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Живот носи тренутке, ретке и необичне, кад се човеку учини да проживљава 
сате, дане, згуснуте у један мах. Пун значаја тренутак потискује стварност, а 
у свести заискри нешто до тад скривано, запретано у сећању. Слике се рађају 
муњевито, а толико брзо и умиру, блистају чудне боје, мешају се месеци и 
године. Као у бунилу, изазваном спојевима различитих времена и необичних 
светлости, човек да одлута изван себе и све посматра однекуд са стране, па 
види измењеним, нечијим туђим погледом и свет и себе. А себе као неко 
друго биће, једно од многих. Тако је за трен, затим се враћа свест о себи и 

поглед на стварност. Све је, опет, као и пре, али јека сећања на протекле тренутке и даље 
траје. Иако слаби као последњи бруј удаљеног звона, ти одјеци трепере у свести: подсећају да 
негде дубоко у бићу притајено постоји свет друкчији од реалног. 

Све чешће су се у Пајсијевом животу јављали наговештаји баш таквих сплетова, некадашњег 
времена, слика и призора, најчешће из детињства, нешто већ доживљено, а затим потиснуто. 
Те слике је само за тренутак опет јасно “видео” и тада се у његовој души јављао осећај 
блаженства, чудесан спој лепоте и топлине. А онда, изненада, као што су и дошле, успомене 
би нагло бледеле, претварале се у измаглицу, а осећај благодати уступао је место леденој 
равнодушности за све овоземаљско. 

Лежећи на тврдој дасци, застртој кабаницом од козје кострети, Пајсије је гледао у угао 
трошне испоснице, у врх црвоточне греде која се ослањала на масиван камени стуб. 
Погледом је клизио површином неравног зида тражећи ослонац. Тишину је повремено 
нарушавао звек двају сударених зрна са бројаница у коштуњавим рукама. Врховима прстију 
истраживао је облине малих белих тела желећи да их разликује. Једно по једно зрно, 
пропуштено кроз прсте, клизећи по бескрајној нити, стрпљиво и мирно одбројава нову 
мисао. Нису то били само пуки бројеви већ догађаји, призори, приче, понекад греси и 
злодушне мисли. Зато се на сваком зрну дуго задржавао присећајући се на шта га његови 
цаклећи бели образи подсећају. “Колико ли је таквих успомена било за последњих шест 
деценија мог живота у монаштву?” запитао се Пајсије у себи. “Колико ли је свако зрно упило 
мука у своје тело, колико зебњи, слутњи, шапатом изречених молитава?” 

У тами скучене просторије издваја се прозор, увек затворен, застрт давно пожутелим 
листовима старих новина избледелих слова; једва да се, гдегде, назиру крупни нечитки 
наслови у облику неправилних геометријских фигура. Трачак сунчеве светлости се већ 
изјутра пробио кроз замагљено стакло, остављајући несталан сјај на рапавом зиду. Светлост 
се одбијала од околног сивила и разарала сумрак ћелије откривајући нахерене греде, постељу, 
троножац, паучину у углу. 

Седео је на постељи. Споља су допирали мириси росе, расквашене земље, траве. Из танке 
клинасте пукотине на разбијеном окну, кроз коју су муве и разне бубице повремено налазиле 
пут ка ћелији, назирао се спољни живот: трачак зеленила, црвенило цвећа, опора сивоћа 
свеже узоране земље и, у дну дубоко, стаза која је водила некуд, незнан куд, у бескрај. 
Навикао се да гледа ту слику. Сад је видео и нешто ново: у пољу, далеко, неко дете у игри. За 
тренутак се сети своје мајке, детињства, мириса овчијег млека. Отац је, у време безлебице, 
после кише хватао пужеве и њима пунио земљани ћуп. Мајка их је преливала водом и 
сирћетом и стављала на ватру. Једна слика већ деценијама испуњава његову свест: пужеви, 



узнемирени киселином и изненадном топлотом ужурбано су милели, стискали се један уз 
другог. 

Омамљени жестоким мирисом оцта, и близином ватре, спасавали су живу главу пузећи 
кривудаво и што су брже могли и остављали слузав траг по облацима паре. Све је било 
узалуд; док су клизили по косинама светлости падали су, један по један, натраг у шерпу. И у 
вечност. 
Куглица клизну. 
Дани дечаштва. Велики град... школа... Успомене су нагло навирале. Све то, помешано и без 
реда, сада је пролазило кроз свест. 

Руинирани зид реалне гимназије и први сусрет са градском децом. За кратко. Потом 
повратак, у село. Неуспех у школи. Шиба и пацке. Младоуман, није се много освртао на то, 
или није знао шта га чека. Неочекивано, смењивале су се слике идиличног сеоског мира са 
почетком рата. Пајсију се чинило да и сад, однекуд, кроз свест, промичу сиви качкети Шваба 
и навире врло гласан, искидан звук оштрих наре даба. 
Затим, опет, мир. 
Блатњаво сеоско двориште. На средини је, допола у земљу забоден, дуг аустријски бајонет. 
На његовом истуреном задњем делу, кроз отвор налик на прстен, куд се некад провлачио врх 
пушчане цеви, сад је провучена узица на чијем је другом крају привезан пас. Слика још не 
бледи: пас се непрестано отима и затеже омчу око свог врата. Пајсије се сети тренутка кад је 
одлучио да прекине са оним животом, и кад је своје световно име заменио монашким. Једино 
је задржао прво слово, као знамење. Једном му је један старији монах, старац Хризостом, 
рекао да је то био боговидан тренутак у његовом животу. Сад, након многих лета, није могао 
да се сети зашто је прихватио испосништво. Да ли је тражио мир, срећу, Бога, или све 
заједно? 

