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МАЈЧИНА ДУША, НАКОН СМРТИ, САДАШЊОСТ

МОЈА ДУША ЈЕ с оклевањем и помало болно изашла из тела. 
Свог дотадашњег храма. Куцнуо је тај тренутак, позив који 
се не одбија је стигао, морало се. Свакако да је био чудан 
осећај. осамдесет седам година ми је то мало тело било дом. 
Напустила сам га извлачећи се полако и нежно, колико год 
је то било могуће, и оставила сам га тако благо склупчано, 
још увек топло и меко, ту драгу љуштуру деценијама но-
шену, у постељини боје и мириса јоргована. Ту боју и тај 
мирис сам одувек волела. ваљда као далеки ехо пријатног 
сећања на најраније детињство и на дрво јоргована које је 
давно, давно било засађено испред породичне куће. Запра-
во, то стабло је творило више засађених садница јоргована 
лила боје донетих из аустрије које су током времена расле 
и преплитале се и најпосле обликовале једно лепо и чудно 
природно уметничко дело, дрво јоргована са удубљењем на 
једној његовој страни. Довољно велико удубљење да се са 
својих три, четири године, сакријем у њему од изненадне 
летње кише или ситног округлог града, који је попут би-
сера падао на дечје главе са неба и којег смо, из милоште, 
звали циганчићи! У његовом стаблу и поред њега, осветље-
на Сунцем и често напудерисана прашином, играла сам се 
једноставним гуменим играчкама и бордо-златним метал-
ним кутијама за зачине. Ту сам пекла округле колачиће од 
блата и украшавала их откинутим цветићима минђушице, 
камилице и маслачка. Удисала сам дубоко тај нежни и све-
жи мирис јоргована када процвета у пролеће, зарањујући 
дубоко носићем у цветни грозд, замишљајући да урањам у 
грозд плавог грожђа! Правила сам ту и салату од хајдучке 
траве (живовлака), боквице и зеља. Качила зреле црвене 
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трешње спојене петељком на уши као наушнице. Скидала 
досадне бодљикаве чичке љубичастих цветова који би ми 
се качили на одећу док сам трчкарала по стазама маријева. 
Јела сам ту из крила сочне црне дудиње из ујаковог дво-
ришта. Радовала сам се унапред њиховом слатком прскању 
на мојим непцима док сам их купила са тла, успут остајав-
ши умазана соком, који се брзо сушио на мојим уснама, од 
понеке коју бих на брзину стрпала у уста! Поливала сам ту 
водом од коприва ожарене делове коже. Сушила коштице 
поједених кајсија да бих их касније разбијала попут ораха 
и јела њихову нутрину која је имала укус бадема. Нешто 
старија, са пет, шест година, са својим другарицама, на сла-
башној дрвеној гајбици, покушавала сам, ту поред јоргова-
на, да продам пролазницима свеже справљену лимунаду из 
стакленог бокала. Ретки пролазници, углавном мештани и 
комшије, гледали су нас у чуду и неверици и никоме није 
падало на памет да купи ту слатку лимунаду. и да се њоме 
окрепи. За то време било је то, мало је рећи, врло необично, 
поготово за наше мало маријево! (а у ствари смо имали све 
што нам је било потребно, школу, цркву, колонијал-продав-
ницу, кафану, неколико калдрмисаних улица, шуму, баште, 
винограде и воћњаке, чика андру који је намештао људима 
кости када би се повредили и баба Дуну – циганку која 
им је вадила бубе из главе! ) Нама деци је било чудно како 
ти људи који пролазе калдрмом, те наше комшије и рођа-
ци, не желе да се освеже соком који су справиле и (додуше 
претерано) зашећериле дечје руке! циције! Чудаци! а да 
су били осетљивији и дарежљивији купили бисмо за нас 
много великих слатких зелених и гумених жаба и танких 
чоколадних дуката у златном омоту у колонијал-продав-
ници (тако смо је звали јер сте у њој могли да купите и 
брашно и шећер и бразилску кафу на меру, а чак и конац, 
вуницу, платно за постељину или можда шољице за кафу) 
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која је била десетак метара ниже низ пут! Укућани су нас 
храбрили својим динарима, пили су млаку лимунаду иако 
нису ни били жедни! оставили су нам потом звецкави но-
вац да поносно премећемо из руке у руку. За тај „зарађе-
ни” новац је свака од нас купила по једну гумену жабу и 
нешто свилених бомбона! Како смо само уживале у звуку 
сјајне металне лопатице којом је продавац вадио бомбоне 
из стаклене тегле и смештао их у грубу смеђу папирну кесу, 
а бале су нам нестрпљиво запоседале кутове усана! и онда, 
намирене, опет у трк, у машту и одрастање, у истраживање, 
преко потока, па у Даниловића крај! Каква времена…

Помиловала сам остављено тело последњи пут. Доди-
ривала сам ту драгу, прилично смежурану кожу на рукама 
алабастер боје, загладила сам обрве, вазда због нестрпљи-
вости, никада до краја како ваља уобличене, образе, браду, 
дугачак, попут лабудовог, врат, врапчије ситно тело… На 
лицу је остао осмех, благи, тек назирући, на углу усана и 
лавља бора на челу. За трен сам била у осећању које у жи-
воту зовемо сузе радоснице, но, ваистину, само за трен! 
