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Прво поглавље 

Те ноћи када је Роња рођена грмело је над пла ни -
ном, грмело је тако да су се сва чудо ви шта из Мати -
сове шуме престрашено увукла у сво је рупе и скро -
вишта. Је дино су свирепе хар пи је грмљавину волеле 
више од било каквог дру гог времена, па су пиштале 
и кре штале док су летеле око разбојничке тврђаве на 
Мати со вом брду. То је сметало Лувис која је унутра 
лежала и по ра ђала се, па је казала Ма тису: 

„Растерај те окрутне харпије, треба ми мир да 
чујем шта певам!” 

Наиме, ствар је била у томе што је Лувис пе ва ла 
док се порађала. Тако лакше иде, тврдила је, а дете 
ће, ако на свет дође уз песму, веро ватно бити весе -
љак. 

Матис је узео самострел и одапео неколико стре -
ла кроз оружарницу. 



„Бежите, харпије”, викао је. „Ја ћу постати отац, 
схва та те ли, бештије једне!” 

„Кра-кра, он ће ноћас постати отац”, крештале 
су хар пије, „биће то дете грмљавине, сигурно ће 
бити мало и ру жно, кра-кра!” 

Тада је Матис још једном одапео стрелу пра во у 
јато. Оне су му се само подругљиво на смејале и бе -
сно кре штећи одлетеле преко дрвећа. 

Док се Лувис порађала и певала, а Матис ра сте -
ривао хар пије што је боље умео, доле, у вели кој ка   -
меној дво рани, његови разбојници седели су по  ред 
ватре, јели, пили и правили буку таман колико и 
харпије. Па, нешто су морали да раде док чекају, а 
њих дванаесторица су чекали оно што ће се де сити 
горе, у кули. Јер, за њихових разбој ни чких да  на, у 
Матисовој тврђави није се родило ниједно дете. 

Највише је чекао Ћелави Пер. 
„Хоће ли ускоро то разбојничко дете”, рекао је. 

„Ја сам стар и слабашан, и ускоро ће крај мом разбој -
ничком животу. Било би добро да, пре но што 
скон    чам, видим но вог вођу разбој ника.” 

Само што је то рекао, врата су се отворила и уле -
тео је Матис, избезумљен од среће. Скакао је увис 
од радости и викао као луд док је трчао по дво -
рани. 
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„Постао сам отац! Је л’ чујете, постао сам отац!” 
„Шта је?” – питао је  из свог кутка Ћелави Пер. 
„Разбојничка кћи, нек је жива и здрава”, викао је 

Ма тис. „Разбојничка кћи, ево је, долази!” 
И преко високог прага ушла је Лувис с дететом у 

наручју. Међу разбојницима је завладала ти шина. 
„Пазите да вам пиво не оде на погрешну страну”, 

ре као је Матис. Узео је девојчицу од Лу вис и пронео 
је међу разбојницима. 

„Ево! Ако хоћете да видите најлепше дете које је 
ика да рођено у једној разбојничкој тврђави!” 

На рукама му је лежала кћер и гледала га би -
стрим погледом. 

„Види се да ово дете већ штошта види и разуме”, 
рекао је Матис. 

„Како ће се звати?” – питао је Ћелави Пер. 
„Роња”, рекла је Лувис. „Тако сам одавно одлу -

чила.” 
„А да је био дечак?” – питао је Ћелави Пер. 
Лувис га је погледала мирно и строго. 
„Ако сам ја одлучила да се моје дете зове Роња, 

онда ће и бити Роња!” 
Затим се окренула Матису. 
„Могу ли сад да је узмем?” 
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Али Матис није желео да пусти дете. Задивљено 
је гле дао њене бистре очи, мала уста, црне чу перке, 
беспо моћне руке и дрхтао од љубави. 

„Ти, дете, у тим малим рукама већ држиш мо је 
ра збој ничко срце”, рекао је. „Не разу мем, али тако 
је.” 

