


аутор
Маја Пантић

илустратор
Ана Григорјев

Београд II
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– Погледај, Ана, две исте куце!
– Изгледа да су веома паметне. Стоје на сема-
фору као и ми. Као да знају да треба да крену 
кад се упали зелено светло за пешаке.

– Али исте су! Како то?
– Па... тако су се роди-
ле, мислим.



Испред Ане и Луке простирала се широка улица по чијој средини су се кре-
тали трамваји. То је била Немањина улица, која је, преко велике узбрдице, 
водила све до Славије.
– Ау, колика улица! Зар целу треба да је пређемо?
– Да, Лука. Потпуно сам сигурна да треба да идемо Немањином улицом да 
бисмо стигли до Славије.
– И узбрдо је. Тај базен је баш далеко.
– Хајде, успут ћемо видети свашта занимљиво.
– Можда ће куце кренути с нама. Тo би било баш забавно.



Док су чекали да пређу улицу испред зграде Владе, угледали су огромну 
зграду сву у рушевинама. Зграда је била ограђена и зарасла у коров. Била 
је стварно упадљив призор.
– Каква ли је ово рушевина, Ана?
– Мислим да је деда рекао да је то зграда бившег Генералштаба. Разрушена 
је за време бомбардовања.
– Је л' то нешто војно?
– Да, Генералштаб је нешто попут главног војног савета, рекао је деда.
– О, одоше куце! Била си у праву, неће оне с нама!

Када су превалили пола пута узбрдо, видели су зграду на којој је било много 
табли. То им је привукло пажњу, па су застали да прочитају шта на њима пише.
– Изгледа да овде пише „Влада Србије”.
– Не знаш баш тачно шта пише? Па да, читање је тешко – рекао је Лука.
– Није читање тешко, већ је ова табла високо. Пусти куце, оне иду својим путем.
– Видиш да иду нашим путем. Можда хоће да буду наше куце.






