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АЛЕК САН ДРА ЂУ РИ ЧИЋ

ЛО ЗА У УЛИ ЦИ РИ ГЕ ОД ФЕ РЕ

Трам вај ске ши не уто ну ле у раз ло ка ну ка ме ну коц ку све те же 
под но се пре оп те ре ће на во зи ла. По не кад, на оку ци код спо ме ни ка, 
трам вај се то ли ко за љу ља и на хе ри да га иши ба ју гра не ка ле мег
дан ског оштрог ши бља што су одав но из ви ри ле на ули цу. Ме тал 
за цви ли, а ста на ри обли жњих згра да ви ше и не при ме ћу ју зву ке 
са о бра ћа ја. Спо ме ник грч ком ју на ку не тре ми це осма тра кварт, чу
ју се рит мич но зво на Са бор не цр кве ко ја пре се ца ју сва ки дан на 
под јед на ке де ло ве, а пет ком у под не огла си се му је зи нов по зив на 
мо ли тву док ста ри ји, уред но из бри ја ни му шкар ци у бе лим ко шу
ља ма или ка пу ти ма нео д ре ђе не сме ђе бо је при ла зе по је дан дво ри
шту сво је бо го мо ље. У вре ме бај рам ског по ста раз лег не се и ка сно 
уве че оштри, гр ле ни глас ко ји по зи ва све да при зна ју је ди ног бо га... 
са мо ви ше не ма си на го ге скри ве не ме ђу ни ским ку ћа ма овог бео
град ског квар та, ни ти хе пе сме ни мо ли тве ко ја иш че зну за јед но са 
љу ди ма. Већ ско ро је дан људ ски век овим ули ца ма од је ку је ти ши
на пра зни не ко ја до зи ва сво је не ка да шње ста нов ни ке.

Згра да Ин сти ту та до па да ла ми се још док сам би ла де те. За
гле да ла сам из ба че не бал ко не и ла ке га ле ри је и чи ни ло ми се, ка да 
сам ма ло од ра сла, да је то не ки ја пан ски па ви љон ко ји је на кри ли
ма оштрих бал кан ских ве тро ва сле тео баш ов де, у наш ком ши лук. 
Чуд на је та ули ца Ри ге од Фе ре, ин спи ра ци ја пе сни ку, скло ни ште 
тај них љу бав них са ста на ка, ше та ли ште раз ма же них град ских 
па са, от ме но пре би ва ли ште но ве бур жо а зи је ко ја је же ле ла по глед 
на Ка ле мег дан, са спо ме ни ком грч коцин цар ском хе ро ју на свом 
по чет ку, на ру же на бен зин ском пум пом на скве ру ко ји би у Па ри зу 
мо гао би ти са мо ме сто за ка фе и ни шта дру го, са стр ми ном ко ја 
по чи ње баш код Ин сти ту та, на углу где се скре ће пре ма дво ри шту 
бе о град ске џа ми је чи ју смо уну тра шњост за ми шља ли као ме сто 
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из Хи ља ду и јед не но ћи. Ле па је би ла ули ца ко ју сам из не ког не ја
сног раз ло га во ле ла као де те, док смо се та та и ја по сле шет ње 
Ка ле мег да ном спу шта ли пре ма трам вај ској ста ни ци у Ду ша но вој, 
по ред ста ре, ога ра вље не пе ка ре у ко јој су пра ви ли нај леп ше со
му не у Бе о гра ду, по ред да нас за тво ре них ба кал ни ца и ме шо ви тих 
рад њи у ко ји ма је све би ло на ме ру и ни шта уна пред спа ко ва но, 
са та јан стве ним ми ри си ма про шлих вре ме на ко ји су рас па љи ва ли 
мо ју де чи ју ма шту. 

