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„Све што видиш може бити
да није оно у шта гледаш“

Мом оцу Вељку



I ДИО

ВРИЈЕМЕ ПРИЈЕ ВОДЕ

Старац је сједио на оштро избоченој литици изнад самог
Језера. Како ту посједне, ту ћеш га наћи и у по дана, од јутрења
до сумрака. Двије козе су брстиле у близини, ломећи ситне
гранчице драче. Било је неко доба године када је човјек жељан
сунца, а сунце је тај дан гријало као у по љета.

Мушице се заврзлаше око Старчеве главе и упетљаше му
се у косу. Засмета му, па пљесну руком оно место на глави на
коме их осјети. Сад су нашле да му пркосе проклете, ко да их је
тјерао себи, а не од себе! Ока није скидао са површине воде тач-
но тамо на једном мјесту, по средини Језера, нешто ближе оба-
ли на којој је сједио. Гледао је тугаљиво ка том мјесту. Онда се
нагло промјени у лицу и погледом пуним мржње обухвати оба-
лу с друге стране. Чекао је. Долијаће они опет и доћи њему пред
карабин. Јадна ли им мајка, падну ли му шака овај пут! Нешто
искочи из грмља, козе се поплашише, Старац прену. Видје не-
ку ситну дивљач што замаче, биће да је лисица. Узе камен у ру-
ку и баци га у правцу којим лисица замаче.

Како узе камен тако примјети остављен тањир поред себе.
„Риба! Пих!“ промрмља згађен. Ћушну га од себе и баци поглед
ка манастирској згради. Онда откопча свој гуњац и из унутра-
шњег пришивеног џепа извуче боту козјег сира из мјешине и
комад сувог крува. Онај сир му се топи у устима ко да га од же-
ље једе, а не сваки дан, док траје, и за ручак и за вечеру. Поно-
сан је, сам га прави и задовољан је што га ни са ким не дјели.
Крув му теже иде. Приноси га чворнатим прстима, али не иде.
Толико је тврд да ни ћошак прегристи не може са оно мало
здравих зуба што му је остало. „Врага су и ови здрави!“ мисли.
Повређују га при сваком залогају, али трпи. Повадио их је до-
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ста својом руком чим би га почели мучити, а нешто је поиспа-
дало и само. Рачуна: „Боље који зуб у устима него ниједан! Ка-
ко би иначе прегризао шта друго осим сира?!“ Сад, пред јесен,
заклао је једну козу, а меса још остало. Засушио га, спустио у
сић, па у бунар. Није ово време још право заладило, усмрдиће
се, а сунце нагрнуло ко лудо усред касне јесени. Врати крув у
гуњац. Натопиће га у води или мљеку, кад дође кући, размек-
шаће га и лакше појести. Засљепи га сунце на мах и одвуче му
пажњу слан залогај сира у устима, па се брже-боље прекори и
упери поглед ка површини воде.  „Чекаћу“, мислио је, „ можда
се и врате.“

Пролазили су тако сати и сунце поче бацати краћу сјену.
Утрнуо је сједећи на камену, није осјећао ни удове од трнаца
што су их преузимали. Поглед му се укочио на оној води и ни-
једном није трепнуо. Личио је на камену статуу која је намјери-
ла своје мјесто, увијек исто, сваког божјег дана. Помјери десну
руку у рамену, несвјесно. Неки мишић му затрепери да би га
разликовао од камена. Знао је да је ту неко. Знао је по трзању
десног му рамена, чак и да није видио слабу сјену што му је на
трен прекрила хладом оно мјесто на коме бијаше.

„Добри човјече, што не поједе рибу?“, упита тихи глас иза
њега.

Умири се све што је одвећ и стајало па се кроз неко врије-
ме помјерише шкрто усне и Старац одговори: „Иди својим пу-
тем, Божји човјече.“

Монах је стајао неко време, гледајући наизменично у Стар-
ца па у оно мјесто посред воде. Уздах му се несвјесно наслутио
из груди. Расклопи руке испод мантије и прекрсти се. Дохвати
лимени суд са рибом и отресе мраве са њега. Спусти покорно
главу и тихим кораком се удаљи. Двије козе се помолише иза
грмља, намирене, подбулих трбуха. Обе замекеташе и Старац
спозна да је вријеме. Помјери прво десну руку трзајем рамена
уназад, па рашири и скупи шаку неколико пута да крв пројури.
Узе штап што му је стајао поред ногу, па се са камена спусти пр-
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во на кољена па на земљу, и потпомогну се њиме да устане.
Окрену се козама, остави иза себе поглед као да му додијаше и
крену утрнулим стопалима кроз шуму и кратко растиње на
главни земљани пут ка колиби.

