
5Про хлад но је се ње ју тро ни је спре чи ло мо ју мај ку да и 

тог да на, као и увек у цик зо ре, кре не пра зном Кнез 

Ми ха и ло вом ули цом пре ма Ка ле мег да ну...

Је ди но што је ре ме ти ло ју тар њу ти ши ну у пу стом 

пар ку би ла је шкри па точ ко ва ко ли ца... По том ко ра-

ци... 

У су срет јој је до ла зио мла дић са ше ши ром... На сво-

је из не на ђе ње, у ње му је пре по зна ла при ја те ља мо-

га оца, пе сни ка... Ни је га ви де ла по след њих шест ме-

се ци...

Ср дач ност је би ла по му ће на збу ње но шћу... Мај ка се 

пи та ла от ку да он та ко ра но на Ка ле мег да ну, с об зи ром 

на то да је по зна то да пе сни ци по ла но ћи про во де за ка-

фан ским сто лом, а дру гу по ло ви ну над сво јим сти хо-

ви ма... Из при стој но сти, ни је по ста ви ла то пи та ње, не-

го не ко са свим ба нал но:

– Шта има но во код Вас?

– Се лим се у За греб – ре као је – Да нас пу ту јем...

Још ви ше по ме те на овом нео че ки ва ном ве шћу, мо ја 

мај ка је про му ца ла:

– Али... Ка ко? За што?

Уме сто од го во ра, по гле дао је у ко ли ца...

– Мо лим Вас, раз гр ни те за ве си цу... Же лео бих да ви-

дим Ва шу бе бу...

Принц
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И на ме сто до брих и злих ви ла, ко је се у бај ка ма над-

но се над ко лев ку де те та про ри чу ћи ње гов усуд, на дам-

ном је ста јао Принц лич но, и то Принц пе сни ка...

Али ја га ни сам ви де ла... Спа ва ла сам бла же ним 

сном и мај ка ни је успе ва ла да ме про бу ди...

– Уза луд је бу дим... – осмех ну ла се.

Не ко ли ко ме се ци ка сни је, мо је ро ди те ље, као и чи-

тав Бе о град, згро ми ла је вест да је „Принц пе сни ка“, 

Бран ко Миљ ко вић, у но ћи из ме ђу 11. и 12. фе бру а ра 1961. 

го ди не, про на ђен на пе ри фе ри ји За гре ба – обе шен.

Три на ест да на пре то га, на пу нио је два де сет се дам 

го ди на, на пи сав ши прет ход но пе сму за свој 27. ро ђен-

дан.

Ме сец да на ра ни је, упу тио је из За гре ба по след ње 

пи смо при ја те љу Пе тру Џа џи ћу:

... Ја ћу по ку ша ти да жи вим и да ље, ма да сам ви ше 

мр тав од свих мр тва ца за јед но. Али ова ужа сна пат ња 

је по след њи оста так оно га што је у ме ни људ ско. Ако 

њу над жи вим, не оче куј те од ме не ни шта до бро. Али ја 

не ве ру јем да ћу је над жи ве ти.

„Фе бру ар ско ју тро, са да већ исто ри ја на шег се ћа ња, 

и већ у исто ри ји тра гич них да ту ма на ше књи жев но-

сти, обе ло да ни ло је при зор не сре ће: пе сник сти ха И 

др во је ре кло: не мој. Ју тро мо је бе ло... иза брао је за ра ста-

нак на чин пе сни ка Les Chimères, Же ра ра де Нер ва ла.“, 

на пи са ће де сет го ди на ка сни је Пе тар Џа џић, у пред го-

во ру Миљ ко ви ће вих иза бра них пе са ма.

Ту књи гу, сре ди ном се дам де се тих, ка да сам већ 

кре ну ла у гим на зи ју, мој отац је све че шће узи мао са 
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по ли це, кад кре не мо на спа ва ње... У то вре ме сам, као 

и сва де ца раз ве де них ро ди те ља, по вре ме но „бе жа ла“ 

код оца, кад се на љу тим на мај ку... Уву кла бих се у је-

ди ни кре вет ко ји је имао, а он би, пре не го што се сме-

сти на тро се ду, ус клик нуо, вид но уз бу ђен:

– Слу шај ово, ду ши це! Не раз у мем ни шта, а сјај но је!!!

Му дро сти, ја чи ће пр ви по су ста ти!

