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ВИ ДЕ ЋЕ МО ДА ЛИ ЋЕ ПРЕ ЖИ ВЕ ТИ
Пле ме је жи ве ло јед но став ним жи во том. Кра јем сва ке го ди не вр хов ни врач раз-

ба цао би ка у ри шкољ ке да из њи хо вог рас по ре да иш чи та усме ре ње за на до ла зе ћу 
го ди ну.

– Не мој те да ва ти на за јам ни но вац, ни ства ри. Сти ца ће те два пут ви ше ако сво је 
услу ге не на пла ћу је те од мах. Дај те на од ло же но, бо го ви ка жу да тре ба да са вла да мо 
ве ли ко ду шност. 

– Не чу пај те из ко ре на, је ди но та ко ће мо за шти ти ти успех и на пре дак. Бе ри те 
пло до ве, не чу пај те ни шта.

– Ове го ди не не ће мо је сти пти це. Из по што ва ња пре ма сло бо ди ду ше. Бо го ви су 
да ре жљи ви ји не го икад! 

Пле ме је слу ша ло. Раз у ме ли су се с бо го ви ма као с нај бо љим при ја те љи ма и жи-
ве ли су у ми ру са ми са со бом. 

∞

Ире кан ми се вра ћа са из во ра. Во де не ви ле раз мр си ле су јој ко су, опра ле су јој ли це, 
ру ке и та ба не, иш чи сти ле су не мир, ода гна ле умор и бла го сло ви ле је до бром сре ћом. 
Де ца су јој буд на, спре ма им до ру чак. Де чак има шест го ди на и ро ђен је на дан кад из 
ха о са на ста је ред, па га пле ме сма тра си ном стр пље ња. Де вој чи ца има три, ро ђе на је на 
дан по ни ра ња у се бе, па је сма тра ју ћер ком ја сно ће. Ире кан ми је са ма с њи ма, муж јој 
је скло пио пакт с кра љем зе ле ног све та и на ред них да на учи ће ње го ве тај не у све тој 
шу ми. Кад се вра ти, отво ри ће ма ли ду ћан у ко ме ће про да ва ти ле ко ви те тра ве. Ире кан-
ми је за до вољ на, ње ним име ном пле ме при зи ва до бре ства ри у жи вот за јед ни це. 

Док де ца че пр ка ју по зе мљи као ма ле пти це, она мр ви зр не вље, од тог пра ха пра-
ви зе мич ке и пе че их на вул кан ском ка ме ну. Од јед ном је умор на, па гу ра сто па ла у 
зе мљу, пу шта за ми шље но ко ре ње и по ку ша ва да се на по ји сна гом гру де. Зе мља јој се 
осмех не, а Ире кан ми на миг не на пу пак. До вик не де ци да се не уда ља ва ју и при лег не 
на тра ву. Сан је са вла да истог тре на. У сну ви ди ка ко јој бу ја ју гру ди, те шке су и пре о се-
тљи ве, а кад се из гла ве спу сти у ма те ри цу, та мо угле да де те ве ли чи не зр на пи рин ча. 

– Исти на је – ре кла је се би чим је отво ри ла очи. – Ни сам кр ва ри ла овог ме се ца.
При ди гла се, спу сти ла је дла но ве на тр бух и за гле да ла се у сво ју де цу. 
– Ово је друк чи је – го во ри се би – по све друк чи је. Зле слут ње су јој по мра чи ле ли це, 

а ма ју шно се ме у утро би учи ни јој се те шким као сте на ко ја ће је пре ра сти и са тр ти. 
Ср це јој се по пе ло у гр ло. 

Су тра дан је оста ви ла де цу код се стре и за пу ти ла се ста рој Аби де ми ко ја је жи ве ла 
са ма, на гра ни ци из ме ђу пле мен ске и ни чи је зе мље. Аби де ми је би ла ста ра ко ли ко и 
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нај мла ђи храст у све тој шу ми, по зна ва ла је мно ге тај не, упо тре бља ва ла их је оба зри во 
и са мо ме ђу же на ма, твр де ћи да је ро ђе на без оца.