Ни сам мо гла да пред ви дим рад но ме сто за се бе у том истом 
Ин сти ту ту, ма ли ка би нет са по гле дом на гу сте кро шње др во ре да 
и гу жву пар ки ра них ау то мо би ла ко ји су са да за у зи ма ли тро то ар, 
као ни до ба у ко ме смо стре пе ли од на до ла зе ће не сре ће. По че ло је 
у ок то бру, сва ког ју тра пр ва те ма би ла је ка да ће по че ти да нас бом
бар ду ју и вр ло бр зо де ли ли смо се на два та бо ра, с јед не стра не 
би ли су ус па ни че ни, спрем ни да сва ког да на но се са со бом тор бе са 
нај не оп ход ни јим ства ри ма и ле ко ви ма, а с дру ге скеп ти ци ко ји су 
ва тре но за сту па ли те о ри ју да је та ко не што не мо гу ће, у ци ви ли зо
ва ној Евро пи, од на ших рат них са ве зни ка, на са мом кра ју два де
се тог ве ка. У ме тал ном обру чу стреп ње про шла је и чи та ва зи ма, 
а он да, јед ног мар тов ског пред ве чер ја, кадa смо већ ми сли ли да је 
све био са мо кло бук нео сно ва них стра хо ва, огла си ле су се си ре не 
и зло слут на тут ња ва од Ба тај ни це ко ја је пре ти ла да се раз ли је 
пре ко чи та вог гра да. Тај пр ви удар био је и нај те жи јер у све сти 
свих нас би ле су при че ста ри јих о два стра шна бом бар до ва ња Бео
гра да, ра зор ни је је би ло оно 1944. увек су го во ри ли мо ји, без ду шно 
га ђа ње ци вил них ци ље ва и то тал но уни ште ње чи та вих квар то ва 
као што је био је вреј ски, ста ри Дор ћол, ме лан хо лич но остр во три 
ве ре и ма ло ми сти ке ко ју смо увек про на ла зи ли, ми, њи хо ви су се ди. 
Он да су ми кроз гла ву про ми ну ле стра вич не сце не из Ан дри ће ве 
при че „Зе ко”, увек се се тим тих сли ка ко је су се по кла па ле са се
ћа њи ма у мо јој по ро ди ци, и све је из ро ди ло па ни чан страх да ће и 
са да, у про ле ће 1999, кре ну ти ре дом, од Ба тај ни це, пре ко Зе му на, до 
Те ра зи ја, до пот пу ног уни ште ња на шег све та. Не ким чу дом ни је се 
та ко до го ди ло, и ми смо се, во ђе ни не ве ро ват ним уте ши тељ ским 
ме ха ни зми ма, убр зо уми ри ли схва тив ши да га ђа ју са мо ода бра не 
ци ље ве, да је све до бро док све тле ћа ро да бр зи ном зву ка не про
ле ти ис пред на ших про зо ра. 

Пре не ла сам не што од нео п ход них ства ри у ма ли ка би нет Ин
сти ту та, на ив но ве ру ју ћи ка ко па муч ни џем пер, чи ста пор це лан
ска шо ља осли ка на цве то ви ма кан та ри о на, па ко ва ње ин стант ка фе 
и ку ти ја кек са мо гу да ме за шти те од стреп ње, без на ђа и мо гућ
но сти да јед ног по сле по дне ва не пре ђем Сав ски мост пре не го што 
се огла се си ре не за уз бу ну. Али не ка ко сам увек успе ва ла да се 
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до мог нем си гур но сти ку ће пре мра ка и но ћи ко ја је про ла зи ла у 
гру два ма, из ме ђу крат ког сна и ослу шки ва ња си ре на и тут ња ве, 
из ме ђу за бри ња ва ју ћих ве сти на те ле ви зи ји и сли ка по го ђе них 
ци ље ва ко ји су нас уве ра ва ли да смо сви ме та. Ве ли ка, сле па си ла 
окре ну ла је свој бес пре ма ма лом на ро ду про гла ша ва ју ћи га кри
вим, злим, ви шком у уре ђе ном европ ском пар ку ци ви ли зо ва них 
ко ји ма ни смо при па да ли. И та да сам се пр ви пут за пи та ла ка ко је 
би ло на шим ком ши ја ма, дор ћол ским кал фа ма и ра би ни ма, тр гов
ци ма и мај ка ма, де ци и бе ба ма у на руч ју ка да су им то исто ре кли, 
ка ко су ви шак и тре ба их из бри са ти са спи ско ва жи вих. 