Са мо ни тко ви зна ју шта је по е зи ја,

Кра дљив ци ви зи ја, ни ма ло уми ља ти,

Ве за ни за јар бол ла ђе ко ју пра ти

Под вод на пе сма ја вом опа сни ја.

Оне све шће но сун це у зре лом во ћу ће зна ти

Да за ме ни по љу бац што пе пео од ма ра.

Ал ни ко по сле нас не ће има ти

Сна гу ко ја се сла ву ји ма удва ра

Кад исто је пе ва ти и уми ра ти.

За Осми март, пред мој де вет на е сти ро ђен дан, отац 

ми је по кло нио ту књи гу... 
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Још ве ће из не на ђе ње при ре дио ми је три и по де це-

ни је ка сни је, у збор ни ку тек сто ва о Прин цу пе сни ка, 

на кра ју свог се ћа ња на За плањ ског Ор фе ја:

*   *   *

На гло и нео че ки ва но, Цр ни Ко ња ник, онај из ње го-

вих пе са ма, отр гао је Миљ ко ви ћа од нас.

Ни је га ви ше би ло. Оста ла нам је ње го ва По е зи ја.

Оста ла и тра је у сви ма ко ји ма је ње гов стих ме лем, 

уте ха и на да. Па и у кру гу мо јих бли ских при ја те ља, и 

у мо јој по ро ди ци.

Цр ни Ко ња ник отео нам је и јед ног ме ни дра гог чо-

ве ка. Зо ра на Но ва ко ви ћа. Био је у све ту већ по знат као 

ин же њер ро бо ти ке, док тор на у ка, зна лац не ко ли ко 

европ ских је зи ка. Био је ма ло ста ри ји од Миљ ко ви ћа у 

ча су от ми це. Имао је 39 го ди на.

Ње го ва су пру га, мо ја Ли ди ја, да ла је да се у пло чу 

од цр ног мер ме ра, на Бе жа ниј ском гро бљу, уре же:

Љу ба ви мо ја мр тва а ипак жи ва

О све што про ђе веч ност јед на би ва

И не ма ме не ал има љу ба ви мо је.
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Де да Мраз

Га ли на је умр ла из не на да, у Бе о гра ду, 1994. го ди не. Ка-

жу да је има ла ма ле ну ку ћу, без стру је, на па ди ни пре-

ма Ду на ву, иза ко је је га ји ла кром пир, шар га ре пу и зе-

лен, и хра ни ла мач ке и ма чи ће, сво је и лу та ли це...

Га ља Јан ко вић ро ђе на је као Га ли на Ти сјач на ја Па-

љич ко, у Ки је ву, у пле мић кој по ро ди ци, пр ве го ди не 

Ре во лу ци је. 

Отац јој је био цар ски офи цир, па су убр зо по сле ње-

ног ро ђе ња мо ра ли да бе же пред бољ ше ви ци ма. У том 

бек ству, то ком ко јег су увек би ли глад ни, до спе ли су у 

не ки ма на стир кад јој је би ло три го ди не... 

Ме ђу тим, отац је пао у за ро бље ни штво „пе тљу ро ва ца“ 

и зна ло се да ће га уби ти. Мај ка је узе ла Га љу у ру ке и по-

шла да се с њим опро сти, по нев ши ар се ник ко ји је да ла 

му жу не би ли му скра ти ла му ке. Ви де ћи је ка ко пла че, 

стра жар је по ну дио да јој за од ре ђе ну сво ту нов ца пу сти 

му жа. Та ко је и би ло. Га љин отац је иза шао на сло бо ду, 

оти шао од мах на бо ји ште и ни кад се ви ше ни је вра тио...

Мај ка је кре ну ла да ље у из бе гли штво са Га љом и ње-

ном се стром, ва го ном на ко ме је пи са ло „шест ко ња 

или че тр де сет вој ни ка“... Од јед ном, бољ ше ви ци су по-

че ли да пу ца ју, воз је на гло за ко чио. Га љи на се стри ца 

је уда ри ла гла вом у зид ва го на и по сле се дам да на умр-



10

ла. Ни су сти гли ни крст на гроб да јој ста ве, са мо су за-

бо ли чè ло гла ве две укр ште не бо ро ве гран чи це.

