
3 — Ашина времена

„Аша из племена Вучица. Вучице су сестре. Територија је светиња.
Свака Вучица је јака. Свака Вучица је најјача. Прва и последња. Прва.
Последња.“, понављала је у себи док је трчала кроз шуму према месту
пада летелице, „Територија. Светиња. Последња.“ Застала је на трен да
предахне и боље намести копље и штит на леђима. „Последња.“ Задња
реч мантре племена јој није давала мира. Већ две године је сама чувала
територију, остале су или погинуле у борбама са оним плавокосим веш-
тицама из племена Лавица или су их отели Небески људи. Лавице су од-
веле са собом све Мале сестре и мушке робове, а онда и саме нестале
без трага. Кренула је даље. „Територија је светиња.“

Малу летелицу Небеских људи нашла је поред језерца до пола уро-
њену у земљу. Пажљиво је прешла руком преко метала, извукла мач и
приљубила се уз хладну машину када је у блату приметила трагове сто-
пала. Небески људи су преживели пад и отишли до оближње пећине, ве-
роватно да тамо сачекају своје сународнике да дођу по њих. Аша развуче
усне у презиран осмех; будале нису ни свесне да ће постати њени нови
мушки робови, а могла би са њима и да обнови племе ако јој богови по-
даре женску децу. Пошла је према пећини нечујно се крећући између ста-
бала и ускоро их угледа: два мушкарца, један крупан и брадат, висок
скоро као она, стајао је са рукама прекрштеним преко груди и говорио
нешто другом, мањем, који је био нагнут над неким справама које су из-
нели из летелице. Вратила је мач у корице, није се превише бринула, Не-
бески људи су ван својих летећих бродова били слабашни и страшљиви
као деца. Без оклевања је ступила на чистину и обратила им се својим
звонким гласом; њихово изненађење је кратко трајало, брадати је довик-
нуо нешто омањем човеку и овај из гомиле направа извуче један диск и
куцну неколико пута по њему својим кошчатим прстима. Аша осети како
је на кратко обузима вртоглавица, као да јој се дуга, невидљива игла брзо
забола у ум и одмах потом испарила. Принела је руку челу не испуштајући
брадатог човека из вида, не превише изненађена чињеницом да сад ра-
зуме његов језик; знала је да је то магија Небеских људи.



— Гледај, Бирд, Амазонка! И то каква, ни сисе није покрила! А
тврдили су да их више нема на овој шугавој планети...

Усправила се, извукла мач и уперила га према брадатом.
— Ја сам Аша. Ви сада припадате племену Вучица. Ти, са брадом,

помагаћеш ми у лову и сећи дрва, а ти...
Прекинуо ју је громки смех брадатог.
— Она мисли да ћемо јој бити робови! Глупача...
Мали човек се промешкољи и даље чучећи поред апарата и обрати

се брадатом са нелагодом у гласу:
— Пази, Пои...има мач, а ми немамо ништа.
— Нема те вештице која ће да заузда Поија, са мачем или без њега.

Хајде да се позабавимо са њом, ако ти није превелика, па ћемо пробати
да зовемо Централу…

Није стигао да настави, јер Аша се у два скока нашла пред њим и за-
била му песницу у лице. Одмах је схватила да је потценила Поијеву снагу;
направио је само пар корака уназад, пљујући крв и зубе.

— Кучко!!! Кад завршим с тобом нећеш ходати три дана!
Бацио се на њу урлајући као рањени тигар. Погрешио је. Аша се

само мало измакла, истурила руку и врх њеног мача је вирио из Поијевих
леђа. Муњевито је извукла мач, одбацила млитаво тело и у три корака
се нашла пред Бирдом, једном руком га подигла и прибила за зид пећине.
Разочарала се видевши да је и она погрешила, није требала да убије
Поија, овај је био још ситнији и слабашнији него што јој се испрва учи-
нило. Бирд је брбљао пљујући, док су му руке биле полуподигнуте у знак
предаје, али га она више није разумела, диск је био сломљен. Са овим
човеком неће моћи да обнавља племе, пород би било сувише слабашан.
Замислила је на тренутак Бирда на њој и у исти мах јој се јавила слика
две жабе како се паре; женка која носи мајушног мужјака на леђима. За-
бацила је главу и почела да се смеје, а придружио јој се и Бирд ситним
штектавим смехом. Ударац шаком преко уста га је ућуткао.

Одлучила је да остане неко време код пећине пошто је постојала мо-
гућност да Небески људи дођу по Бирда, тако да је могла да прибави себи
боље робове. Боље бар од овог тренутног.



Бирду је уз помоћ лаких удараца и показивања на справе наредила
да позове Небеске људе да дођу по њега, али није могла да буде сигурна
да је то заиста и урадио; дуго се петљао са једном малом кутијом, тако да
је одлучила да му верује. Засад. Иначе се показао врло интелигентним,
брзо је схватио где му је место, па је сваки дан палио ватру, спремао јело
и дерао улов који би она донела из шуме.

Проблем са њеним новим мушким робом је био у томе што није ски-
дао поглед са ње кад год су били заједно. Када би се нагло окренула увек
би се срела са његовим зажареним очима, док се ујутру купала у језеру
он би вирио из жбуња са забленутим изразом на лицу, кад би се враћала
из лова он би престајао са оним што је дотад радио и зурио у њу са немим
очекивањем као некакав похотни пас. Ноћу је био најгори: када би за-
спала пришуњао би јој се и почео својим жилавим рукама да испитује
њено тело, осећала их је на себи као суве пипке који покушавају да опи-
пају сваки делић коже. Отерала би га најчешће само једним мало јачим
ударцем, али пар пута је остајао закачен за њу као живи пипкави чичак,
па је морала да буде доста грубља, тад би утонула у сан слушајући га како
цвили у мраку.

После три натегнуте недеље које су провели заједно почела је да
сумња да ће се његова сабраћа уопште појавити, а њему то као да није
сметало. Почео је да звижди и певуши док ради. Глупи мекушац.

Тог јутра вода у језеру је била необично топла, пријала је њеној кожи
на врло чудан начин. Изашла је из воде и села да дрвеним чешљем ис-
прави косу. Осећала је неко тихо задовољство.Где ли је мали? Можда је
време да буде мало боља према њему.

Први ударац је није оборио, Аша је ипак била Вучица. Посрнула је и
док јој је главом колао огроман бол видела је Бирда како поново замахује
тољагом. Утонула је у таму.

Бирд је ухвати за косу и поче да вуче према пећини. Напокон ће до-
бити оно што жели, а о томе шта ће бити када се она пробуди мислиће
кад за то дође време.


