни са ве сти, и је ди но што же ле 
је сте да и смрт ни ке на чи не злим по пут се бе са мих − 
сло жи се и кра љи ца ви ла. − И ја сам за то да им се 
ста не на пут.

− Упу ти ли су прет њу Ве ли ком Аку, и на ме ра ва ју да 
угро зе жи вот на шем усво је ни ку − ре че ле па кра љи ца 
Зур ли на. − Уни шти мо их!

Го спо дар свег шум ског све та се на сме ши.
− До бро сте го во ри ли − ре че он. − Ипак, ко ли ко нам 

је позна то, Огва си су моћ на ра са и бо ри ће се очај нич-
ки; али, исто та ко, зна мо и ка кав ће би ти ко на чан ис-
ход. Јер ми, ко ји веч но жи ви мо, ни ка да не мо же мо 
умре ти, чак и ако би нас не при ја тељ над вла дао, док 
сва ки Огвас ко ји пад не зна чи је дан про тив ник ма ње 
за нас. Сто га, при пре ми те се за бит ку, и бу ди мо од-
луч ни у то ме да не ма ми ло сти за те по дла це!

И та ко за по че ужа сни рат из ме ђу бе смрт ни ка и ду-
хо ва зла, о ко јем се у ви лин ском све ту пе ва и при по-
ве да чак и у на шим да ни ма.

Краљ Огва са и ње го ва раз бој нич ка дру жи на бе ху 
за и ста на мер ни да оства ре сво ју прет њу и Ба ти до ђу 
гла ве. Са да су га, чак, мр зе ли из још јед ног до дат ног 
раз ло га: не са мо за то што је де цу чи нио срећ ном, већ 
и сто га што је био при ја тељ Го спо да ра свег шум ског 
све та. Али, на кон Ако ве по се те, има ли су ите ка ко раз-
ло га да стра ху ју од бе смрт ни ка и од свог ко нач ног по-
ра за − ко ји је мо гао зна чи ти и крај чи та вог њи хо вог со-
ја. Сто га огва ски краљ ра за сла гла сни ке у све кра је ве 
све та, ка ко би са звао сва зла ство ре ња на ко ја су мо гли 
ра чу на ти.
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И та ко, три да на по сле об ја ве ра та ве ли ка и моћ-
на вој ска бе ше се ста ви ла под ко ман ду кра ља Огва са. 
Би ло је ту три сто ти не зма је ва из Ази је, ко ји су сво јим 
ог ње ним да хом спа љи ва ли све жи во че га би се до та-
кли. Те ажда је не са мо што су мр зе ле све љу де, већ и 
све до бро на овом све ту. Сти го ше и тро о ки џи но ви из 
Та та ри је − без број њих, ко ји ма ни шта не бе ше ми ли-
је од кр ва ве бор бе. Њи ма усле ди ше цр ни де мо ни из 
Па та ло ни је, са ве ли ким кри ли ма по пут оних у сле-
пих ми ше ва; док су ле те ли, уно си ли су страх и ужас у 
све кра је ве кроз ко је су про ла зи ли. При дру жи ше им 
се, по том, и зли ду си чи је су ду ге кан џе би ле оштре 
по пут ма че ва, ко ји ма су са те ла сво јих не при ја те ља 
от ки да ли чи та ве ко ма де ме са. На по кон, и сви Огва си 
са свих пла ни на у све ту сти го ше, да узму уче шће у 
ве ли кој би ци са бе смрт ни ци ма.

Док је вр шио смо тру сво је број не вој ске огва ском 
кра љу ср це за тре пе ри од злоб ног по но са: био је си-
гу ран да ће од не ти пре ва гу над про тив ни ком, по зна-
том по сво јој бла го сти, и за ко јег бе ше не по зна то да 
је икад, игде, во дио не ки рат. Али, ни Го спо дар свег 
шум ског све та ни је се део скр ште них ру ку. Ни ко од 
оних на ње го вој стра ни ни је био ви чан ра то ва њу, али 
са да, ка да бе ху по зва ни да се су о че са хор да ма зла, 
сви до бро вољ но по че ше да се при пре ма ју за су коб.

Ве ли ки Ак им бе ше на ло жио да се оку пе у До ли ни 
Сме шка, где је Ба та и да ље, по све не све стан ве ли ке 
бит ке ко ја је тре ба ло да се од и гра, и у ко јој ће се ре ша-
ва ти и ње го ва суд би на, мир но пра вио сво је играч ке.

