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РЕЦЕНЗИЈА 

 

 

медеревске зидине памте. Као неми сведоци 

прохујалих векова чекају да испричају причу, ону 

која нема краја, која опстаје колико и камен, 

куле, Мали и Велики град, њихово сећање... 

Романописац Саша Кузмановић користи 

претхришћанско словенско искуство и обнавља 

магијско значење речи. За њега је и Смедерево, град 

саткан од речи. Тврђава је више од топонима и 

историјског споменика. Она се у роману ,,Небески 

бедеми“ из пуке сценографије уздиже до главног јунака.  

      Од градитеља и 1428. године, када радња почиње, 

преко владавине Ахмед бега Херцегоглуа, немачке 

окупације, Нато бомбардовања, деструктивних претњи 

српских непријатеља и рушитеља, до визије о слави и 

моћи српског народа након свих вишевековних мука, 

плете се прича у којој је камени град најтрајнија 

константа. Он је сведок историјских и личних драма. 

      И када нам се учини да ће тај општи, шири план да 

превлада, аутор нам сноп светла уздиже изнад глава 

несвакидашњих јунака који живе своју љубав до 

последњег удаха и последње капи крви. Никакве 

предрасуде, забране, верске разлике, неповољне 

историјске околности не могу да угасе љубавни плам. 

Напротив, он из пркоса, бива поспешен, те се шири као 

пожар да однесе све и свакога ко му се нађе на путу. 
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      Шекспировски се граде и расплићу судбине Драгоша 

и Василисе, Ахмеда и Огњенке, Огњана и Теодоре, 

Штефана и Ане, Микана и Николије, Владислава и 

Вјерославе. Све велике љубави су тужне, али оне у које 

се умеша трећи успевају да опстану, али немају дуг век. 

Страсти се доводе до усијања, сукоби се заоштравају до 

тачке након које ништа неће бити исто. Различитости су 

претња, срећа је пролазна, и трн је у оку непријатељима. 

Неразумевање изврће срећу на поставу и указује на то 

како је она крхка, нестална, пролазна. 

      Породица, која је Србину највећа светиња, уме да 

буде најјачи бедем, али када неком свом окрене леђа, 

онда га остави на ветрометини, на којој је слаб и рањив. 

На тај начин метафорични наслов добија вишеструку 

функцију и значење које прожима више планова и 

временских димензија. 

      Уопште, роман нуди необичну теорију, базирану на 

теорији квантне физике, којом се бавио Макс Планк, да 

је могуће ,,отворити прозор у паралелне светове“ и да се 

може путовати кроз цео космос. Такво путовање нам 

омогућава да завиримо иза паравана времена и да 

сагледамо различита дешавања на истом месту. 

      Родољубива, локалпатриотска оданост родном граду 

бира Смедерево за укрштање тих различитих димензија. 

      Временски токови васкрсавају различите обичаје, 

историјске околности, владаре који су туда ходили. 

Аутентичности и уверљивости фабуле доприноси 

суптилно бирана лексика која је такође својеврстан 

времеплов. Речима је дочарана средњовековна, грађанска  
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прво поглавље 

Златоруни ован 

 

 

 

       Осетио је благо пецкање и свраб у пределу 

носа. Почешао се и наставио би и даље да спава да га 

није тргнуло и натерало да уплашено скочи једно 

гласно: ,,Беееее!!!'' 

Звоно клепетуше огромног овна који га је 

посматрао, потпуно га је разбудило. 

       ,,Шта ћеш ти јарче у моме кревету?'', упита га 

полугласно Аки кроз стиснуте зубе, а онда погледа око 

себе. 

        Оно што му се у први мах учинило као огроман 

јарац, у ствари је био ован, док је његов мекан и 

удобан креветић био ништа друго до зелени пашњак 

који је напасао стадо оваца. 

        ,,Где сам то ја?'', упита наглас. 
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        Почео је уплашено да се окреће док су овце и 

даље незаинтересовано пасле. За разлику од оваца, 

ован га је и даље посматрао, спуштајући главу и 

спремајући се да нападне. Поново се огласио 

продорно: ,,Бееееееее!!!'' 

