
Oво су моји корени 

  И даље се сећам тренутка вожње колима кроз непрегледну Војвођанску 

равницу, кад ми је било свега 12 или 13 година. Села су се низала, а путеви водили 

кроз места покрај којих нисам успевао да нађем разлику између већ виђених тренутака 

живота и онога што је тек требало да дође. Имао сам осећај да се враћам кући, мада сам 

више од стотину километара био далеко од ње. 

  „У Стапару, скоро ништа није као пре“, са помало забринутости, говорила је 

тетка. Свакако, ја нисам могао да имам слику о томе, јер сам се тамо први пут у животу 

нашао. Ипак, слушао сам је. Кренула је да говори о причама из гостионице у коју су 

бројни трговци, сељаци, и занатлије долазили, не би ли макар на секунд у овом малом 

и заборављеном месту окусили живот. Слушао сам је помно, али нисам могао да 

скренем поглед са дугачких кућа и зидова њихових дворишта у пролазу. „А где је наша 

кућа“, сећам се да сам питао. „Ускоро је. У следећој улици ја мислим.“ Било ми је ту 

нечег изразито чудног. Да, дошао сам на ово непознато место и сад тражим своју кућу. 

Морао сам да се насмејем. Тетка се окренула вероватно да ме упита због чега, али је 

одједном угледала кућу. Изашли смо из кола, пришли јој и откључали катанац 

светлозелене капије. Небо ми је чак личило на ту капију у тренутку. Било је нечега на 

њој. Неке врсте обележја које нисам могао да прочитам. Нечега што је сигурно писало 

и на зидовима, али у том тренутку нисам могао да погледам. У првој соби налазио се 

плакар. То је оно главно чега се сећам. Дуго сам се, када сам остао сам, двоумио да ли 

да га отворим. Нисам знао да ли ми припада, о чему данас вероватно не бих 

размишљао. Нисам га отворио, али сам ипак угледао нешто поред њега. Био је то 

сточић са шиваћом машином. Поред ње се налазила фрула, хартија са неким записаним 

бројевима телефона, и једна мања кутија прелепе шаре. Што је не бих отоврио?  

Унутра су биле породичне слике за које сам био зачуђен да постоје. Не умем да 

објасним зашто, али једноставно јесам. Ко их је ту оставио? Је ли то био мој отац? 

Деда? Прабаба? Не. Нисам то могао да знам. Нити је тетка знала кад сам је бојажљиво 

упитао. Све сам скоро људе на њима препознао. Иако сам знао да их нема, били су ту. 

Живљи него било који лик из филма или књиге, јер прича им је била овде. Управо за 

тим столом, испод те веранде, на тим пољима кукуруза и пшенице. 

Зачуђен тим призором, овај дечак је оставио слике и изашао испред на сунце. 

Појавио се облак и покрио га, те данас могу да видим о коме је била реч. 
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