„Могу ли мало да је узмем?” – молио је Ће лави 
Пер и Матис је на његове руке положио Ро њу, као 
да је од стакла. 

„Ево ти новог вође разбојника о ком си тако дуго 
при чао. Али немој да је испустиш, пази шта ра -
диш, иначе ће ти то бити последње.” 

Ћелави Пер се Роњи само смешио својим кре за -
вим осмехом. 

„Лака као перце”, рекао је изненађено и подигао 
је и спустио неколико пута. 

Тада се Матис наљутио и зграбио дете. 
„Шта си очекивао, тикване један? Великог, де бе -

лог во ђу разбојника са стомачином и јаре ћом бра   -
дицом, шта?” 

Сви разбојници су схватили да ако желе да Ма -
тис буде добре воље не смеју да кажу ништа лоше о 
овом детету. И, заиста, није било добро љутити га. 
Зато су одмах стали да хвале и славе но воро ђенче. 
У њену част испразнили су многе кригле пива и 
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тако радовали Матиса. Сео је међу њих и непре -
стано показивао своје нарочито дете. 

„Борка ће се жив појести”, рекао је Матис. „Не  ка 
га у његовој бедној разбојничкој рупи и нек пукне 
од за ви сти, јесте, сто му громова, пући да ће све 
харпије и сиви ба уци из Боркине шуме морати да 
зачепе уши, верујте ми!” 

Ћелави Пер је задовољно климао главом и сме   -
јуљећи се рекао: 

„О, да, Борка ће се жив појести. Јер Матисова 
лоза се наставља, док Боркина лоза оде право у ши -
шарке.” 

„Да”, рекао је Матис, „право у шишарке, јасно 
као дан! Колико ми је познато Борка није успео да 
постане отац, нити ће.” 

Тада пуче гром какав се још није чуо у Ма тисовој 
шу ми. Разбојници пребледеше, а Ћелави Пер се сру -
 ши, она ко слаб какав је био. Наједном се зачу Ро    њин 
слаба шан, ма ли плач који је Ма тиса уздрмао више 
него прасак грома. 

„Дете ми плаче”, викао је. „Шта сад, шта сад?” 
Али Лувис је била смирена. Узела је од њега дете, 

ставила га на груди и плача више није било. 
„Добро је пукло”, рекао је Ћелави Пер пошто се 

и он мало смирио. „Дајем руку да је нешто ударио.” 
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Јесте, гром је ударио, и то баш добро, што се ују -
тро мо  гло и видети. Прастара Матисова твр ђа ва, 
на врху Мати совог брда, пукла је напола. Тврђава 
је сада, од врха до најдубљег под рум ског свода, би -
ла подељена на две половине, с безданом у сре -
дини. 

„Роња, твоје детињство почиње уз велики пра -
сак”, ре кла је Лувис док је стајала са дететом у на -
ручју на врху разбијених зидина и гледала не срећу. 
Матис је беснео као звер. Како се тако не што могло 
десити старој тврђави ње гових пре дака?  

Међутим, Матис никад није дуго беснео због 
једне ствари и увек је умео да нађе утеху. 

„Па, сад барем немамо тако много ла ви рината, 
по друмских рупа и ђубрета које треба чистити. И 
више се нико неће изгубити у Матисовој тврђави. 
Сећате ли се кад се Ће лави Пер изгубио, требало 
му је четири дана да се извуче!” 

Ћелави Пер није волео да га на то подсећају. Је 
ли он крив што је пошло наопако? Само је хтео да 
зна колико је, у ствари, велика и огромна Ма тисова 
твр ђава и, као што је речено, сазнао је да је до вољ -
но велика да се у њој изгу би. Јадник, био је полу -
мртав док коначно није про нашао пут до велике 
ка мене дворане. Разбојници су се, хвала небесима, 
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дерњали и галамили тако да их је изда лека чуо, 
иначе никад не би нашао прави пут. 