ослобођена карме, одмах сам се запутила да обиђем сва ме-
ста на којима сам била током ове инкарнације. Такав је био 
обичај за тек ослобођене душе, нешто као традиција која се 
поштује! ваља кренути на пут, зове ме бесплатно крстарење 
и шуњање по познатим топонимима!!! То необично волим 
и то значи да ћу обићи добар део земаљске кугле! Пре тога 
ћу наравно бити на Славиној, то јест сопственој сахрани, 
додуше невидљива за присутне. омирисаћу канапее, гиба-
ницу, пите и питице, месо на роштиљу, шарену руску салату 
и свакојаке сластице које ће бити послужене након спрово-
да. Биће занимљиво посматрати лица свих тих драгих осо-
ба, пријатеља и осталих. Кришом им додиривати рамена! 
Неке засигурно нећу препознати нити знати ко су и шта су 
били у мом животу. вероватно ништа. Доћи ће да виде и 
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буду виђени, па макар то било и опело. и нека! За живота 
сам одредила како ће и од ког материјала бити направљен 
споменик, то неће бити изненађење. Бели мермер имаће, 
наравно, уклесано срце и анђела на себи! Поред споменика 
биће велика мермерна посуда за цвеће! око гробнице треба 
да буду засађени босиљак, рузмарин, нана, старинска ми-
рисна ружа пузавица! 

* овде морам да накратко застанем и објасним некима мо-
жда нејасноћу у мојим сведочењима када у причи помињем 
маријево и Београд! маријево је до почетка првог светског 
рата било мало, слатко, ушушкано, енглеског типа, село. Ту 
на једва километар ваздушном линијом до Булевара краља 
александра. међутим, децу су маријевке, чије су то поро-
дице могле новчано да приуште, рађале у престоничким 
болницама или у приватним ординацијама код угледних 
гинеколога, на пример др Зелића преко пута Каленићеве 
пијаце. Понекад су деца и крштавана у другим црквама 
ван малог маријева, рецимо мој деда је крштен у црквици 
близу Булевара краља александра јер је његов крсни кум 
становао ту у близини! и тако се у изјавама, да се не би од 
Кулина бана причало, а много се памтило, почело изједна-
чавати, маријево и Београд… Боже, како нестварно звуче 
неке приче којих сам се наслушала! Прадеда је памтио да 
су се свиње чувале, када је он био „дјечарац”, тамо где данас 
стамено, близу најужег центра Београда, стоји црква светог 
марка! мени је онда остајало само да замишљам како је то 
све изгледало, на пример у пролеће, када акације процветају 
и сунчано је, а како у јесен када сипи киша и прави обилато 
блато.