Уско ро чи та ва До ли на Сме шка, с јед ног кра ја на дру-
ги, бе ше ис пу ње на ма лим бе смрт ним би ћи ма. Го спо-
дар свег шум ског све та ста јао им је на че лу, са огром-
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ном бој ном се ки ром ко ја се пре си ја ва ла по пут угла ча-
ног сре бра. По том сти го ше Ри ли, на о ру жа ни оштрим 
тр њем убра ним са жбу но ва дра ча. За њи ма при спе ше 
Ну ки, но се ћи ко пља ко ји ма су се ко ри сти ли ка да је 
тре ба ло ди вље зве ри при во ле ти да се по ко ре њи хо-
вим на ло зи ма. Ви ле, об у че не у бе ле ту ни ке са кри ли-
ма што се пре си ја ва ху у свим ду ги ним бо ја ма, но си ле 
су злат не шта пи ће, док су нај зад, во де не ним фе, све 
јед на ко оде ве не у зе ле но хра сто во ли шће, као оруж је 
има ле пру ти ће што их бе ху убра ле са ја се но вог др ве та.

Гла сно се и охо ло на сме ја огва ски краљ кад угле да 
број ност и на о ру жа ност сво јих не при ја те ља. Исти на, 
од моћ не бој не се ки ре Го спо да ра свег шум ског све та 
тре ба ло је за зи ра ти, али ним фе умил них ли ца, ле пе, 
тан ко ви ја сте ви ле, пле ме ни ти Ри ли, па чак и го ро пад-
ни Ну ки де ло ва ли су та ко бе за зле но и не моћ но, да се 
чак по сти де што је по звао то ли ко број ну и ужа са ва ју-
ћу вој ску да изи ђе на мег дан тим јад ним ство ро ви ма!

− Па, кад су већ на ме ри ли да се бо ре − до ба ци он 
во ђи џи но ва из Та та ри је − да им ма ло по ре ме тим ре-
до ве сво јим злим чи ни ма!

И да би за по чео бит ку, он за тро ва ве ли ку ка ме ни-
цу што ју је др жао у сво јој ле вој ру ци и хит ну је пре-
ма ста ме ној при ли ци Го спо да ра свег шум ског све та 
− али је овај од ба ци ус тра ну јед ним по кре том сво је 
моћ не се ки ре. На кон то га јур ну ше тро о ки ци но ви из 
Та та ри је, устре мив ши се на Ну ке, док се зли ду си ба-
ци ше на Ри ле; ог ње ви ти зма је ви, са сво је стра не, на-
ср ну ше на ви ле. А бу ду ћи да ним фе бе ху Аков на род, 
њих Огва си на ме ни ше се би, сма тра ју ћи да ће без по 
му ке с њи ма из и ћи на крај.
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Али, ка ко нам За кон Све та ка же, док Зло, ако му 
се не пру жи от пор, мо же по чи ни ти без број на рђа ва 
де ла, мо ћи До бра, ка да се од у пре Злу, ни ка да не мо гу 
би ти по бе ђе не. Са мо, не во ља је би ла што краљ Огва са 
бе ше по све не ук у по зна ва њу За ко на Све та!

Ње го во не зна ње ста ја ло га је и са мог жи во та: јед ним 
сна жним за ма хом се ки ре Го спо дар свег шум ског све та 
рас по лу ти гла ву вла да ра злог со ја и та ко осло бо ди свет 
нај о па ки јег ство ре ња ко је је жи ве ло на овој зе мљи.

Грд но се, опет, из не на ди ше џи но ви из Та та ри је ка-
да им ко пља ма ле них Ну ка ста до ше про би ја ти њи хо-
ву де бе лу ко жу и сла ти их да се пре ви ја ју по тлу, ур-
ла ју ћи од бо ли у оче ки ва њу смр ти.

Сил на не во ља за де си и оштро кан џе зле ду хе, ка да 
им Ри ли сво је тр но ве ста до ше за би ја ти у њи хо ва ди-
вља ср ца, пу шта ју ћи да им се крв ис та че по свој рав-
ни ци; из сва ке ка пи те кр ви ка сни је из ра сте по је дан 
стру чак чка ља.

Ог ње ви ти зма је ви за ста до ше за па ње ни пред ви лин-
ским па ли ца ма, из ко јих се у мла зо ви ма из ли ва ла 
си ла пред ко јом се огањ што су га ис пу шта ли ста де 
по вла чи ти, та ко да за хва ти њих са ме те се, на по кон, 
са су ши ше и бед но скон ча ше.