„Јара! Гара!“, потјера козе штапом испред себе.
Изби кроз густо растиње на земљани пут који је надесно

водио ка Манастиру. Не крену њиме већ га препречи и крену
на сјевер уском козјом стазом под обронке планине Свилаје.
Жмурећи је могао прећи утабани путељак који је сам крчио
давних дана кроз растиње које је бранило пролаз. Нико се ско-
ро туда није кретао осим њега. А и гдје ће у ту пустару жив чо-
вјек, сем оних лудака од љетос што довукоше трактор и
приколицу да краду дрва за зиму?!

„Е, знам ја такве!“, мислио је. „Да им је за кућу огријев па
да човјек разумије, но се кренули у трговину, злотвори, ко да
ће им оно мало шушке што зараде образ опрати!“

Кад се сјети, накостријеши се. Питао се:
„Ко зна одакле су и дошли, да ли с мора или из унутрашњо-

сти, преко планине? Свеједно! Пустиш једне, ето ти и других за
њима!“

Присјети се како је то рано јутро, прије него ће кренути до
Језера, чуо звук моторних пила. Одмах је дограбио карабин па
се, трчећи, запутио кроз шуму у правцу одакле је долазио звук,
отприлике на петсто метара од његове колибе ка питомијем те-
рену гдје је прилаз шуми био лакши. Окле год да су кренули,
морали су доћи са сјевера цестом, која се пружала између пла-
нина Свилаје и Козјака, а онда би асфалт прешао у бјели пут
чим се појаве литице Језера с десне стране пута, и наставио би
се равно, равно док не удариш у капију Манастира. Нема даље,
ту се завршава пут.

За Старца је то био крај и није више ни размишљао шта је
иза или испред јер, и да је стотину свјетова и најљепше свјети-
ње у њима, њему је ова његова једина остала. Нагледао се он
свега, и од свега се више није видјело ништа док није искључио
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све то и вратио се. Зато стегну карабин у шаци и појури брже
кроз борове и храстовину, док не бану унезверен пред она два
човјека што остадоше у чуду кад искочи пред њих. Загледаше
се у чудака са пушком упереном право у њих, чудака чупаве,
сједе косе и зарасле браде, у некаквим дроњцима на себи, са из-
ношеним кабаном са капуљачом, плетеним вуненим чарапама
које су вириле из покиданих гумењаша на ногама.

Већ су оборилили два- три растића на земљу и онај виши
их је вукао ка приколици, док је нижи резао на дјелове и слагао
на приколицу.

„Оставте се мојега и бјежте одатле!“, рече Старац.
„Твојега? Да ниси, Бога ти, цјелу планину присвојио себи?

Има за свакога“, један ће од оне двојице.
„Не узимај Бога у уста, несрећо, и не сјеци стабла! Губите

се или ћу вас побити ка зечеве!“, заурла Старац и прстом крену
ка окидачу, нишанећи.

„Тебе ћу, високи, првог!“, довикну му кад опази како се на
кварно спустио наниже па дохватио мању цјепаницу у руку не
би ли га тиме погодио у главу. Застаде покрет и дисање док се
чекало ко ће први одустати.

„Одњо враг шалу са овом лудом!“, пресјече онижи и спу-
сти моторку на земљу. „Ајмо!“

Старац је стајао на истом мјесту, помјерајући само цијев
пушке са једнога на другога. Она двојица покупише на брзину
шта су могли, убацише у приколицу, сједоше у трактор и одве-
зоше се. Старац је држао пушку нишанећи за њима и кад се звук
трактора одавно изгубио са цесте. Тек тада ју је спустио и запу-
тио се ка језеру.

