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Никада није ишао кроз тако густу маглу, шака му се у њој губила кад би

испружио руку. Пешачио је већ читава два часа, водећи вранца за узду. Коњ је
био уплашен, није се дао узјахати. Ратник застаде, умири коња, па одвеза са седла
копље. Пипаће њиме по тлу и ваздуху као слеп, нема му друге. Макар и тако
споро, али стићи ће ваљда до поднева у Даштаник. Сутра у зору кнез Вишеслав
удаје кћер, он као заточник кнежев мора стајати с десне стране господару. 

Удари копљем у нешто тврдо. Приђе сасвим близу и виде танко дрво. Пође
даље, пипајући копљем и повремено закачињући стабла. Ходао је тако око пола
часа. Магла  је постајала ређа, убрзо је могао видети на двадесетак корака. Обрео
се у реткој шуми, колико је могао да назре. Пљуну и опсова. Није ваљда ишао у
круг? Пре мање од три часа пројахао је кроз редак брезов шумарак, налик на
овај.На пет стреломета од Даштаника нема ни стабљике, мора да је кружио. 

„Војине...“
Хитро као звер, ратник пусти узду, одскочи од коња и завитла копљем око

себе. Ништа. Завитла још једном, у празно, па прискочи коњу и привеза га за
најближе дрво.

„Војине, јеси ли залутао?“ 
Окретао се око себе са напереним копљем. Глас девојке. Или дечака.

Нечиста сила, ко би други ходио шумом по овој маглуштини. Војин трипут пљуну
удесно. Био је јунак, десетине глава ставио је пред кнеза. Није се плашио.

„Ако си жив човек, појави се“, заурла. „Дођи да се огледамо ако ти мајка
није срамотна!“ 

Уместо одговора, смех. Звонак и раздраган. 
„А ако сам женско?“
Није могао да разазна одакле је допирао глас. Вранац је њиштао и

пропињао се, покушавајући да се отргне.
„Немам ништа с тобом, вештице. Прођи ме се, или ћу ти месо са гузова

одбити.“
„Борићешсе са женом, Војине? Ево ме.“
„Шта...“
Не доврши, јер из магле истрча прилика одевена у црно и стаде на

неколико корака од њега.
„Познајеш ли ме, заточниче?“ 



Гледао је у девојку, високу и витку.У десној руци држала је кратко копље, у
левој мали округли штит. Златна коса беше јој сплетена у кику која је, пребачена
спреда преко десног рамена, падала до колена.Војину се учини познато то
дугуљасто лице и танке, стиснуте усне. Очи, крупне као у јелена, гледале су без
имало страха.Познавао је само једног човека који је имао ту дивљачност.

„Војномирова кћи?“
Девојка се поклони. „Тако је, заточниче. Свила се зовем, да знаш рећи

Црном богу ко те је њему послао.“
Војин зину од чуђења. Неколико тренутака не могаше се прибрати. Зар

је добро чуо? Ова пишуља ће га послати Црнобогу? Чак се и вранац умирио,
као да се и он чуди овој дрскости.   

„Богме, девојко, дођоше гадна времена“, насмеја се, „кад такве слинавке
по шумама заскачу јунаке.“

Свила се умиљато насмеши. „Весели се заточниче, и мени је драго што
се не бојиш.“

Војин се намах смркну. „Ти...ти се не шалиш, несрећо?“
„Не, заточниче.“ Сада се смешила подругљиво. „Код мене има смеха, али

не и шале.“
Ова копиљуша је помрачила умом, мислио је. Да му је неко рекао да ће

ово доживети...
„Зашто ме стално зовеш заточником?“
Девојка се уозбиљи. Беше нечег страшног у њеном брзом мењању израза

лица, тако да се и Војин мало збуни.
„Зовем те тако јер то и јеси, зар не. Први ратник кнеза Вишеслава,

његова десна рука у боју.Достојан свог учитеља, заточника Војномира.“
Ова гадура сигурно зна. Како? Како, кад смо били само он и ја?
„Нисам била рођена за лутке и преслицу. Дивљакуша, тако ме је

звао.Пратила сам оца где год да је ишао. Када је одлазио у бој, трчала бих за
његовим коњем док ме ноге не издају. Кад год сте вежбали са оружјем, гледала
сам из потаје. На крају је морао да ме научи борби, толико сам била досадна.“
Пребаци плетеницу преко леђа и уздахну. „Пратила сам вас и оног дана у
Рађенића лугу и све видела.“

Војин чврсто стеже копље и раскорачи се. Ова неће одступити. Слава
Белом Виду па нико неће морати да види срамоту убијања жене. Већ га је хватао
бес, било му је доста ове лудорије.



„И шта, ти ћеш да га светиш, кујо? Јадна му душа, ко га свети. Бар да
имам о шта копље поганити...“ Пљуну ка њој. „Заклао сам га као вола, па шта?
Дошао на његово место, па шта? Мало ли их је твој отац с леђа поклао и
испробадао!“ Све више је падао у ватру, сада је већ желео да је убије. „Онда
дођи! Пребићу ти и ноге и руке, па те набити на копље! Али оно доње!“

Свила начини брижно лице и упери копље ка Војину. „Добро размисли,
заточниче, још увек можеш побећи и спасити се.“

„Мајку ти крваву!“, крикну Војин и полете ка Свили.Врх копља ишао је
ка девојчином лицу. Она се измаче улево хитро као змија и потури штит. Копље
склизну о глатку површину штита и Војин пролете поред Свиле, губећи
равнотежу. Девојка се изви па из све снаге распали копљем, као батином,
ратника по леђима. Овај паде на колена од силине ударца, али се брзо усправии
окрете. Био је запањен снагом која га је оборила. 

„Није поштено од мене“, искези се ратница и одбаци штит. „Сад смо
једнаки-копље ти, копље ја.“

Сада Свила нападе њега, готово раздрагано. Тешком муком се бранио,
никада није видео такав начин борења. Помамно је витлалаи бола кратким
копљем као мачем, држећи оружје за сам крај држаља. Губио је дах, све теже
одбијајући девојчине ударце. Изгледала је као да се није ни задихала. Игра и
врти се као русалка, тутњило му је у глави док је узмицао. Мој Перуне, нећу
ваљда изгубити главу!? Већ га је добрано засекла по обе подлактице и левој
бутини.Видевши крв како липти, Свила радосно крикну. Нападала је све брже
и бешње, наневши Војину још две ране на десници. 

Најзад, ратник клону духом. Последњим остацима снаге хитну копље на
девојку, па потрча према коњу. Трже нож иза појаса, пресече узду и баци се у
седло. Ван себе од страха, он дивљачки запара остругама трбух вранцу. Крај
десног уха прозвиждаму кратко копље. Преживећу! 

„Шта ћеш слагати кнезу за ране?“, смејала се Свила. „Реци да те је
Морана гребала, јуначе! Још ћемо се видети!“

***

Читава чета је у том проклетом брезовику. Говорио сам ти,
господару, да су шуме препуне разбојника. 


