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Душа је сањала; свет је био њен сан.

Jorhe Luis Borges

Сину Александру



НЕБЕСКА РЕКА 
И ДРУГЕ БАЈКЕ



ЗЛАТОПРСТА 

Девојчицу, нађену у мочвари, нико није желео да прими 

у свој дом. А како и би? Из лица прекривеног блатом и крастама гледале 
су у људе крупне, златасте очи, али дете је узалуд пружало руке да га неко 
узме.  При  погледу  на  ситно,  измршавело  створење  присутни  су  и 
нехотице узмицали. Девојчица је била тако слаба да није имала снаге ни 
да устане ни да заплаче. Тек пред ноћ сажали се једна старица, подиже 
малу и однесе је својој кући, изненађена сјајем који је избијао из њених 
очију. 

Откуд девојчица у мочвари? Да се није из локвања родила? С неба 
пала? Пљуштала су питања радозналаца, али одговора није било. 

Је ли чудо што сама од себе потече прича да је девојчица Вилински 
изрод,  изгнана  и  прерушена  принцеза,  ђавоље  семе,  уклета  звезда, 
вештичја кћи? 

Али старица не обрати пажњу на речи доконих. Упорно и нежно 
засипала  је  лековитим  травама  дететове  красте,  хранила  га  и  одевала 
како је најбоље умела, али дете није расло, ни говорило, ни ходало. Једна 
од суседа посаветова старицу да девојчицу врати тамо где је и нађена, али 
старица одречно одмахну главом. 

Тако протеку три године. Већ се и сама старица забрину да ће дете 
остати  богаљ,  кад  на  прагу  четврте  године  девојчица  стаде  на  ноге, 
прохода и поче да расте. Готово преконоћ нестаде мрља и краста с њеног 
лица и оно заблиста као месечева шкољка на дну мора. 

Девојчица је расла, из часа у час постајала све лепша, али јој преко 
усана не пређе ни једна једина реч. 

Само су јој златасте очи јаче блистале. Старица уздахну: »Ко ће је 
хранити кад ја умрем?« Поче учити девојчицу везу и чипкама не би ли 
тиме, касније, зарађивала себи за живот. 

Брзина  којом  је  девојчица  учила  збуни  старицу.  Још  је  више 
изненади да мала зна и оно што она није знала. »Од кога ли је све то 
научила?« Старица се запрепасти кад у везу виде птице и цвеће каквих 
нигде није било. 3атим поче помније да је посматра. Девојчица је била 



готово дорасла до девојке, али на њеном лицу и у кретњама било је још 
много детиње љупкости. Руке су јој биле нежне и хитре, очи пажљиве и 
пуне топлог, златастог сјаја. Такве очи старица још никада није видела. 
Подсећале су је на зраке сутонског сунца, цвет драгољуба, крила лептира. 

И  нехотице,  старица  се  забрину.  »Можда  су  сељанке  биле  у 
праву?«  помисли.  »Можда  дете  није  од овога света?«  сети се  прича о 
уклетој  звезди,  вилинском  роду,  ђавољем  семену,  и  задрхта.  »Шта  ће 
бити с девојчицом кад ја умрем?« Осећала је блиски крај и бринула се све 
више,  али  девојче  је  расло  и  све  убедљивије  напредовало  у  вештини 
везења и плетења чипака. Убрзо се толико прочу да су луди из далека 
долазили  да  виде  и  купе  њен  вез.  Могле  су  да  живе  удобно,  готово 
срећно.  И можда би тако и било да  се једнога дана,  на свему што би 
девојка дотакла, не појави танки златасти сјај, као да су вез или чипка 
посути златним прахом. 

То изазва најпре чуђење, па завист,  а онда се за девојку, сам од 
себе, прилепи назив Златопрста. 

Жене богаташа и моћника отимале су се о чудесни вез и чипке. 
Свака  је  желела  да  баш  она  буде  та  која  ће  носити  одећу  проткану 
златастим  сјајем.  Напокон  и  владарка  3емље  Сребрних  Бреза  чу  за 
необични вез и позва Златопрсту у свој двор. 

Жао је било 3латопрстој да се растане од помајке, али није смела 
да одбије владаркину наредбу. Једино што је покретима руку замолила 
било је да је повремено пусте да види старицу. Би јој обећано да ће се за 
неколико дана вратити кући. Али, само што је Златопрста ушла у дворац, 
за њом су се залупила тешка гвоздена врата. Када су је увели у собу на 
врху  куле,  видела  је  да  на  њене  прсте  чекају  брда  конца  и  свиле  И 
схватила да одатле неће ускоро изаћи. 

Све брже и пажљививије је везла, само да би јој дозволили да види 
помајку.  На  шуштавим  владаркиним  хаљинама  остајао  је  златни  траг 
њених прстију, али чим би завршила вез на једном нарамку свиле, у собу 
је убациван други. На великим свечаностима владарка Земље Сребрних 
бреза  била  је  најраскошније  одевена.  Погледи  осталих  владарки  са 
завишћу су се заустављали на њеним хаљинама,  на којима је  златном 
росом посуто блистало цвеће чудесних боја и искрили се јутарњи рани 
облаци. 

— Време је да Златопрста пређе у моје царство — рече једнога дана 
Царица Источног царства, с чијом се моћи нико није могао мерити. 