моја ослобођена душа поново лети!!! вау! Прелетела сам 
еуфорично своје бивше имање више пута и из више пра-
ваца. Боже, каква слобода и задовољство! Бескрајан мир и 
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страст у исто време… Додиривала сам врхове јела и борова, 
бујне латице дивних ружа старих сорти и дахом покретала 
лишће леске и ораха. ових четрдесет дана, колико добије-
мо пре него што се вратимо свом правом дому, заиста је 
било неопходно. Као стресање мрвица хлеба и колача из 
крила, заосталих у њему након доброг, опуштеног ручка с 
пријатељима. Добро ћу их искористити и све, као радозна-
ло паче, још једном додирнути и погледати. Ко зна када ћу 
следећи пут бити овде. ах, била сам невероватно везана 
за овај проживљени живот и драгу Земљу. Још увек сам се 
одлично сећала физичких сензација те везаности. Као када 
неко осећа ампутирану руку или ногу и заклео би се да су 
ту, а њих нема. Пожелела сам да се вратим у своје остављено 
физичко тело, недостајало ми је, наше раздвајање је било 
свеже, а знала сам да је то неприхватљиво и немогуће. На-
кон четрдесет дана нестаће сећање на протекле године на 
Земљи. Једино тако се може наставити даље усавршавање 
душе. Пре тога, не могу, а да не урадим још неке ствари. Пре 
него ми избришу сећања на овај нетом проживљени живот, 
желим да учиним још нешто за своју кћи! ох, мој Боже, без 
обзира на све преживљене боли, патње, непријатности у 
њему, Живот је био тако леп! 
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КЋИ, НАКОН МАЈЧИНЕ СМРТИ,  
САДАШЊОСТ

ИМАЊЕ СЕ НАЛАЗИ у срцу шумадије, на ободу једног села, 
негде између Крагујевца и Јагодине. Све у свему, ту су три, 
четири хектара површине на врху и падини једног брега, 
ливаде траве и детелине са воћњаком и омањом органском 
баштом. окружено је и прошарано листопадно-четинар-
ском шумом. До куће, дрвене и монтажне, са фасадом од пе-
чене цигле, која има поткровље и велики наткривени трем, 
долази се са асфалтног пута, најпре кроз високу гвоздену 
капију са флоралним мотивима, а онда вијугавом пошљун-
чаном стазом. Са трема те куће се пружа поглед на добар 
део шумадије, њена зелена брда и долине. Први утисак је 
да ту живи последњи романтик на овом свету и да се тога 
не стиди, напротив! Пре него што позвоните о велико ме-
сингано звоно, поглед ће вам задржати груби камени камин 
који смо ложили свежих пролећних и јесењих дана и резба-
рена клупа за њихање, препуна везених памучних и лане-
них јастука. Како се ту слатко дремало и сањарило! мама је 
низ година, још као студенткиња, читала немачки часопис 
за уређење кућа и културу становања Schöner Wohnen, а ка-
сније и неке италијанске и француске часописе са истом 
материјом и одатле је, урањајући у дивно осмишљене пред-
логе архитеката и ентеријериста, пејзажних архитеката, на-
равно, поред своје урођене маштовитости, креативности и 
потребе за удобношћу, једноставношћу и лепотом, црпeла 
неке идеје које је применила баш на овом имању! Кућу су, 
од тла до црепа, обавијали бршљан и орлови нокти. испред 
трема шепурило се неколико ретких енглеских ружа, бујних 
и раскошних латица. мирисно и цветно! 
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Ушла сам у кућу, као да у њу улазим први пут… а уну-
трашњост те куће?! Након што уђете кроз стаклена врата 
у раму од масивног дрвета, на којима је било закачено ве-
лико дрвено, руком обојено срце, унутра бисте наишли 
на мешавину модерних апарата и технике, удобног, што 
модерног што стилског намештаја са примесом рустич-
ног, ја бих рекла божићног уређења дома. моја мајка је 
желела да кућа њених снова буде пространа, са што је 
могуће мање намештаја, светла, прозрачна, пријатна и да 
шири утисак божићног расположења чак и лети! а тако 
сам се и ја осећала док сам ходала кроз све те просторије 
у приземљу и поткровљу и на сваком другом-трећем ко-
раку додиривала слике, иконе, анђеле и анђелчиће од др-
вета и керамике. У приземљу су биле кухиња, трпезарија, 
дневно-радна соба са мермерним камином и купатило, 
у поткровљу три омање спаваће собе, цела соба као гар-
деробер и још једно купатило. из трпезарије се силази-
ло у стаклену башту у којој је био и мањи базен обложен 
тиркизним плочицама. одатле се, пак, излазило право на 
травњак и део од неколико квадратних метара, испуњан 
жућкастим песком. Ту смо седели, ваљали се или ходали 
боси и повезивали се са мајчицом Земљом. Попут прадеде 
мате који је и у својим позним годинама волео да одрема 
на травњаку испред маријевске куће, просто би се стопио 
са травом и тако одспавао који сат, ми смо се повезива-
ли са Природом ту на теписима траве и песка! мама је 
ту често опуштено седела, зарањала ножне прсте у песак, 
пијуцкала своје вино и посматрала влати траве. Правила 
сам ту, као студенткиња, много пута журке за своје нај-
ближе пријатеље. Ушла сам у своју, а понекад, кад зафали 
места, и гостинску собу и спустила свој кофер. легла сам 
на кревет са својим сећањима. Да се одморим. „My home 
is my castle”, говорила је мама…
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Дошла сам у кућу пуну успомена како бих се довела у ред 
и ублажила бол који ми се попут ласте угнездио у срцу. ма 
колико родитељ био стар, увек својим коначним одласком 
остави бол и празнину за собом. Касније сам, миц по миц, 
ходајући по кући, натерана унутрашњом нервозом, почела 
са слагањем књига и папира којих је ту било у изобиљу. 
