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Na kraju kredenca, prašnjav i star. Sad si sam i napušten od svih. A nekada! Dok vredni 

pauci svetlucavim nitima u tebi grade svoj dom, sediš besposlen. Iskorišćen, izgreban, oljuskan. 

Da ljudi nemaju tu slabost da za predmete vezuju svoju prošlost, ne bi bio tu. Ne, čak ni za 

ukras... 

 A kako si samo nekad bio lep? Kad su te vešte ruke umešno izvajale. Blistao si punoćom, 

na ranom letnjem suncu. Nabujala Morava nije te odnela. Znala je da si jalov... Ko te je izdvojio 

iz majke Zemlje, stvorio te, a sačuvao ti dušu? Da l' te je s ponosom gledao kad te je tog jutra 

vrelog izneo iz pećnice? Da li si bio njegov prvi rad? Tog šegrta koji je, još ne verujući sebi i 

svojim veštim prstima, gledao u tebe kao u čudo. Ili si samo još jedan ćup, starog majstora, u 

prepunoj malog grnčarnici.  

 Da li diše dok te vaja? Zar se ne boji da će svojim dahom uplašiti dušu majčicu zemljicu 

u tebi? Prelomiti te i oterati je. Uh, kako je sunce jako! Evo dolazi neko. Sada si ćup. A bićeš 

novac. I bićeš hrana. I hranićeš i oženiti šegrta. I hranićeš majstora i njegovu dečicu. Ona će rasti 

i tražiti tebe jelovaka. Vajati i od tebe živeti. 

 Hraniš i služiš. Nose te ruke. Mlade, stare, nespretne, pažljive. Spuštaju na toplu ploču 

bunara. Dok ti hladnoća vode, bunarskog dna puni utrobu, čuješ... šapće. Šta li joj priča? Da je 

voli, a na jesen, šta, šta? Dok te nosi ruke su joj slabe i bele ko u gorske vile. A starci? No, vidi 

zvezde, nebo je puno, biće vedro. Ali nam trave mirišu, spremne za košenje. Lakše deco, 

oboriste ćup! Dok po vreloj letnjoj noći jure zrikavce, ni ne vide te. Ali vratiće se. Premoreni, 

ožedneli, tvojom svežom vodom ugasće žeđ. I mršavima ručicama vući će te kući. Mati će ih sa 

praga grditi što si opet uljuskan. Opraštaš ti njima. 

 Na kredencu si, čekaš novi dan. A danas, šta danas čekaš? Nema više bunara, vedrih 

vrelih noći i mirisa trava. Udvaranja, priče, ništa više ne čuješ. A koga li na to sećaš? Na prošlost 

koju više ni sam ne pamtiš. 