Јед на од ус пут них ста ни ца на пу ту у не по зна то би ла 

су Прин чев ска остр ва, по ред Кон стан ти но по ља, до ко-

јих су мај ка и Га ља сти гле бро дом из Но во ро сиј ска, 

при ста ни шта на Цр ном мо ру. При укр ца ва њу су им 

ре кли: „Или ви или ва ше ства ри“. И та ко су оста ле без 

иче га осим оно га што су има ле на се би... Кад се Га ља 

раз бо ле ла, мај ка ни је има ла нов ца да пла ти ле ка ра у 

Ис тан бу лу, па му је да ла свој ка пут од астра га на...

По след ња ста ни ца пу то ва ња бро дом би ла је Кра ље-

ви на Ср ба, Хр ва та и Сло вен ца. При ста ли су у Зе ле ни ку 

код Хер цег-Но вог и би ли сме ште ни у огром ну ба ра ку 

ис пре гра ђи ва ну ће ба ди ма, у ко јој је иза сва ког ће бе та 

жи ве ла по јед на по ро ди ца...

Мај ка ни ка ко ни је мо гла да на ђе по сао иако је за вр-

ши ла гим на зи ју, го во ри ла не ко ли ко стра них је зи ка, 

сви ра ла кла вир, уме ла да цр та и ве зе... Спа сло их је 

гла ди са мо то што је у Пе тро гра ду би ла за вр ши ла курс 

пр ве по мо ћи... У вре ме ка да су сти гле у Зе ле ни ку (род-

но ме сто мо је ба ке!), у Ду бро вач кој Ри је ци је по сто јао 

са на то ри јум за ру ске ра ње ни ке, па су је од мах при ми-

ли као бол ни чар ку. Али, та мо ни је сме ла да по ве де са 

со бом и де те... Мо ра ле су се раз дво ји ти... Га ли ну су сме-

сти ли у хо тел „Бо ка“ у Хер цег-Но вом, где је би ло при-

хва ти ли ште за ру ску си ро чад...

Ка сни је су сви Ру си из Зе ле ни ке пре ба че ни во зом у 

Ср би ју, па су се Га ља и ње на мај ка об ре ле у Вр њач кој 

Ба њи, по но во за јед но. 

Га ли на је до спе ла у Бе о град кад јој је би ло шест го-

ди на. Жи ве ла је са мај ком у на се љу Гу бе ре вац, у ба ра-

ка ма до би је ним од Цр ве ног кр ста...
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У вре ме кад ме је отац пр ви пут до вео у Ра дио Бе о-

град, 1962, Га ли на је би ла уред ник Ра дио шко ле за стра-

не је зи ке. А ја сам ду го би ла убе ђе на да је она по за ни-

ма њу глу ми ца! Би ла је ле па, уме ла је див но да при ча, 

во ле ла је де цу, обо жа ва ла жи во ти ње... Би ла је чуд на, 

би ла је дру га чи ја, би ла је по себ на... По свом име ну, по 

на чи ну го во ра... И за то сам сва ки пут кад ме отац по ве-

де са со бом на по сао же ле ла да ви дим Га ли ну...

На рав но, нај ва жни ја по се та Ра ди ју би ла је за Но ву 

го ди ну. У ве ли кој Ка ме ној дво ра ни, оку пље на де ца 

жељ но су иш че ки ва ла Де да Мра за. Ме ђу њи ма и ја, се-

де ћи на оче вим ко ле ни ма... Ка да се по ја вио, са ве ли-

ким џа ком пу ним па ке ти ћа, ус хи ће ње је до сти гло вр-

ху нац. Али, би ло је по треб но још ма ло стр пље ња... 

Де да Мраз је де ци, пре не го што их об ра ду је по кло ни-

ма, при чао о свом ду гом пу ту ко ји је пре ва лио да би 

сти гао до нас... Сви су га 

слу ша ли за жа ре них очи-

ју, отво ре них уста... Осим 

ме не... 

Ви дев ши да сам се сну-

жди ла, мој отац се за бри-

нуо:

„Ду ши це, шта ти је? Па 

зар ти се не сви ђа Де да 

Мраз?“

Плач ним гла сом сам 

од вра ти ла:

„Па аа... сви ђа ми се... 

Али... та а та аа... То ни и и је 

Де да Мраз... То је... То је... 

– Га ли и и на!“
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13– Ево ма ле Ли ди је Да ни ло ве! – оза ре но уз ви ку је чи ка 

Дра ган, при сва ком на шем су сре ту на Зма је вим деч-

јим игра ма у Но вом Са ду или Фе сти ва лу ху мо ра за де-

цу у Ла за рев цу.