У дру гом ме се цу упор ног, сва ко днев ног бом бар до ва ња по че ле 
су при че о то ме да ће пре ћи на ци вил не ци ље ве и да су због то га 
нео п ход на де жур ства нас, за по сле них. Ни сам схва та ла ка ко и због 
че га би не ко мо гао да га ђа наш Ин сти тут, а још ма ње ка ко би смо 
мо гли да га за шти ти мо, али... на ре ђе ње је на ре ђе ње и ред на ме не 
до шао је јед не мај ске но ћи, иде ал не за љу бав и сан, а са свим не
при хва тљи ве за страх од бом би, али не во ља не би ра го ди шње 
до ба. Са мном је де жу рао Те о дор, наш ра чу но во ђа, увек уре дан и 
на сме шен го спо дин пред пен зи јом ко ји је, ко ли ко сам зна ла, жи вео 
сам, па му је ваљ да лак ша би ла ноћ на де жур ству не го на де се том 
спра ту ба њич ког со ли те ра. Осе ћа ла сам се као кћер или не ћа ка 
спрам ње го вих го ди на и озбиљ но сти, по ну ди ла га ка фом, на шта 
је он од мах нуо, одав но пи је са мо ча је ве, ка фа раз и гра ва нер ве, а то 
му ве че рас баш и ни је по треб но. По ву кла сам се у би бли о те ку на 
пр вом спра ту оста вља ју ћи га у ње го вој ма ле ној кан це ла ри ји, где 
сам ве ро ва ла да ће дре ма ти до сви та ња. Али ту тањ бом би ко је су 
баш те ве че ри по га ђа ле згра ду Ге не рал шта ба ни је нам до зво лио 
да оста не мо при та је ни сва ко у сво јој со би. До шао је не где око по
но ћи, ми ран и за ми шљен, но ћас су баш уда ри ли, ре као је, а ви дев ши 
да сам бле да и уз не ми ре на, по ку шао је да ми скре не па жњу при чом. 
И опет сам се се ти ла Ан дри ћа, о при чи и при ча њу и ле ко ви то сти 
при че, о сре ћи при по ве да ча ко ја је мо жда и ве ћа од слу ша лач ке, 
о при чи ко ја отр же од за бо ра ва и да је нам на ду да све има сми сла... 
А го спо дин Тео скре нуо ми је па жњу на ло зу, див но ста бло ви но ве 
ло зе ко је смо сви гле да ли кроз про зо ре сво јих ка би не та, на ро чи то 
у про ле ће, док је отва ра ло тро пр сте ли сто ве и сва ку жи ли цу ис
те за ло пре ма сун цу као чо век тек про бу ђен из слат ког сна. Ми те 
но ћи ни смо има ли шан се за дру же ње са Мор фе јем и по че ла је при
ча о ло зи ста рој се дам де сет го ди на, об но вље ној за хва љу ју ћи го спо
ди ну Теу, ко ји се у мла до сти ба вио де ди ним ви но гра ди ма, док им 
их ни су од у зе ли, али то је већ не ка дру га при ча. 

– Хо ће те ли да чу је те при чу о ло зи? пи тао ме је већ си гу ран 
да га не ћу од би ти и на ста вио:
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– Ло зу је за са ди ла јед на је вреј ска по ро ди ца 1928. го ди не, а 
не ки ста ри Дор ћол ци го во ри ли су да је ов де би ло, баш на овом ме
сту, је вреј ско гро бље. Ни сам си гу ран да ли је то тач но, али ка да 
сам пре два де сест го ди на до био ов де за по сле ње и ре шио да об но
вим већ са свим по су ста ле чо ко те, ве ро вао сам да су ду ше чла но ва 
те по ро ди це оста ле не где из ме ђу не ба и зе мље, ме ђу гро здо ви ма. 
Јер, зна те, они су све че тво ро на стра да ли у оним стра шним га сним 
ко мо ра ма на точ ко ви ма, чи та ва по ро ди ца, ре кли су им да спа ку ју 
нај не оп ход ни је и да их пре ба цу ју у ло го ре не где у Не мач кој. Мно
го пу та сам се пи тао ка ко ни су по сум ња ли, а и да је су, зар би им 
би ло спа са, зар би мо гли да се отрг ну и по бег ну од вој ни ка... И 
та ко сам по ми слио, ако об но вим ви но град, вра ти ћу и де лић њи
хо вих ми сли и на да ња, не што си гур но оста је у ва си о ни по сле нас, 
не ки траг о сва ко ме ко је ика да био гост на Зе мљи.