Што се са мих Огва са ти че, је два да су има ли вре ме-
на да схва те ка ко су про па ли; јер, у ја се но вим пру то-
ви ма ко је су ним фе но си ле би ла је са др жа на ма ги ја 
не по зна та ијед ном од њих: пре тва ра ла их је, на и ме, у 
зе мља не гру две већ и на нај ма њи њи хов до дир!

Ве ли ки Ак се нај зад осло ни на сво ју бли ста ву бој ну 
се ки ру и за о кру жи по гле дом по при ште бит ке: тек је 
не ко ли ко џи но ва ус пе ло да спа се чи та ву гла ву, и већ 
су без об зир но тра жи ли спас у бек ству у сво ју Та та ри-
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ју; зли ду си, сви до јед ног, бе ху по би је ни, баш као и 
стра хот ни зма је ви, док све што је пре о ста ло од злоб-
них Огва са бе ше пре тво ре но у зе мља не гру две ра за-
су те сву да по рав ни ци.

На кон све га, бе смрт ни ци на про сто ис па ри ше, као 
ро са под зра ци ма из ла зе ћег сун ца: сви се бе ху вра ти-
ли сво јим уо би ча је ним по сло ви ма у Бар зиј ској шу ми. 
Ак, ла га но и за ми шље но пре ђе пре ко До ли не Сме шка 
и кро чи у Ба ти ну ко ли бу.

− Имаш по при лич но игра ча ка, ко је де ца жељ но иш-
че ку ју − при ме ти Го спо дар свег шум ског све та, по што 
се ср дач но по здра вио са сво јим шти ће ни ком. − Па, од 
овог ча са, мо жеш без ика кве бо ја зни по ћи до њи хо вих 
до мо ва и об ра до ва ти их.

− А шта је с Огва си ма? Ми слим, ако ме опет на пад-
ну? − упи та Ба та жур но.

− Не ма их ви ше − од вра ти Ак. − Не ма ви ше ни јед ног!
А са да, пу на ср ца, оста вљам по стра ни злоб на ство-

ре ња свих вр ста и бит ке и кр во про ли ћа. Ни сам вам од 
сво је во ље из нео при чу о Огва си ма и њи хо вим са ве-
зни ци ма, и о ве ли кој би ци ко ју су бе смрт ни ци са њи-
ма во ди ли. На про сто, и они су би ли део ове при че, и 
ни је их би ло мо гу ће за о би ћи.
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Гла ва осма
ПР ВО ПУ ТО ВА ЊЕ С ИР ВА СИ МА

На ста ли су за Ба ту, по но во, срећ ни да ни: ви ше 
му ни шта ни је ста ја ло на пу ту да сво је играч-
ке од но си де ци, ко ја су их та ко ду го и жељ но 
иш че ки ва ла. То ком свог сво је вр сног за то че-

ни штва у До ли ни Сме шка био се сав пре пу стио ра-
ду, та ко да је све по ли це у брв на ри ис пу нио сил ним 
играч ка ма; и по што је сво је за ли хе у нај кра ћем ро ку 
раз де лио де ци ко ја су жи ве ла у ње го вој не по сред ној 
бли зи ни, по ми слио је ка ко би мо рао пред у зе ти и пу-
то ва ња у уда ље ни је кра је ве.

При се ћа ју ћи се да на ка да је са Ве ли ким Аком про пу-
то вао та ко ре ћи чи тав свет, би ло му је до бро зна но да 
де ца жи ве по сву да; и сто га је при жељ ки вао да што ве ћи 
број ме ђу њи ма учи ни срећ ним сво јим играч ка ма.

Сто га на чи ни ве ли ку вре ћу и на пу ни је сва ко вр-
сним играч ка ма, па је за ба ци на ле ђа ка ко би је лак-
ше но сио, а по том по ђе на пут ду жи од ијед ног ко је до 
та да бе ше пред у зео.

Где год да се по ја ви ло ње го во ве дро, на сме ја но ли це, 
у за се о ци ма као и на уса мље ним има њи ма, би ла му 
је пру жа на то пла до бро до шли ца, бу ду ћи да се гла си о 
ње му бе ху већ рас про стр ли чи та вом зе мљом. У сва ком 
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се лу де ца би се оку пља ла око ње га, сле де ћи га у сто пу 
ку да год би кре нуо; же не су му то пло за хва љи ва ле због 
ра до сти ко ју је до но сио њи хо вој де чи ци, док су га му-
шкар ци по сма тра ли с не скри ве ном за ни ма њем, чу де-
ћи се да не ко мо же по све ти ти све сво је вре ме та ко нео-
бич ном по слу као што је пра вље ње игра ча ка. Али, сви 
су му се они сме ши ли и упу ћи ва ли му љу ба зне ре чи, 
и то је Ба ти би ла ви ше не го бо га та на док на да за ду го и 
за мор но пу то ва ње ко је бе ше пред у зео.