       Аки није стигао ни да одреагује а већ је ударен 

тврдом овновском главом летео према огромном 

храстовом дрвету. 

       ,,Јааооој!'', заплакао је држећи се рукама за 

болно место, а онда угледа нешто искричаво и сјајно у 

самом подножју дрвета, где су се додиривале његове 

дебеле жиле и земља. Тренутно је заборавио на бол. 

Озареног лица, сва његова пажња била је усмерена ка 

новој и непознатој светлећој играчки. 

 Ишчепркао је из земље нешто налик на златни 

диск на чијој средини се налазио црвени кристал. 

Очистио га је од земље и завукао пет прстића у пет 

рупа. Диск се обмотао око његове шаке док је црвени 

кристал засијао. 

 ,,Не бој се. Одавно те чекамо.'' 

Аки се уплашено окренуо. Није било никог, 

како је у тренутку помислио, ко би му се могао 

обратити. Ован који га је попут топовског ђулета 

испалио до дрвета стајао је неколико корака од њега и 

посматрао Акијево збуњено лице. 
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,,Кажем одавно смо те чекали. Извињавам се на 

помало болној добродошлици. Сматрао сам да ћемо на 

тај начин брже пронаћи диск и избећи сувишна 

објашњавања.'' 

Аки је широм отворио очи. 

,,Па, па ти говориш?'' 

,,Да, а зар тамо одакле ти долазиш овце не 

говоре?'' 

,,Тамо одакле сам ја овце блеје и не ударају 

беспомоћну децу, ти неваспитана овцо. Какво је ово 

место? Где сам? Где је моја соба, моји родитељи?'' 

,,Млади господине, већ сам ти се извинио, и 

није лепо да овна називаш овцом?'' 
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,,Извини и ти'', рече помало постиђено Аки, 

,,али ипак мислим да си заслужио.'' 

,,Ово је чаробно место и овде је све могуће. 

Овде животиње говоре, бар оне које имају шта 

паметно да кажу, а опет, глупи и безобразни људи 

могу да блеје, мекећу или чак и мучу и да тим својим 

говором никоме не нанесу зло или увреду. Овде нема 

зависти, нема ратова, не постоји мржња. Ово је свет 

деце, вас малих и још неискварених људи. Овде рибе 

могу да полете, скакавци да пливају. Овде сви имају 

једнаке шансе да својим радом и залагањем, марљивим 

учењем и поштовањем других ученијих од себе, могу 

створити бољи свет саткан од маште и снова. Деца 

одавде могу у свет одраслих да пренесу један део овог 

чаробног и бољег света.'' 

,,Како то да овде постоје два Сунца?'' 

,,Не, не постоје. Зажмури и замисли да их има 

колико год желиш.'' 

Аки је затворио очи. У једном једином тренутку 

небо се променило. 

,,Сада отвори очи'', огласи се ован. 

Аки је погледао. Једно гласно ,,Ваууу!'' пронело 

се пољаном. Сада је небо осим три Сунца красио и 

један Месец, као и део великог солитера у коме је Аки 

живео. Солитер је правио нестваран мост између 

Месеца и једног Сунца. 
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,,Како је ово добро'', огласио се одушевљено, 

,,јесу ли моји мама и тата сада у солитеру, између 

Сунца и Месеца?'' 

Ован је развукао своје овновске усне у широки 

осмех, бар онолико колико је могао. Направио је 

комичну гримасу и завртео главом. 

,,Наравно да не. Ово је само производ твоје 

маште. Није стварно. Понестаје нам времена па ћемо 

морати да пожуримо. Овде си због важног задатка.  