Владарки 3емље Сребрних Бреза не преостаде ништа друго него да 
Златопрсту пошаље супарници. Узалуд је девојка тражила да још једном 
види старицу. У Источном царству чекала ју је нова кула, а у њој хрпе 
свиле коју је требало вести. 



Златопрста је везла и туговала. Бесконачним јој се чинило њено 
ропство,  док  једнога  дана  у  кулу  не  би  доведен  млади  сликар  чије  је 
нацрте  двораца  и  градова  требала  да  извезе  на  свили.  Чим  га  је 
погледала, младић. је утонуо у златно језеро њених очију. На њеном лицу 
стражари су, први пут, видели осмех. Збуњена и срећна, наставила је да 
везе. Никада тананији није био њен вез. Али, још више од веза сликара је 
очаравала лепота Златопрсте.  Једнога дана он је  наслика крај  језера с 
расцветаним  локвањима.  И  не  слутећи  да  је  то  њен  лик,  Златопрста 
пренесе слику на свилу. 

А  када  Царица  одене  хаљину,  двораном  проструја  жамор 
одушевљења, све док неко не рече да девојка крај језера подсећа на лик 
Златопрсте. Царица гневно набра обрве. 

— То је ужасно! Још горе: то је недопустиво! На царској одећи лик 
некакве бедне везиље! — Царица затопта ногом, упореди лик девојке крај 
језера с ликом Златопрсте, схвати шта младић и девојка осећају и реши 
да их раздвоји. 

Истога  дана,  сликар  би  послат  у  удаљени  град  на  северу,  а 
Златопрста остаде затворена у кули. Није знала куда, ни зашто је младић 
отишао. Али, још више од растанка, болела ју је мисао да ју је он одбацио 
и заборавио, све док нису почеле стизати његове слике које је она требала 
да пренесе на свилу. Са сваком од њих, уткана у цвет или облак, долазила 
је до ње порука о његовој љубави и тузи. 

Златопрста  их  је  нежно  и  с  бескрајном  пажњом  преносила  на 
свилу. Али, уз златни прах свила је сада била посута бисерима. 

Чим  је  чуо  за  бисере,  младић  је  схватио  да  су  то  њене  сузе,  и 
одлучио да побегне, да јој се врати, али то је било лакше помислити него 
учинити. Стражари су будно мотрили на сваки његов корак. 

Некако  је,  ипак,  успео  да  увреба  тренутак  њихове  непажње,  и 
побегне. Затим је данима путовао не марећи ни за глад ни за жеђ, све док 
није стигао до куле у којој је везла заточена девојка. У жбуну леске испод 
куле сачекао је ноћ, а онда се, по избочинама, с муком попео да врха куле 
иза чијих је  решетака бдела Златопрста.  Дуго и страсно,  младић јој  је 
целу ноћ нешто шапутао, али кроз решетке није могао да прође. 

Нити је он могао унутра, нити она напоље. 

Дан  и  ноћ,  као  бледа  бисерна  шкољка,  сјало  је  иза  решетака 
девојчино лице. Младић се сваке ноћи, рањавих прстију и колена, пео до 
врха куле, све док месец није постао велик и блистав. Тада је схватио да је 
опасно пењати се, јер су свуда унаоколо били стражари. Али није могао 
да  се  обузда.  Кад  су  га  ухватили,  Златопрста  је  чула  само тупи пад  и 
очајнички младићев крик: 

— Чекаћу те! 



Истога  трена  на  западној  страни  неба  угледала  је  како  се  рађа 
блистава млада звезда, и знала да је младић тамо чека. 

Од те ноћи лице јој је постало још прозрачније, још нежније, као 
што  је  прозрачан  и  нежан  био  њен  вез.  Тим  везом  она  је  ишчезлом 
младићу говорила све што речима није могла да каже. Блистала су на 
свили  језера  каква  младић  и  девојка  заједно  никада  нису  видели; 
црвенио се кров куће у коју никада нису ушли; трчало стазом дете које 
никада нису успели да имају;  смејало се двоје младих као што се они 
никада нису смејали, а преко свега вејао је нежни златасти прах. Са свих 
страна света долазили су људи да виде вез Златопрсте,  да му се диве. 
Девојка је наочиглед свих, венула не престајући да везе. 

А када је, једне вечери, стражар ушао у кулу да унесе нову свилу, 
везиљина соба била је празна. Само је у струји ваздуха, који је долазио 
кроз отворени прозор, треперила орошена паукова мрежа, а преко целог 
неба  сјао  златни  траг  водећи  према  крупној,  усамљеној  звезди  на 
западној страни неба. 

У рано лето и пред јесен, када су ноћи прозрачне и пуне звезда, тај 
златни  траг  постаје  нарочито  видан.  Стишавајући  глас,  становници 
3емље Сребрних Бреза тада шапућу да то Златопрста по небу још и сад 
везе, путујући да нађе своју љубав. 



НЕБЕСКА РЕКА 

Текле реке, свака по своме: нека на исток, нека на запад, а 

нека с планине право у море. Па, и куда би? 

Велика  речна  мајка  спокојно  је  надгледала  рађање  нових  река, 
унапред им одређујући ток. С рекама нема изненађења, нема брига. Не 
рађају се често будале као она што је хтела да тече испод земље. Мајка 
свих река осмехну се тек рођеној кћери и подиже палицу ка западу, кад 
мала тврдоглавица рече: 

— Нећу на запад! 