Та ко је уз вик нуо и он да ка да сам ушла у ре дак ци ју 

као но во пе че ни пи сац и са рад ник Ра дио Бе о гра да. До-

шла сам на зва нич ни раз го вор са глав ним уред ни ком 

Про гра ма за де цу... А он, уме сто по здра ва: „Ево ма ле 

Ли ди је Да ни ло ве!“ Пла ши ла сам се да ме не ће схва ти-

ти озбиљ но, али мо је сум ње су би ле без раз ло жне...

– Ушла си у план за ’86. са две еми си је на пр вом про-

гра му... А до не ћеш ми и два ске ча за јед ну ан то ло ги ју... 

И не ко ли ко за „Ве се ли уто рак“... Оба ве зно да на пра-

виш књи гу при ча и то за „Злат ну гр ли цу“... Ако тре ба, 

по мо ћи ћу ти... А би ће ов де и јед но упра жње но ме сто у 

деч јој ре дак ци ји, па да ви ди мо за по сао... 

И по ред то га, за ње га сам за у век оста ла „ма ла“ Ли ди-

ја, као што је он за ме не увек био онај „чи ка“ Дра ган, 

ко ји ми је по кло нио књи гу „Ов де ста ну ју пе сме“, ка да 

сам има ла три го ди не...

У то вре ме, док ис пи ја ју ју тар њу ка фу у Ра ди ју, Дра-

ган с вре ме на на вре ме пи та мог оца:

Ре цен зи ја
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– Шта ра ди ма ла Ли ди ја?

– За сад бо ји цр те же у тво јој књи зи...

– Шта јој чи таш?

– Ни шта! До са ди ле су јој бај ке о Пе пе љу ги, Сне жа ни 

и Цр вен ка пи...

– И ка ко си се сна шао?

– Не дав но, но се ћи је на ру ка ма од Ста рог Слан ка ме-

на, у ко ји смо до пу то ва ли бро дом у су мрак, до Но вог у 

ко ме жи ве же ни ни ро ди те љи, поч нем да јој при чам 

не ке но ве при че... О пот ко ва ној жа би, му ви без гла ве, 

не во ља ма због кљу на, де ци ве ли ког цве та...

– Шта ка жеш!? Ода кле ти то?

– Из ми слио!

– Од лич но! На пи ши то за ра дио! Оба ве зно!

Кад су се при че на мно жи ле, Дра ган је до био но ву 

иде ју:

– Да чо! То ти је го то ва књи га! Дај ру ко пис „Мла дом 

по ко ле њу“, а ја ћу да ти на пи шем ре цен зи ју!

Ме ђу тим, због вре мен ске сти ске у ко ју је за пао због 

број них оба ве за, Дра ган ни је сти гао да на пи ше ре цен-

зи ју на вре ме, па је пред ло жио мом оцу:

– На пи ши ти сâм тај текст и пре дај у мо је име!

Ка да се ко нач но по ја ви ла пр ва књи га за де цу Да ни-

ла Ни ко ли ћа „Пут за при ја те ље“, на ко ју је Дра ган већ и 

за бо ра вио, за хвал ни аутор му је од мах од нео је дан 

при ме рак, са по све том... Она ре цен зи ја би ла је об ја-

вље на као по го вор, са пот пи сом Дра га на Лу ки ћа!

Не ко ли ко да на ка сни је, Дра ган, с ма лим пре ко ром 

у гла су, ре че у про ла зу мом оцу:

– А ти, бре, Да чо, ни шта не ка жеш ка ко сам те на-

хва лио у оном мом по го во ру!!!
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ка!“, ја бих по ско чи ла од ра до сти. А то је би ло због цве-

ћа. Ина че би ми би ло до сад но. Чи ка Вељ ко ни је имао 

де цу, ни уну ке. У ње го вој ку ћи ни је би ло игра ча ка ни 

жи во ти ња, већ са мо не ких ску по це них ства ри, ко је 

ни сам сме ла да ди рам. Мој та та и он во ди ли су увек не-

ке ду ге, ме ни не ра зу мљи ве раз го во ре... 

И за то би чи ка Вељ ко ре као: „Иди ти са тет ка Ма ром 

у ба шту и на бе ри цве ћа за тво ју ма му.“ А ба шта је би ла 

као из бај ке и у њој је ра сло цве ће ка кво ни ка да ниг де 

ни сам ви де ла по сле то га... Про вид них, та на них ла ти-

ца, ра зних бо ја, ко је су по дрх та ва ле при нај ма њем да-

шку ве тра. Тет ка Ма ра и ја смо па жљи во бра ле то цве-

ће и пра ви ле ве ли ки ша ре ни бу кет за мо ју ма му.

