
12 — Zaboravljen u zaboravljenom gradu

Katozea je primorski grad na moru koji nema izlaz na more. Smešten
visoko na stenama, odvojen od obale u potpunosti, čak ni kozjih staza ne
beše; jedino se moglo doći peške, preko uskih prolaza i pored procepa kuda
nikakve zaprege ni konjanici nisu mogli proći. Katozea je grad u kome uživaju
penzionerske dane oni koji su ceo život proveli ploveći i oni koji žele da se
skrase na mestu van puteva i iskušenja i svi oni koji ne žele da ih iko traži i
nađe. U Katozei nema bogatstva niti raskoši, izuzetne hrane ni lepih žena,
nema ničega zbog čega bi neko poželeo da dođe, boravi i odnese bilo šta. 

Toga dana, nenadano se pojavio pešak; dolazeći mimo svih puteva
preko savane. Dvojica besposličara ga posmatraju sa velike udaljenosti i ko-
mentarišu:

„Ko li to dolazi po ovoj vrućinčini?“
„Ko je da je, nahodao se. Na toj strani nema ni puteva ni naselja.“
Pešak, sav obučen u tamnoplavu odoru, prilazi im.
Besposličari se došaptavaju.
„Šta li mu znači ova odora?“
„Možda je pripadnik nekog reda...“
Lice došljaka je hladno, strogo, možda ima svega trideset godina.

Ovako mladi dolaze ovde samo ukoliko beže od nečega ili ukoliko jure ne-
koga.

Čini se da će proći, ali ipak zastaje i negledajući ih kaže: „Ovo je Ku-
kudol?“

Klimaju glavom, a on odlazi dalje. Srećni su što ih nije pogledao.
„Ovo nikako nije dobro, moramo obavestiti starešinu.“
Sad već nekolicina ljudi posmatra pridošlicu. Uputio se pravo na cen-

tralni trg, gde se u slaboj senci ogromnog oraha nalazi kafana „Stari orah“.
Klupe raspoređene u krug oko drveta i trskom natkriljena unutrašnjost.

Stranac zastaje na ulazu, okreće se polako u krug, osmatra sve ljude
koje može da vidi i mnogi obaraju poglede, a oni drugi hitro ustaju i odlaze.



Njegov hod do krčmara prate tišina i napetost.
„Izvolite?“ kaže krčmar.
„Dakle, ovo je ta čuvena kafana Stari orah.“
„Da, a vi ste?“
„U prolazu. Ostaću samo jedan dan. Imam jedan posao da obavim.“
„Kakav posao?“
Stranac se samo nasmejao: „Tražim jednog čoveka. Spremite mi nešto

za jelo.“
„Kak... kakvog čoveka?“
„Prvo jelo.“
Stranac odlazi u najudaljeniji deo prostorije i seda tako da bude naslo-

njen na zid.
Krčmar uleće u kuhinju.
„Ema, brzo, ludaru...“
„Šta ti je čoveče, koga ćeš sad da truješ?“
„Ćuti, došao je plaćenik. Izgleda da je Morel konačno saznao gde sam

se sakrio.“
„Nema ludare, nije sezona.“
„Kako nije sezona, brzo, rastrči se po komšiluku, mora biti da neko

ima.“
Žena juri po okolnim kolibama i traži ludaru, ljudi su uzbunjeni. Svi su

se rastrčali na sve strane, glasine kruže:
„Niko ne dolazi ovamo tek tako.“
„Ima odoru Čarobnika, verovatno red Zlih najamnika.“
„Antela, pakuj se, kod krčmara je plaćenik koji nas je pronašao.“
„Nema oružje, ali čuo sam da su oni gori od svakog Ratnika.“
„Bože, šta da radimo, sve je otkriveno.“
„Tog čoveka je mogao da unajmi samo moj brat, ne može da podnese

što sam mu preoteo ženu...“
Krčmar očajava: „Nema ludare, prokletstvo niko nema nikakvog dru-

gog otrova, sada je jedinstvena prilika, kada se najede, gotovi smo.“



Jedna žena čoveku pored sebe kroz suze:
„A kada si me vukao ovamo, govorio si da je mesto van puteva i da nas

nikada neće naći.“
„Ćuti ženo, možda ne traži nas.“
Ljudi se spontano okupljanju, njih nekoliko.
„Šta da radimo, jasno je da će nekoga likvidirati.“
„Ako je pravi Čarobnik, a drugačiji ne bi smeo sam dolaziti, nemamo

šanse.“
„Izgleda da mnogi ovde imaju razloga za strepnju, Kukudol kao zgodno

utočište.“
„To nije sada važno, moramo brzo odlučiti šta ćemo.“
„Ako bismo ga svi odjednom napali, možda bismo ga nadvladali.“
„Ja neću da krvavim ruke, sem toga bar dvojicu-trojicu bi smakao.