„Баш тако је некако и било“, присјети се.
Заврти главом и осјети како га и сад погоди истом јачином

људска похлепа. У томе је већ и стигао пред праг колибе. Има
ту добар километар раздаљине од Језера, али њему то не пада
као терет. Навикао се и сродио са дрвећем, дишу уједно, па му
не би ни гранчицу офалио. Некад би осјетио лагано пецкање по
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лицу и врату кад би га грање случајно дохватило. Није марио
за то. Сам је крив што га није мало помјерио да прође, а није
криво оно што тако расте. Да су се гране могле помјерати, ваљ-
да би се и оне њему уклониле са пута-толико су срасли, годи-
нама пролазећи и штитећи се међусобно.

Иза њега су двије козе ушле у омање двориште, ограђено
наслаганим каменим сухозидом у појасу око читаве колибе, у
круг. Заокренуше као по команди около, ка задњем дјелу коли-
бе, и Старац крену за њима. Отвори љесу на вратима и утјера
их у преграђени дио, засебно дограђен и одвојен од остатка ста-
ре куће коју је чинила само једна велика просторија у којој је
боравио. Старац затвори љесу и продрма је да се увјери држи
ли чврсто, па се врати ка предњем дјелу колибе. Уђе унутра и
запути се ка једном ћошку гдје се налазило огњиште.

Узе нешто сувог грања које је накупио по шуми и посло-
жио одраније за потпалу, принесе кремен и огњило са ручицом,
кресну једно о друго, искром запали дрвени трут, па га подву-
че међу гране и потпали ватру. Протрља руке над пламеном и
погледа кроз прозор. Иако је током дана било вруће, вече се
хладноћом увлачило кроз дрвене шкуре на прозорима, које су
стајале полуотворене.

Старац их затвори до краја, па још провјери врата за со-
бом и спусти резу. Из неког разлога провјери и прозор и врата
још једанпут. Просторија се замрачи. Само ју је благо свјетло
ватре дјелило од потпуног мрака. Он на то додаде још дебљих
грана да се ватра не угаси. Мрско му је било легати раније, а
потпуни мрак је свакако добро упознао.

Као да га је досада покретала лењо, са другог краја просто-
рије, узе ораса што их је накупио. Напуни џепове, сједе на тро-
ножац крај огњишта и стаде их хрскати и јести. Сјети се крува
па га извади из гуњца. Дохвати пуну дрвену чинију са полице и
умочи га у козје мљеко. Крув омекани зачас па га Старац у сласт
поједе са оним орасима.
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Кад је завршио, побаца љуске у ватру, попи преостало мље-
ко на искап, а чинију врати на полицу. Засједе поново на тро-
ножац и загледа се у ватру. Поглед му је био празан и укочен
као данас док је сједио на литици. Одједном, на мах забљесну
нешто као свјетлосни лептир у просторији. Старац се не пома-
че, нити погледом испрати дешавање. Иза њега, свјетлост се
претвори у прозрачнобјеличасти, женски лик који у магнове-
њу, доби обрисе, косу и удове у свјетлосносвиленкастом и пр-
хутастом издању. Привиђење доби лик младе жене, стаде изнад
њега, насмјеши се њежним осмјехом пуним љубави која је не-
вероватном јачином излазила из благог жениног погледа усмје-
рена у потиљак разбарушене сједе главе. Спусти прозрачну и
мршаву руку на његово десно раме и Старац, као у трансу, скло-
пи очи и нагну образ на њезину руку. 

*
*       *

„Иванка!“, дозивала ју је Стана. „Идеш ли на извор?“
Иванка се помоли пред кућом, зашкиљи на оба ока и до-

викну:
„Идите ви, млађе сте! Ја ћу остати са дјецом!“
„Луда бабо, не одвајаш се од те дјеце! Подјетињила си с њи-

ма“, задиркује је Стана кроз смјех. Подиже пракљачу и плетену
кошару пуну прљавог веша који је уредно прекрила бјелим гру-
бим платном па пожури да сустигне групу жена које су је мало
подаље сачекивале. Заори се пјесма и изви глас једне од њих на
путу ка извору гдје ће пола дана провести перући веш у хлад-
ној води, ударајући дрвеним пракљачама по њему док се уши и
гамад не истјерају до краја. Иванка провири јесу ли замакле, па
шмугну иза куће и руком показа неком да изађе.