У по тму лој тут ња ви и но ћи у ко јој се ру ши ла ма сив на ка ме на 
згра да Ге не рал шта ба, ми сли го спо ди на Теа пла ши ле су ме још ви ше, 
то ли ко да сам му пред ло жи ла да про ме ни мо те му, ни сам зна ла 
ни шта о суд би на ма дор ћол ских Је вре ја, са мо сам во ле ла овај крај 
и ње го ву ми сти ку ко ју сам осе ћа ла чу ли ма, тај свет раз ли чит од 
мог и он да сам се на до ве за ла да сам као де те по сма тра ла уре ђе на 
дво ри шта ко је би с про ле ћа бе хар оде нуо у ми ри сни облак и угло ве 
са ста рим, на хе ре ним ку ћа ма ко је су у ме ђу вре ме ну ру ше не да би 
се на њи хо вом ме сту по ди за ле че тво ро спрат ни це. Сти за ле су не ке 
но ве по ро ди це ко је ни ма ло ни су ма ри ле за сен ке про шло сти.

– Мој отац их је во лео, тај не срећ ни на род прог нан из Шпа
ни је ко ју је обо жа вао, ни је то пре ја ка реч, чи тав жи вот са њао је 
да ће оти ћи у Ан да лу зи ју и ви де ти све ле по те Гра на де и твр ђа ву 
Ал хам бра, То ле до и Ел Гре ко ву фре ску, да ће си ћи до Ка ди са и не
ка ко се пре то пи ти у ве тар са Атлан ти ка, био је са њар и во лео је 
љу де. Др жао је ве ли ку сли ку на зи ду сво је кан це ла ри је, не ку ве ду
ту Се ви ље и за ми шљао да је ју нак Ме ри ме о ве при че, не ки су му 
се сме ја ли, не ки де ли ли сно ве са њим, као што обич но би ва. И на
рав но, ни ка да ни је ствар но от пу то вао. Во лео је овај кварт јер је све 
рас па љи ва ло ње го ву ма шту, по пло ча но дво ри ште џа ми је за ње га 
је би ло Ал хам бра, та јан стве ност се фард ских ку ћа пре двор је ње го
вих од ре ди шта, а во лео је и сво је ком ши је, бри нуо о њи ма и пам тио 
њи хо ве суд би не. Ка да су их од во ди ли, ни је не мо гле дао, ни ка да 
ни је за бо ра вио, са крио их је јед но или дво је... Али нај леп ше при че 
о љу ди ма оста ле су из вре ме на пре по гро ма, док је још ти ха сре ћа 
леб де ла над дор ћол ским ку ћа ма. Би ло је то вре ме ње го ве мла до
сти, ка да је тек до вео сво ју не ве сту, цин цар ску кћер тр гов ца из Ско
пља ко ја је спон та но при гр ли ла овај свет, мо ју не жну мај ку Ели. 
Има ли смо леп тро со бан стан на пр вом спра ту ку ће у Ду ша но вој 
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и ка да су по сле ра та хте ли да нас из ба це ода тле, од не куд се ство рио 
Арон, мла дић из су сед ства ко ји је ус пео да се са кри је и ка сни је 
при кљу чи от по ру оку па то ри ма и бор би за но ви по ре дак. Ство рио 
се на на шим вра ти ма и спре чио из но ше ње ства ри и на ме шта ја, 
био сам де чак али се се ћам упла ка не мај ке и оче вих сти сну тих ви
ли ца, по том ра до сти јер смо из бе гли пре се ље ње у не ке ба ра ке на 
кра ју гра да... ето, Арон ни је за бо ра вио, ре као је мој отац.

Ноћ се не ве ро ват но оду жи ла, а тут ња ва ни ка ко ни је пре ста
ја ла. Ка да су по го ди ли и згра ду ста ре вој не бол ни це, учи ни ло ми 
се да је бом ба па ла на Ка ле мег дан. 

– Не бој те се, не ма ју ов де код нас шта да га ђа ју, би ће све у 
ре ду, ре као ми је, а ја сам ус па ни че но по ку ша ва ла да по зо вем ку ћу 
и ви дим да ли су до бро, шта ка жу на ве сти ма.

– По го ди ли су згра де у Не ма њи ној, стра шно је пу кло, ре као 
ми је муж, по ку ша ва ју ћи да за др жи при себ ност, је си ти до бро?

– До бро, са мо пре стра вље но, хте ла сам да ка жем, а уме сто 
то га са мо да, да... хај де, не бри ни, до ју тра ће пре ста ти па ћу до ћи.