—  Ти  онда  теци  на  југ,  а  можеш  и  на  север!  —  стрпљиво  рече 
Велика речна мајка, али тек рођена кћи није хтела ни на север, ни на југ, 
нити с планине у море. Сва светла, сва прозрачна одмахивала је главом, 
понављајући: — Не, и не! 

Велика речна мајка уздахну. 

— Све реке једва чекају да уплове у море! — рече и помилова по 
образу најмлађу кћер, кад ова одсече: 

— Не ја! 

— Па, куда ћеш? — забрину се Мајка свих река. 

Мала својеглавица је ћутала. Судбина реке је да тече у долину, у 
море,  али  њу  привлаче  снежни  планински  врхунци  и  ружа  сунца  у 
модринама неба, очаравају је облаци и звезде. 

— Када бих постала небеска река! — прошапута,  а Велика речна 
мајка задрхта од ужаса. 

— Тог није било, нити ће бити, кћери! Ниједна се река још није 
попела у небо. Боље пожури да стигнеш у долину, у море, 

док нису почели зимски мразеви! — рече Мајка свих река строго и 
одлучи да припази на тек рођену кћер. 



Мала река се невољко поче спуштати али од тога часа све реке и 
речице,  сви  извори  и  потоци  будно  су  стражарили.  Обале  и  корито 
чували су је да не побегне, стене јој пречиле пут, планина је заустављала. 
Ко да побегне од такве страже? 

Замрља  од  туге,  мала  река  је  ћутала,  а  дани  су  се  крунили  као 
зрневље кукуруза. Мајка свих река већ поверова да јој је најмлађа кћи 
заборавила  своју  сулуду  жељу,  кад  се  једне  ноћи  проломи  олуја.  Као 
ватрене  змије  скакале  су  муње  по  небу,  а  громови  сурвавали  стење  с 
планине. Шћућурене у својим коритима, реке су престрављено ћутале, не 
усуђујући се да се помакну. 

Али, када јутро свану, Мајка свих река опази да је корито мале реке 
празно и забрину се: камо је могла отићи? 

— у потрагу за њом! — нареди свим водама у планини, и велико 
трагање поче, мада је киша још ромињала. 

Где  је  све  нису  тражили,  где  све  нису  завирили:  и  у  шуму,  и  у 
камењар, и у пећину, и у густиш! Али, малој реци ни трага! Мајка свих 
река већ хтеде да нареди ново трагање, кад осети да киша лагано престаје 
и чу задивљени крик неке птице: 

— Погледајте! 

Велика речна мајка с муком подиже главу увис, и рече: 

— Не тражите је више! 

Преко  читавог  неба,  сва  блистава,  као  шарени  лук,  путовала  је 
мала  река.  Један  крај  лука  дотицао  је  врх  планине,  други  је  нежно 
зарањао у море, али она сама није припадала ни планини ни мору. Била 
је небеска река. Назвали су је дуга. 



ТАШКО ОРАШКО 

Један за другим долазили су ратови и односили по неког 

старчевог сина или унука, док није остао сам на салашу, усред широког 
житног поља заталасаног на ветру. 

Где ли је сада то поље? Тај салаш? Рођаци који су долазили тек у 
јесен да покупе плодове чувеног старчевог ораха? Тај орах? 

Таквог у том крају ни пре ни касније није било. Крупнији од тврде 
селачке шаке били су му плодови, а дебло ни три човека није могло да 
обухвати. Зар је чудо што су трговци нудили суво злато за њега? 

— Продај га, па купи ново одело! — наговарали су старца. — Ово ти 
није ни за страшило! 

— Знам да није! — одговарао је старац. — Али у неком другом не би 
ме познали мој пас и мачка, па ни сељаци, ако наиђу! 

— Продај га, па пођи у свет. Много је других градова... 

— Шта ће ми други градови? Довољно је мени моје двориште, мој 
ђерам и мој орах! — старац смешећи се, обухвати погледом класало поле 
и раскошну крошњу ораха на којој су се звезде и птице заустављале, и у 
чијој је сенци, и за најврелијих дана, било мирисно и прохладно. — Шта 
бих више? 

Ту, под тим орахом, одмарали су се још његови прадедови. Требало 
је да и унуци под њим седе. Старац уздахну. Прели га туга као ледена 
вода. »Ко ће седети кад ја умрем?« мислио је. Нема деце на салашу. Зато 
се  нико  и  не  радује  кад  ораси,  сазревши,  почну  да  искачу  из  својих 
зелених кошуљица. Да макар једно дете протрчи двориштем, насмеје се, 
покупи или разбаца орахе, свеједно! При погледу на плодове које није 
имао  ко  да  покупи,  очи  су  му  се  маглиле.  Све  теже  му  је  било  да  се 
сагиње, ложи ватру, готови јело. Што се јесен примицала зими, све теже 
је устајао из кревета. Али коме то да каже? 

А  онда  је  дошла  она  јесења,  мразна  ноћ у  којој  су  га  све  кости 
болеле,  а  у  сребрној,  лелујавој  струји  месечине  откидали  се  ораси  са 
грана.  Лежећи  крај  прозора,  гледао  их  је  како  се  светле,  прекривени 



танком  покорицом  слане,  и  падају  као  што  у  вреле  августовске  ноћи 
падају звезде. Свакога трена на земљи их је било све више, блештали су 
као сребрне куглице. Наједном, учини му се да се мичу, да из њих искачу 
некаква  сићушна,  светла  створења.  Чак им је  чуо и  пискуставе,  танке 
гласове. Али, кад је протрљао очи, комешања је нестало, гласови су се 
утишали. У прозрачној ноћи, пуној месечевог праха, ораси су непомично 
лежали  на  утабаној  земљи,  прошараној  чипкастим  сенкама  орахових 
грана. 