„Марта! Душане! Ајде, идемо!“
Двоје дјеце се појавише ниоткуд и послушно је ухватише

за руку. Гледајући око себе, поведе их сјеверно од кућа у селу
под саму планину. Једва је ишчекала да праље оду својим по-
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слом на извор, јер јој мушки нису чинили сметњу-по њивама
су од јутра. Газила је сигурно по камењу, кроз оградице, па све
покрај локве гдје се стока појила провлачећи се кроз ситно гр-
мље и драчу до високог дрвећа и густе шуме. Дјеца су је прати-
ла без ријечи, мада је Марта посље неког времена почела
застајкивати, не успјевајући да одржи корак. Иванка се прави-
ла да то не примјећује, осим што је успорила корак док је Ду-
шан храбрио дјевојчицу, враћајући се по њу и вукући је за руку.

„Ајде, Марта, још мало!“, говорио јој је.
Био је то жилав дјечак од девет година, који је мушки пра-

тио бабу у стопу. И сам би се чудио како једна тако стара жена,
притом ситна и мршава као грана, има снаге као његов или
Мартин отац. Његова права баба је била потпуно другачија.
Само је сједила уз шпорет, кукала како је боле крста и плела ву-
нене чарапе. Уздахнула би врло чулно сваки пут када би неко
пролазио поред ње као да ће издахом, који је следио, испусти-
ти душу. Зато је он волио Иванку, што због ње саме, што због
Марте. Посље дужег хода преко брда, избише на раван гдје се
тачно испред њих указа неколико празних камених кућица.

„Дјецо, ево нас! Ово су колибе“, задовољно ће Иванка упи-
рући руком ка једној од њих.

„Ено, тамо сам се ја родила. Ту смо живјели и кад сам се
удала, јер је мој покојни муж дошао на жениство. Остали смо
све док се нису направиле нове куће и ми се преселили доље,
гдје смо сад.“

Иванка се залети ка својој кући и сва уздрхтала отвори др-
вена враташца на каменој огради, која је већ прилично била
урушена дуж цијелог појаса око куће, гдје је правила гранични
зид са двије исте такве куће са обје стране. У ствари, све су ку-
ће скоро биле исте. Није их било много, свега десетак у реду, од
којих се само неколико држало под кровом. Све су биле напра-
вљене од тешког туцаног камена да би се боље уједначио и лак-
ше везао малтер на њих. На крову су биле камене плоче,
наслагане преко дрвених греда. Уза сваку је, са неке од спољњих
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зидова била наслоњена дозидана штала гдје се држала стока.
Троје посјетилаца се на кратко разиђоше разгледајући простор.
Марта је једва дочекала да сједне на праг куће. Дисала је брзо,
испрекиданим јецајима у себи. Била је уморна, жедна. Покаја се
у себи што је кренула ка колибама. Била је нешто млађа од Ду-
шана, врло крхка и осјетљива. Нипошто није хтјела да се види
како се полако предаје, али Иванка је већ сјела до ње, подигла
своју травежу коју је носила преко вуштана и из некаквих са-
кривених џепова извадила сувих смокава. 

„На! Једи! Окријепиће те“,  пружи их дјевојчици.
Марти се очи напунише сузама. Била је љута и увријеђена

због тога што њезина баба увјек зна и оно што је она на трен
помислила. Хтјела је доказати себи да није толико слабашна ка-
ко сви гледају на њу. Одлучи да им покаже, па окрену главу на
другу страну. Убрзо поче оклијевати и пружи руку да узме смо-
кву. Душан је у међувремену обишао све куће и оно што је пре-
остало од њих и окућница, улазио, завиривао, и напослетку се
вратио до њих чувши како га Иванка већ неко вријеме дозива.

„Душане, чувај се змија!“, рече му озбиљно Иванка.
„Чувам се, баба, не брини. Не може ме ни поскок стићи“,

насмија се.
„Е, луда дјечја главо, није то за шалу!“
Истог момента јој паде на памет један догађај из прошло-

сти, и она настави: „Тако је мој брат страдао кад је био твојих
година, у овим истим оградицама.“

„Како, баба?“, упиташе дјеца у исти мах.
И Иванка им започе причу како је њен брат чувао овце по

брду. Преварило га сунце, а како се уморио, придремало му се.
Засјео је под оградицом и наслонио главу на камен. Змија се за-
вукла у камен, ујела га у сну. Нашли су га тако како сједи, хла-
дан и укрућен, касно ту ноћ кад су се овце саме вратиле кући,
без њега, и људи кренули да га траже.

