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Нађа и ја живимо са децом на оном платоу иза 
Црквице где смо летње распусте проводили 

са родитељима мој брат и ја.* Нисмо ни помишљали 
тада да је свет у коме живимо само један круг у ланцу 
бескраја, можда онај најсићушнији, ако занемаримо 
инсекте и птице. И да ће једног дана он добити назив 
„између два рата“ поготову што ће и они, сходно својој 
величини бити названи светским (један, па други), а 
неко време чинило се да је и заборављен израз „по-
следњи“. Тај период заузима непуних двадесет годи-
на, али ће му људи из будућности придавати велики 
значај и ту лежи објашњење за погрешну процену. А 
како ми који у њему живимо процењујемо величину и 
значај и своје сопствено место у њему? Вероватно га 
и не осећамо довољно, једва да му можемо означити 
почетак док се крај још не наслућује. Тако нешто мо-
рао је осећати и грађанин Рима пред сам пад царства. 

Колико ће још трајати, или од којег тренутка по-
чиње наш пад? Да није оног дана када су нам убили 
краља? Јер и ми смо имали краља и краљицу, баш као 
у причи, али без класичног краја. За њих се заиста не 
може рећи да су живели дуго и да су били срећни до 
краја живота.
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Понекад, Нађа се ноћу буди и ослушкује. Она ве-
рује да су зидови куће још настањени гласовима оних 
који су некада у њој живели и којих више нема. Слух јој 
је врло осетљив, па увек пре мене чује непогоду која 
се приближава и доноси кишу. То је добра вест, јер 
она врло брзо заустави ветар. Један део крова, онај 
изнад веранде, покривен је лимом, и већ прве капи 
кише одјекују по њему, а када се умноже све се пре-
твара у злослутно бубњање. Нисмо чак ни сигурни да 
ли је то што чујемо киша или ветар. Али кад престане, 
тишина је тако дубока да се у њој чује још само један 
неусклађени инструмент – Нађино срце.

Једнога дана ћу је одвести да јој покажем тај свет 
којег више нема, нешто налик „Ишчезлом свету“ Кона-
на Дојла – такође на жутој висоравни – само без ди-
носауруса, без птеродактила и других праисторијских 
сподоба… Не треба ни ићи тако далеко, јер се он на-
лази ту на дохват руке, такорећи иза ћошка времена. 
Пошто сваки од њих, некадашњих светова, заузима 
један сегмент у времену и тако надовезан на време 
пређашње креће се према будућем времену које је 
већ приправно и хрли нам у сусрет.

Тако увезани, светови чине онај бескрајно дугачки 
ланац у коме смо ми само једна мајушна карика.

______
* Погледати поруку на крају књиге.
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Из своје куће и књижаре имали смо поглед на 
брдо са старом Кулом која се налази и у грбу 

града. Али Кула не представља само хералдички знак, 
јер се на њу наставља читав низ брда, међусобно по-
везаних и необично налик некој препотопској живо-
тињи која лежи смањујући се у даљини. Тако стварна и 
нимало стилизирана! Од погледа на профил те велике 
звери испружене у равници, са Кулом као круном на 
глави, задрхти срце свакога од нас када се приближа-
ва граду. Било да долазимо возом издалека или само 
из неког места крај пруге, у које смо ишли неким по-
слом или просто да обиђемо рођаке. 

Стазе којима се пењемо на Брег шкрипе под на-
шим ногама. Оне толико светлуцају од лискуна да 
странци који долазе први пут верују понекад да 
овдашње стене садрже злато, и чуде се грађанима што 
га не ископавају, па чак и не примећују, него потпуно 
равнодушни иду горе у своје винограде.

А у ствари, злато и лежи у тим виноградима, у 
грожђу које даје оно чувено вино што се наводно слу-
жило и на царском двору неке старе државе у којој су 
живели наши преци. Можда је то само један од оних 
митова који се везују за свако људско боравиште, јер 
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они су сви слични, а људи их увек поново измишљају, 
причају, ослушкују и помало надограђују. У дугим зим-
ским ноћима, уз свећу и ватру, када није било ни ра-
дија, ни филма, па чак ни књиге. 