– Мо лим те, Аби де ми, осе ћам да не што ни је ка ко тре ба. По мо зи ми да ово де те оде 
у свет пре да ка пре не го што му се из гра ди те ло – ре кла јој је.

– Мо раш има ти јак раз лог да то тра жиш – ка же јој ста ри ца. – Осве та ду хо ва је 
же сто ка, ако ти по мог нем да то ура диш, обе смо у њи хо вој не ми ло сти.

– Би ћу у ве ћој не во љи ако то не ура дим.
– За што то ка жеш?
– Сан ми је ре као да ће ово де те уби ти и се бе и ме не. Мо рам се са чу ва ти, Аби де ми, 

још их је дво је ко ји ма сам по треб на.
Аби де ми јој дâ три гор ка ли ста.
– Жва ћи по ла ко и по ба ци ћеш. По сле уми ло сти ви ду хо ве ка ко знаш, тра жи опро штај, 

по ну ди нај бо ље да ро ве, тр љај се ко ро вом да те ни шта не мо же уни шти ти, по бри ни 
се за то прог на но де те ка ко умеш. Мај ка си му, ро ди ла – не ро ди ла.

– Знам, хва ла ти. Ка ко да ти пла тим?
– До кра ја го ди не да ћеш ми три ко зе.
До ве че ри кад јој се муж вра тио ку ћи, Ире кан ми је про кр ва ри ла. Ма ла ту га по ме-

ша ла се са ве ли ким олак ша њем.

∞

Ду ћан ње ног му жа на пре до вао је до бро, со ко ви ма би ља ка умео је да ис це ли све 
осим зу бо бо ље. Син им са да има де вет, а ћер ки ца шест го ди на. Ире кан ми их ша ље на 
из вор по во ду. То је го ди на кад се не ва ља ве ра ти по др ве ћу, јер су ду хо ви ста бла не-
мир ни, за во де и оти ма ју љу де. Врач са ве ту је Ире кан ми да на ре дих ме се ци из бе га ва 
свој од раз, би ло у во ди би ло у ста клу. 

– И не мој је сти ку ку руз – до дао је – да не би из је ла плод ност и род ност уну тар се бе.
Од по чет ка го ди не ни је по је ла ни зр но, а тог да на не са вла ди во јој се је де ку ку ру зна 

ка ша. Ко жа јој је злат на, ко са буј на, а тр бух за о бљен ко нај сла ђа ди ња. Слу ти да у њој 
по но во кли ја жи вот и ни ко ме не го во ри ни шта. Вр хо ви ма пр сти ју не жно об у хва ти 
гла ву као да на ме шта не ви дљи ву кру ну. За њи ше ку ко ви ма и за пле ше гр ле ћи са му 
се бе.

Плод је ве ли чи не зр на гра шка, пре ра ста у ве ли ку бо ров ни цу, по том у па суљ, па у 
по ве ће зр но гро жђа, он да у ке стен, из ке сте на у смо кву, па у кај си ју. Кад до стиг не ве-
ли чи ну ли ме те, ње гов раст по ста је ви дљив спо ља. Да је Ире кан ми но се ћа, пр ва је 
при ме ти ла ње на се стра.

– По тре ћи пут тет ка – по ско чи ла је – ви дим да је још јед но на пу ту!
Ире кан ми је раз ву кла ли це у осмех, а осмех јој се за ле дио у грч. Пред очи ма јој се 

смра чи, а под но га ма јој пук не про ва ли ја ко ја је уси са у се бе. Из гу би ла је свест, али се 
по вра ти ла бр зо.