Оба дјетета се укочише на мјесту. Марта осјети да ће запла-
кати, а Душану стаде смоква у грлу па се загрцну и закашља.
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„Шалиш се, баба?!“, рече када је дошао до даха.
„Наравно да се шалим!“, весело ће она.
„Ајте амо, да вам још нешто покажем“, брзо пребаци тему

и позва их у кућу.
Њима се ипак учини да је сигурније држати се заједно па

пођоше за њом.
Иванки се заустави једна суза из ока док је кришом погле-

дала у Душана. Сјетила се како је његов старији брат имао го-
дина колико и он сада, када му се то десило доље у селу. 

„Који враг ме нанесе да им то речем?“, прекори се у себи и
загризе језик.

Стајала је на вратима, осјећајући као да је хиљаду година
живота у том камену прострујало кроза њу у тај час. Удахнула
је дубоко и ушла унутра. Душан је већ био поотварао шкуре.
Уђе свјетло и са њим јој се сјета уњедри у душу па јој жалости
мисли све јаче како прелази погледом по унутрашњости. Боли
је то што више нико ни данас не залази овдје, а камоли сутра.
Све је препуштено само себи и времену. 

„Ко и ми сами“, помисли.
„Све бива заборављено кад заборав дође по своје. Не тре-

ба се томе чудити.“  
„Нема помоћи“, знала је.
Отргну се од туговања и осврну ка дјеци. Обрати им па-

жњу на чврсто утабани земљани под на којем је у ћошку стаја-
ло огњиште, на њему пека и вериге које су висиле окачене о
греду са плафона. Просторија је била подјељена на два неједна-
ка дјела преградом склепаном од дасака и прућа.У мањем дјелу
су, док се ту живјело, биле прострте сламарице на којима се спа-
вало, и намјештени ковчези у којима се чувала роба и постељи-
на. Већи дио у просторији је служио за боравак укућана. На
огњишту се кувало и гријало, празни кашуни још су наслоње-
ни уза зид, а доскора се у њима држало брашно, пшеница, јаја.
На зиду су још стајале дрвене полице на којима је остало поре-
ђано неколико дрвених тањира и здјела. На прозору јој се при-
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чињају петролејке, и свијеће, и вучије за воду тамо, поред вра-
та. Колико ли их је пута на леђима прењела са извора. Још јој се
учини сјекира у ћошку, с друге стране врата, и срп о вратима,
дрвене грабље и виле до њих. Свега је тога било у напуштеној
кући, у том трансу враћања година уназад док неко од дјеце не
рече:

„Баба, окаснићемо назад!“
Иванка погледа кроз прозор и ухвати сунце гдје се спусти-

ло ниско.
„Добро кажеш! Ајмо, дјецо, назад!“, пропусти их да изађу,

затвори врата и спусти резу са вањске стране. Затвори за собом
и дрвена враташца на огради, вукући дјецу за рукав ка шуми,
натраг, истим путем ка селу. Брже су стигли у повратку, спу-
штајући се низ планину. Застали су једино на извору близу ко-
либа да се напију воде.

Кад су стигли до самих кућа у селу,  раздвојише се. Ду-
шан приђе својој кући са задње стране, ушуња се да га нико не
примјети,  а њих двије дочека љутито Стојан на вратима.

„Опет причаш приче дјеци, баба?!“, дочека је ко на нож.
„Нису то приче, Стојане, то је живот“, мирно му одговори

Иванка и уђе у кућу.

*
*       *

Старац је сједио на троношцу као у трансу. Глава му је па-
ла напред, али да је спавао, сигурно би изгубио равнотежу и пао
на под. У неко доба, дубоко у ноћ, кад се жар одавно угасио, на-
гло устаде па се зањиха као да ће пасти. Тако и отетура до сла-
марице. 

„Доста је било“, помисли. Завуче се у сламарицу и покри
биљцем преко главе све онако обучен са гумашима на ногама.

