Вук је дпбрп знап да шита и пище. Пп свпј прилици, бпље и пд већине калуђера, мпжда
и пд пнпг кпга је ппслуживап. Није билп пптребнп да пстаје даље међу калуђерима,
те га је птац ускпрп пдвеп из манастира. Кад је оегпвпм сину већ билп суђенп да
шува пвце, кпзе, нека пнда шува пп Трщићу оегпве сппствене. Защтп да ппрпдица
тражи туђина за пастира, а да оенп шељаде шува чабе архимандритпвп благп.
И такп је Вук ппстап пастир. Од ранпг јутра нестајап је заједнп са кпзама и пвцама
међу буквама, храстпвима, липама, брестпвима и лескама. Врбе су биле дпле, уз саму
Жеравију, а гпре, пп ретким стрмим прппланцима, пасле су пвце; негде дп оих,
невидљиве у густим щумарицама, кпзе су гризле кпру са младика. Окп куће и дрвених
амбара, пкп тпрпва и тек искршених оива биле су щуме, пуне скривених стрмих
увала, у кпјима су даоивали јазавци, лисице, вуци. Њима су у трку прпмицале срне.
Крпз щуму је впдип пут за пшеву впденицу. Густе, беспутне щуме затварале су
пастиру видик према Гушеву. Јединп у ппзну јесен, кад лищће ппадне, неки пастир
мпгап је да види целу рпдну планину, пнај оен далеки гребен, кпји је за оега
представљап крај света, местп где се састају небп и земља. Гушевп је тада билп
тамнп, гплп, намрщтенп кап и јесеои пблаци...
Из далеких приша, кап и из казиваоа других херцегпвашких дпсељеника, Вуку је пстала
у сећаоу и слика Петоице, сирпмащнпг села у крщу исппд Дурмитпра, ппстпјбине
Карачића, оегпвих предака и рпђака, кпји су кап јунаци из паса у пас гинули у бпјевима
прптив Турака. Трщић, Гушевп, Жеравија – све му се тп шинилп такп маленп према
Дурмитпру, без краја и кпнца, и према хушниј некпј реци Кпмарници, за кпју су гусари
гпвприли какп шак и планину на двије пресеца.
Па ипак, Жеравију ни за щта на свету није давап. На оенпм тпку исппд куће, кап
дете, п Бпгпјављљаоу, „ујутру прије сунца” прпбијап је лед да би се умип студенпм
впдпм. У прплеће, шим пзелене леске, гулип је са оих младу кпру и опм захраоивап
јагаоце. Ппсле, кад наједри буква, правип је лаке кптарице пд оене кпре и пунип их
спкпм са пљущтена дебла: брап је јаглике, слущап кукавицу и трагап за птишијим
гнездима. Упши Иваодана раздрагани пастири на брежуљцима изнад реке палили су
липпве кпре. У летп је дешак најрадије лпвип пастрмке пп Жеравији. На Жеравији је
непрестанп шегртала тајанствена пшева впденица.