Bolje onda da ćutimo i da prežalimo tog po koga je došao.“
Najednom ideja.
„U kolibi kraj potoka već mesecima obitava jedan Ratnik, možda bi

nam on mogao pomoći.“
„Onaj starac, pa on jedva hoda, samo peca i izležava se.“
„Da, on je bio Ratnik pre pedeset godina.“
„Ratnik je, vrhunskog reda, možda jeste malo star, ali on bi jedini imao

šansu.“

Dok stranac jede, dvojica odabranih idu da pregovaraju. Nalaze Ratnika
u debeloj hladovini drvoreda, kako brčka noge u vodi.

„Kako je, Ratniče?“
„Evo, odmaram.“
„Vrućeg li dana.“
„Šta vas muči, vidim da vam je neka nevolja?“
„Došao je nekakv stranac, pretpostavljamo da je Čarobnik, traži ne-

koga, ne znamo koga a i ne bismo želeli ni da saznajemo. Koliko bi ti tražio
da se s njim ogledaš?“



„Malo sam star za dvoboje.“
„Ne mora to da bude baš najpoštenije na svetu. Naši smo. Koliko?“
„Ne znam, zaista.“
„Imamo trideset zlatnika“
„Nisam se borio godinama.“
„Znamo, ali nam je nevolja. Krčmar ti nudi besplatno piće dnevno zau-

vek.“
„Možemo da ti ponudimo i dva kubika drveta za potpalu za zimu.“
„Popravićemo ti krov na kolibi...“

U krčmi, stranac je završio obed. Zove krčmara:
„Odlično je bilo, svaka čast. Nego, gde se može ovde kupiti konj?“
„Nema konja u Kukudolu. Ovuda se samo pešači.“
„Gde je starešina sela?“
„Što?“
„Imam pitanje za njega.“
„Preko puta, ona siva kuća tamo.“
Stranac odmerava pogledom razdaljinu, onda kruži po okupljenima i

kao da će nešto reći, ali ne govori ništa, samo izlazi napolje.
Svi se skupljaju na prozorima. Stranac prelazi trg i na drugoj strani

presreće ga Ratnik u punoj opremi, mnogi ga sada prvi put vide sa oružjem.
Ratnik ga zaustavlja pokretom ruke. Razgovaraju tiho i niko ih ne može

čuti.
„Sve sam obavio, Ratniče, ušetao se u mantiji Čarobnika, rekao da tra-

žim čoveka, zatim mirno jeo i krenuo do starešine. Kada ću dobiti deset zlat-
nika koje si mi obećao?“

„Evo... Nego, imaš škorpiju iznad pojasa koja se sprema da te ugrize.
Pazi, smrtonosna je.“

Čovek u odori se trže, posežući rukom da otrese insekta koga nije
video. Tren kasnije, Ratnik mu je priskočio i već pripremljeni bodež zario u
grudi.



Pogledom punim neverice, čovek je klonuo na tlo i izdahnuo bez reči.
Ratnik kleknu kraj njega i, praveći se da briše nož, izvuče mu novčanik, uba-
civši ga kod sebe u prorez na odori. „Izvini, putniče namerniče, ostareli Rat-
nik mora od nečega da živi.“

Onda pristiže graja iz kafane; oduševljeni ljudi su prilazili, proslavljajući
oslobođenje od nesvakidašnje pretnje koja se nadvila nad njima tog dana.

„Znao sam da si pravi!“
„Kakva spektakularna borba!“
„Zaslužio si svaki od 30 zlatnika!“
„Bio si odličan, kao mladić!“
Ratnik, oborene glave, polako se izvlačio iz gomile, uspevši da čuje još

jedan komentar: „Šteta što nikada nećemo saznati po koga od nas je došao.“