А тек наша Кула! Она је инспирација свакоме ко је 
види макар један једини пут. И када је напушта, човек 
осећа неку врсту дуга према њој, било да је у питању 
велики песник или само обични скрибоман. Да не го-
воримо о онима који су у њеној сенци провели рано 
детињство и враћају јој се да по други пут одсањају 
исти сан. 

Живећи на северу, Валтер и Хелга видели су много 
веће и значајније тврђаве од ове. Али Кула је њихово 
прибежиште којег се никада неће одрећи. Повели су 
са собом сина и кћер којима су уши пуне прича о том 
осмом светском чуду.

У подножју су срели господина Милекера који 
окружен својим инструментима нешто истражује. По-
здравили су га, али их он није препознао. И зато се 
питају, помало разочарано, каква је археологија по-
требна да се ископа Атлантида њиховог детињства.

–  Шта, зар је то Кула?
У гласовима младог нараштаја осећа се призвук 

разочарења. Они и не очекују одговор на своје пи-
тање, и не знају чак да ли се оно односи на брдо или 
остатке старе тврђаве на врху. У питању је иста реч, 
али њено значење зависи од тога да ли почиње вели-
ким или малим словом.

–  Зар је то Кула?
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Јесте, то је Кула! Она је увек ту и увек иста, само је 
стварност искривљена.

На падинама Брега стално изложеним сунцу баш-
карили су се виногради, и били велики или мали, увек 
су добро и с љубављу обрађени. Сваки је имао своју 
кућу у којој се боравило лети, па је и за породицу 
скромног књижара какав је био наш отац, постојала 
једна мала вила у сред винограда, на самом платоу иза 
Црквице.

Независно од величине, већина кућа имала је ве-
ранде украшене зеленом резбаријом, исто као капци 
на њиховим прозорима. Изузев једне, колико се сећам, 
која је била потпуно бела, са стубовима налик неком 
грчком храму. А како још нико није видео изблиза ни 
кућу, нити неког од њених становника, око тога су се 
испредале све могуће приче, нарочито међу децом. И 
само њено постојање подразумевало је неку тајну. По-
дигнута на југозападној падини, делимично ушушкана 
међу боровима, својом бљештавом белином она нас 
је изазивала и дражила, али још се нисмо усудили да 
јој приђемо. Можда једног дана…

У том периоду свог живота упознао сам и остале 
куће, почев од Црквице па до Широког Била. Све виле 
на брегу су, попут лађа на мору, носиле женска имена. 
Умилна имена сестара, мајки, дугожељених кћери, по-
некад незаборављених младалачких љубави, господа-
рица великих имања и вечних краљица наших срца. 
Вила Нада, Вила Феђа, Вила Драга, Вила Наталија – за-
тим наследнице нових и богатих индустријских фир-
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ми, понека јунакиња витешких романа, и све чешће 
филмских звезда – Гарбо или Асте Нилзен. 

Ту се и завршава летњи део наше приче. 
Јер ми смо у ствари живели доле у граду, у Двор-

ској улици, надомак цркве у чијој су порти биле и две 
зграде основне школе коју ћемо похађати. Владичан-
ски двор налази се преко пута цркве, окружен вели-
ком металном оградом и велелепним, надалеко чу-
веним парком. „Велелетним“ – исправљао сам одрас-
ле када сам је чуо, јер ми она прва реч није значила 
ништа. У истом окружењу налази се и једна синагога, 
затим две фотографске радње које једна другој нису 
сметале, Фото Мара и Фото Козић-Јовановић. Пред 
њиховим излозима често сам застајао покушавајући 
да препознам лица која сам свакодневно виђао на 
улици. Али отуда су ме гледали помало одбојно, са из-
разом који су попримили док су се спремали за сли-
кање. Било да је у питању осмех или свечана озбиљ-
ност тренутка, све их је повезивао исти мрки тон тог 
времена. Свечано обучене младе породице са својим 
првим дететом, дечак који тера точак, затим други још 
мањи на коњићу, једном од обавезних реквизита који-
ма су радње биле опремљене.