Ка да је, пак, ис пра знио сво ју ве ли ку вре ћу, по но во 
се вра ти у До ли ну Сме шка и још јед ном је на пу ни до 
вр ха. Овог пу та, ме ђу тим, по шао је дру гим пу тем, у 
дру ги крај зе мље, и та ко усре ћи број не ма ли ша не ко-
је ни кад у жи во ту не бе ху ви де ла играч ке, па чак ни 
са ња ла да та кве ди вот не ства ри уоп ште по сто је.

По сле три та ква пред у зе та пу то ва ња, у та ко уда ље-
на ме ста да је мо рао хо да ти и по ви ше да на, за ли хе 
игра ча ка бе ху нај зад ис цр пље не, те се Ба та без окле-
ва ња ла ти из ра ди но вих ко ли чи на.

Су сре ћу ћи се са мно го број ном де цом и упо зна ју ћи 
се са њи хо вим уку сом и же ља ма, у гла ви му се ро ди-
ше но ве за ми сли о играч ка ма ка кве би се де ци до па ле 
и у ко ји ма би она ужи ва ла.

Лут ке су, схва тио је, би ле нај при влач ни је од свих 
игра ча ка ка да су у пи та њу би ле ма ле де вој чи це, па и 
де вој чи це уоп ште; и оне нај ма ње ра до сно би кли ца ле 
чим би их угле да ле, иа ко, не рет ко, чак ни реч ’лут-
ка’ ни су уме ле да из го во ре... Та ко је Ба та од лу чио да 
на чи ни што је ви ше мо гу ће баш лу та ка, и то свих вр-
ста, и све их је обу као у ха љи ни це нај жи во пи сни јих 
бо ја. Ста ри ји де ча ци − па, чак, и не ке од де вој чи ца − 
по себ но су во ле ли фи гу ре жи во ти ња, и та ко је Ба та 
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пред у зео да на пра ви још ма ча ка и сло но ва и ко њи ћа. 
По ред то га, ка ко мно ги ме ђу тим ма ли ша ни ма бе ху 
му зи кал ни, на про сто су че зну ли за до бо ши ма и цим-
ба ли ма и сви ра ла ма и трум бе та ма. И та ко Ба та на чи-
ни из ве стан број до бо ша, за јед но са па ли ца ма ко је је 
тре ба ло да по слу же као уда раљ ке; та ко ђе је из ра дио и 
сви ра ле од вр бо вог пру ћа, као и тру би це од мо чвар не 
тр ске, као и цим ба ла од од ба че них ко ма да ли ма.

Све то чи ни ло је да ни је имао ни тре нут ка пре да ха, 
и пре но што је схва тио да је зи ма сти гла, са на но си-
ма сне га ве ћим не го обич но, би ло му је ја сно да не ће 
мо ћи да кре не из сво је до ли не пр те ћи сво ју до вр ха 
ис пу ње ну вре ћу. По ред то га, ње го во на ред но пу то ва-
ње тре ба ло је да га од ве де да ље не го икад; по врх све-
га, и Ти ма Зи ма био је још без об зир ни ји не го ра ни-
јих го ди на, не ми ло срд но све шти па ју ћи за нос и уши; 
и чи ни ло се не у пут ним пред у зи ма ти ду га пу то ва ња 
све док је тра ја ла бес по го вор на вла да ви на Сне жног 
Кра ља. Сне жни Краљ је, као што је по зна то, био отац 
Ти ме Зи ме, и ни кад ни је пре ко ре вао свог си на због 
ње го вих број них не ста шлу ка.

И та ко Ба та оста де при ко ван за сво ју рад ну сто ли-
цу; се део је и зви жду као и пе вао ве се ло као и увек, не 
до зво ља ва ју ћи ни јед ног тре нут ка да му раз о ча ра ње 
по му ти рас по ло же ње или га учи ни не срећ ним.

А он да, јед ног ју тра, ба цив ши по глед кроз про зор, 
угле да ка ко се ње го вој брв на ри при бли жа ва ју два 
пре кра сна ир ва са, Ми ћа и Ти ћа, ко ја је знао још из 
Бар зиј ске шу ме.

Ба та се ве о ма из не на ди. Не сто га што при ја тељ ске 
жи во ти ње бе ху од лу чи ле да му до ђу у го сте, већ за то 
што су по де бе лом сне жном по кри ва чу, ко ји је пре-


