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ОД СИН ГИ ДУ НУ МА ДО БЕ О ГРА ДА

D е чак вр ло нео бич ног име на – Син ги Келт дав
но, дав но, још мно го пре не го што су се ро ди ле 
ва ше чу кун ба бе и чу кун де де, са сво јом ве ли ком 
по ро ди цом до шао је на до мак да на шњег Бе о гра

да. Ње го ва ма ма Фи о на Келт и та та Фа о лан Келт, са све 
Син ги је вим стри че ви ма, стри на ма, тет ка ма, уј на ма, бра
ћом, се стра ма, и мно го број ним ком ши ја ма, кре ну ли су 
из хлад них кра је ва у по тра гу за не ким леп шим ме стом 
за жи вот. Пу то ва ли су да ни ма, ме се ци ма, мо жда чак и 
го ди на ма да би јед ног про лећ ног ју тра сти гли баш ов де 
где ми Бе о гра ђа ни да нас жи ви мо.

Али у то вре ме Бе о град ни је по сто јао. Ни је 
би ло ку ћа, згра да, ули ца или мо сто ва. Са ва 
и Ду нав би ли су окру же ни зе ле ним ли ва да
ма, по не ким бр дом, и шу ма ма у ко ји ма су 
се сло бод но ше та ле ко шу те, ву ко ви, ве ве
ри це... Би ло је ту хи ља ду бо ја и хи ља ду 
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зву ко ва, али оно што је ову по ро ди цу Кел та оста ви ло без 
да ха – био је ми рис. Ста ја ли су на иви ци јед ног бр да и 
ома мље но уди са ли ју тар њи ва здух. Још не из гра ђе ни Бе
о град сна жно је ми ри сао на див не цр ве не ја го де. 

Да нас, ви у про ле ће на сва кој пи ја ци мо же те да ку пи
те ја го де ако ни сте сав џе па рац већ по тро ши ли на сла до
ле де и гу ме не бом бо не. Али у Син ги је во вре ме ја го да је 
ма ло где би ло. Шта ви ше, Син ги и сви ње го ви Кел ти та да 
су их пр ви пут ви де ли. Опре зно су их бра ли, ми ри са ли, 
је ли, од ве ли ке ко ли чи не и сто мак их је бо лео, али не ке 
му ке су ствар но слат ке. Због тог цр ве ног во ћа, оста ли су 
Кел ти да жи ве на овом ме сту.

Син ги је, на рав но, као и да нас сва ко де те, хтео јед ну 
огра ђе ну ба шту ја го да са мо за се бе и сво је дру га ре. Би ло 
је по треб но по ди ћи јед но пра во ма ло утвр ђе ње не би ли 
се слат ке ја го де за шти ти ле од свег од ра слог све та и не би 
ли де ца до би ла по себ но ме сто за сво је игре и вра го ли је. 
Ка мен по ка мен, ра сла је Син ги је ва твр ђа ва сва ким да ном.

Син ги-ду нум, Син ги-ду нум, уз ви ки ва ла су де ца тр че
ћи око ове но ве ве ли ке гра ђе ви не, ула зе ћи на ње ну ка пи ју, 
и пре ска чу ћи зи ди не др же ћи се за де бе лу ужад за ка че ну 
са уну тра шње стра не. Кел ти ни су го во ри ли срп ски те су 
Син ги је ву твр ђа ву на зи ва ли ду нум. Та Син ги је ва т вр ђа
ва или Син ги ду нум по ста ла је пра во скро ви шно ме сто за 
Син ги ја и ње го ве дру го ве. Од ра сли су мо гли да уђу са мо 
на ка пи ју уко ли ко би им де ца отво ри ла. Ка да би не ко од 
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де це тре ба ло да до би је по ду пе ту од свог та те, са мо би по
бе гло у Син ги ду нум док би дру га ри по вла чи ли ужад уну
тра, хи тро за тва ра ли ка пи ју и за кљу ча ва ли је огром ном 
гра ном др ве та. Ду го би оста ја ли у сво јој твр ђа ви сла де ћи 
се див ним цр ве ним ја го да ма, све док љу ти тог та ту не про
ђе бес. Сви су би ли вр ло све сни то га ко ли ко је дра го цен 
овај Син ги ду нум и чу ва ли га ср ци ма хра брих ви те зо ва.

Про ла зи ли су ве ко ви. О ја го да ма, Са ви, Ду на ву, Син
ги ду ну му, при ча ло се по це лој Евро пи, те су мно ги на
ро ди по же ле ли упра во ово ме сто за свој жи вот. До шла 
су по ла ко не ка дру га вре ме на. Рим ска вој ска кре ну ла је 
у ве ли ка осва ја ња и јед ног про ле ћа до шла до да на шњег 
Бе о гра да. Не ми ло срд но су Ри мља ни не ким огром ним 
ка ме ном сру ши ли Син ги је ву твр ђа ву и оте ра ли све Кел
те из да на шњег Бе о гра да. Де ца су пла ка ла оста вља ју ћи 
иза се бе ми ри сна по ља ја го да, а Ри мља ни су по че ли да 
зи да ју но во, ве ли ко утвр ђе ње. 

Са свим нео бич но, но ви ста нов ни ци су но ву твр ђа ву, 
као и не ка да Кел ти, на ста ви ли да зо ву Син ги ду нум и про
ћи ће још мно го вре ме на док Бе о град не бу де до био на зив 
ко ји и да нас но си. Про ла зи ли су ве ко ви. Ра зни на ро ди су 
га осва ја ли и из ње га од ла зи ли док ко нач но, јед не зи ме, 
у Син ги ду нум ни су до шле на ше чу кун чу кун чу кун... ба бе 
и чу кун чу кун чу кун... де де. Ја го де са кри ве не ис под де бе
лог сне га још увек ни су за ми ри са ле. Али све је би ло бе ло 
– Ду нав и Са ва, ли ва де, бр да, шу ме. Ста ја ли су Дра гу тин 
Сла вен, Угље ша Сла вен, Бо ри ка, Ду ши ца, Ка та и дру ги 
Сла ве ни на иви ци истог оног бр да и ди ви ли се сне жној 
бе ли ни. Био је то је дан пот пу но бе ли град. Си гур на сам 