»Причинило  ми се,  значи?« —помисли старац и  хтеде  да  самог 
себе утера у сан, али сан никако да дође. У зиду, крај пећи, цијукао је 
миш. На јакој  месечини црнели се састави дасака на поду,  а право ка 
њему, као сребрна змијица, јурила месечева зрака, смејући се: 

— Улови ме, улови! — Ко је још зраке ловио? Осмехну се старац и 
загледа  кроз  прозор.  Као  блистави,  сребрни  облак  пловила  је  у  ноћи 
крошња ораха, а испод ње титрале сенке. У том титрању му се учини да 
види како из ораха излазе она малена,  живахна бића,  скакућу,  певају, 
смеју  се.  Читаво  двориште одјекивало  је  од њихових  звонких  гласова, 
треперило, блистало. — Баш којешта! — старац се ухвати за ухо. — Сад си 
већ децу у орасима почео да привиђаш, лудо матора! 

Те  вечери  леже  у  кревет  пун  питања.  Месечина  је  као  сребрна 
водица  треперила  по  соби.  Једино  је  између  зида  и  пећи  било  мало 
тамније. Старац се придиже. Нешто је светлуцало из мрака. Убрзо оданде 
допре  неки  лагани  звук.  Ах,  то  је  мачка  прела!  Старац  се  окрете  ка 
дворишту, али у први мах не спази ништа. Свуда, докле је око допирало 
лелујала се месечина као вилина косица. Он упре поглед у земљу испод 
ораха, И опет му се учини да се тамо нешто комеша. Полако, на прстима, 
искраде се из куће, али кад је дошао до оног места где му се чинило да 
види како из плодова ораха искачу малена, раздрагана бића, он спази 
само опале орахе како блистају на месечини. 

Целу ноћ није ока склопио. Још двапут му се учини да из ораха 
излазе мајушна, насмејана деца, да се хватају у коло и плешу. Али, сваки 
пут кад би ка њима пошао, они би некуда нестајали. 

Тако и зору дочека. Виде голубове превртаче на небу, чу шкрипу 
ђерма и одлучи да не спава. Смешно се истежући, мачка је лизала реп, а 
сунчане  мрле  шарале  собу.  Сат  откуца  осам,  па  пола девет.  Као  да  га 
повуче звук звона, старац се скотрља у сан. 

Ни сам не зна колико је спавао, шта је сањао... Али, када је отворио 
очи,  све  око  њега  блистало  је  у  месечини.  »Гле  како  сам  жедан!«  — 
помисли, али тешко му је било да устане.  »Ни живе душе нема да ми 
донесе  чашу воде!«  Низ  образ  му склизну  суза,  он подиже  руку  да  је 
обрише, кад крај самог узглавља чу нечији танушни глас: 

— Ко каже да нема? Ево ти воде! 



Неко мајушно, светло биће стајало му је крај јастука и нудило чашу 
воде држећи је обема рукама. Од чуда старац занеме, придиже се и из 
руку малишана узе чашу. У њој је, заиста, била вода. Он је с уживањем 
попи, и окрете се малом посетиоцу: 

— Хвала ти, ма ко да си! 

— Ти знаш ко  сам!  — малишан се  насмеја.  — Целог  ме  живота 
познајеш! 

— Ја тебе? — зграну се старац. — Сад те први пут видим! 

— Мислиш? — малишан се насмеја, тресући главом. Низ лице му је 
падала  светла,  скоро  сребрна  коса,  а  из  модрих  очију  искакале 
подругљиве искрице. — Зар ме ниси видео прошле и претпролше ноћи? 
Ја сам водио коло! 

— Свашта причаш! — узвикну старац и замисли се. И прошле, и 
претпрошле ноћи под орахом је, заиста, играло коло. Али то коло му се 
само причинило, као и малишани који искачу из орахових љуски. — Ја 
коло јесам видео — старац се наже ка чудном гостићу и осмехну — али то 
је морало бити у сну. Како се зовеш? 

— Ташко Орашко! — рече дечачић и наклони се. 

— Такво име још нисам чуо! — рече старац. 

— Ниси ни могао чути! — малишан затресе главом. — Ја једини 
имам то име. Остали... 

— Који остали? — зграну се старац. 

— Моја браћа. Сваки од њих зове се само Орашко. Ја једини имам 
два имена, јер сам најстарији! — малишан се насмеја, сиђе на столицу, 
заигра и запева: 

Хеј, хај, хој, сав малени народ мој 

у ораху граду, у дебелом хладу 

живи живот свој! 

На глас његове песме, као на уговорени знак, из свих кутова собе, 
из свих зидова, похита ка старцу чета малишана, не већих од жира, али 
светлокосих, светлооких, раздраганих. Ташко Орашко пљесну длановима 
и четица се умири. 

— А сада поздрав! — рече Ташко Орашко, а мала чета углас викну: 

— Добро вече, и добро те нашли, стари! 



— Још боље ми дошли! — рече старац и помисли: да нису то они 
које сам видео да излазе из плодова ораха? 

