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ГЛАСОВИ

Ни ко ла По по вић

КО РИ ЈАН ДЕР У УЛИ ЦИ АН ДРА ШИ
По ре ђа не од ве ће ка ма њој, као књи ге у ма на стир ској би бли о те ци. Ме ди те ран ске 

тра ве – ти ми јан, ма јо ран, бо си љак, ру жма рин, уз њих естра гон, свој ствен ма ђар ској 
ку хи њи, ре зак и опор, зо ву га: змиј ска тра ва. На ме за ни ну згра де у Ули ци Ан дра ши, 
ве ли ком бу ле ва ру пе штан ском, сва ко је би ље у сак си ји, на про пу кли ни све тла што 
про ла зи кроз про зор на лик на брод ско ок но, ра сло сво јим да хом. 

Во ди нас уз ви ју га во сте пе ни ште га зда ри ца ста на, же на ома ле на, шту ре ре чи али 
пред у сре тљи ва. Тек ус пут, из ме ђу на по ме на о бој ле ру и бра ви, умет не ко ју о згра ди 
и ње ним ста на ри ма. Сад, пред ми ри сним тра ва ма, ка же: – Ми ри ше би ље пред Ве ро-
ни ки ним вра ти ма. 

Ве ру јем јој на реч јер већ ме се ци ма, по сле ви ру са што по кру ни но си име, не мам 
чу ла ми ри са.

– Ако ме пи таш као док то ра: вра ти ће се, или се не ће вра ти ти. При ја тељ ски, не знам 
шта да ти ка жем. Узми ци мет, ка ран фи лић, на ђи до брог иран ског ша фра на, уди ши за-
тво ре них очи ју и број два де сет се кун ди – та ко ми, ком пју тер ском ве зом, го во ри глас 
из да љи не, беј рут ски док тор Ја сер Хут, а ти тра му ше рет ски брк.

– Пиј ро зе ви но, ци тру сно и све же, оно бу ди зна не и не зна не ва ле ре; док се не вра ти 
њух, от пи јај по ла ко као не ки со ме ли јер по се ћа њу. Уо ста лом, ма ње пиј, а ви ше пи ши 
– то чи са ве те до бри, пе штан ски бар мен Ма ти јаш. 

Мо жда ћу – по ми шљам, и об но ви ти чу ло но вим је ли ма и та нин ским пре ли ви ма, 
ов де, у ве ли ком пе штан ском бу ле ва ру на чи јој се вре ли ни то пи и про ди ре у но сни це 
пра ши на ау то мо бил ских гу ма, ма шин ског уља и го ри ва град ског. Овај је бу ле вар сав 
ко шни ца зву ко ва, ми ри са, сли ка. 

* * *

Гле да ју ћи из ман сар де на ше: ви јет нам ски ре сто ран, из ко јег до пи ре ја ки траг се-
за мо вог уља и со са од со је. Да ље: зе ле ни ир ски паб са ли ко ви ма па ту ља ка око се риф-
них сло ва, па курд ски ке баб, вр ти се по ва здан уви јен као тур бан, а кад пр ва ва тра 
опр љи ме со, за ми ри ше бу ле вар на ори јент: су мак, ку мин, анис. 

Уз грил је про дав ни ца ду ва на и ал ко хо ла, сва из ле пље на на леп ни ца ма о сни же њи ма, 
крај ње секс-шоп, у из ло гу цр но и љу би ча сто ру бље, и ре де ни ци ша ре них кон до ма. 
По ред, тај ланд ска ма са жа и мо тел са нео н ским зна ком фла мин га, пла ме не пти це. Иду-
ћи низ бу ле вар: ју ве лир ни ца и књи жа ра ла тин ског име на, пар фи ме ри ја са са тен ском 
тка ни ном и бо цом пар фе ма у из ло гу. 

Све га ов де има и пре то пи ло се јед но у дру го, као у ка зан ском је лу. Ми ле бу ле ва ром 
сто пе љу ди и точ ко ви. Ни бо лест, ни при ча о њој, не мо же за у ста ви ти жи вот ве ле гра да. 
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Сва ко овим бу ле ва ром мо ра про ћи. И би зни сме ни са ко жним та шна ма и ба у штел ци 
са ло па та ма и пла стич ним жу тим шле мо ви ма, и пи јан ци и кло ша ри и сви згу би да ни 
град ски очвр сли на бо лест и за ра зу. 

Но ћу, гре ју се уз шах то ве и зи до ве ку ћа бес кућ ни ци, на сво јим кар тон ским ле жа је-
ви ма. Усред но ћи рас те ра их не кад по ли циј ска си ре на, али већ с ју тар њим зра ка ма и 
пр вим пти ца ма из ми ле опет. Град и ње го ву ду шу чи не љу ди од сва ке па стве.