– Хо ћеш ли да до ђем по те бе?
– Не, не ма по тре бе, ују тру ће све из гле да ти нор мал но. Знао 

је то и он, ау то бу си ће во зи ти пре ко мо сто ва и цео Бе о град ће, као 
пре пла ше но де те ко је је не што згре ши ло а ни је зна ло шта, иш че
ки ва ти сле де ћу ноћ.

Ме ђу мо јим кан це ла риј ским за ли ха ма био је и ма ли при мус 
у ко ме је го ре ла не ка чуд на ру жи ча ста ма са, за па ли ла сам је у по
лу мра ку и по сле не ког вре ме на во да је ври ла у лон че ту, до вољ на 
за два ча ја од ка ми ли це. Из ме ђу два гу тља ја, го спо дин Тео је, ба
цив ши по глед у ноћ раз ди ра ну уда ри ма бом би, на ста вио да при ча:

– Бли ске су нам би ле и две се стре бли зна ки ње, Естер и Ема, 
ро ђе не у бра ку Је вреј ке и Ср би на, а ра но оста ле без ро ди те ља, од
не ла их је, чи ни ми се, епи де ми ја шпан ске гро зни це. Те две де вој ке 
др жа ле су сво ју ку ћу бес пре кор но, сла ви ле пра зни ке и би ле ср дач
не пре ма око ли ни, а мо ја их је мај ка по себ но во ле ла и не ка ко мај чин
ски па зи ла, иа ко су по го ди на ма би ле бли зу. Ипак, оне су би ле са ме, 
без бра та или му же ва и ка ко су го ди не од ми ца ле, по ста ја ле су све 
ви ше ве за не јед на за дру гу, без хра бро сти да се оти сну сва ка у свој 
жи вот. И по ги ну ле су за јед но, у бом бар до ва њу апри ла 1944, бом ба 
је па ла баш на њи хо ву ку ћу и оста ло је са мо зга ри ште и рас по лу
ће ни пи ја ни но, јер, то сам за бо ра вио да ка жем, се стре су ве о ма 
ле по пе ва ле. Пам тим, иа ко сам био ве о ма ма ли, да су кроз отво ре
не про зо ре по не кад до ули це до пи ра ли њи хо ви пор це лан ски гла
со ви. Зна ле су и све срп ске пе сме, зна те ону... хтео бих те ви дет, 
у му сли ну ла ком... и ту се за грц ну и су зу ве што про гу та са гу тља јем 
ча ја.
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– Да, био је то је дан свет у не ста ја њу, али искрен и по штен, 
за то су га ваљ да и уни шти ли. По не кад, де си ло би се не што што би 
уне ло не мир, жа мор би се про нео ули ца ма о не ко ме или не че му 
што је иска ка ло из окви ра и оби ча ја. Јед на ле по ти ца, да ља ро ђа ка 
док то ра Ле ви ја, див ног ле ка ра ко ји је и код нас до ла зио ка да сам 
као бе ба до био ве ли ки ка шаљ и он не ким чу дом ус пео да ме из ву
че, да кле, ње го ва да ља бра та ни ца за гле да ла се у мла дог му сли ма на 
Ју су фа, прав ни ка ко ји је из не ких ју жних кра је ва сти гао у Бе о град 
на сту ди је. Иа ко су је сви од вра ћа ли, она ни ма кац, или Ју суф или 
ни ко. На кра ју су до зво ли ли гра ђан ски брак и убр зо су се од се ли
ли у Ско пље, не знам шта је да ље би ло, тек, це ла је за јед ни ца оку
пље на око џа ми је та ко ђе не го до ва ла због Ју су фо ве од лу ке иа ко је 
он сва ког пет ка у под не ко ра чао пре ма бо го мо љи ви со ко уз диг
ну те гла ве. Мо жда им је у Ско пљу би ло бо ље и ни су их гле да ли 
по пре ко, ко зна. За бо ра вио сам ка ко се де вој ка зва ла, а отац је 
че сто при чао ту при чу, на ро чи то ка да је за га зио у ду бо ку ста рост 
и вре бао ко ме ће при ча ти ста ре при че као ја ва ма са да, али ово је 
од не во ље, не од ста рач ке из ла пе ло сти, зна те. 

Ту сам клим ну ла гла вом, на рав но, где сте ви од из ла пе ло сти, 
хај те мо лим вас, го спо ди не Тео. И кад већ спо ми ње те док то ра Ле
ви ја, ми слим да сам не где про чи та ла о ње го вој по ро ди ци, су пру га 
је ус пе ла да се спа се из ло го ра на Ста ром сај ми шту, зар не? 