Изабран си између толико добре деце, као један 

од најбољих, ученика и спортиста. Верујемо да ћеш 

задатке који ће се поставити пред тебе решавати на 

најбољи могући начин. Твој златни диск ускоро ће 

засијати. Сваки пут када се то догоди засијаће црвени 

кристал који треба да притиснеш. Чувај диск који ће те 

водити кроз пустоловине у које крећеш. Ако га 

изгубиш или ти га неко украде, нећеш моћи да се 

вратиш назад. Чувај га, чувај себе и друге. Помози 

онима којима је помоћ потребна. Подари им дечије 

мудрости и доброте. Тамо где путујеш постоје, као и у 

стварном свету зли људи, себични богови, па и 

чудовишта којима су срца због злобе и зависти одавно 

претворена у камен и лед. Не бој се. Не би био овде да 

онај који те је одабрао није сигуран да си у стању да 

извршиш све задатке. Сада ми остај збогом. Чека ме 

моје стадо. Срећан ти пут дечаче.'' 
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Велики ован окренуо је своја широка леђа Акију 

и стресао се. Његова црна вуна постала је златна, 

слична Сунцу, осветливши део звезданог неба, Акијеве 

креације. 

,,Златноруни ован!'', узвикнуо је Аки. 

,,Тата ми је читао легенду о теби и 

Аргонаутима.'' 

,,То је, како кажеш, само легенда драги дечаче'', 

рекао је поскочивши ка небу. Постао је само још једна 

од безброј звезда Акијевог неба. 

,,Збогом Златноруни'', рекао је тужно ,,ваљда 

ћемо се још некада срести.'' 

У том тренутку диск је засијао. Притиснуо је 

црвени кристал у његовој средини. Пољана, звездано и 

сунчано небо, па и огроман део солитера нестајали су, 

док се све, слично стаклићима калидоскопа окретало 

пред његовим очима. Био је уплашен. Чврсто је 

стиснуо златни диск и помислио: ,,Волео бих да су 

мама и тата овде са мном.'' Налазио се у густој шуми 

обраслој густим шипраж'јем и жбуњем. Крошње 

огромних стабала заклањале су небо. ,,Па добро'', 

помислио је, ,,шта је ту је''. Разгрнуо је жбун иза кога 

се налазио и загазио ка непознатом. 
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друго поглавље 

Баба Јагина колиба 

 

 

Узана шумска стаза водила га је још дубље у 

шуму. Никада до тада није видео тако високо дрвеће 

које је заклањало небо. Тек по који зрак Сунца 

стидљиво се пробијао и осветљавао стазицу посуту 

каменим облуцима. 

 ,,Пусти ме ти одвратна наказо!'', танак дечији 

глас проломио се шумом. Весели цвркут птица 

утихнуо је. Ломњава грана и ситнијег растиња 

испунила је тренутну тишину. 

 Полако је пришао месту одакле се ширила 

галама. Дечака његових година стежући за оковратник 

вукла је ружна, одвратна и мршава баба, док се овај 

батргао, покушавајући да се ослободи. 

 ,,Знаш ли ти сподобо шта ће ти урадити мој тата 

када те пронађе?'', копрцао се и даље машући 

песницама у жељи да се ослободи.  
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,,Ааааххааааааахххааааа'', смејала се, ,,глуане 

мали, неће те наћи! Ово је моја шума, и моје царство, а 

ти ћеш Бога ми, бити сластан залогајчић, твојој Баба 

Јаги.'' 
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 На сам помен њеног имена Аки се готово 

скаменио од страха. ,,Баба Јага'', помислио је. ,,Да ли је 

могуће?'' 

 Одмах се сетио руске народне бајке ,,Баба Јага и 

Василиса прекрасна'', као и српске народне бајке 

,,Златна јабука и девет пауница'', које му је често 

приповедала његова прабаба Сибинка. Наставио је да 

их прати и да се креће опрезно, кријући се иза високих 

стабала. Старица се неколико пута окренула и 

оњушила ваздух, певушећи песмицу: 

 

,,Волим пасуљ са ребарца. 

Мрзим досадног комарца. 

Волим чорбу од магарца. 

А највише печеног школарца.'' 

