
18 — Повратак у Едем

Каин је секао пшеницу оштрим каменом, слажући је потом у хумке.
Земља ће ти се одупирати; са муком ћеш се од ње хранити;

коров ће ти рађати, а ти ћеш јести зеље пољско, пролазило му је
кроз главу, изнова и изнова, док је ударао каменом у стабљике. Беше то
клетва изречена Адаму, клетва која ће походити сваког његовог потомка.
Али клетва коју највише ја осећам, помисли Адамов прворођени син.
И она мора престати!

Зачу нешто иза себе. „Авеље“, рече обрисавши чело. Осмотри
брата и његове три овце.

„Шта радиш, брате?“, каза Авељ. „Пре времена сечеш ту... траву.“
Каин се насмеја. „Траву?!“, одмахну руком. „Није пре времена.

Хоћу Господу да принесем жртву.“
Авељ га упитно погледа.
„Пре три ноћи гром је ударио у стену, око тристо корака одавде.

Располутио је. Изгледа као... као длан“, рече, испруживши отворене
дланове. „То је знак! Треба принети жртву Господу! Ако га одобровољи,
можда... можда ће да опрости грех наших родитеља! Можда ће отворити
врата Едема!“ Загледан у правцу стене, Каин рече: „Заклео сам се да ћу
тамо принети свој труд; и видећеш, од сутра ће се гнев Господњи утишати
над нама.“ Модар облак, који им се брзо приближавао, привуче му
пажњу.

Авељ је ћутао. „Тристо корака?“, рече коначно. „И мислиш да би
жртва задовољила Бога? Да ће ти умирити земљу и благословити те?“

Ратар слегну раменима. „Верујем да хоће.“ Поново обриса чело,
климну, и осмехну се. „Погледај горе. Мислиш ли да је оно кишни облак?
Није; то је Бог – гледа нас и слуша са висине. Чуо је моје речи.“

Авељ замишљено климну, а затим потера овце и оде.
Предвече, Каин је положио шест хумки у широку рупу крај поља –

по једну за сваки дан Стварања – и покрио их гранама. Са знојем лица



свога јешћеш хлеб, док се не вратиш у земљу из које си узет, сетио
се речи које му је Адам причао још док је био дечак. Клетва га више није
плашила. Знао је да чини праведно дело, и да ће за правду примити
правду. Каин погледа источно небо и насмеши се. Да, за правду ће
примити правду.

Пред зору, пошао је ка хумкама. Заклео се да ће принети жртву, и
време је да испуни реч. Потрчао је.

Близу поља, Каин примети пшеницу. Ношена ветром, укотвила се
у шибљу, корак од њега. Ветар је поново дунуо, доносећи нове стабљике.
Моја пшеница... жртва...

Трчао је до рупе, да би је затекао празну – жито из ње вукло се
унаоколо; гране које су је покривале биле су побацане. Ветар му нанесе
неколико стабљика у лице. Узео их је, посматрао, готово проучавао,
изломљене и суве. Шта да однесе пред Бога? Његова заклетва...

Каин узе камен и брзо пође да насече барем једну хумку. Пришао
је пшеници, секао је и кидао. Онда се дао у скупљање разбацаних
стабљики, гребући по земљи, купећи пшеницу, каменчиће, прашину...

Светло плаво небо црвенело је према истоку. Ускоро ће сванути.
Каин је у једној руци држао камен, у другој ни десетину наумљене жртве.
Погледао је у правцу располућене стене и потрчао.

Стена се налазила на брдашцу. На врху, крај ње је стајао Авељ.
Задихан, Каин га је запитано посматрао.

Млађи брат му показа руком на стену, на којој је стајало заклано
јагње. Крв му је још увек истицала из врата. Биљке у Каиновим рукама
личиле су на осушену траву. Ветар је благо дунуо, просипајући прашину
из његовог нарамка.

Несигурно, закорачио је, ставио пшеницу на олтар и удаљио се три
корака. Господ ће препознати мој труд!

Зраци сунца обасјали су земљу, али крупан, све црњи облак
згушњавао се над стеном. Браћа устукнуше за корак.



Каин је, мрштећи се, гледао у пшеницу. Како Бог узима себи
жртве?

Ветар снажније дуну, наносећи му прашину у лице. Покрио је очи,
трљао их, када је осетио да нешто гори. Погледао је.

Заклано јагње је било у високом и уском огњеном стубу. Пламен је
растао, али Каин није осетио топлоту.

Након једног трептаја јагње је нестало. На располућеној стени, само
је стајала пшеница, прашњава и изломљена. Нетакнута. Каин погледа
Авеља.

„Ха!“, насмеја се сточар. „Примљена ми је жртва! Бог ће ме
благословити! Моја жртва!“

Каинове песнице почеше да се стежу, лице му од збуњеног постаде
намрштено. „Пшеница... ти си је разбацао! Ти си уништио моју жртву,
да би твоја била примљена!“

„А ти си хтео да принесеш жртву без мене!“, рече Авељ, уперивши
прст у брата. „Желео си да ме Бог не погледа! Да се сам вратиш у Едем,
то си желео!“

Каин пође ка њему. Авељ клизну у страну и подиже штап. „Даље
од мене! Даље! Избићу ти очи, па ћеш слеп радити земљу!“

Пре него што се и покренуо, Каин је осетио ударац по уху. Направи
болну гримасу, снажније стискајући камен у шаци. Авељ се смешио.

Неколико удараца по недрима, раменима и глави нису га
зауставили. Знао је Каин за бол; бол у леђима, огољени дланови, модра
колена – све је то искусио обдађујући земљу. Олакшање је требало да
уследи овога дана, када би Бог благословио његову жртву, али тај
проклети сточар...

Насрну, али Авељ поново клизну у страну, и замахну штапом,
промашивши му главу. „Хајде! Приђи“, викну Авељ. „Приђи, брате!“

Каин покуша, али доби снажан ударац по колену. Ноге су га издале,
и он клекну.



Авељ победнички повика, и замахну, циљајући сточара у главу.
Човек на коленима се саже, а онда крикну и поскочи, и нађе се испред
брата. Време је престало да тече док му је гледао лице, сада лишено
осмеха, згрчено, ознојано.

А онда га снажно удари каменом по челу.
Авељ паде.
Каин је крупно дисао. Гледао је у непокретног брата, па у стену, па

у брата. Узео је Авеља, и поставио га уз стену.
Тргнуо се када је снажан, дубоки глас проговорио: „Где ти је брат,

Авељ?“
Каин је још увек тешко дисао, гледајући у братовљеве ноге. „Не

знам“, процеди. „Зар сам му ја чувар?“
„Шта учини!“, зачу се, док је ветар снажније дувао. „Крв брата

твога виче ка мени! Да си проклет на земљи која је примила његову крв!“
Авељ је непомично лежао, са раном на челу. Каин је само ћутао и

гледао га; осећао је мучнину. Нема повратка. Авељ је мртав. А као што
сам ја убио њега, неко ће мене.

„Неће“, чу се глас. „Направићу знак на теби, и нико неће смети да
те убије.“

Небо је ускоро било ведро, и сунце је сијало. Сточар погледа
навише и уздахну.

И отиде, и насели се у земљи Наидској, на истоку, према Едему.