Сређивање документације једне познате и успешне жене 
неће бити нимало лак посао, увидела сам брзо. За тај посао 
ће бити потребни месеци приљежног рада. Њена вишеде-
ценијска списатељска каријера била је задивљујућа. Касно 
је, по неким устаљеним схватањима, започела тај рад иако 
је имала одувек, неоспорно, изразити таленат за писање. 
Тек са педесет година живота објавила је, након много пре-
испитивања и перипетија, са врло мало помоћи, а са доста 
ометања и подметања ногу, своју прву књигу. Давно ми је, 
поносно, испричала да је први флеш дара за писање осетила 
у петом разреду основне школе. Тема писменог задатка из 
српског језика била је „Прича једног јесењег листа” и одјед-
ном, вууууш, пред њом је, причала ми је, била права правца-
та јесен, једно михољско лето те године. лист јој је падајући 
на тло у парку, сасушен, златно риђ, са гране, испричао свој 
кратки живот и она га је уредно и са саосећањем преточила 
у школски састав исписан мастилом. Рад је тако пријатно 
изненадио, заправо одушевио, њену професорку српског 
језика, која је иначе своје студије српског језика и књижев-
ности завршила на ломоносов универзитету у москви, да је 
цело одељење извела у двориште и дала једној Зорици, која 
је имала добру дикцију, да га прочита. Професорка је још 
дуго чувала светло плаву вежбанку, надајући се узалудно 
да ће мама објавити нешто за њена живота, да се подичи 
својом ученицом, док је она, филигранских обриса, храбро 
се борећи са животним недаћама, бродила тим својим жи-
вотом, потпуно занемаривши и саму помисао о писању. За 
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њу је то био луксуз! Њен списатељски опус су биле четири 
књиге, њена аутобиографија, два романа и збирка прича 
из маријева, али какве! иначе је заступала тезу и јавно је 
образлагала да писац у животу не би требало да објави 
више од неколико књига јер велика продукција је обрнуто 
пропорционална јачини и значају дела и наравно, она би 
рекла, најпосле, лепоти на папиру изговорених речи. Су-
више разблажена чудотворна есенција губи своја својства. 
Уместо нечега што се обећава, након помпезне рекламе, чи-
таоци добију само наговештај нечега, траг који поседују и 
сами. од детињства је истраживала кроз јаву и кроз снове 
паралелно, дешавале су јој се невероватно страшне и тешке 
ствари које би мало ко поднео, а да се не сломи и разбије у 
парампарчад, а онда и лепе, заслепљујуће, величанствене, 
које би опет мало ко поднео, а да се не погуби и расплине 
у великом свету могућности. од ње сам наследила дар за 
писање, мада га ретко користим, осим за блогове и рад у 
маркетингу, јер ја сам дете дигиталне ере, интернета и Face 
book-а, мада, никад се не зна, никад не реци никад…

Један период нам је био веома тежак. Период од десетак 
година. Невоље су смењивале једна другу у застрашујућем 
ритму. Постојао је и отац, мој тата. Чудно, понекад агре-
сивно створење, дуго добар глумац пред светом, не знам 
како и зашто се уопште удала за њега. До осме године бих 
на тему „моја породица” цртала само њу и мене. Тата је био 
негде на терену или у кафани или на чувеном, више пута 
пресвлаченом троседу, чинило се незаинтересован за нас. 
