
6 — Бег

У колима у средини поворке седела је Марија, последња краљица
Босне.

У себи је проклињала све редом. Свог исповедника фра Лују, који је
непрекидно дробио о вери и непријатељима вере; Ранка Видраревића, за-
поведника њене личне страже и свог побратима, који ју је довео у ову забит;
своје слушкиње, због њиховог безбрижног смеха и очијукања са војницима;
запрегу што је шкрипала, волове који су милели, туцаник што је хрскао под
папцима и точковима.

Није изоставила ни свог мужа. Стефан Томаш, по милости Бога
краљ Срба, Босне, Приморја, Хумске земље, Доњих Краја, Усоре, Соли,
Подриња и Западних страна, био је млакоња. Пиће је било једина ствар
у којој је истрајавао. Када су је, као девојчицу од једанаест година, удали за
њега, однели су га пијаног из цркве у постељу. Пијан је био и када је правио
наследника, и када је побацила дете. Пијан је и одрекао данак Турцима,
који су се ругали да му се глава осећала на вино када су је натицали на бе-
деме Кључа.

Сада јој је било шеснаест година. Пре ће бити стотину и шеснаест,
помисли. Али, жива сам, Боже. Задовољан због брзе победе, султан је
није дирао. Допуштено јој је да са пратњом напусти Босну. У Гламочу су
сазнали да су акинџије кренуле у потеру за њима чим је султан окренуо
леђа, бесни што им измиче лак плен.

Осврте се око себе, погледом тражећи слушкиње.
„Круна! Крунијааа!“
„Ево ме госпођо, идем, идем“, заори се са зачеља поворке. Буцмаста

девојка дотрча до запреге и стаде ићи напоредо с воловима.
„Где је Ранко?“
„Одјахао је уз ону косину, госпођо. Каже, вратиће се до поднева. Вели

да ће нас збринути у свом родном селу, тамо нас Турци не могу наћи, знаш.
Јер тамо...“

„Одлази!“, викну краљица грубо.



Пут се успињао све више, вијугајући као поскок по западној падини
Виторога.Ваздух је бивао све оштрији и свежији како су се успињали.

Фра Лујо је с муком зауздавао коња, покушавајући да одржи корак са
краљичиним колима.

„Пропутовао сам целу краљевину уздуж и попреко, госпођо. Бар сам
тако мислио до малочас. Ко може живети у овом кршу? Једва чекам да
стигнете у Сплит, па да се опростимо наше несрећне земље.“

Краљица се насмеја, смехом у коме није било ни трунке веселости.
„Ваше...да, ваше. Не наше, фратре. И нисам ти ја никаква краљица

ни госпођа. И нисам Марија, не више. То име сте ми ви дали, кад су ме
удали као дете за ону вашу слаботињу од краља.“

Није ни могла ни хтела да се суздржи. Стари фратар ју је гледао
запрепашћено.

„Ја сам Јелена Бранковић, деспина, унука Ђурђа Смедеревца. У мени
тече крв Немање, старче, и упамти то, докле год будем морала да те трпим.“

„Госпођо драга, немојте...“, промуца фра Лујо. „Господин вас куша,
даје вам прилику да својим трпљењем докажете веру своју у овим црним
данима. И немојте слушати Ранка, молим вас. Тај шизматик ће отровати
вашу младу душу ако му допустите.“

Јелена–Марија нестрпљиво одмахну руком. „Ево моје последње
исповести теби, па ради с њом шта хоћеш: у мени је врило годинама, ја
лепог дана нисам видела откако сам напустила Смедерево. И немој мени
да причаш о трпљењу, срам те било!“

На краљичин повик дотрча један од војника, мрко гледајући фратра.
„Све је у реду, Илија“, насмеши се Јелена. „Врати се.“
„Ја сам само убоги слуга нашег Господина“, поче фратар кад је војник

одмакао, „и од првог дана сам се старао...“
„Нисам завршила. Овде су сви војници ‘шизматици’ па би ти било боље

да зачепиш губицу. И споменеш ли још једном Ранка, предаћу те њему у
руке, па ћеш ти добити прилику да својим трпљењем докажеш своју веру и
упишеш се у мартирологиј. А теби је добро познато да то Ранко једва чека.“

Зачу се крештави звук рога. Мало потом, на брежуљак испред њих
изјахао је коњаник на косматом риђану.Неколико тренутака посматрао је
предео око себе, потом се стуштио низ падину ка поворци.



„Ранко се вратио. Слушај, фра Лујо, након што се окрепимо доле у селу,
наставићеш за Сплит.Твоја дужност исповедника је завршена. Добићеш
новац за пут, а ево ти и ово.“ Скиде златну огрлицу и пружи је, сада већ
потпуно изгубљеном духовнику. „Узми. Вољна сам да ти дам и мошти светог
Луке, ако хоћеш. Носи их у Млетке, у Рим, где год, само што даље од Турака.
Иди сад, нема више речи међу нама. За све се обраћај Ранку.“

Старац пребаци узду у леву руку и благослови краљицу дрхтавим
гласом осенивши је знаком крста. Затим окрете коња и одјаха ка зачељу.

*   *   *
„Хоћу да живим, како не можеш да схватиш? Зар си и ти недотупаван

као фратар? Чега сам ја краљица, кад Босне више нема? Нема ни моје
Србије, али ја ћу опет носити име Бранковића. И не покушавај да ме
одговориш: чим стигнемо у Дубровник продаћеш моју круну и жезло. Ако
нећеш, нека ти. Ја идем сама.“

„Не покушавам да те одговорим“, насмеја се Ранко. „Али како можеш
знати да ће те султанија Мара удомити? Идеш у Цариград као мува без
главе. Од једних Турака бежимо, код других идемо“

„Тетка ми је“, фркну Јелена.
„Која те никад у животу није видела.“
„Али зна за мене, не бој се. И зна шта су муке. Дали су је за султана

кад је била девојчурак.“
„Знам све о њој. Нисам чуо да јој је било лоше у харему“, нашали се

Ранко. „Можда и тебе удаду за неког богатог пашу.“
Јелени се учини да ветар донесе до њих слаб мирис печења.
„Можда...има доста наших који су примили њихову веру“, уозбиљи се

она. „Треба живети, побратиме Треба живети...“
„Треба и одмарати, јести и спавати.“ Ранко показа руком. „Чим

пређемо онај врх, што се шарени од цвећа, бићемо у моме селу. Видиш?“
Није одговарала. Умотана у грубу поњаву, главе повезане топлом

сељачком марамом, краљица је спавала.
„Као дете...“ промрмља стари ратник.


