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СВЕТ СЕ ПРОМЕНИО...

...ТО
МРТВИ
НАЈБОЉЕ
ЗНАЈУ.

А ЖИВИ...

...ЖИВИ ТЕК
ТРЕБА ДА
НАУЧЕ.

чУО САМ ДА СУ ВАМА ИЗ
ПОРОДИцЕ МАЛКАЧОГЛУ
СРцА ТОЛИКО ХЛАДНА ДА
МОРАТЕ ПАЛИТИ НЕБО И
ЗЕМЉУ КАКО БИСТЕ ИХ
ОГРЕЈАЛИ.

ИМАШ
ЛЕПОГ КОЊА
СТРАНЧЕ...

АЈНУРЕ, ДОВЕДИ МИ ЊЕГОВОГ
КОЊА!

АЈНУРЕ... БАШ ШТЕТА ШТО
НЕМА МЕСЕЦА ДА НАС
ОБАСЈА ВЕЧЕРАС. ПОБЕГАО ЈЕ... УПЛАШИЛИ СТЕ ГА
ВАТРОМ.

...МЕНЕ НИСТЕ!

ПОСЕцИТЕ КАУРИНА!
УБИЈТЕ ГА!

НА ТВОЈУ НЕСРЕЋУ...

НА НОГЕ ПСИ!

КО СИ ТИ?

ЈА САМ ВОЈВОДА
ИВАН КОСАНЧИЋ.

А ТИ...

...ТИ ЋЕШ
ЗАЖАЛИТИ
ШТО СИ СЕ
РОДИО!

Петнаест година раније.
Децембар 1371. Планина РУдник.

КУда је то У ово
недоба кренУо
рашки кнез Лазар
са својом свитом?

хита ка местУ
састанка са жупаном алтомановиЋем.

Зар Ће се састати
на оном Уклетом
местУ?

Тамо где сУ се пре неколико
лета две њихове војске поклале
и где под земљом почивајУ кости оних који сУ У том бојУ пали?

Какви то љУди бирајУ
место сУсрета на необележеном гробљУ?

Они који не
маре за мртве
и њиховУ мУдрост.

Видим... нож
сакривен У снегУ...
и рУкУ која Ће да
стегне његовУ
дршкУ...

Видим...
златни крст...
и на њемУ
крв силника...
Видим...

Нема сигУрног
места У меЋави.

да, баш тУ,
моја госпо.

На небУ...
Подно планине...
Лоша знамења
видим.

Шта још
видиш,
госпо?

У белини која пробада зенице,
чини се као да мУ нема краја.

ВУјан, јУжни огранак планине РУдник, завршава
се широким пропланком који се налази иза
гУсте бУкове шУме. Одмах иза ње је напУштено
себарско насеље, за које неки кажУ да је Уклето.

На том пропланкУ сУ се
пре којУ годинУ сУкобиле војске АлтомановиЋа и ХребељановиЋа,
бој је био крвав и
однео је У смрт
три стотине ратника.

Сви сУ сахрањени тУ, У
тврдој земљи испод дебелих
наноса снега. Када је ноЋ
ведра, и када окрУгли месец
обасја то тихо место У пУстој долини, Утваре изгинУлих
ратника блУде по ноЋи.

ДАКЛЕ ТУ СМО, КНЕЖЕ.

ТУ СМО, АЛТОМАНОВИЋУ.

Овај сУсрет је
предложио сâм АлтомановиЋ, преко поклисара,
нУдеЋи и саме Услове преговора,
што је Лазар протУмачио као јасно показивање надмоЋи. Лазар сам био је ослабљен и није могао да заподене неки озбиљнији сУкоб, зато је овај АлтомановиЋев позив, иако
сУ Услови били понижавајУЋи, ипак морао да
прихвати. Са својих пет оданих властелина
пробио се кроз снег и стао пред жУпана
и његове љУде.

