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Пролог



Понекад се, само понекад, и најискуснијим 

луталицама деси да се изгубе у дивљини.

Десило се то једном старом приповедачу, за 

ког дедови причају да је био стар још кад су они 

били деца. Тог је дана, у ноћи пуног месеца, ура-

дио управо то.

Пратио је грмове медоносне калине тражећи 

какав извор на ком би утолио жеђ све док му се, 

изненада, кроз кости није проломило завијање 

вучјег чопора. То га је потерало у бег, кроз ла-

виринт квргавих стабала која су га, у тами, 

подсећала на митска бића из његових прича. 

Наједном, учинило му се да је, недалеко од себе, 

угледао језовиту силуету под кукуљицом, са ису-
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каним мачевима, те је срце почело да бубњи као 

лудо. Још кад је сова хукнула недалеко од њега, 

умало је вриснуо па се саплео о корен старог храс-

та лужњака и лицем треснуо о тло. 

Окружен густом тмином и оборен страхом, 

старац се није придизао све док није зачуо шуш-

кање лишћа пред собом. Подигао је главу и имао 

шта да види: она закукуљена силуета сада је 

била пред њим, са исуканим, дугим сечивима. 

Претрнуо је од страха, међутим... прилика 

пред њим забацила је капуљачу и открила му 

своје лице.

Старац је одахнуо када је видео да пред њим, 

обасјан бледом месечином, стоји странац про-

дорног погледа и валовите, дуге косе, са благим 

осмехом на лицу.

Незнанац је коракнуо ка њему, пружио му руку 

и звонким гласом рекао: − Хајде, ово није место 

за тебе. Пођи са мном, да се огрејеш поред ватре.

Старац се придигао и кренуо за високим чо-

веком кроз густо шипражје. Након што су ос-
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тавили неколико стотина корака иза себе, кроз 

таму се назрела светлост ватре са које се, ка 

небу, подизало мноштво жеравица, налик јату 

веселих свитаца. Такође, до ушију му је допро и 

жамор гласова, од којих је један био веома груб 

и дубок.

− Не брини, то су моји пријатељи. Знају да си 

са мном − прошаптао је странац пре него што 

су стигли до шумског пропланка.

А тамо... Старац није могао да верује својим 

очима. Тик испред њега био је плећати бркајлија 

који се никад није одвајао од свог верног топу-

за-шестоперца. Колико је само прича и песама о 

њему знао и приповедао их годинама. То је било 

довољно да препозна и осталу тројицу. Прику-

пио је храброст, накашљао се и рекао: − Добро 

вече... јунаци.

− Добро вече, стари. Дођи, огреј се. Надам се 

да волиш цицвару, ево, Марко јој се баш радује −  

рекао му је, наизглед, најмлађи међу њима.

− Да сам баш хтео цицвару да једем, ја бих са 
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вилама вечерао, а не са вама овде − побунио се 

бркајлија.

− Мени ће бити у реду − рекао је старац, па 

додао: − Хвала ти, Милоше.

Младић је сео на пањ преко пута њега, загле-

дао га кроз разигране пламенове и рекао: − Како 

знаш моје име? 

Старац се најпре послужио храном из каза-

на, па одговорио: − Знам имена свих вас. Толике 

сам приче о вама чуо, песме сам певао док су ме 

гуслари пратили, да. Ево, имам осећај као да вас 

све јако добро познајем. 

Тек тада, када је старац рекао све ово, чет-

врти је подигао главу од стрела којима се до 

тада бавио па се и сам огласио: − Знамо и ми 

тебе, старче. Знамо те под многим именима, 

а колају и приче да си био тако стар још када је 

цар Душан Силни био дечак. 

− Свашта се у народу прича. Ја сам тек лута-

лица која воли приче и од њих живи, јер народ 

воли и њих и њихове јунаке.  



13

− Хајде да сада чујеш једну нашу причу коју 

сигурно раније ниси чуо − весело је предложио 

Милош.

− А како знаш да нисам? Постоји ли ипак нека 

старија прича?  

− О да, итекако. Зато нас сад пажљиво слушај 

и памти све што ти будемо говорили. Ова прича 

десила се кад смо нас четворица били деца. 


