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Драги Бади,

Чудно је што баш теби пишем. Ти ме 

познајеш од рођења и пред тобом готово и 

да немам тајни. Чак и када покушам неш-

то да сакријем, твој оштри вид и истан-

чани њух досежу до предела где моје мисли 

бораве. Да ниси тако веран друг, могао бих 

се поверити Маши, али нас сада раздваја 

заједничка туга. Сво троје смо вршњаци и 

волимо руски језик, тачније наставника 

Милоша, мада си ти засигурно много ста-

рији и мудрији од нас. Понекад помислим да 

ћеш ме и ти напустити, и одмах ме утеши 

сазнање да нам је тек једанаест година. Ти 

би рекао да су то још увек нејаке године за 

дечака из Завидинца и да преда мном тек 

предстоји живот доброг човека. Али, ти 

који си за собом оставио и Буцу и Адама, 
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своје већ одрасле синове, за Адама могу рећи 

да је и у поодмаклом зрелом добу, уколико се 

то може рећи за пса од шест година, ниси 

више дечак, мада се ни по чему не разликује-

мо. Волимо фудбал, дуге шетње, пецање, лов 

на јеребице, лежање на златастој слами по-

сле жетве и јурцање по селу када нам није 

ни до чега. Мрзимо моје одласке у школу јер 

не желимо да се раздвајамо. Код учитељи-

це си још и могао да се ушуњаш јер је шко-

ла била у селу. Од петог разреда путујем у 

Велико Боњинце и то те озбиљно нервира. 

Ја понекад, признајем, с радошћу одлазим. 

Пре свега, због дружења. Некада је то било 

и због руског језика. О томе сам ти толико 

пута причао... Знао си да ме пажљиво саслу-

шаш. Твоје сузне очи чежњиво су лутале у 

намери да замисле моју нову школу, другове, 

наставкике и часове руског језика. Најтеже 

ти је било кадо смо учили нове речи. Чак се у 

тим приликама и мој деда укључивао. Она-

ко, зналачки... Радио је на грађевини у Русији 

и то нас је заварало да поверујемо како до-

бро говори нама тада страни језик. Нисмо 

се питали да ли је добро чуо, упамтио и  из-
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говорио, учили смо беспоговорно како бисмо 

били у школи бољи од Маше. Касније смо мо-

рали погрешно научено да исправимо и изно-

ва научимо како треба, али су нам тренуци 

откривања дедине неукости у учењу језика 

доносили нападе необузданог смеха смеха. 

Дедине речи су понекад добијале сасвим ново 

значење или смо их проглашавали за смело 

изговорене идеје српско-руске слоге. Деда би 

у тим тренуцима негодовао и јасно би нам 

стављао до знања да се баш тако говори како 

смо од њега чули. Додавао би понекад, у јед-

ва чујном шапату, да је тај наш наставник 

Русију видео само на географској карти или 

телевизијској репортажи и да га због тога 

његово „знање“ не може убедити да он, који 

је окусио мирис руске земље и ваздуха, греши. 

То дедино негодовање није нас спречавало да 

наставнику Милошу верујемо безрезервно. 

Ех, мој Бади, чудно је како се ствари у 

животу брзо промене. Пишем ти на часу 

руског језика. Наставница Дана читавог 

часа покушава да нас нечему научи, док смо 

Маша и ја у сећањима залеђени.

Твој Феђа
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Драги мој Филипо,

Свако твоје слово и уздах између речи 

мени су добро знани...

 Дечаче, живот је то и много ће још дана 

протећи у којима ћеш се борити са растанци-

ма. Они које волимо не одлазе због тога што 

нас више не воле. Сећаш ли се своје родице 

Емине што нас је прошлог лета посетила за 

време распуста и остала са нама све до почет-

ка школске године. Намерно кажем родица 

јер се озбиљно успротивила кад смо је дру-

гарима представили као рођаку из Хрватске. 

Наравно, тако је било само у првим данима 

њеног боравка у Завидинцу. Убрзо се све про-

менило. Млађа дружина, укључујући и тебе, 

из милоште је звала сејом, али си само ти 

био њен млађани братић. Старија наша бра-

тија је Емину ословљавала именом и увек са 



10

неком пријатном топлином у гласу иза које 

се крила чежња за откривањем далеких пре-

дела Хрватске и Книна, одакле је допутова-

ла. А и она је свима знала имена понаособ. 

Била је љубимица и симпатија готово свих 

дечака старијих од седам и млађих од пет-

наест година, а њој је било прошлог лета че-

трнаест година. Елем, шта сам ти хтео рећи... 

Емина је била и моја и твоја љубимица и во-

лели смо је, како се само воле драга бића, до 

неба. Растанак је био болан и са сузама, али 

смо и после њеног одласка наставили да је 

волимо, можда још и јаче јер нас је бол учи-

нила снажнијим. Признајем, мени су најви-

ше недостајали њено насмејано лице и неж-

не руке с пролећним миомирисом љубичи-

це, којима је дуго и нежно гладила моју дугу 

кудраву длаку, задржавајући се увек на мојој 

њушци и у пределу иза уха. Чинило ми се да 

у тим тренуцима летим и да нисам само пас, 

већ верни слуга који би јој с неизмерном љу-

бављу и свој живот могао дати.

Упс! Превише сам се распилавио, мој 

дечаче. Многе године дружења са тобом су 

ме изгледа учиниле сентименталним, а и не 