– До бро сам, ни је ни шта – ре кла је жу стро. Од тад је гу би ла свест кад год би не ко 
из пле ме на при ме тио да је труд на, па су се сви уса гла си ли да је о до ла зе ћем де те ту 
не за пит ку ју, да се пра ве да ни је ту и не ми лу ју je по тр бу ху. 
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Кад је де те би ло спрем но да иза ђе, по сла ла је по Аби де ми и оти шла под кро шњу 
кру шке. – Ла ко ћа с ко јом ти да јеш пло до ве не ка сад бу де мо ја – за мо ли ла је кру шку, па 
је чуч ну ла уз ње но ста бло. Кад је Аби де ми сти гла, де те се већ ис пи ли ло, али још ни је 
за пла ка ло. Аби де ми га при хва ти, па пре ки не пуп ча ну врп цу ко ја му се об мо та ла око 
вра та. Об гр ли му та ба не, па га одиг не ви со ко и на те ра да удах не и за пла че. – Де чак – 
ре че и Ире кан ми га при ви је на гру ди. – Не ка је про до ран, сна жан и ду го ве чан! Аби де ми 
по ко па пуп ча ну врп цу, па жљи во узме по сте љи цу, па се под мет не под Ире кан ми да 
јој пру жи осло нац. Од мах су по сла ле по вр хов ног вра ча.

Врач гле да у по сте љи цу као у ма пу де те то вог жи во та и ду го ћу ти. 
– Ово де те се вра ти ло да ти се осве ти – ре че нај зад, а две же не се по гле да ше. 

Аби де ми гле да по пре ко, као да без ре чи злу ра до по на вља: – Је сам ти ре кла! Ире кан-
ми кло не, тре па ви це јој се за ми лу ју са сто па ли ма.

– Јед ном си га од би ла из утро бе, сад је ту да те ис ку ша ва, да ства ра пат њу, сми шља 
па ко сти и ка зне, ка ко за те бе, та ко за све ко ји га за во ле. За мај ку не ма го рег бо ла не го 
да из гу би де те. Ово де те да ће све од се бе да га из гу биш, Ире кан ми. Мо раш би ти ја ка, 
ис трај на и му дра. Ви де ће мо да ли ће пре жи ве ти.

– До бро је зна ти ко нам је то до шао – ми сли Ире кан ми док до ји де те. По вра че вом 
са ве ту, си на је на зва ла Ко со ко. Ко со ко до слов но зна чи без мо ти ке. Кад год га осло ви, 
пле ме га под се ћа да је он тај ко ји не ма алат ку за ис ко па ва ње гро ба. Та ко га на го ва ра ју 
да оста не у жи во ту.

∞

Ко со ко је на пре дан де чак. Ра сте бр зо, ни од че га не за зи ре, про ниц љив је, ра до-
зна ло и на да све сво је глав. Про хо дао је бр зо и ни је про го во рио ду го, иа ко се чи ни ло 
да раз у ме го вор око се бе. От ка ко је про го во рио, нај ви ше при ча сам са со бом и са 
са мо се би ви дљи вим би ћи ма. Од дру ге де це се скла ња, из ми шља соп стве не игре и 
че сто се љу ти без ја сног раз ло га. Ире кан ми не зо ве ма ма, не го Кан ми. Кад му она по-
ка же вра та, он кре не кроз зид. Кад му не што за бра ни, он пад не у вру ћи цу. Па да и по-
вре ђу је се са злу ра дим осме хом на ли цу, као да ужи ва у бо лу и пре зи ре сва ки ужи так. 
Спа ва отво ре них очи ју и спа ва не мир но, ис па да из кре ве та, па се ди же да хо да у сну. 

– Ово де те има страст пре ма не во ља ма – ја да се Ире кан ми. – По се ду је не ку нео бич
ну сна гу, као да има над људ ска чу ла, али не уме ти ме да вла да, па са мо ср ља уна о ко ло 
као за по сед нут. Бо јим се да за ње га не ма бу дућ но сти. 

Ста ри врач са ве ту је Ире кан ми и ње ном му жу да са де ју ку и ка лан хо ју где год мо гу 
и да за сва ку биљ ку ко ја уги не по са де по три но ве. Још им ка же да у жбу ње од но се 
ба на не и сла сти це, јер ће та ко под ми ти ти шум ска би ћа ко ја уз бу њу ју дух њи хо вог си на. 
Да је им пре па ри ра ног па цо ва за амај ли ју, да за у ста ви ноћ на лу та ња и уми ри де ча ко ве 
сно ве. – Ви де ће мо да ли ће пре жи ве ти – по на вља.