Улазна врата наше куће налазе се преко пута Дво-
ра, мало укосо. Врло висока и прилично уска, са два 
крила и уграђеним плавим стаклом, дебелим и рапа-
вим, додатно заштићена фино изведеним решеткама 
од кованог гвожђа. Од њих један дугачак ходник води 
у дубину дворишта, све до куће у којој смо живели. Ја 
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сам се осећао необично заштићен под дугачким тре-
мом где смо лети обедовали и одакле се од пумпе за 
воду издвајао један танки каналић који је изишао на 
улицу. На спољној страни до улице, а поред књижаре, 
налазила се само једна соба – мамин салон, повезан 
са радњом невидљивим тапетним вратима. Недељом, 
када се није радило, као и увече, на улаз и излог књи-
жаре спуштали смо по један велики метални роло. 
Оба та ролоа биће једнога дана, после драматичних 
догађаја, заувек спуштена. Али више од њих, и када 
будем далеко, у свести ће ми остати урезана врата са 
плавим стаклом које је, попут светионика, имало спо-
собност да шаље светлост на даљину, било да је у пи-
тању време или простор, мада су им дрвени делови 
одавно необојени или сасвим сљуштени. То је случај 
са готово сваким вратима моје младости, као да их је 
снимио неки немарни редитељ који бирајући објекте 
за филм, уместо лепих, умивених грађанских кућа, у 
којима се радња збива, налази некакве руине, занема-
рујући протекло време, онај немилосрдни зуб што је 
са њих скинуо боју и малтер или извалио понеку опе-
ку. 

Још када сам навршио пет година родитељи су ме 
пуштали на улицу, без неког посебног надзора, само 
да се тротоаром провозам на малом дечијем трици-
клу.

– Зашто не, говорио је тата, јесте да је леп мали 
дечко, али не баш толико да га украду чергари! И нема 
их у нашој улици. 
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То о чергарима била је само породична шала која 
је понекад добро служила да смири децу пред спа-
вање.  „Ако не будеш добар, даћемо те чергарима да те 
однесу у својој великој шареној торби.“ Ја у то нисам 
поверовао, све до часа када сам, већ одрастао, код 
Сервантеса у „Узоритим новелама“, открио да су многе 
од тих прича о украденој деци засноване на стварно-
сти. Макар тамо, у далекој Шпанији, а може бити да је 
и у нашој некадашњој градској штампи било је вести 
о томе. 

И док сам стајао на свом омиљеном месту, загле-
дан у препуни излог Фото Мара студија, поред слика 
окачених по свим зидовима, велико стакло одражава-
ло је и слику улице иза мојих леђа. Преко пута, испред 
луксузне радње са обућом Бата, један црнпурасти 
дечак, само мало старији од мене, управо је отварао 
своју „радњу за чишћење обуће“. Пролазници се нису 
баш много заустављали да им угланца ципеле, али ја 
сам се готово свакодневно дивио његовом умећу. Ра-
дио је истовремено са две четке, изводећи покрете 
правог мађионичара. 

Истински саобраћај одвијао се на коловозу иза 
мојих леђа – запрежна кола, црни фијакери који су 
превозили путнике до железничке станице и назад 
у град, али такође и неколико аутомобила које су во-
зили локални индустријалци. Све се то безуспешно 
котрљало уз шкрипање, звук трубе, завијање сирене, 
до тренутка када сам пред нашим улазом приметио 
црни фијакер са спуштеним кровом. Моја мајка обу-
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чена за пут управо се спремала да се попне у тајан-
ствену кочију, а за њом је ишао тата с једним малим 
кофером у руци. Пре тога успео сам да видим како 
је чврсто загрлила мог старијег брата, да би се затим 
осврнула около као да још нешто тражи погледом. 
Мора да сам у том часу интуитивно схватио шта се 
догађа. И тако мали, био сам суочен са породичном 
завереничком групом. Не, није била у питању отмица, 
из њихових међусобних погледа ја сам прочитао да ме 
мама напушта, као што сам се прибојавао у свакој при-
лици када сам био непослушан. Али нисам веровао да 
то чини сопственом вољом – мора бити да је и она по-
стала жртва неке драме, коју нисам баш разумео. Само 
сам осетио да је одвлачи торнадо, нека велика снежна 
белина која ју је зачас усисала у далеке и непознате 
словеначке планине, а њено место међу нама остави-
ла потпуно празним.