Уми не вре ва тек усред но ћи, али и тад пре ки не крат ку ти ши ну то пот трам ва ја ко ји 
се сви ја и ис пра вља као ду га жу та гу се ни ца; ви де се гру пе си лу е та, вра ћа ју се из бур не 
но ћи, иду да ље још, тра же где је отво ре но, а зна ју да ће би ти, јер Пе шта ва зда жи ви. 
Ово је, ка жу Пе штан ци, сун ча на стра на гра да, све пул си ра и плам ти, ту су кон цер ти, 
из ло жбе, кеј пре пун до га ђа ја. Бу дим ци, на то, да је бу дим ска стра на ти ха, се но ви та, 
бо ље се спа ва, а ко ме је до ка фан ског раз го во ра и пе сме, ла ко ће пре ћи не ки од ду-
нав ских мо сто ва. 

Та ко је са гра до ви ма. Има ју све тлу и се но ви ту стра ну. И та ко, о зву ци ма и ти ши на-
ма, све тлу и се ни, о две ма оба ла ма дво и ме ног гра да, го во ре Бу дим пе штан ци. Го во ре 
ма ло јед ни дру ги ма, али ви ше оном што до ла зи да на крат ко или ду же спу сти си дро, 
ње му је све не по зна то, но во, слат ко као не про ба на хра на но во ро ђен че ту, а нек мо ли 
град про стран као ње го ва ре ка. Ко ме је до ти ши не, ве ле пут ни ци жељ ни но вог гра да 
и до жи вља ја, не ка иде на мо ре, на оке ан.

* * *

Но си ве ли ка ули ца име по гро фу Ђу ли Ан дра ши ју, али то ни је Ма ти јаш, онај бар мен 
из на ше при че, ни ти гроф-пу сто лов из ро ма на, већ чо век од ве ли ких зе маљ ских по-
сло ва, ми ни стар вањ ских де ла ве ли ког Ау стро у гар ског цар ства и пре ми јер Ма ђар ске. 
О то ме, на ћи ће ше тач за пис на пло чи, ви де ти би сту са два че тво ро ци фре на бро ја, 
или про чи та ти би о гра фи ју с екра на. 

По ре де бу ле вар с њу јор шким и па ри ским, а ма ђар ског гро фа чи је име зву чи као 
шум ли шћа, с дру гим ва жним лич но сти ма европ ске исто ри је. Мо же се, ки ло ме три ма 
овог бу ле ва ра, хо да ју ћи или из трам ва ја, до ма шта ти и Па риз и Њу јорк и ка ква дру га 
ме тро по ла, јер са зда њи ма и бу ле ва ри ма је као с је ли ма – осно ва је иста, до да ју се 
укра си и за чи ни. Ка ме на сле ме на бу ле вар ских ку ћа др же гри фо ни и ко ло си, а у ни ше 
бу де сме штен ла вић, ви тез с ма чем, кри ла ти коњ, или ан ђео с вин ским чо ко ти ма. 

На на шој пе штан ској згра ди не ма укра са, све је ов де не у пад но и ти хо, њен је жи вот 
сав уну тар њи, а на ме за ни ну с ми ри сним би љем, сва ко за ста не да по вра ти дах. Има 
ка ве зни лифт на лик на оне из кри ми-фил мо ва, на че лич ним вра ти ма већ да ни ма сто ји 
нат пис, са мо на ма ђар ском, ду гу ља стим сло ви ма, као је лов ник на ма сли на стој ре сто-
ран ској та бли. 

* * *

До ве зао нас је с ае ро дро ма так си ста по име ну Адам, ка же да је то ов де че сто име; 
го во рио је на сво ме, ма ђар ском је зи ку, си ло ви том и ва тре ном као но мад ска ко њи ца, 
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уме ћу ћи тек по не ку ен гле ску реч, ди зао је па лац и по на вљао „океј“ хва ле ћи са да шњу 
власт. Ву као је цр ту по сјај ној пла сти ци ау то мо би ла, уда рао по но си то дла ном по пр-
си ма и зе ле но-цр ве ној ко шу љи. 

Ћу та ли смо, ома мље ни од пу та, као што ћу ти гост што тек упло вља ва у град, пу шта-
ју ћи да га пр ве сли ке и го вор што чу је но се као ле лу ја ви те пих из ис точ њач ке бај ке. 

Ра ши рио је так си ста, име на по пр вом чо ве ку, ма пу на мо бил ном те ле фо ну, упро у 
ду гу ља сту ли ни ју Ура ла, раз ми цао, уве ћа вао и сма њи вао пла нин ске и до лин ске пре-
де ле као да у сво је ду лу ме ула зи. Он да је, пр сти ма опо на ша ју ћи га лоп, пре ва лио Урал, 
Кав каз и Па но ни ју, и нај по сле опет дла ном уда рио се у гру ди, по ка зу ју ћи нам сли ку 
сво је ку ће, усред шу ма ра ка и ви но гра да, два де сет ки ло ме та ра од Пе ште. 