Кад је Ко со ко пу нио три на ест го ди на, Ире кан ми је при ре ди ла ма лу го збу. Пле ме 
је сла ви ло, али Ко со ко ни је хтео да иза ђе из кре ве та. – Ово је мој дан и би ће по мо ме! 
– ка же пр ко сно. – Ни ко од вас не ма раз ло га за сла вље, по шту је те глу пе оби ча је, ра дује те 
се без раз ло га и тру је те сто ма ке слат ко ћом! Не же лим ни шта осим да ме оста ви те 
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на ми ру! Ире кан ми га је тад пр ви пут уда ри ла пре ко уста и без ре чи се вра ти ла го сти-
ма. Кад се про сла ва за вр ши ла, Ко со ко је не стао. Да ни ма су га до зи ва ли, тра жи ли и 
вр ши ли об ре де да га за шти те и на ве ду да им се вра ти. Све је би ло уза луд. Ире кан ми 
се да ви ла у кри ви ци, чу па ла је ко су и шти па ла утро бу из ко је је иза шао. – Од ве ла су га 
шум ска би ћа! – по на вља ла је као у тран су и гу би ла во љу за жи во том. – Не мо же се про
тив суд би не – те ши ли су је. – Имаш још дво је, окре ни се њи ма! Кад је же ни ла нај ста ри-
јег си на, Ире кан ми је ту го ва ла што на Ко со ко вој свад би ни кад не ће за и гра ти. Кад је 
др жа ла пр во уну че, пла ка ла је за сво јом бе бом ко ја ни кад не ће од ра сти. 

∞

Се дам го ди на ка сни је у пле ме уше та јед но о ки мла дић. Под ру ком но си књи гу. Нико 
у пле ме ну ни ка да ни је ви део књи гу, ни ти зна ју за што мла дић отва ра ту ли сна ту ку ти-
ју кад го во ри. – До ћи ће мно ги на лик ме ни – го во ри им. – Пре зи ра ће жи вот, сла ви ће 
пат њу, ка жња ва ће соп стве не мај ке и све што је жен ско. Је дан ће би ти осо би то си лан, 
прог на ће бо го ве са зе мље, а ње го ве му ке сла ви ће се ду же од две хи ља де го ди на. Љу ди ће 
жи ве ти мр тви, про кли ња ће ви дљив свет, ужа са ва ће се те ле сно сти и смр ти, му чи ће 
са ми се бе и бе жа ће у илу зи ју. Опу сто ши ће све те шу ме, зе ле ну крв па ко ва ће у бе ле гра
ну ле, је шће ис ква ре ну хра ну. Ни ко ви ше не ће ве ро ва ти у ду хо ве, сви ће се кла ња ти ма
ши на ма. Та шти на ће сврг ну ти му др ост, оп се на ри вра че ве.

Пле ме је згро же но оним што чу је, сви се хва та ју за амај ли је и буч но не го ду ју ка ко 
би оте ра ли зло. Је ди но Ире кан ми дла но ви ма при ти ска ср це, чи ни јој се, ис ко чи ће од 
ра до сти. – Са мо Ко со ко мо же та ко да го во ри! – уз вик ну ла је и ис тр ча ла пред си на. Он 
спу сти че ло пред ње на сто па ла и пр ви пут на зо ве је мај ком. Ире кан ми га гр ли, пла че 
и ми лу је по из гу бље ном оку.

– Шум ска би ћа узе ла су ми око, али ми за уз врат да ју да ви дим кроз вре ме – шап не 
јој да је уми ри. 

– До шао си да нас упо зо риш да се бли жи крај све та? 
– Не, не бри ни. Ти но ви љу ди уни шти ће са ми се бе, па ће се пле ме по но во ро ди ти. 