Није  имао храбрости да пита,  јер се плашио да и овога пута не 
ишчезну. 

— Хвала ти што ниси дао да се посече наш град! — рече Ташко 
Орашко свечано. — ОД сада ћемо ти сваке ноћи долазити... 

»А шта ако ме преваре?« — помисли старац, и осмехну се: — Како 
бисте и долазили кад је ово само сан! 

— Мислиш? — насмеја се Ташко Орашко и пружи му плод ораха, 
сав од жеженог сребра саздан. — Ја сам у њему, чувај га, могу долазити 
само ноћу... 

— Кад се пробудим, ничега неће бити! — уздахну старац. — Али 
како знам да сањам? 

Је ли тренутак или читаву вечност сањао? Ко зна! Пробудио се кад 
су сенке испод дрвећа постале сасвим кратке, и загледао се у свој длан. — 
Шта је ово? — подскочи старац од чуда, не верујући, и испусти орах сав од 
жеженог сребра саздан. Затим протрља очи, али орах је и даље био ту. 

Испод ораха допирао је нечији тихи смех. Је ли чудо што је једва 
чекао ноћ? 



СЕДЕФНА РУЖА 

Дубоко на дну мора, где зраци сунца стижу тек у подне, 

живела  је  шкољка лепотица,  звана  Седефна  ружа,  расла  и  самој  себи 
шапутала: — Да ми је изаћи на светлост дана, да ми је видети сунце и 
цвеће, осетити дах ветра! 

— Светлије  је  на  површини  мора,  певају  и  лете  птице  шарених 
крила. Шта да се о осталим чудима каже? — риба која је говорила о сјају 
Горњег света  ту  би,  најчешће,  губила дах.  Како и не би? Једном су је 
рибари извукли на површину мора, али само што је у округле очи упила 
сјај сунца, а нечија ју је рука зграбила и вратила у воду. Ко зна шта би све 
видела  да  је  напољу  остала  мало  дуже?  На  ту  помисао  очи  рибице 
постајале би велике и замишљене. Али, узалуд је обилазила око чамаца, 
узалуд  улазила  у  мреже!  Превелика  су  била  окца  мреже.  Риба  је 
пропадала кроз њих и опет доспевала у старо, досадно друштво риба и 
ракова. 

Седефна ружа слушала ју је отворених уста. У њеној глави ројиле 
су се слике Горњега света. Шта је искрење морскога дна према његовом 
сјају? Шта цветови корала према цветовима јасмина? У размишљању о 
бљеску  Горњега  света  сјај  њеног  света  потамне:  замрзе  Седефна  ружа 
кружење риба у прозрачној  плавој  води.  Досадно јој  постаде лелујање 
медуза; смешно саплитање ракова по песку. Чега има чудесног у рађању 
нове звезде из једног њеног откинутог крака? Милионима година расту 
корали,  пузе  ракови,  њише  се  корална  грана  срасла  уз  стену.  Читаву 
вечност шуме таласи, па шта? 

Седефна  ружа  саже  главу  и  загледа  се  у  песак  преко  којег  су 
клизиле  сенке  рибљих  јата,  а  на  стени,  не  већој  од  педља,  певушила 
корална  грана.  Могла  би  с  њом  да  поприча:  можда  зна  нешто  о 
облацима, о цвећу? Можда је некада била у горњем свету? Можда зна пут 
к њему? Лако је  рибама:  пливајући стижу до површине! Али, тек што 
удахну капљу ваздуха и повратак је неизбежан. Грана, сигурно, зна неки 
паметнији пут! Седефна ружа наклони се коралној грани, решена да је 
упита за савет и од ње затражи помоћ. 

— Ви сте мудри и дуго живите — рече Седефна ружа — знате ли 
како се до Горњег света стиже? 



— Наравно, кад сам већ у Горњем свету! — одврати корална грана 
мислећи на себе и своју стену. Неки други свет ,није је занимао. Одласци? 
Путовања? Којешта! Баш је неозбиљна Седефна ружа у својој чежњи да 
се одвоји од дна и крене ка сунцу и облацима. Мора се знати своје место и 
не одлазити с њега! Корална грана сети се која је, такође сањала да оде у 
Горњи свет. Толико је о томе мислила да се једнога дана откинула од дна 
и с таласима кренула у висину. Шта је с њом даље било ни рак-самац не 
зна  да  каже,  иако  сваке  вечери  излази  на  обалу.  Корална  грана 
нестрпљиво  одмахну  главом.  За  онога  ко  има  своју  стену  није 
размишљање о одласку у непознато.  Нека се смири Седефна ружа. Од 
превеликог размишљања шкољке и корали губе боју, а ништа се њиме не 
постиже. Корална грана се припи уз стену и ућута. 

Седефној  ружи  није  остало  ништа  друго  до  да  потражи  новог 
саговорника.  Али,  ни риба-угор  није  имала  боље мишљење о  Горњем 
свету. За рибе тај свет почиње у мрежи, а завршава се у тигању. Како би и 
могла Седефна ружа то да схвати? Месо јој је одвратно и људи га не цене 
баш превише. У Горњем свету угор је цењен, али бити цењен тамо горе 
није  нарочита  срећа  за  рибе.  Нека  га  више  ништа  не  пита!  Љутито 
машући  репом  риба  се  изгуби  иза  стене,  а  Седефна  ружа  се  обрати 
медузама.  Али,  медузе  нису  имале  ни  воље,  ни  времена  за  приче  о 
Горњем свету. Онако, како га оне виде сунце је велика мутножута кугла 
која увече поцрвени и пада у таласе.  Та кугла се не једе,  не можеш је 
обухватити пипцима, ничему не користи.  Зашто би оне размишљале о 
њој?  Најстарија  медуза,  звана  Бркати  оркан,  срдито  рашири  велове  и 
отплива за јатом риба, добацујући Седефној ружи како је најпаметније да 
избрише у себи и саму помисао на Горњи свет. 