По вра так ку ћи био је пра ва мò ра! Увек сам би ла ис-

пу ње на истом стреп њом да ће од труц ка ња ста рог рас-

кли ма та ног ауто бу са не жне ла ти це от па сти и да цве ће 

не ће сти ћи до ма ме...

И да нас ви дим се бе ка ко гр че ви то сте жем бу кет, се-

де ћи у оче вом кри лу, и сва ки час за у ста вљам дах од 

стра ха, на ду гом пу ту од Де ди ња до на шег со ли те ра у 

Бу кет
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под нож ју Зве зда ре... И та ко сва ки пут... Осим оног зим-

ског да на, без цве ћа...

На ко ле ни ма сам, уме сто бу ке та за ма му, др жа ла 

књи гу Пре пе ли ца у ру ци, ко ју ми је чи ка Вељ ко по кло-

нио, да чи там кад по ра стем... Не што је на пи сао на пр-

вој стра ни и та та ми је, чим смо ушли у ауто бус, то про-

чи тао...

Ми лој кћер ци,

дра гог Да ни ла Ни ко ли ћа

чи ка Вељ ко Пе тро вић

Бе о град, 3. II 1964.

Три го ди не ка сни је, за шав ши у де ве ту де це ни ју жи во-

та, чи ка Вељ ко је по шао у по тра гу за сво јом мај ком, ко-

ју је из гу био дав но, не ко ли ко не де ља на кон ро ђе ња...

Али ту се не за вр ша ва при ча о чи ка Вељ ку и тет ка 

Ма ри, њи хо вом до му и рај ској ба шти... Крај је ис пи-

сан, 50 го ди на ка сни је, на јед ној стра ни ци Ви ки пе ди је:

Ма ра Пе тро вић, ње го ва су пру га, по шту ју ћи же љу Вељ-

ка Пе тро ви ћа, за ве шта ла је гра ду Бе о гра ду све кул тур-

но-исто риј ске вред но сти ко је су га у њи хо вој ку ћи за жи-

во та окру жи ва ле. Ту су, пре све га, ру ко пи си, пре пи ска и 

би бли о те ка Вељ ка Пе тро ви ћа, за тим умет нич ке сли ке, 

стил ски на ме штај и пред ме ти при ме ње не умет но сти.

Ле гат још увек ни је отво рен за јав ност, због не до-

стат ка сред ста ва за адап та ци ју по ро дич не ку ће, та-

ко ђе по кло ње не Гра ду, за му зеј ску на ме ну...

А цве ће?
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18 „Не мој то ли ко да ска чеш! Сме таш чи ка Ду шку док 

пи ше!“

То ни је би ло тач но. Да је сте, он би ми сâм то ре као.

„До бро. Идем да му се из ви ним.“

Ни то ни је би ло тач но. Стр ча ла сам са осмог на сед-

ми спрат са мо због Аћи ма.

За ста ла сам на тре ну так ис пред вра та да про ве рим 

ко ли ко сам сло ва на у чи ла... Р-А-Д-О-В-И-Ћ... Ра до вић!

Ушла сам... „Ми смо сви у згра ди др жа ли вра та от кљу-

ча на и ула зи ли јед ни код дру гих без ку ца ња...“, ре кла је, 

мно го го ди на ка сни је, мо ја нај бо ља дру га ри ца Мар ги та.

И то је би ло тач но.

Аћим је, као и увек, се део на иви ци чи ка Ду шко вог 

пи са ћег сто ла. Пре ста ла сам одав но да тра жим одо бре-

ње да се играм са њим. Као што сам пре ста ла да се хва-

лим пред оста лом де цом том игром. Иона ко ми ни ко 

ни је ве ро вао. Ћут ке сам га узи ма ла у на руч је, и без ре-

чи ка сни је вра ћа ла на ње го во ме сто...

Јед ног да на, чи ка Ду шко је на ра стан ку ре као не што 

нео че ки ва но:

– Во дим те ве че рас у град, ако се ма ма и та та сло же... 

У јед ну про дав ни цу игра ча ка... Да иза бе реш шта ти се 

сви ђа...