Када је био ту често смо због њега биле нерасположене и за-
бринуте. мама му је скувала милијарду кафа и дала милион 
таблета кафетина и бруфена против главобоље на коју се 
деценијама жалио, а није одлазио лекару. а, није да нас није 
волео, напротив! имао је, сада знам, ужасан страх од бли-
скости и исказивања емоција, а није желео себе да освести, 
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да то јавно призна и потражи помоћ. Најсрећније смо биле, 
чудно је, али истинито, када би отишао на пут. Тада бисмо 
закључале капијицу, пустиле Блекија из бокса да слободно 
трчи и чува двориште и нас у кући. Наш бели лав, запра-
во лабрадор, завидног родослова, пореклом енглез, који 
је вазда трчао са зубима згњеченом пластичном флашом. 
волео је да спрема флаше за рециклажу, био је то еколошки 
освешћен пас! мама би прала веш, понешто и на руке јер је 
то волела, кувала, прала судове, а онда бисмо причале, пиле 
капућино или мултивитамински чај, она би гласно пустила 
музику, играла уз њу или читала књиге, правила своје to do 
листе или разговарала телефоном са својим другарицама. 
Ја бих висила на интернету или неуморно гледала Fashion 
tv, нешто цртала, сањарила, исецала фотографије одеће са 
најсвежијих модних ревија и качила их на таблу изнад рад-
ног стола. Слобода! волела је да се дружим и спремала је ко-
лаче и сокове мојим гостима, а онда би се, са лаптопом под 
мишком, повукла у своју спаваћу собу да нам не смета. моја 
стена је била она и ја сам се ослањала на ту стену. У шали 
сам је звала мој религиозни фанатик, а она би ме гледала 
тим својим шкорпионским, шареним, продорним очима. 
Ко је хтео могао је да види у тим очима углачани бели камен 
јерусалимских тргова и усковитлани песак јудејске пустиње 
прошаран „деликатним”*, зеленим и сјајним листовима 
маслине! молила се тако као што је удисала ваздух да би 
живела, често, дубоко и на сваком месту. Често би са мном 
изговарала оченаш пред спавање трудећи се да ми призове 
Благослов исто као што ми га је сама безброј пута давала. 
„Благословена и срећна била, кћери моја!” – говорила је. 
Данас ми је та благодат на рамену и носим је са собом кроз 
живот и чувам као велику светињу. испричала ми је једном 
неке своје снове… Mислим да су јој дошли као одговор са, 
за нас, невидљивог, а моћног места, после реке проливених 
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суза, брига свакојаке природе и мора доживљених увреда и 
смицалица које је чула и доживела од многих, па и очеве до-
садне и хировите сестре која нам се стално мешала у живот 
и смишљала увек изнова нове пакости! опет јој је било жао, 
када је она након галопирајуће болести која ју је покосила за 
месец дана, умрла. „Беспотребно је све то било, свако има 
свој живот и уколико не можеш некоме да помогнеш, немој 
ни да му отежаваш, али таква је природа Зла”, објаснила ми 
је моја мајка. Крхка, осетљива, а тако јака је била. Годинама 
унапред је могла да планира своје трпљење! Понекад би, 
баш када би било најтеже, развила своју унутрашњу снагу 
толико да би пакосни и подмукли бежали од снаге њеног 
погледа. Тај, како би рекла, шумадијски пркос и инат, као 
потомак хајдука и ратника, користила је веома ретко. Снага 
њених мисли је била запрепашћујућа, некад је саму себе 
доводила, преиспитујући се шта је и кад погрешно урадила, 
до болести и нових проблема. На себи самој је испробала 
неколико пута ону чувену реченицу – „Пази шта желиш, 
можда ти се оствари!” опраштала је многима и много, опет 
се осећајући некако грешном. Тај део њене личности ми 
је увек био недокучив и нејасан, морам признати. она је 
заправо дисала своју веру.