Али док ме је држала привијеног уза се, ја сам се 
свом снагом једног петогодишњака ухватио за велико 
бело дугме на њеном плавом пролећном капуту, сте-
гао га и задржао у шаци. Сачувао сам то сјајно дугме у 
некој кутији и оно ће заувек блистати као велики дра-
гуљ, највеће благо које сам у животу поседовао.
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Убрзо је из оне велике снежне даљине стигло 
мамино писмо.

Још сам био прилично заостао за старијим братом 
који је научио да чита већ у петој години. Ја сам био у 
стању једино да препознам мамин лепи рукопис, али 
сам је ипак пронашао на малој фотографији, у групи 
гостију која је позирала на снегу испред зграде сана-
торијума. На прочељу велике куће са китњастим заба-
тима, познатог алпског типа, било је написано и неко 
име. Не зграде, него оног чаробног брега чувеног по 
томе што људима враћа здравље. Мој брат га је одмах 
прочитао наглас:  „Тополчица“. Мамина сићушна фигу-
ра била је у контрасту са снежном позадином, и ја сам 
на трен ухватио тај забринути, готово преклињући по-
глед. Стегнутог срца, покушао сам да задржим њену 
пажњу, али поглед је расејано прешао преко мене и 
одлутао у даљину. Срце ми се смрзло. Као да је сама 
снежна краљица заробила маму и држала је у свом 
ле де ном дворцу. Сваке вечери, уместо молитве, сми
шљао сам разне начине да је отуда избавим.

Кажу да у детињству време пролази споро, зато 
што су му молекули разређени. Налик оним позлаће-
ним, што лебде у простору којим се на старим сликама 
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крећу анђели. Али ако неког чекате, та супстанца се 
згрушава и почиње да вас дави у грлу као неко гње-
цаво тесто.

Тата се показао посебно нежним у том периоду. 
Сваке вечери смишљао је нове приче за спавање, и 
то само оне са срећним крајем. А једне ноћи чак је 
провалио у мамин закључани креденац како би нам 
пре Божића отворио теглу са компотом од крушака. 
Али то више није било довољно и мој велики брат, 
као узгред, први пут је поменуо Дубоки Дол – место 
у коме је живела мамина млађа сестра. Ада ми је при-
чао да и тамо, у тетиној варошици постоји брег сличан 
нашем, али знатно мањи, са виноградима и воћкама, 
са земљом нешто другачијег састава. И да сваки вино-
град има сопствену кућицу са дрвеном верандом, али 
необојеном и посивелом од времена. Једном речју, 
деловали су као сиромашни рођаци наших винограда 
на брегу. То и није био брег, него лесна зараван у којој 
живе троглодити, остаци неког давног племена које је 
у жутој земљи издубило ходнике и направило обита-
валишта у којима проводи свој подземни живот и дан 
данас. Паралелно са овим светом на површини, који 
је обасјан сунцем и покривен виноградима! А једнога 
дана када у књижару стигне „Ишчезли свет“, биће по-
тпуно природно да нашој висоравни припојимо и тај 
нови посед.

И ту већ долази до рачвања, па код разних при-
поведача настају и различите митологије. Адине при-
че о троглодитима, затим оне друге које настају у ви-
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ноградским кућицама и моје маштарије о лапоту. На 
једном истом месту, на обичној школској табли, под 
руком моје тете зачета је та необична прича о Црвен-
капи и лапоту – наизглед два сижеа који се међусобно 
искључују. Настао у неким давним временима, лапот 
је био чудан, можда милосрдан, а можда немилоср-
дан начин елиминисања старих особа. Ја сам уобра-
зио да је Црвенкапина посета баки само реликт тог 
давног доба, и без обзира што се Црвенкапица тако 
помно брине о њој и носи у шуму печено пиле, корпу 
с колачима… Уосталом, прича и није настала у мојој 
глави, него под вештом тетином руком, исто као оне 
најлепше и најотровније црвене печурке.
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Моја тета била је учитељица и сва деца су је 
звала „госпојица Олга“. Често ме је водила са 

собом у школу и смештала са неким дечачићем у клу-
пу. Од свега ја сам највише волео часове цртања, када 
је доносила разнобојне креде и њима цртала на табли 
неку причу, а деца је прецртавала у своје цртанке. 