 

,,Њушим нешто ново, непознато а тако 

слаткасто, ммммм.., сва се топим од милине, а ти 

жгољави...'', погледа у дечака ког је и даље вукла 

путем и удари га дрвеном квргом штапа по глави како 

би престао да се бацака и отежава јој кретање.  

Аки је размишљао шта да ради. Ако би 

допустио да баба уђе у своје двориште, а то је знао из 

бајки, шансе да спасе дечака биће мање, него да на 
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препад покуша сада, у шуми. Чувши бабине стихове 

знао је да га је Баба Јага нањушила.  

,,A да, ипак покушам'', помислио је. Онда је још 

једном размислио и одустао од сулуде идеје,  јер је 

дечак био без свести. Чак и ако би га истргао из њеног 

стиска, он није могао никуда. Како су улазили све 

дубље у шуму, шума је у појединим деловима са 

својих стабала губила лишће. Гране су бивале више 

голе, без лишћа. Деловале су уклето и страшно. Са 

оближњег потока дизала се пара стварајући маглу. 

Сунце је нестајало негде у даљини одакле се зачуо 

топот коња. Грмљавина је постајала све снажнија. 

Залегао је поред пута посматрајући три безглава 

коњаника која су се приближавала баби.  

Боже, помози ми и заштити мене и овог дечака 

чије ни име не знам. Знам само да је он мој задатак, да 

су наше судбине повезане и да је он веома битан, 

иначе не бих био овде.'' 

Иза првог коњаника ширио се траг од беле 

магле. 

,,Дај бабо главу!'', чуло се његово кркљање.  

Пошто главу није имао, изгледало је да говори 

из целог тела. 

,,Дај бабо главу!'' загрмело је. 

Није ово твоја глава. Добићеш је назад када 

задржиш Сунце и победиш Ноћ.''' 
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Коњаник је обоо коња и нестао претворивши се 

у ништавило. 

Пришао јој је ватрени јахач, такође без главе. 

Око њега су избијали ватрени бичеви. Изгледало је да 

ће запалити шуму. Поновио је исто.  

,,Дај бабо главу!'' 

,,Добићеш је назад када задржиш Дан и 

победиш Ноћ.'' 

Обоо је коња и као и претходни нестао у 

даљини како је и дошао. 

Гордо јашући на црном пастуву пришао је и 

трећи безглави јахач и загрмео: 

,,Дај бабо главу! Видиш, отерах Сунце и 

победих Дан. Дај ми моју главу. Служух те и заслужих 

је! 

,,Добићеш је назад ако спречиш Сунце да се с 

јутром врати и ако победиш дан.'' 

Снажно је обоо коња, опкружио неколико пута 

око бабе правећи концентричне кругове док је црна 

магла бојила последње беличасте праменове дана. Ноћ 

је поново заузела свој трон. 

У тренутку када су избили на омању чистину 

усред шуме Баба Јага се још једном окренула и 

оњушила, попут звери прохладан вечерњи ваздух. 

Дечак је дошао к себи почевши поново да се копрца, 
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удара песницама бабу свуда по кошчатом и мршавом 

телу покушавајући да се искобеља из стиска кошчате 

шаке. 

,,Кажем ја, њушим, мммммм,...'' 

Дебелим, чворноватим штапом, ударила је три 

пута о суво дрво поред пута изговоривши бајалицу: 

 

,,Пешачила ил' летела 

до Месеца ил по земљи 

сада дођи мени треба, 

топла ватра, лонац већи. 

Биће јела, биће сласти, 

меканога деч'јег меса 

Кукурикни и створи се, 

мила моја кућо тесна.'' 

 

Кукурикуууууу!'', проломи се гласно. Наста 

ковитлац и на чистини се указа мала неугледна колиба 

на петловим ногама, које су разгртале земљу, попут 

живине у потрази за глистама или семењем. 

,,Мирна лударо моја. Мирна! Полупаћеш ми све 

по кући. Ово је твој дом, бар док те не припремим по 
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рецепту моје бабе.'', обрати се дечаку који није 

одустајао. 

