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U JEDNOM GRADU…

Bио једном један град, у граду кућа под 
великим брестом, а у кући соба с ни-

ским округлим столом. Сања је на њега 
одлагала разне ствари – и убрзо забора-
вљала на њих.

Никог није чудила Сањина заборав-
ност. Стално у покрету, она је увек некуд 
журила.
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Било је толико тога што је покушавала 
да открије. Питала се Сања где то лист, 
ношен ветром, путује, зашто се капљице 
росе преливају у толико боја, како се то 
речи – док си у планини, окружен висо-
ким стенама – претварају у јеку, где ста-
нују песме кад их људи не певају, да ли 
жар-птица из прича које је чула од баке 
доиста има перје што пламти, па је ва-
тра окружује и кад лети…
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Желела је Сања да сазна и где снови 
бораве кад је она будна, како то изгледа 
кад се слика по небу, шта ноћу ради чу-
довиште с хиљаду очију које је нацртала 
у бојанци…

Толика питања тражила су одговоре и 
Сања се трудила да дође до њих.

Без престанка је запиткивала. Бака јој 
је стрпљиво објашњавала оно што ју је 
интересовало, старији брат би најчешће 
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