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МАЈЧИНА ДУША НАКОН СМРТИ,  
НА ИМАЊУ У ШУМАДИЈИ, САДАШЊОСТ

ПОСМАТРАЛА САМ из прикрајка прелепу жену у зрелим 
годинама. моју лану! испод комотне светлосиве тренерке 
назирале су се њене бујне облине. Дугу светлокестењасту 
косу је прикупила у коњски реп и вредно је радила, помера-
ла и брисала бројне слике и предмете по кући. Знам да сам 
често била забринута, понекад веома, за њене изборе и за то 
шта ће и како урадити од свог живота. Брзо је у детињству и 
раној младости мењала своја интересовања и преокупације, 
овлаш се задржавајући на свакој. Били су ту тенис, стрели-
чарство, свирање клавира, бављење фотографијом, грнчар-
ство… Све помало. а тек избор занимања… На свог оца је 
имала потребу да понекад агресивно реагује, исхитрено, 
или да ме жустро пецка неким својим изјавама. а ја, када 
се ухватим нечега, што би се у мом народу рекло, као пијан 
плота, слепац за кобасицу или бик када види црвену боју! 
Радохоличар, често из најбоље намере, угрожава друге! Но, 
све је то било пролазно, попут пролећних киша и ја свом 
чеду ништа не замерам. Све је сада, Богу хвала, како треба, 
несавршено добро и узбудљиво! Проблем је наравно био и у 
мојој потреби да све контролишем, да све заштитим, да све 
урадим да сачувам породицу на начин како је то било опште 
место. Плашила сам се Промене и Самоће. онда, када сам 
схватила да то више не морам, да тако и не треба, да чувам 
кућу без прозора и врата, задржавам ситан песак који клизи 
између раширених прстију, да заиста нема потребе да ми 
неко каже хвала, та зашто би, окренула се коначно себи и 
својим потребама, сетила се своје дубоко потиснуте слобо-
де и креативности, све је лагано кренуло набоље. Као када, 
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рецимо, скинеш вашљиви кожух с леђа или тесне сандале 
с ногу! Још неко време се чешеш или трљаш болно утрнула 
стопала, али знаш да тога више бити неће… осетиш олак-
шање, „неподношљиву лакоћу постојања”… обрисала сам 
нежно, дахом, ћеркине сузе. Стресла се, најежила, помисли-
ла да јој није добро, да је добила температуру. опипала је 
себи чело и дубоко уздахнула. Јутрос, пре него што је стигла 
у нашу кућу на шумадијском имању, одшкринула сам врата 
мог вољеног гардеробера, љубичасто зелену картонску ку-
тију сам померила на саму ивицу једне од полица… У њој 
ће пронаћи моју већ отрцану зелену фасциклу… Рачунам 
на њену радозналост… Заклела се Земља Рају…
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КЋИ, КАСНИЈЕ, ШУМАДИЈСКО ИМАЊЕ, 
САДАШЊОСТ

КУЋУ САМ ДОБРО проветрила, опрала прашњаве ствари, 
обрисала намештај у приземљу. Урадила сам и оно што би 
Слава урадила, упалила сам неколико огромних миришља-
вих свећа и тамјаном из Јерусалима окадила цео простор, 
како бих освежила и очистила ваздух у њему. Најзад, при-
ставила сам себи кафу и села за кухињски шанк. Била сам 
веома уморна, али нисам хтела да идем на спавање. Толико 
успомена и сећања ме је стизало и хватало, горких и слат-
ких. „Чашу меда још нико не попи да је чашом жучи не за-
грчи, чаша жучи иште чашу меда, смијешане најлакше се 
пију!” Колико је жучи било у њеном животу, а тако мало 
меда. Драга мама је често намерно прелазила преко свих 
тешких ствари, непријатности, подметања на послу, бес-
парице, увреда и болести које су јој се дешавале. Нагон за 
преживљавањем и напредовањем, макар и мајушним, био 
јој је приоритет! Бог никада не даје некоме више него што 
може да поднесе, говоре мудри људи. Уколико је то тачно, 
мама је била вредна за десеторо људи! „Погледај”, рекла ми 
је једном давно, а очи су јој мачкасто сјале, показујући на 
искрзану и излизану зелену фасциклу. „Унутра је један мој 
недовршени, неуобличен до краја роман, нагло прекинут. 
Део аутобиографије који сам кукавички изоставила. Не, 
немој сада да га читаш, није време. и немој престрого да 
ми судиш када га једном будеш прочитала, а никако да се 
питаш како је то могуће и на чему је ова жена била те је 
овако нешто написала!? У животу је све могуће! али, уко-
лико ти живот нуди лимун, ти обавезно тражи поморанџе!” 
– насмејала се и шеретским осмехом обасјала наша лица, 