„Целу тврђаву ионако никад нисмо користили”, 
рекао је Матис. „И даље ћемо живети у двора на ма, 
собама и ку лама у којима смо одувек жи вели. Љути 
ме само што смо остали без клозета. Да, сто му гро -
мова, он се сада налази с друге стране провалије и 
јадан онај ко не буде могао да издржи док не са -
градимо нови.” 

Али, и то је убрзо сређено и живот у Матисовој 
тврђави се наставио као и раније, с том разликом 
што су сада имали и дете. Једно мало дете које је, 
мало-помало, Ма тиса и све његове разбој ни ке чи -
нило мање-више луцка стим, сма т рала је Лу вис. Не 
шкоди њима да буду мекше руке и да су им ша ле 
мало блаже, али све има своју меру. На  равно да 
није било природно гледати дванаест раз бој ника и 
њи ховог вођу како седе смеју љећи се као овце и 
кли чу од радости само зато што је је дно детенце 
управо научило да пуже по ка ме ној дворани, баш 
као да веће чудо на свету ни  када нису видели. До -
душе, Роња јесте оплела необично брзо, јер је знала 
један трик – да се по ду пире левом но гом, што су 
разбојници сма трали за иста посебним. Али, на кра -
ју крајева, већина де  це научи да пуже, рекла је Лу -
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вис. Без неког по  себног клицања и тога да њихови 
очеви за бо ра  ве на све и да чак и свој посао занемаре 
због тога. 

„Хоћемо ли да Борка преузме сав плен у Ма ти -
совој шуми?” – оштро је упитала кад су ра збој  ници 
с Матисом на челу у недоба дојурили кући само да 
виде Роњу како једе своју кашу, пре него што је 
Лувис стави у колевку на спа вање. 

Али је Матис није слушао. 
„Роња моја, моја мала голубице”, викао је кад би 

му Роња уз помоћ леве ноге дозујала преко целе 
дво ране чим би крочио на врата. И онда би ставио 
своју малу голубицу на крило и давао јој кашицу, 
док би их његових дванаест разбојника посма тра -
ло. Чинија с кашицом је ста  јала мало даље на шпо -
ре ту, а како је он, са сво јим гру  бим разбојничким 
ша кама, био помало шепртљав, ка шица се проси -
пала по поду, а и Роња би понеки пут ћуш нула ка -
шику па би мало одле тело и Матису на обрве. Кад 
се то први пут де сило разбојници су се смејали тако 
дивље да се Роња уплашила и почела да плаче, али 
је убрзо схва тила да је урадила нешто забавно и ра -
до је то понављала, што је разбојнике радовало ви -
ше него Матиса. Он је, ина че, мислио да је све чега 
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се Роња ухвати чаробно и да се такво дете још није 
родило. 

Чак се и Лувис насмејала кад је видела Ма тиса 
како седи с дететом у крилу и кашицом на обрвама. 

„Драги Матисе, ко би могао да поверује да си ти 
онај најсилнији вођа разбојника на свим брди ма и 
у свим шу мама! Да те сад Борка види упишао би се 
од смеха.” 

„Брзо бих га одвикао од тога”, рекао је Матис 
сми  рено. 

Борка му је био смртни непријатељ. Као што су 
и Бор кин отац и деда били смртни непријатељи 
Ма  тисовом оцу и деди, да, Боркина лоза и Мати -
сова лоза од памтивека су у завади. Разбојници су 
одувек били страх и трепет за честите људе који су 
морали да с коњима, колима и товаром прођу кроз 
дубоке шу ме у којима су ови харали. 

„Бог нека је у помоћи ономе ко мора да прође 
Ста зом разбојника”, говорили су људи, ми сле ћи на 
уски тес нац између Боркине и Ма тисове шуме. Та -
мо су неки разбојници увек че кали у заседи, Борки -
ни или Матисови, свеједно, није било разлике за 
оног ко је опљачкан. Али за Матиса и Борку ра зли -
ка је била огромна. На смрт су се борили за плен, а 
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радо су пљачкали и један другога кад Ста зом 
разбојника не би прошло довољно товара.  