Било је то последње што је Седефна ружа била у стању да учини! 
Шарајући песковито дно зраци сунца заплитали су се у морске траве и 
чинили их лелујавим и прозрачним. Као сребрне стреле летела су јата 
риба. Рибица није престајала да прича о облацима који плове високим, 
плавим небом, о цвећу руменијем од корала и ветру који у шупљинама 
стена ствара пригушене, нежне гласове. А онда ту су и руже! 

Седефној ружи тако се откри да постоји цвеће које зову ружама; 
цвеће  бело и жуто,  љубичасто и црвено.  Сада  тек није  могла да  чека. 
Зашто да чека? Докле? У нестрпљењу да што пре крене у чуда Горњег 
света, Седефној ружи постаде мрзак свет морског дна. Одвратним јој се 
учини чак и слатки шум мора.  Шта су таласи према ветру? Шта шум 
мора према песми трава и птица? 

Као  нож  пролазила  је  чежња  срцем  Седефне  руже.  Оштар  и 
дуготрајан је био бол. Неко други би му, можда и подлегао. Седефна ружа 
се  скупи  и  заплака  у  себи.  Затим  осети  како  туга,  као  плима,  плави 
читаво њено биће и згушњава се у блиставу, чврсту кап. 

Није се више мицала. Није отварала уста. 3аједно с чежњом расло 
је  у  њој  зрно бисера.  Седефна ружа полако  поче да  заборавља Горњи 
свет. Чак су је и приче рибе замарале. Биле су то стално исте приче! Риба 
је  у  њима  постајала  све  значајнија,  а  Горњи  свет  све  безначајнији  и 



блеђи. Угојивши се, риба је једва доспевала до површине воде. Сада се и 
њој, као медузама, чинило да сунце и није ништа друго до мутни, жути 
круг. Сада је и њу све више привлачила сеновитост морског дна. Чежња 
Седефне  руже  за  Горњим  светом  изгледала  јој  је  као  сигуран  знак 
некаквог малог лудила. У праву је корална грана што на то тако гледа! 
Рибица је све ређе долазила Седефној ружи. Седефна ружа ју је све ређе 
звала к себи. Није јој више било ни до Горњега, ни до Доњега света. Она 
је тражила и налазила свет у себи 

А  зрно  бисера  расло  је  и  крупњало.  Љескало  се  и  зрачило  као 
некакво мало сунце. Седефна ружа обави га својим латицама, љубоморно 
га чувајући од свих. Било је то њено посебно мало чудо и није желела да 
га дели са другима, нити је више помишљала на одлазак из увале. Како 
су  смешне  рибе  са  својим  расправама  о  томе  која  је  најлепша!  Још 
смешнији је Савет корњача који расправља то питање. Она зна да је мало 
сунце скривено у њој лепше од свих. Али, шта се то других тиче? 

Потајна  гордост  Седефне  руже  подавала  је  зрну  бисера  све 
бљештавије и раскошније боје. Оно сада у себи није носило само нежни 
сјај Месеца, бљесак Сунца, већ и преливање небеске дуге. Дубоко, на дну 
мора где зраци стижу тек у подне, Седефна ружа стече свој мир. Могла је 
тако да живи годину, сто година, читаву вечност. Нико јој више није био 
неопходан. Никога није тражила. Скоро и заборави на приче о цвећу и 
облацима, кад сенка нечијег тамног тела суну кроз воду, нечија је рука 
зграби, отрже с дна и поносе у висине. 

Је  ли  прошао  тренутак?  Или  је  читаву  вечност  путовала?  Није 
могла да одреди, кад се, наједном, размаче вода и Седефна ружа затвори 
очи од прејаке светлости сунца. 

—  Како  је  крупна!  —  чу  нечији  узвик  и  отвори  очи.  Ој,  чуда 
чудеснога! Као златна вртешка окретало је Сунце небо, гонили се облаци 
лакши  од  морске  пене,  растао  слани  дах  мора  и  слатки  мирис 
рузмариновог  цвета.  Како  је  све  бљештало  све  трептало  блиставије  и 
нежније но што је риба запамтила! Седефној ружи стаде дах. Али, није 
било времена за дивљење Горњем свету: нечија рука грубо ју је држала, 
чупала јој утробу и раскидала плућа. Тако и до скривеног Ружиног блага 
дође. 

— Гле,  бисер!  Лепотан!  — узвикну човек,  док  су  два  туђа  прста 
дизала увис тајну Седефне руже, а нечији узбуђени гласови зујали су јој 
око ушију.  Једва је  последњим погледом успела да обухвати сјај  свога 
малог  сунца,  а  већ  јој  се  у  испражњену  љуштуру  увуче  слани  морски 
ветар.  Рибар  однесе  зрно  бисера,  а  један  дечак  узе  бачену  шкољку, 
очисти је од песка и принесе уху. 