,,Пусти ме ти проклета бабускеро. Главом ћу ти 

се котрљнути три пута, само да се дочепам мача'', 

претио је дечак.,,Неће ти ово олако проћи!'' 

,,Е бедниче мали. Само чиним услугу твоме оцу. 

Много већи су оставили Баба Јаги своје главе. Види 

како дивно светле у мраку.'' 

Показала је у правцу капије и ограде 

направљених од људских костију, која је била 

украшена великим бројем људских глава из чијих је 

празних очних дупљи избијала светлост која је 

осветљавала двориште и окућницу. Аки је уплашено 

посматрао целокупан призор, питајући се на који 

начин да неопажено уђе у двориште и спасе дечака. 

Решио је да сачека глуво доба када сви буду спавали. 

,,Улази у овај кавез. На ово парче меса и 'леба. 

Сутра је за тебе важан дан. Рећи ћу ти у поверењу, 

позван си на ручак, ахахахахахах...'', проломио се 

гласан, демонски смех који је ледио крв у жилама. 

,,Нећу лако продати своју кожу наказо, а ако ти 

се и посрећи, дабогда се удавила!'', викао је дечак. 

,,Ух, уморила се баба. Време је да се спава. 

Ускоро ће ми поново доћи безглави коњаници, по ко 

зна који пут од како је света и века, са истим захтевом 
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и жељом. Лаку ноћ краљевићу. Хоћеш ли да те 

ушушкам, бебице малена? Ахахахахах...'' 

Дечак је оћутао, посматрајући бабу како се 

увлачи у кревет и покрива поњавом преко главе. 

Осмотрио је просторију у којој се нашао, кавез и резу. 

Узео је једну од многобројних животињских костију 

које су се налазиле унутар кавеза. Покушао је њоме да 

отвори браву, али није успевао. Брава је била 

забрављена магијом. Већ када је хтео да одустане, 

зачуо је комешање које је долазило споља. 

 

* * * 

 

Аки је са спољне стране посматрао ограду од 

углачаних људских костију са чијих су врхова сијале 

лобање. Помислио је у себи како би било дивно да код 

себе има књигу која ће му помоћи да неопажено уђе у 

двориште, ослободи дечака и заједно побегне са њим 

на сигурно, у краљевство његовог оца. Сама мисао 

изродила је идеју, сетио се речи златног овна. Ово је 

чаробно место. Није стварно'', помислио је. ,,Свако од 

нас у себи носи магију коју може да употреби када му 

је тешко.'' 

,,Желим да се овог тренутка у мојим рукама 

створи чаробна књига, која ће ми помоћи у мојим 

задацима да победим зло и спасем невине!'' 
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Диск је засијао и на Акијево изненађење из 

његовог рубина појавила се најпре астрална пројекција 

књиге, која је затим постала стварна. Изненађен и 

срећан, држао је у рукама чаробну књигу. 

,,Прикажи ми књиго све о Баба Јаги, њене 

навике и њене слабости.'' 

На првој неисписаној страници почела су да се 

појављују прва слова склапајући речи, а речи 

реченице. Насмешио се видевши наслов: Баба Јага, 

како се борити против ње и како је победити.  

Почео је брзо да чита тркајући се са реченицама 

које су настајале. Мање више, доста тога је знао о злој 

баби која је вековима присутна у српском фолклору а 

којом су родитељи плашили своју децу. Баба Јага је 

била позната као Баба Рога, вештица, веђмачка па чак 

и као Лолит. Пажњу му је привукао поднаслов Како 

неопажено ући у двориште и колибу. Прочитао је а 

онда се самоуверено са књигом под мишку упутио ка 

капији од костију. Призор је био страшан али је знао 

да мора бити храбар ако жели да спасе дечака. Полако 

је пришао капији гледајући у две изглачане лобање 

које су терале мрак. Баш у тренутку када је пружио 

руку ка рези, лобање су се окренуле ка њему: 

,,Ко нас буди у глуво доба и прекида наше 

мртвовање?'' 
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Зовем се Аки и желим унутра. Поставите ми 

загонетке а када их одгонетнем ућутите заувек и не 

ометајте ми пут.'' 

