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Ова прича посвећена је Прему Равату у знак поштовања и захвалности.
Велико хвала мојој породици коју чине Там, Бет, Тамсин, Хелен и Бренда, као и Шон и 
Рита, Џет и Дејвид, као и Дејвид Пасиз, на љубави, охрабрењу и подршци.

Тереза Пејн је студирала лепе уметности и илустрацију, 
а предавала је експресивну уметност на пацифичком 
острву Папуа Нова Гвинеја, где је живела и радила са 
локалним племенима на очувању њихове декоративне 
уметности, културе и традиције.

Она тренутно живи са породицом на једној фарми у 
Норфоку, Енглеска, и илуструје књиге за децу.
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Не тако давно, у зеленој и скровитој долини живело је 
планинско племе са вољеним старешином.

Добро су живели. Имали су довољно хране у баштама и на 
фармама и правили су живописне резбарије и посуде јарких 
боја и продавали их да би купили златне кина шкољке и 
драгоцености од људи који су живели на обали мора.

Зато је њихов поглавар био веома богат, али је био и добар и 
мудар.
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Једног раног магловитог јутра, неки сиромашан човек у 
похабаној одећи дошао је у долину. Био је уморан и гладан и 
док је посматрао тихе куће са крововима обасјаним сунцем, 
желео је да буде ту, на топлом и сигурном, и да коначно окуси 
храну.

Звао се Еби, и није одувек био сиромашан. Допутовао је 
издалека, напустио је своју земљу поневши са собом само оно 
што је имао на себи: поцепану и похабану одећу.
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Прешао је стари мост прекривен лозом и, скинувши 
изношене сандале, Еби је ушао у свежу и чисту воду.

Дуго је пио воду, али стомак га је болео од глади, и у жељи да 
га напуни, приближавао се селу, надајући се да ће пронаћи 
нешто за јело.
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Сељани су посматрали овог сиромашног човека у ритама, али 
пошто су били фини, пријатељски су га дочекали.

Онда су га одвели код племенског старешине.

Када је Еби крочио у велелепну кућу која је припадала 
поглавару, био је задивљен резбаријама јарких боја и богато 
осликаним драгоценостима свуда наоколо.

И ох, радости... Округле златне чиније са укусном храном и 
воћем!
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Поглавар се сажалио на Ебија, и понудио му храну и смештај.

Затим, пошто је саслушао Ебијеву причу и видео да је 
поштен човек, поглавар му је дао посао у башти и малу 
колибу у којој може боравити, у оближњем шумарку банана.

Еби је најзад био срећан и радио је са задовољством, увек 
спреман да помогне. Лако је склапао познанства и све 
засмејавао својим шалама.
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Помагао је женама да чувају прасиће и играо се са децом. 
Ноћу је причао приче око логорске ватре и сви су га 
заволели... нарочито поглавар. Зато што је Еби био нешто 
посебно. Ма шта да је радио, био је задовољан.

Старешина села дао му је нову одећу и бољу кућу у којој ће 
живети. Прихватио је Ебија као пријатеља и проводио је 
време с њим.

Међутим, Еби је и даље увек радо помагао око било чега и 
никада није тражио посебне услуге од племенског старешине.
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Саветници поглавара, пак, постали су љубоморни на Ебија 
јер је поглавар проводио све више и више времена с њим, а 
све мање и мање времене с њима. Они нису разумели да је 
Ебију тако мало тога потребно да би био задовољан. Увек се 
смешио, као да има неко скривено благо.

Стога су два саветника почела да прате Ебија и приметила 
да он увече одлази у своју малу колибу у башти. И да добро 
закључава врата за собом када излази.
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Тако су га сада из дана у дан тајно пратили, скривајући се 
иза бујног лишћа банана. И вирећи кроз пукотине зидова од 
бамбусове трске, видели су да се у малој одаји налази мала 
дрвена шкриња.

Еби је полако подигао поклопац и погледао унутра, додирујући 
скривени садржај. Онда се насмешио у себи и тихо сео и 
размишљао.
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„Коначно!”, прошапутали су саветници, „ухватили смо га на 
делу!” Онда је један саветник остао да пази на Ебија, а други 
је брзо отрчао код поглавара. „Господине!“ Узвикнуо је: „Еби 
краде ваше благо!“ „И испричао му је шта је видео.“ 

Племенски старешина је био веома изненађен и запре–
пашћен том причом која га је веома погодила. Наредио је 
својим људима да одмах донесу шкрињу и доведу Ебија у 
двориште пред њега.
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Поглавица је позвао своје људе да наоружани буду крај њега, 
док је он стајао у ратној перјаници, моћан и свиреп. Био је 
љут и дубоко разочаран.

Окрутни и љубоморни саветници довели су Ебија и изнели 
чврсто затворену кутију из колибе на светло дана. Гомила 
окупљених сељана полако се повукла.

Еби је стајао сам, док су га други посматрали. Био је уплашен.
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Гомила се умирила а поглавица је рекао: „Увек сам ти 
веровао, Еби, зашто си ме преварио? Одмах отвори 
шкрињу!”

Еби је погледао поглавицу. „Господару мој”, рекао је Еби, 
„овде нема ничега за вас. Молим вас не тражите то од мене.” 
„Инсистирам!” одговорио је поглавица. „Отвори!” „Не могу 
господине”, молио је Еби, „призор није вас достојан.” „Одмах 
отвори!” викао је поглавица, „наређујем ти!”
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Еби је полако подигао поклопац а поглавица се нагнуо и 
погледао унутра. Остао је без речи од чуђења и неверице.

Сада су се и сви остали нагињали и вирили у кутију. Унутра 
се налазио пар изношених сандала и поцепана и похабана 
одећа.

„Зашто си”, упитао је поглавица,  „сваки дан ишао да гледаш 
ово?”
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Еби је поново подигао поглед и рекао:

„Поштовани старешино, када сам био сиромашан и гладан  ви 
сте ме нахранили и дали ми дом. Ово су ствари које сам носио 
оног дана када сам дошао код вас. Гледам их сваки дан да бих 
се подсетио шта сам био и шта бих био да није вас.”

Поглавица је коначно схватио и загрлио Ебија. 
Зли саветници изгледали су глупо и тихо су се удаљили.
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И од тог дана Еби је био сигуран, поштован и вољен од свих.
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