– Да, у пра ву сте, то је по зна та по ро ди ца, а син је по стао вео
ма успе шан пи сац, при ча о њи ма за пи са на је у ско ро сва ком ње го
вом ро ма ну, а пре не ко ли ко го ди на је еми гри рао у Ка на ду, кад је 
све ово по че ло. Осо ко љен мо јим одо бра ва њем, на ста вио је да ми 
при ча и о Ха и му, пе сни ку и са ња ру ко ме се цео кварт сме јао и са
ве то вао му да се при хва ти не ког кон крет ног по сла, а он по сле ра та 
оти шао у Па риз и та мо на пра вио ве ли ку ка ри је ру, пи сао је сце на
ри ја за фил мо ве и ни кад се ни је вра тио ова мо, да се по ди чи оним 
што је по сти гао. Па он да ње го ва се стра, ни ко се ви ше не се ћа име
на, до ла зи ла је ка сних пе де се тих, ка да су већ би ли у гим на зи ји, 
код Те о до ро ве мај ке да је под у ча ва ши ве њу и ве зу, би ли су ве о ма 
си ро ма шни, а он да је јед ног да на не ста ла, ис про сио ју је не ки бо
га ти Ау стра ли ја нац, има та мо зе мљу ве ћу не го што се мо же и за
ми сли ти, за пра во, има ла је, мо ра би ти да је умр ла, мо жда и ни је, 
та мо су ду го веч ни због су ве кли ме. 

– Сад ни сам не знам, да ли је у уну тра шњо сти Ау стра ли је 
су ва кли ма? 

– Не знам, ми слим да је сте, од го во ри ла сам, а на по љу се већ 
раз да њи ва ло, тут ња ва је пре ста ја ла, го спо дин Тео био је умо ран, 
а ме не је бо ле ла гла ва и ли па са ули це ми ри са ла је као ни кад до 
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та да, пру жа ју ћи сво је те шке цва сти све до про зо ра, као да нас не 
бом бар ду ју и као да је све око нас са мо ру жан сан. 

– Исто као и ми сад, ни они ни су зна ли шта их је сна шло, ни 
због че га. На да ли су се да ће бр зо про ћи, да не мо же би ти та ко 
стра шно, ни ко ме ни су учи ни ли зло... па ипак, њи хов свет је збри
сан, не ста ли су ско ро пре ко но ћи и ма ло ко их се од нас још се ћа, 
као ја, за хва љу ју ћи оче вим при ча ма. Ето, сад сам не ке ис при чао 
ва ма, па не за бо ра ви те, го спо ђа Та ња, не за бо ра ви те ду ше не ви
них... По ла ко је устао, ве ро ват но због уко че но сти од це ло ноћ ног 
се де ња, иза шао у врт и по гле дао чо ко те ло зе о ко јој се бри нуо. 

– Али жи вот се об на вља као ова ло за, зна те, чврст је и тр пе
љив. Та ко ће мо и ми пре бро ди ти ове да не и се ћа ти их се, јед ном, 
као ис ку ше ња на ко ја нас је жи вот ста вио. Узео је је дан мла ди 
лист, по гле дао има ли тра го ва не ке бо ле сти, по ми ло вао гру бо, 
љу спа во ста бло чо ко та и, ви ше за се бе, ре као:

– Ове го ди не не ће мо пра ви ти ви но, ко зна че га све има у овим 
бом ба ма ко је па да ју на нас, али сле де ће, ех, сле де ће го ди не све ће 
би ти до бро. Мој де да је го во рио – ви ну је ло за мај ка, зе мља отац, 
а вре мен ске при ли ке суд би на, са мо ни је мо гао да пред ви ди бом бе 
са ура ни ју мом, да ће и то јед ном би ти при ли ке. Зна те ли ону цин
цар ску по сло ви цу нај леп ше је ви но од сле де ће го ди не... 

Ни сам зна ла, али по сло ви ца је би ла о на ди, а то ми је би ло 
по треб но. Кре ну ла сам ку ћи ка да је ју тро већ од ма кло и на са мом 
углу учи ни ло ми се да кроз је дан отво ре ни про зор ку ће у при зе мљу 
до пи ру нeжни глaсoви Еме и Естер.