,,Храбре речи за једног малишу'', проговори 

једна од лобања, ,,Штета што ће нам твоја мајушна 

главица ускоро правити друштво. Знаш ли шта ће се 

догодити ако погрешиш?'' 

,,Знам. Чекам питање'', био је одлучан. 

,,Па добро, одговори друга лобања. Одговор на 

прву загонетку отвара капију, на другу отвара колибу, 

а одговор на трећу отвара кавез.'' 

,,Како ћемо побећи ако се баба пробуди?'', упита 

Аки. 

,,Нећете побећи ако се пробуди, а ако главу 

сачуваш можда одговор пронађеш у штали, него да не 

дужимо дај ми одговор на прво питанје. Шта је то: Ко 

га прави, не треба му; ко га купи, неће му се; коме 

треба за то и не зна.'' 

Аки је размислио, отворио новонаписане 

странице књиге и угледао записану загонетку са 

одговором. Изнад одговора писало је: Само један 

одговор, остало мораш сам. Сваки одговор везан је за 

одређени улаз који мораш откључати. Одговор на прву 

загонетку гласио је: 

,,Тесар прави мртвачки сандук и њему не треба, 

купац га купује за другог, а мртвац и не зна да му је 
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потребан. Одговор је мртвачки сандук!'', повикао је 

узбуђено. 

Истог часа зацвилеше лобање, дуну ветар и 

угаси њихову светлост. Капија се након тачног 

одговора отвори али Аки и даље остаде са спољашње 

стране ограде. 

,,Лепо!'' прозбори друга лобања. ,,Главу си овог 

пута сачувао. Друга загонетка гласи: На глави му 

круна, на нози му мамузица а позади перјаница. Шта је 

то?'' 

Погледао је у правцу колибе. Њене две 

петловске ноге полако су се померале. Изгледало је 

као да ће читава колиба сваког часа да се угњезди.  

,,Па наравно'', проговорио је. ,,Одговор је 

петао.'' 

Ветар је поново дунуо а огромне живинске ноге 

спустише колибу на земљу и она се попут пилета 

ушушка и умири. 

,,Време је да ти поставимо још једну, последњу 

загонетку. Шта је то: Ако ме изговориш више ме неће 

бити.'' 

Размишљао је.  

,,Шта могу изговорити а да тога не буде. Једино 

не изговорити ништа и шта онда остане осим тишине. 

Одговор је тишина.'' 
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Ветар је још једном направио ковитлац и брава 

на кавезу у коме се налазио заробљени дечак била је 

слободна док су лобање безживотно стајале набијене 

на људске, оштре бутне кости. Потрчао је према 

дрвеним вратима колибе и сударио се са дечаком који 

је напустивши кавез кренуо ка излазу колибе.  

,,Зовем се Аки и дошао сам да те спасем. 

Одговорио сам на три загонетке које су ми лобање 

поставиле и отворио улазе закључане чаролијом.'' 

,,Моје име је млади краљевић Душан. Хвала ти 

на помоћи. Морамо да пожуримо док се баба не 

пробуди.'' 

Аки је посматрао дечака, будућег краља, једног 

од највећих из његове лозе. Желео је много тога у 

једном трену да му каже, али није могао и смео. 

,,Бојим се да без превоза нећемо стићи далеко. 

Лобање су ми казале да наш бег зависи од штале.'' 

Из даљине се поново проломио топот коња који 

су носили своје безглаве јахаче. 

,,Краљевићу, понестаје нам времена. Морамо 

хитно у шталу. Ускоро ће јахачи поново пред бабу.'' 

Ушавши у шталу поред јасала било је привезано 

једанаест коња, сваки од њих лепши од претходника. У 

другом делу штале у углу, налазио се неугледан, 

мршав и болестан коњ, рага. Коњ је одавао утисак не 

неговане и запуштене животиње упалих бокова и 
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избуљених очију. Једном речију, најружнији коњ ког 

су Аки и Душан у животу видели. 