Црвенкапа је пружала највеће могућности тетиној 
вештини. За кратко време табла би до последњег сан-
тиметра била испуњена. За стабла дрвећа, живописна 
и чворновата, користили смо браон и зелену креду, а 
цвеће дуж стазе било је разнобојно. Ја сам најрадије 
цртао црвене печурке са белим туфнама, оне отровне, 
како је говорила млада учитељица. Опаснији од њих 
био је само вук чија је њушка вирила иза једног стабла.

У почетку је тета живела у „учитељском стану“, како 
су га звали, крај саме школе. И то је трајало кратко, 
само док није срела свог „принца не белом коњу“. За-
чудо, тај сусрет се догодио тек крајем прве године ње-
ног службовања, у врло романтичним околностима. 
Необично је то што је и младић био из ове варошице, 
а да га није раније упознала. Она је то приписивала 
неком закону мимоилажења, који каже да две особе 
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могу провести у истом месту и годину дана, па чак и 
читав живот, а да се никада не сусретну. У варошици 
као што је ова! 

Закон мимоилажења? Верујем да га је сама измис-
лила. Тај сусрет ће се одиграти у једном необичном 
возу. Међу сметовима, на снежној ветрометини, на 
домак учмале варошице у којој је живела већ годи-
ну дана. Али то је био само почетак романсе. Када се 
удала, тета је прешла у кућу на почетку главне улице 
испод велике лесне заравни. Кућа с торњићем, каквих 
је било и у нашем граду, освојила је на препад моје 
дечје срце. Саграђена изнад потока, са мостићем који 
је водио до ње, била је ближа некој макети него ствар-
ности. Али на мене је деловала величанствено. 

Застао сам на мостићу и запитао:
– Тето, чији је ово замак?
– Па наш, душо – говорила је.
Она је такође волела „замак“ и одмах је у дворишту 

почела припреме за цветњак о коме је дуго сањала. 
Гајила је само одабране врсте. Најдражи су јој били 
бели крин који је опојно мирисао почетком лета, за 
Духове, и царска круна чији се црвени венчић отва-
рао још пре Ускрса.

Свако јутро одлазила је главном улицом до школе, 
танка у свом тегет мантилу, а ја сам је пратио у крат-
ким панталонама и доколеницама. Дуж улице био је 
засађен дрворед багремова и липа, са стаблима уред-
но окреченим у пролеће. Врло брзо сам упознао куће 
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крај којих смо пролазили и њихове становнике. И ве-
лики сиви млин на углу, где ћемо касније долазити да 
се купамо у базену са топлом водом. 

Бележникова кућа са бело обојеним прозором у 
коме је стајао велики суд од мајолике са цикламама 
што је их је бележник набавио за своју госпођу ко зна 
од куд. У подне кад смо се враћали кући, госпођа је, 
наслоњена на прозор с цикламама чекала мужа на 
ручак.

Али прави цветни дани одавно су прохујали кроз 
Дубоки Дол, о њима је само могло да се прича и те при-
че већ су звучале као бајка. О младој и лепој краљици 
која је пролазила главном улицом на путу у свој родни 
крај. Баш у то време је њен званични портрет радио 
славни портретиста који је умео да поласка женској 
лепоти. На слици краљица носи круну, а очи су јој за-
ливене небески плавом бојом. У Долу би волели да 
виде круну на њеној глави, али она је овде није носи-
ла, само лепршаве хаљине пастелних боја. Пред шко-
лом би је дочекале учитељице са групом деце која су 
певала песме из њеног завичаја. Српске девојчице у 
својим најлепшим хаљинама, румунске у везеној на-
родној ношњи. Затим је краљица у отвореном аутомо-
билу настављала главном улицом.

 Мушкарци су овде вредни, за обављање свако-
дневних послова они преко одеће носе плаве плат-
нене кецеље. За ову прилику их скидају, као и своје 
шешире и шубаре које држе у рукама. 
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Младе жене пред краљичин аутомобил бацају 
цвеће које у њиховим баштама расте заједно са по-
врћем – у мају руже, у јуну шебој и крин, у јулу велике 
беле раде. Али срећа је крхка и ломљива. За краљицу 
траје само до 1934. Од тада она носи само црнину, а 
небеско плаветнило из њених очију полако ишчезава 
и прелази у сиво.