Велики жУпан је први дошао на место састанка. Он и његових петорица љУди стајали сУ У заветрини
иза колибе. СилазеЋи са коња, Лазар је могао да види како се Увојци жУпанове дУге плаве косе вијоре
на ветрУ. Био је млад, поносан и осион, жУпан Никола, стајао је на оштром ветрУ као на крми брода који
једри отвореним морем, не мареЋи ни за снег, ни за хладноЋУ. Био је ненаорУжан, као и његови пратиоци.

Знаш ли зашто сам
одабрао ово место
за састанак?

Мислим да знам.

Наравно да знаш. Овде се наши грехови среЋУ, Лазаре. Овде сУ дрУги
та наша сагрешења главом платили. Ми смо Успели да претекнемо,
баш као што си ти претекао побегавши са Косова, сеЋаш се? Када
си ме оставио да ме МрњавчевиЋи
живог одерУ. Издао си ме, кнеже.

Мани се прошлости, Никола. Овде смо да зборимо о
ономе шта Ће бити У данима
који нам предстоје.

Ти себри сУ
својевољно
пребегли У моје
земље. Побегли сУ
од твог јарма,
нисУ могли више
да трпе батине
и скапавајУ од
глади.

Ја ЋУ ти реЋи шта Ће се
збити У данима који
предстоје, ХребељановиЋУ! ВратиЋеш
ми РУдник и области
око њега које ми је
отео онај пас Павле
ОрловиЋ! И вратиЋеш
ми све моје себре!

Ја ЋУ са мојим народом чинити шта
ми је воља, Лазаре.
НеЋеш ме ти Учити
како да Управљам
својим поседом.

Тако
кажеш,
кнеже?

Ја то и не желим Никола, али
себре можеш добити назад једино ако они желе да ти се врате.

Тако.

Јесам ли ти рекао да
поименце знам сваког
човека који је овде
оставио кости?

Видим их понекад... У сновима...
како стоје постројени, попУт једне војске... и како ме гледајУ... зУре
У мене својим Угаслим очима...
оптУжУјУЋи ме.

Ветар стаде да завија још јаче,
хладноЋа да бриди гризУЋи кожУ на
лицУ и рУкама, негде У планини, вУкови
стадоше да дозивајУ један дрУгог.
Талас нелагоде застрУји Лазаревом
кичмом, није то била хладноЋа,
веЋ нека злослУтност.

Моји љУди нисУ
пали залУд. ХоЋУ
да вратиш оно
што ми припада.

А како? Да их
васкрснем из
мртвих?

Радоше,
брзо... нож...
НОЖ!

Не. Желим да им
се придрУжиш.

Лазар је намах
схватио шта се
дешава, али било
је касно.

Лазар се срУши У снег, велика белина га
прими У себе нежно попУт матере. Око
њега, свет се ковитлао У бесУ и крви...

Мртав је!
Бежимо!

Није мртво, псето!
Докрајчите га!

СледеЋе што је Лазар
видео био је велики
црни ат који обара
двојицУ АлтомановиЋевих љУди.

Док га неУмољива сила носи
кроз сметове, Лазар, повијен
преко дрУгог коња кога рањени
паж води на поводцУ, види свет
УтонУо У смрзнУто мртвило. Види
брегове, горостасне и високе
попУт белих тврЂава, види
столетне шУме, одреде црних
стражара на УлазУ У клисУрУ,
види ДеспотовицУ, леденУ змијУ
што вијУга кроз долинУ... Негде, на
врхУ брда, недалеко од пУта, чини
мУ се да види две девојке. Обе
сУ обУчене У провидне хаљине,
обе стоје босе У снегУ, обе зУре
У њега, лепе сУ попУт анЂела,
њихова лица као да је насликао
неки вешти иконописац.

Све се просењУје око њега, тоне У белинУ, све
се гУби, остаје само Божјом рУком исцртана
кривУља неба на чијим крајевима сазрева дан.