,,Е, њега ћемо'', проговори Аки. 

,,Зар од оволико лепих коња ти ову наказу и 

рагу иштеш да нам главе спасе?'' упита изненађено 

краљевић. 

,,Веруј ми краљевићу, у многим књигама, што 

их писаше учени и паметни људи стоји да се права 

истина крије иза неистине, лепота испод ружноће а да 

се право лице скрива иза налич'ја.'' 

А пише ли то у тој твојој књизи што је место 

мача носаш?'', упита га краљевић. 

Аки је полако отворио књигу и озареног лица 

одговорио.  

,,Да управо је то написано.'' 

,,Па добро кад пише. Онда ћемо тако'', одговори 

он. 

Кад приђоше коњу и узеше га за амове, коњ 

зарза, зањишта и прозбори људским гласом: 

,,Господарице моја, краду ме од тебе, ооооо 

господарице и богињо ноћи не дај ме! Узеше ти чедо и 

мезимче твоје!'' 

Његово запомагање разбуди Баба Јагу која 

искочи испод поњаве и видевши да су чини разбијене 
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излете бесно напоље, баш у тренутку када су три 

безглава јахача пристигла и затражила главе. 

Вриштећи на њих и бацајући на њих нову 

клетву вечности, потрча што је брже могла ка 

коњушници. Дечаци су већ узјахали коња када је 

синоћ одвратна баба а са раним јутром прелепа 

девојка, светле пути, усана боје пурпура и црне косе 

која јој се вијорила попут заставе, улетела вриштећи 

од беса у шталу. Краљевић навикнут на коње и јахање, 

обоо је коња, ошинуо га а коњ је попут птице пролетео 

кроз врата коњушнице винувши се у небо. 

Многобројне речи погрде упућене њима остајале су 

далеко иза њих у заборављеној шуми, док је црни 

безглави коњаник губио битку коју су против њега 

водили црвени и бели коњаник, доносећи ново јутро и 

нови дан. 

,,Опрости ми господарице'', вриштао је коњ под 

њима.  ,,Од данас имам новог господара, дечака чије ће 

се име прославити севером и југом, истоком и 

западом, краљем над краљевима, царем над царевима.'' 

Зауставили су се у подножју тврђаве Старог 

Раса и опростили. 

Хвала ти од срца Аки. Драго ми је што сам те 

упознао. Твој сам велики дужник, брате мој.'' 

,,Задовољство је моје Душане. Чувај се и испуни 

своју судбину. Срећан сам што те упознах. Бићеш 
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велики владар. Владај праведно и сети се шта је некада 

твој предак Растко и Свети Сава говорио.'' 

,,Да, знам. Говорио је: -Нека се повинује 

новопридошли ономе ко је дошао пре њега, неписмени 

писменоме, необразован образованоме и млађи 

старијем. Реда увек и на сваком месту мора бити.'' 

,,Ред стварају поштење и знање, а знање се 

налази у...'', али није успео да заврши јер га је Душан 

прекинуо. 

,,У књигама. Можда и ја једном напишем неку 

књигу'', насмејао се. 

,,Буди сигуран да хоћеш. Биће то велика књига 

и темељ будуће правне државе.'' 

Врата града су се отворила а пред краљевића у 

пратњи неколико витезова у сусрет изађе владар 

Стефан Урош 3. Немањић, знан у народу као Стефан 

Дечански. 

Диск је поново засијао. Погледао је према 

Душану који је јахао у сусрет оцу. Окренуо се и још 

једном махнуо. 

,,Збогом ми остај побратиме Аки!'' 

,,Збогом Душане!'', повикао је а онда више за 

себе рекао: ,,Био си и остао највећи Немањић за мене и 

моје родитеље.'' 
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Притиснуо је црвени рубин који га је кроз вир 

временске реке одвео до новог одредишта у неку нову 

и њему непознату авантуру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