У просторији је мирис пепела замјенио задах устајале сла-
ме, који му се и под биљцем увлачио у ноздрве. Негдје из ћо-
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шкова се чуо пакостан смијех. Погане очи неких утвара гледа-
ле су ка њему. Знао је он то све. Из вечери у вече осјетио би ка-
ко се увуку чим се ватра угаси, као курве, нечовјечне, ћутећи,
без срама. И сваку ноћ би замандалио, па опет провјерио по
стоти пут прозор и врата, али џаба. Дођу, увуку се кроз најсит-
нију рупицу међу оним камењем или изроне из земље, из змиј-
ских пукотина. 

„Не бојим се!“, зујало је Старцу по глави као оне мушице
од данас што су га упорно салетале.

„И вас ћу тако! Голим рукама ћу вас придавити и ископати
вам те погане очи“, мисли.

Утваре, као да су га чуле, повукоше се дубље у ћошак. На-
ставише се повлачити уназад, сабијајући се једна у другу док не
постадоше једна, па се та једна смањи и утањи у црни бљесак
који се рашири у туробни облак, па се и он стаде тањити све ви-
ше и напосљетку нестаде коз најмању рупу између два камена.

„Отишле курве пред свитање“, сама се помјери мисао у
Старчевој глави и укочено му тјело протресе дубоки уздах, или
чак какво ослобођење. Ни сам није знао.

Прошло је нешто времена. Мировање се наставило у уко-
ченом положају, од којег му отежаше ноге и руке, и укочи се
врат.  Тек лагано помицање биљца горе- доље одавало је сла-
бе знакове живота. Напољу се полако раздањило, свјеж ваздух
уђе мјесто утвара у просторију и он устаде. Отвори шкуре и
врата,  пусти свјетло. Прожеже га језа од те свјежине па се не-
лагодно повуче унутра, трљајући дланове и дувајући у њих. 

Мисли како ће брзо отоплити: „Тако је свако јутро под пла-
нином. Издржаћу!“

Ако баш захлади у дан и бура растјера сунце,   обући ће
кабан.

Изађе из колибе и крену ка бунару. Подиже поклопац,
ухвати уже, кад се сјети да је нешто козјег меса спустио сићем у
воду. Мораће га трошити, не ваља га дуго чувати овако. Има и
онога сушенога у кући па не једе. Отврдло, а нема чиме гристи.
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Спусти поклопац, узе вучију из куће и крену ка извору. Не-
ма никога, али ће затворити враташца да се нека дивљач не при-
вуче.  Најгора је она људска,  па би ко непозван могао наићи.

Пало му је на памет како је, не толико давно, било ловаца
на овом простору. Биће их сигурно опет. Већ се све стишало и
рат је одавно протутњио па ће се они вратити.

Не треба се бојати бомби, сигурно их има. Било их је и по-
сље Другог свјетског рата па нико није пострадао. Па зар он сам
скоро није пронашао једну баш у близини колибе?! Кашикара,
бачена, чека да буде нађена, вреба. Решио би је се радо,али ни-
је знао како. У Језеро је не би ни луд бацио, радије би је прогу-
тао, а ни у шуму не би, уништиће стабла и младице, а можда и
дивљач налети. Доста је њему оружја и ратова! Онај карабин му
је довољан, добро га служи. Али, нема куд донио ју је кући. Уву-
као је у рупу међу камењем, високо на унутрашњем зиду, тачно
изнад сламарице. Мисли се: „Ако којим случајем падне, неће
бити штете. Још кад би се, камо среће, он сам затеко на слама-
рици!“ 

„Ловци?“, опет се поврати првобитној мисли, и у том раз-
мишљању стиже до извора. 

Био је то мањи површински излазак понорнице која је ви-
југала у том крашком простору, неприпитомљена. Није се да-
вала превише у надземном облику, али је била непресушна и
довољна преко мјере. У дјелу гдје се Старац сагињао било је нај-
лакше прићи. Још је који метар низбрдо колабирала у камену и
шипражју док се није изгубила у земљи.

Вода је била зеленкасте боје, пуна пијавица, хладна као
смрт.  Од чистоте би се човјек по цијели дан могао огледа-
ти у њој.

Старац се прво уми, опра лице и врат, па напуни вучију до
врха. Брзо заврши, подиже вучију на леђа и запути се назад. Ка-
ко му отежа на леђима, ухвати га бол у крстима па одлучи да
побаца све оно месо из бунара. Није он више за теглење. Чему
служи бунар? Да лади месину коју неће јести? 
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„Луд толико нисам да од лудила луде ствари не препознам“,
мисли.