Је ли то што је чуо био шум таласа? Прича о животу под морем? 
Дечак нежно поглади Седефну ружу, сакри је под кошуљу и потрча кући. 



Читаву  ноћ,  затим,  држао  ју  је  прислоњену  уз  ухо.  Читаву  ноћ 
лутала  је  небом  бисерна  кугла  Месеца.  Дечаку  се  чинило  да  у  шуму 
шкољке слуша шум мора.  Седефна ружа је  веровала да то небом лута 
отета њена тајна. Више, све више пењао се Месец. Нежно, све нежније 
шумела  је  шкољка.  А  ујутро,  сунце  провире  кроз  прозор  и  виде  како 
наслоњени једно на друго спавају дечак и шкољка. Иза склопљених очију 
пловио им је сјај бисернога зрна. 

Море  је  било  далеко  и  тихо.  Само  су  се  у  увалици  становници 
морскога дна комешали питајући се где је Седефна ружа, док је у излогу 
најскупље  продавнице  града  блистало  зрно  бисера.  Људи  су  јатимице 
хрлили да га виде, али су само један дечак и један песник знали да то у 
излогу, у ствари бљешти једна чежња. 



МАСЛАЧАК 

У подножју  планине,  некад  давно,  расла  је  чета 

сунцокрета.  Какви  су  то  лепотани  били!  Сви високи,  сви стасити,  сви 
усправни! Сунце у небу блистало је од поноса због своје златне војске. 

Од истока ка западу, свакодневно, путовало је Сунце. Од истока ка 
западу кретале су се и златне главе његових војника прве године, треће, 
сто треће. Већ су и најстарији сунцокрети у ливади заборавили када се 
њихов  далеки  предак  заклео  на  верност  небеском  цару.  А  чему  и  да 
памте? Зар сунцокрети не постоје зато што постоји Сунце? 

— Без сунца не би било ни сунцокрета! — рече главати поглавица 
златног племена,  док су се сунцокрети,  као један,  окретали ка истоку: 
сунце се баш рађало излазећи из реке. 

— Без  сунца не би било ни плавоцвета,  ни иванчица,  ни белих 
рада, ни булки! — певала су углас шарена ливадска деца, одбијајући да 
слушају гунђање сусетке репе, која је с гнушањем посматрала бескорисне 
ливадске лепотане, понављајући: 

— Којешта, драге моје! Којешта! Сунце је значајно само онима без 
корена! Ми, који имамо корен, можемо и без њега! — гневна и сама себи 
довољна репа се још дубље зари у земљу, глува за песму ливаде, слепа за 
сунчев сјај, не желећи чак да чује ни повлађивање ливадског пужа који је 
пред златном најездом сунца хитро бежао у кућицу. 

— Сунце је један окрутни убица! — пуж је дубоко жалио траве и 
цвеће, лептире и сунцокрете: нису имали где да побегну, где да се склоне. 
Али, сунцокрети нису ни желели да се склањају. Под врелим оком свога 
цара расли су и јачали, верно следећи сунчев ход сви, сем једног недавно 
рођеног малишана. 

Био је то мали, тако мали сунцокрет да у почетку нико и не обрати 
пажњу на њега. 

— Нека га,  приучиће се! — рече један од суседа,  а сунцокретова 
мама од стида саже главу. Другачији, некако чудан био је најмлађи син. 
Увек  замишљен,  увек  загледан  у  даљину  избегавао  је  игре  браће  и 
сестара, одбијао да следи сунчев ход. 



— 3ашто би баш сви морали да раде исто? — говорио је, и уместо да 
следи Сунце пратио лет вилин-коњица и пролажење ветра кроз траву. 
Три брда у даљини, као три прозрачна мехура сапунице, привлачила су 
га више од свега. Био је спреман да слуша чак и песму потока који је себе 
називао  реком.  Игра  цвећа  у  ливади  и  неуморно  тумарање  мрава 
занимали су га више од кретања сунца у небу. У реду! Велико је и моћно 
Сунце! Али, зашто због њега постати слеп за све остало? Зашто до смрти 
стајати на једном месту веран заклетви некаквог  далеког  претка? Низ 
кичму малог сунцокрета прође језа: није нека нарочита срећа родити се 
као сунцокрет! 

— Као патуљак-сунцокрет! — исправи га један од браће, а мама се 
трже. Не памти се да је икада неки сунцокрет одбио да следи сунце! Нити 
да се родио тако мален 

и  својевољан!  А  да  невоља  буде  већа  — једва  да  је  и  растао  од 
силног размишљања и радозналости. Остали синови и кћери већ су јој 
допирали до појаса, а малишан тек се од земље одигао. Али, је зато био 
леп и златан, златастији и нежнији од осталих. У поноћ и у подне њихао 
се,  певушећи на  ветру  који  му  је  доносио  приче  са све  четири  стране 
света. Колико је само чуда на земљи! Малиша се у ухо претварао чим би 
ветар  шушнуо  у  пољу  сунцокрета  и,  сав  узбуђен,  слушао  о  таласима 
Јужног мора, о птицама и рибама златних крила, о прозрачним леденим 
бреговима у чијим недрима, као у дворцима од кристала, спавају бели 
медведи и виле сребрних коса, чекајући поларну светлост да их пробуди. 
Та светлост подсећа на бљесак дуге, на тихи и тужни сјај месеца. Више од 
свега мали сунцокрет волео је  ноћ!  Гласови ливаде  утишавали су се у 
ноћи и шапутање трава било је једва чујно. Од жбуна до жбуна проносио 
је свитац своју сребрну светлост на махове палећи и гасећи светиљку која 
је чак и ветар успевала да зачара.  Тихо, сасвим тихо пролазио је кроз 
уснуле редове сунцокрета. Мали сунцокрет је бдио, узалуд покушавајући 
да пробуди браћу. Звездане стазе неба нису их занимале. Нису могли ни 
да замисле јабуку месеца окачену о највиши јаблан. 

