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ПРОЛОГ 
 
 

 
У средини дана, кад је метеж био на врхунцу, 

на грaдски трг ујахаше, на два бијела коња: наочит 
мушкарац, лијепа жена и још љепше дијете. 

Мушкарац са црном брадицом и још црњим 
очима придржавао је десном руком дјечака од јед-
но десетак-дванаест година док је лијевом држао 
дизгине свог коња. 

Странац упита гдје се налази болница, а неко-
лико продаваца воћа, уз узвике: „Право! Само пра-
во!“ – показаше на уску улицу која је излазила из 
пространог трга и врлудала некуд уз обалу. 

Једним погледом жена осмотри у ведрицама 
жут као дукат сир, скоруп, пршут нарезан на кри-
шке, a на малим тезгама велике шунке обложене 
машћу која се топила на подневном сунцу. „Гладна 
сам“, помисли, „а тек дијете!“ 

Један плавокоси деран добаци дјечаку велики 
агрум који овај спретно ухвати и задржа у рукама. 

Оставише за собом зидине које су опасивале 
град, тробродну базилику с куполом и метеж на тр-
гу јер је, вјероватно, био пијачни дан, па се ту сле-
гло доста људи из приобалног дијела, али и оних 
који су сишли са околних планина, па чак и самог 
Ловћена. 

Био је март мјесец и топло вријеме изненадило 
је све. Избехарале воћке наговјештавале су родну 
годину и ширећи умилни мирис разгаљивале душу. 

Јашући кривудавом уличицом странци изађоше 
на пут крај мора и посматраху морску пучину која 
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се љескала у сунчевим зрацима. У даљини видио 
се велики број бродова усидрених у луци. 
    – Стигли  смо! – изрече мушкарац  и  спусти дје-
чака, па онда и он скочи на тле. – Надам се да је 
Фабрицио ту – и пружи руку жени да и она сиђе с 
коња. Она заглади косу у коју се били уплетени 
бисери. Овалу њеног лица посебну љепоту давале 
су плаве очи које су гледале очима љубави.  

Однекуд дотрча неки момак у бокељској но-
шњи, упита их кога траже и одведе им коње „некуд 
за шпитаљ1“, како рече. 

Странац весело закорачи у болницу. Друг са 
студија у Падови потврдио му је, при случајном 
сусрету у Димитровици, кад се враћао из набавке 
лијекова, да им је неопходан макар још један ље-
кар. 
    – Лијепо је у Котору – рече дјечак. – Баш се ра-
дујем што ћемо овдје живјети. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 шпитаљ - болница 