Није за џабе сам нашао своју воду. Давно је научио како се
дрвеним рашљама тражи вода па је једном направио исте та-
кве. Находао се около колибе држећи их испред себе у рукама,
пажљиво пратећи неће ли се танки краци рашље почети ску-
пљати и ширити. Нашао ју је посље једног сата, уз ограду уну-
тар дворишта. Копао је у земљи што је дубље могао, па је зидао,
слажући камен по камен и облагао унутрашњост рупе док није
био задовољан да би је назвао бунаром. Вода је продирала у ње-
га лагано и у најсушније доба је било најмање до пола. Још је ка-
меном плочом затворио бунар да нешто не би упало па
загадило.

„Мада“, признао је себи, „могао је он и јутрос очистити бу-
нар, планира то одавно, него хтио је баш до извора. Зажелио
се.“ Онај шум воде остао му је у ушима још од детињства.

„Све извире и понире“, мислио је, „ и ријека и живот.“
„Сад си на земљи, сад у њој.“
Говори себи да се мане лудих мисли, будала једна. Довољ-

не су му ноћи кад их се отрести не може. Ако се преда и дању,
шта ће од Језера бити кад непозвани и злонамјерни наиђу?!

Одбаци све мисли из главе и настави путем. Како је стигао,
зађе у стражњи дио код коза па испразни вучију до пола у мало
дрвено појило. Чим је ушао, козе кренуше ка њему. Он их гру-
бо растјера руком док не нали воду, онда се повуче и пусти их
да пију. Изађе, па се брзо врати, носећи виле у рукама. Прику-
пи са пода козје брабоњке на једну хрпу па их стаде вилама из-
носити напоље. Бацао их је преко оградице у рупу коју је
ископао за ђубар. Кад то заврши, из ћошка растресе сламу и ли-
шће по поду и у јасле. Накупио је сламе љетос по срњишту, по-
сље жетве, да козама буде топлије. Накупио је доста, па је
натрпао и сламарицу. Није марио што су људи из тог села ви-
лама насрнули на њега кад су га видјели у пољу. Сачекао би ве-
че па би купио растресите остатке по срњишту, преостале
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након што би слама била покупљена и однесена. Ту га више ни-
су дирали, свакако ће срњиште попалити и заорати. Знао је да
мора бити опрезан са људима, не би они дали од свога. Узајам-
но су се избјегавали: они пустињака, он нељуде. На крају су се
навикли-он није никога дирао па се ни они нису имали од чега
бранити. Тако је своје козе обезбедио сламом па им направио и
дрвену љесу од дасака и прућа, којом је оградио дио штале из-
нутра, гдје им је чувао залихе за зиму. Козе су непрестано гура-
ле главу кроз рупе у дрвету и извлачиле све редом. Изгубио је
једно цијело пријеподне да би појачао ограду и попунио рупе. 

„Намирене!“, помисли Старац и заби виле у сламу. 
Изађе па се врати са троношцем у руци, на који сједе до

ближе козе и спусти дрвени лончић испред себе. Коза је, навик-
нута, мирно стајала док је из вимена текло мљеко у млазовима,
под стиском грубе старачке шаке. Како помузе једну, тако и дру-
гу. Одмах,  наискап, попи трећину садржаја из суда, па пусти
козе у двориште да брсте око колибе. Ионако се драча и шика-
ра попела ван ограде. 

„Има посла“, штрецну се, „ал’ има и пречих ствари. Уради-
ће се“, мисли.

Не може пустити Језеро да чека.

*
*       *

Стојан је своју жену довео из тешког сиротлука. Њезини
су били сретни што су се ријешили једних гладних уста. Тутну-
ли су јој у руке доту од једне зобнице, дугачку бјелу кошуљу са
копчањем напред као спаваћицу, и пар плетених вунених чара-
па. На њој кошуља од бјелог, грубог сукна и преметача, а на гла-
ви бошћа око уског лица и уплашених очију. На ногама је имала
плитке гумаше, дебеле чарапе и сукњу проваљеницу од тањег
сукна, преко које је завезала травежу. Поглед није дизала од зе-
мље ни када су Стојан и сватови дошли по њу, ни када је ушла
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у његову кућу, нити икада посље. Намјенили су је, прихватила
је. Није јој било боље ни у рођеној кући, гдје су мушка дјеца пр-
ва јела за столом. Тек посље њих би женска чељад посједала ако
би шта преостало. Сјећала се колико су је само пута допале ко-
сти па би их, несретна, облизивала и радовала се ако је из шу-
пљине могла цвркнути срж.