О свему томе Роња није знала ништа, била је 
ису више мала. Није схватала да је њен отац био 
страшни вођа раз бојника. За њу је он био само до -
бри, брадати Матис који се смејао, певао, викао и 
давао јој кашицу – њега је она волела. 

Из дана у дан Роња је расла и полако почела да 
истра жу је свет око себе. Дуго је веровала да је вели -
ка ка ме на дворана цео свет. И ту је ужи вала, седела 
је тако си гур на под тим огромним дугачким сто -
лом и играла се шишар кама и каме њем које јој је 
Матис доносио. А камена дво рана уопште није би -
ла лоше место за једно дете. У њој је могло да буде 
веома забавно и мно го тога је могло да се научи. 
Роња је волела кад би свечери разбојници певали 
поред ватре. Тихо је седела под столом и слушала 
док није научила све разбојничке песме. Онда се и 
она придружила најзвонкијим гласом, а Матис се 
чу дио свом чаробном детету које тако лепо пева. 
Научила је и да игра. Јер кад би разбојници били 
баш у елементу, играли су и скакали по дворани 
као лу де, а Роња је убрзо научила кораке. И она је, 
на Ма тисову радост, играла, скакутала и изводила 
раз бојнички скок. А када би, потом, разбојници 
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посе дали за сто да се освеже криглом пива, он се 
хва лисао својом кћерком. 

„Лепа је као вила, слажете се!  Једнако гипка, 
истих црних очију и црне косе. Тако красно дете 
ни сте видели, слажете се?” 

Разбојници су климали главом и слагали се. А 
Роња је тихо седела испод стола са својим ши -
шаркама и каме њем, и када би видела ноге ра з -
бојника у чупавим кож  ним камашнама, играла се с 
њима као да су њене не послушне козе. Њих је ви -
дела у козарнику, где ју је Лу вис во дила кад би 
ишла да их помузе. 

Али, нешто више од тога Роња тешко да је мо гла 
да види у свом кратком животу. О ономе шта се 
налази из ван Матисове тврђаве није знала ништа. 
И једног лепог дана Матис је схватио – колико год 
му се то није до па дало – да је дошло време. 

„Лувис”, рекао је својој жени. „Наше дете мо ра да 
научи како се живи у Матисовој шуми. Пусти је!” 

„Тако значи, коначно си схватио”, рекла је Лу -
вис. „Да сам се ја питала, то је одавно требало да се 
деси.” 

И тако је Роња могла слободно да тумара нао ко -
ло, ко лико год жели. Али, прво јој је Матис обја -
снио неке ствари. 
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„Чувај се харпија, сивих баука и Боркиних 
разбој  ни ка”, рекао је. 

„Како да знам шта су харпије, и сиви бауци, и 
Бор кини разбојници?” – питала је Роња. 

„Знаћеш”, рекао је Матис. 
„Па, добро”, рекла је Роња. 
„И чувај се да се не изгубиш у шуми”, рекао је 

Матис. 
„Шта да радим ако се изгубим у шуми?” – пита -

ла је Роња. 
„Потражи праву стазу”, рекао је Матис. 
„Па, добро”, рекла је Роња. 
„И чувај се да не упаднеш у реку”, рекао је Ма -

тис. 
„Шта да радим ако упаднем у реку?” – питала је 

Ро ња. 
„Пливај”, рекао је Матис. 
„Па, добро”, рекла је Роња. 
„И пази да се не скотрљаш у Паклену про ва -

лију”, рекао је Матис. 
Мислио је на бездан који је Матисову тврђаву 

поделио напола. 
„Шта да радим ако се скотрљам у Паклену про -

валију?” – питала је Роња. 
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„Онда више ништа нећеш моћи”, рекао је Матис 
и за ур ликао као да му се сав бол овог света скупио 
у гру дима. 

„Па, добро”, рекла је Роња кад се Матис изурли -
као. „Онда се нећу скотрљати у Паклену провалију. 
Има ли још нешто?” 

„И те како”, рекао је Матис. „Али то ћеш вре -
меном сазнати. Иди сад!” 
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