– “Где је моје место, где ли сам то? Где?” – запитао се преметнувши ново зрно. 
За тренутак је помислио да узмицање из световног живота, повлачење у кострет и 
испосништво, можда и није храброст већ њена супротност – кукавичлук. Колико је тим 
одрицањем, бекством од свих телесних уживања које, ево, траје већ шездесет дугих зима, 
достигао свој циљ? Да ли је, заправо, циљ уопште имао? Или је све то било узалуд? Ако није, 
откуд ово осећање тескобе? Откуд сумње? 

Из тих нимало богоугодних мисли прену га неки далеки звук. За тренутак му се учини да га 
само небо опомиње. Да ли је, баш сад, дотакао плодове знања добра и зла? И откуд, баш сад, 
у овој прохладној сумрачној ћелији, капљица зноја на челу? И грешна румен по пожутелом 
лицу? Баш сад! 

Сетио се како је, једном, као још млад монах, целу годину провео у ћелији на брду – сам! 
Зарекао се пред братијом да за то време неће изустити ни слово. Одржао је реч. Устајао је 
рано, пре првих петлова. Брзим кораком, који је више личио на трчање него на шетњу, 
прелазио је пут од ћелије до манастирске порте. Дуго се молио. Иако је имао смисла за 
граматика и преписивача старих књига, време је проводио радећи у пољу, а тек с вечери, и 
кроз дуге ноћи, сједињавао се са богоугодним мислима старих отаца, читајући. Пре истека 
зиме знао је све посланице Григорија Ниског наизуст. 

То прво искушење оснажило је његов карактер. 
Паучина у углу затрепери. 
Пајсије је покушавао да склони поглед са светле пукотине на вратима. Осети да му се зенице 
скупљају пред навалом светлости која прети да надјача таму ћелије. С муком помери поглед. 
Бранећи се од навирућих мисли осврнуо се, потражио погледом крст, еванђеље. Поглед је 



запињао преко истањених кожних корица отворене књиге. Први пут у свом дуговеком животу 
уместо исписаних речи видео је кратке испрекидане црте. Зурећи, празних очију, покушавао 
је да докучи шта се крије у полумраку иза књиге. 
Ново зрно склизну кроз прсте и мисао му поново одлута у непознате пределе свести. – 
“Срећа! Шта је срећа?” – Осећао је запару и неки необичан бруј у ушима док се напрезао да 
проникне у дубину значења те речи. Хладним челом опет клизну капљица зноја. 

Крајичак паучине се повремено затезао: виделе су се сенке паука и заробљене муве која се 
отимала и треперила крилима, правећи – Пајсију се тако чинило – неописиву буку. 
Беспомоћно је гледао према багремовом штапу, желео је да прекине њену агонију, али није се 
помакао. Осети олакшање када се мува сама ослободи и, вукући за собом нит паучине, одлете 
кроз спасоносну пукотину. Пратио ју је погледом све док није замакла иза црвоточне даске. – 
“Да ли је то срећа?” 
– запитао се. Учини му се да још једном чује писак мушице и брујање незадовољног паука. 
Сви ти непостојећи звуци притискали су га одозго, падали по њему и он се од тог осећања 
згрчи. 
Сетио се светле пукотине у окну. Покушао је да је пронађе погледом. Сада је пред његовим 
очима (или само у његовој свести) предео био једнолично сив, без иједног трага 
малопређашње слике и без оних веселих боја. Чинило му се да види неки нов простор, 
озбиљно и строго уређен, безбојан и тмуран; простор коме је одузета сва радост живота. 
Назирао се низ прозора на манастирском конаку, бескрајан камени зид и неки, до тад 
невиђен, велики сури отвор. Стаза је сад водила високо горе, некуд у само небо. 
Притисну га снажно осећање свршетка, попут конца живота који прети да се прекине. 
Копрена на очима, измаглица, таман прах посут по ваздуху. Под тежином самоће и 
изгубљености у том бескрају Пајсије осети како изненада, али некако очекивано, пада ноћ у 
сред дана. 
Лак трзај руке прекину истањену нит бројаница и нанизана зрна почеше да се ослобађају низ 
потамнелу кострет. Слабашна шака учини покрет као да жели да их заустави, али застаде и 
згрчи се. Затим поче да се отвара. Запињући о земљане грудве на неравном поду, између 
монахових ногу котрљала су зрна, приче, греси. Најпре се сручише у низу, а затим, 
преостала, падаху меко и тихо, једно по једно. – “Одлазак, да ли?” – помисли Пајсије 
равнодушно, скоро несвестан значења тих речи. Уместо стрепње од непознатог прими то као 
олакшање. Затим склопи очи и занавек остаде тако. 
Напољу се више ништа не чу. 