Стојана у почетку није вољела. Видјела га је само једном
прије него што ће се удати за њега, и то оне вечери кад ју је ма-
ти, кришом од оца послала по сестре које су отишле на игран-
ку па се заборавиле. И он је њу тада видио, како је ушла у Дом,
како се стидљиво гурала кроз младеж, држећи се зида, како је
плашљиво загледала у коло не би ли видјела сестре које су пр-
ве њу угледале. Нешто се у њему, онако јаком, преломило. Са-
жалио се над мршавим, покуњеним створом, наизглед
напаћеним од кољевке. Желио је да је узме и заштити, осјетио
је да је разумије и да ће и она њега једнога дана разумјети. По-
низно га је слушала и служила од првог трена откад је дошла у
његову кућу. Све му је сестре у родбини испратила како ваља и
испоштовала сваки ред. Њен глас се скоро никада није чуо, па
су у почетку људи мислили да је глухонијема.

Стојан ју је баш такву и волио, супротну његовој пргавој
нарави и крупној грађи, дубоком непријатном гласу којим се
обраћао, и вазда натмуреном изразу лица. Из њега је излазио
рад и вино,  из којег је сиктала нека непријатна и подругљива
мисао, изговорена и уперена против свакога осим ње.

Иванка ју је од првог дана прихватила штитећи је као сво-
ју, иако никада није нашла начин како да јој се приближи. Ма-
рија је била сјена коју је ријетко ко могао схватити. Кретала се
брзо и нечујно, говорила мало, мало јела, као да није имала шта
да пружи од емоција нити јој је емоција требала. Она је стрпљи-
во и покорно вршила земаљску мисију свога постојања, чека-
јући окончање.

Марта је се понекад плашила као дјете. С почетка би поле-
тјела према њој или се ухватила за скуте њене травеже, а Ма-
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рија би је узела за руке и полако одгурнула од себе. Дјевојчица
би остала збуњена њеном реакцијом сваки пут кад би је мати
изнова одбила на исти начин.

Временом су пресушили осмјеси који су се одбијали од ста-
клене препреке Маријина укоченога лица. Дјевојчица се повла-
чила у свој свијет, док Иванка следбено и спонтано није
преузела Маријину улогу, на чему јој је ова у себи била дубоко
захвална. Привукла би Марту у своје крило, рашчешљавала јој
косу и плела дебелу плетеницу. Временом је са мајком успоста-
вила помало формалан начин опхођења, па су између себе од-
рађивале оно што се морало и размјењивале само колико је
требало.

Од оца је зазирала. Био је грлат и бучан, а сам глас му је био
груб и потмуо као грмљавина. Није вољела ни кад заједно сјед-
ну за сто у вријеме ручка или вечере. Једва би дочекала да се
затворе врата њихове спаваће собе, из које је увјек допирао
страшан мук као да иза тих врата није било живих душа. Ис-
крала би се из свог кревета, завукла у бабин, и заспала чврстим
сном, док би је старачка рука чврсто грлила, чувајући је од сва-
ког зла. Тако је било и јутрос.

Баба је будила Марту, њежно је дрмусајући за рукав пиџа-
ме.  Она, на знак, скочи из кревета у кухињи, одшкину врата и
кад се увјери да нема никога, шмугну у другу просторију, коју
су одскора звали њезином собом, говорећи јој да је велика и да
је ред. Увуче се под хладан биљац и покри по глави у тренутку
када је Стојан завирио у њезину собу. Знала је да то ради свако
јутро чим устане, и да би се силно расрдио да је затекне у баби-
ну кревету.

Стојан је свако јутро, како отвори врата, размишљао за се
како би мушко дјете у тим годинама већ начинио човјеком и
радником, и колика би му била помоћ. Иванка је, за то вријеме,
наложила ватру у шпорету и скувала дивку.

Топлина се проширила из кухиње до Мартине собе, и она
брзо навуче одјећу па оде у кухињу. На вратима се умало не су-
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