— Којешта причаш! — говорили су и сагињали главе чим би сунце 
ускочило у реку. — Цар сунце моћнији је и лепши од свих! Зна се то од 
памтивека! 

Дубоко у себи мали сунцокрет је знао да су браћа у праву.  Али, 
звуци и боје ноћи терале су му сан с очију и, док су браћа спавала, он је 
подизао  своје  златасто  лишце  увис  дивећи  се  спором  и  свечаном 
месечевом ходу кроз сребрне поноре неба. Шта све не би дао да може да 
се откине и лаган, као облак, полети ка бисерној месечевој светлости од 
које му застаје дах! Шта све не би видео, шта доживео тамо горе! 

Постоје  у  ливади  и  ситни  жути  цветови  чије  главице  постају 
сребрне и лагане кад остаре, откидају се и лете к небу. Али, који је још 
сунцокрет полетео у висине? Који је то желео? »Са мном нешто није у 
реду!« — помисли мали сунцокрет и пропе се на прсте у жели да порасте 
и  стигне  браћу  која  су  мајци  већ  била  до  уха.  Али,  маколико  да  се 



пропињао — није растао. А није се, уколико га мајка не би натерала, ни 
окретао за сунцем. 

Остали  сунцокрети  сад  су  већ  отворено  показивали  своје 
негодовање. Ко је још видео сунцокрет тако патуљаст и неозбиљан? Шта 
има он с месецом? Шта га се тичу звезде на небу? Нека пожури и порасте 
као и остали! Ускоро почињу летње жеге. Не порасте ли на време, остаће 
заувек  мален.  Незадовољно  су  тресли  главама  сунцокрети,  а  сунце 
жарило на свом безбрижном путу од истока ка западу. Је ли чудо што 
малишан постаде још потиштенији? Шта хоће браћа од њега? Као да он 
не  би  желео  да  порасте!  Бунио  се  малишан  с  времена  на  време,  али 
дубоко  у  себи  знао  је  да  то  није  сасвим  тачно:  није  он  као  остали! 
Сунцокрет који уместо сунца прати месец, има ли ишта црње и горе? 

Реши  се  мали  сунцокрет  да  нађе  лека  својој  муци.  Обрати  се 
травама за савет. Траве су стари пријатељи. Али траве нису знале тајну 
окретања за сунцем: нису му могле помоћи! Тада малишан упита поток 
шта да ради. Али, хитри брбљивац и не покуша да му одговори. Журио је 
ка мору. Море све зна: највеће је на свету, али га ветар, ипак, покреће. 
Упита мали сунцокрет ветар шта да чини. 

— Ти, који свуда завирујеш морао би знати како да порастем! — 
шапну малишан покорно сагибајући главу, а ветар се насмеја: 

— Па, порастао си! — рече. — Ниједан маслачак није већи од тебе! 

— Маслачак? — не верујући узвикну мама сунцокрет. 

— Маслачак? — поновила су браћа њен узвик. 

— Маслачак?  — узвикнуо  је  и  бркати  поглавица  златне  сунчеве 
војске.  Одједном  је  све  постало  јасно:  и  патуљасти  раст  малишана,  и 
његово  одбијање  да  следи  сунчев  ход.  Али,  откуда  маслачак  у  пољу 
сунцокрета? 

— Маслачак? — шапутао је мали сунцокрет, осећајући како му се од 
те  речи  врти  у  глави.  Сада  је  бар  знао  своје  право  име!  Али,  бити 
маслачак сам самцијат на свету, је ли то нека срећа? Малишана је све јаче 
обухватала туга.  Осети како од ње бива све прозирнији,  све тањи,  као 
ветар лак и хитар. 

А  онда  на  главу  маслачка,  као  слатка  киша,  паде  ноћ.  Како  је 
продорно мирисала ливада у ноћи! Снено трептале звезде! Као џиновски 
свитац црним понорима неба лутао Месец!  Сам у  небу,  он се  осмехну 
маслачку самоме у пољу. Позва га да дође к њему: биће им лепше, биће 
им веселије удвоје!  Месец се спуштао све ниже да би маслачак лакше 
стигао к њему. Нека се не плаши! Нека крене! 

3ар је друго малишан и желео? 



Лагано, готово нечујно, откиде се маслачак од земље, прислони за 
тренутак своју сребрну главицу уз образ маме сунцокрета,  а затим као 
крилат  полете  увис!  Виде  ли  га  ко?  Чу  ли?  Јежио  се  малишан  при 
помисли да би га могли зауставити, али сунцокрети су спавали, сви до 
једнога! 

А траве? 

Спавале су и траве. Једино је у ноћи поток био будан, али заузет 
сопственим брбљањем није имао времена да види како маслачак, сребрн 
и  прозрачан  све  брже  лети  ка  Месецу,  и  звездама,  и  сам  налик  на 
светлуцаву, младу, звезду, најнежнију од свих. 