Стан 62
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Мо ји ро ди те љи ни су хте ли ни да чу ју да по ђе мо без 

њих. Ужа сну ли су се при по ми сли шта ће пе то го ди-

шње де те ода бра ти кад се на ђе у пре пу ној про дав ни ци 

игра ча ка. За то су кре ну ли са на ма, што се ме ни и чи ка 

Ду шку ни је ни ма ло до па ло. Прет ход но су ме ви ше пу-

та опо ме ну ли да па зим шта ра дим... Ус пут су, ко ли ко 

сам схва ти ла, опо ми ња ли и ње га...

Ишли смо пе шке ка Бе зи ста ну, у ко ме се у то вре ме, 

по ред би о ско па „Ко за ра“, на ла зи ла је ди на про дав ни ца 

деч јих игра ча ка. За ста ли смо ис пред из ло га и чи ка Ду-

шко је ре као:

– Вас дво је ће те оста ти ов де, а нас дво је ће мо ући... 

Не ка бу де као што сам обе ћао...

За бо ра ви ла сам истог тре нут ка све опо ме не ро ди те-

ља, за не се на ча ро ли јом... Око ме не су би ле лут ке, лоп-

те, ме де, па ја ци, ко ли ца, коц ке... Тро ти не ти, рол шуе, 

ауто мо би ли, би ци кли...

– Ода бе ри сло бод но оно што ти се нај ви ше до па да... 

Што би во ле ла да имаш... Ку пи ћу ти што год по же лиш...

Пом но сам раз гле да ла играч ке и на кра ју ре кла:

– Ја же лим... са мо њу... Ону ма лу на ран џа сту ри би цу...

Не ко ли ко го ди на ка сни је, Ра до ви ћи су се пре се ли ли у 

дру ги стан, а кр пе на ри би ца на ре тро ви зор на ших ко ла...

Оста ла је књи жи ца На сло во на сло во, са две сингл 

пло че, ре чи ма пе са ма и фо то гра фи ја ма из се ри је... 

Ми ћа и Аћим, Бо ле из бу ре та, Ке са Де са, ке са Ми ле са и 

ке са Аг не са... Оста ла је лонг плеј ка Ка пе тан Џон Пип-

лфокс, ње го ви гу са ри и ле пој ке из Ха ва не... Оста ла је 

књи га пе са ма о стра шном ла ву, пла вом зе цу, раз бој ни-

ку Ка ђи и прин це зи На ђи... 

Ни сам ви ше ви ђа ла чи ка Ду шка, али сам чу ла да 

увек пи та за ме не, кад год срет не мо га оца... Не ким на-
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ро чи тим гла сом, као да оче ку је не ку од ре ђе ну вест. Не 

знам шта му је мој отац од го ва рао. Си гур но не исти ну: 

да идем у гим на зи ју, да сам по че ла да пу шим, да бе-

жим са ча со ва, да имам двој ку из срп ског...

Ве ро ват но му је лак ну ло кад је ко нач но имао шта да 

ка же: „Упи са ла је књи жев ност!“ Или че ти ри го ди не ка-

сни је: „Ди пло ми ра ла је!“ Али то ни је до че ка но са оду-

ше вље њем... То очи глед но ни је би ло оно што је чи ка 

Ду шко оче ки вао да чу је о ме ни...

Не знам је ли ме бес по сли ца и до са да или не што 

дру го уско ро на гна ло да по тра жим у свом пи са ћем 

сто лу при че за де цу ко је сам го ди на ма пи са ла и од ла-

га ла на дно фи о ке...

И кад су ми ја ви ли из Ра дио Бе о гра да да ће три мо је 

при че би ти еми то ва не у јед ној еми си ји за де цу, пр ва 

ми сао ми је би ла да мо рам ре ћи чи ка Ду шку да слу-

ша... За ми шља ла сам га ка ко се ди крај ра дио-апа ра та и 

за го нет но се осме ху је... 

Али ја га ни сам на зва ла... Отац ме је спре чио... Ре као 

ми је да је Ду шко бо ле стан и да се стр пим док му не бу-

де бо ље...

Али тај дан ни је до шао...

Оста ла је књи га О пла ка њу...

ДРА ГОЈ ЛИ ДИ ЈИ,

ЗА УСПО МЕ НУ НА 

СЕД МИ СПРАТ И

СТАН 62

               МА ЛИ МИ ЛОШ

они за ко ји ма пла че мо

не ће ни ка да са зна ти

ко ли ко смо их во ле ли