Би ће на њој по сла, ка же, али ево, ту је жи ви ца од шим ши ра и ни ска ста бла кај си ја 
за ви је на у је сен као но га ра ње ни ка. Пред га ра жом сто за те нис, ро штиљ за ва тру од 
ви но вог ли шћа. На сли ци дво је де це у фуд бал ским дре со ви ма и же на, пла ва, пе га ва, 
бре ме ни та. У вр ту му ра сте још и шљи ва, на ма ђар ском је: szli va . Не зна мо је зик, али 
сва ка је реч ја сна: од ње ће пра ви ти пек мез што ре зи а чу ва слат ко ћу воћ ног ме са. 

Кли мам, а кло не ми гла ва од пу та. Од при че о по ли ти ци, го ста чу ва ју до бри оби-
ча ји, а још ви ше плашт не зна ња. Адам је нај пре чо век од за на та, пра ви так си ста, унео 
је на ше ко фе ре, те шке, но си се увек и по треб но и не по треб но – ау то сто ји с упа ље ним 
ми гав ци ма на бу ле ва ру пе штан ском. 

Пао ми на ум до бри Беј ру ћа нин, так си ста Ха лил, мо жда и сад во зи ка ли бан ском 
ју гу, љу ља се тро бој ка на шо фер шајб ни, ле лу ја дим ци га ре, а ње га но си се ћа ње и реч 
па пу сти во лан и ши ри ру ке, сав се у жа ру при че окре не су во за чу. Сад, слу ша ју ћи овог 
так си сту пе штан ског, ви дим у ње му ја ро сног азиј ског ја ха ча, ма му за гас сво је то јо те 
кроз вре ли пе штан ски бу ле вар, као да је су ва та тар ска сте па. 

* * *

Има ју гра до ви сво ју осун ча ну и се но ви ту стра ну, му зе је и ута ба не ста зе, ре ку, и 
че твр ти ко је но се на зи ве по зна ме ни тим љу ди ма и по ка фа на ма ко јих ви ше не ма. 

Не где се, кад се у град до ђе, мо ра од се сти. Нас је пут нич ка сре ћа во ди ла у сре ди-
ште пе штан ске чар ши је, у згра ду чи је је сте пе ни ште вре те на сто по пут пу же ве ку ће, 
са све тлар ни ци ма, мо за и ци ма, лам пи о ни ма. Као све згра де у сре ди шту гра да и ова је 
са чу ва ла вре ме про шло сти и исто ри је. 

Вра та згра де би ла су не кад рас ко шна, са ду бо ре зи ма као на цр кве ним, али сад 
уме сто њих сто ји ве ли ка та бла од шпе ре и ме тал но дуг ме, на њи ма плат не ни па но, 
ка ко ће ре ста у ри ра на ка пи ја из гле да ти. У згра ди су кан це ла ри је адво ка та са ду гим 
пре зи ме ни ма. Ту су гар со ње ре, ате љеи, со бе за из да ва ње и, ка ко увек би ва у ста рим 
згра да ма, стан се пре кра ја у два, а два спа ја ју у је дан. Др же их ар хи тра ви и гре де, 
оста ли од ве ли ке ца ре ви не. 

Не где су пре двор ја са ви тра жи ма, нат пи си са ка ли граф ским сло ви ма, ви де се лу-
сте ри и уља не сли ке; на дру ги ма на леп ни це с кра ја осам де се тих: Мајкл Џек сон, Ма-
до на, Принс са ру жи ча стом ги та ром у об ли ку ср ца. По не где, за ме ње на су ста ра вра та 
но вим, од та њег ма те ри ја ла, па про ла зе ћи сту би штем мо же се оми ри са ти траг ја ке 
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за пр шке, па при ке и па ра дај за, чу ти ври ска де це и љу бав ни уз да си усред да на. Све ће 
то упи ти зи до ви згра де, а фла нер пе штан ски пе ње се спо ро и за ста је на ме за ни ни ма.

До шла ми у се ћа ње згра да у те ре зи јан ској че твр ти тр шћан ској, зда ње спољ них 
де бе лих зи до ва и тан ких уну тра шњих, та мо ман сар де чу ва ју сно ве ка пе тан ских кће ри, 
док ве тар с бр да ду ва пре ма мо ру. И још, се ћам се Ули це Јо си па Ван ца ша, беч ког ар-
хи тек те ко ји је спу стио си дро у са ра јев ској ко тли ни, на ко ју се че сто спу шта ма гла и 
пе ско ви та ки ша, а зи ми снег с окол них пла ни на,

Сад, у ман сар ди, раз ми че то пли ва здух кри ла ти вен ти ла тор, кло ко ће као та ла си 
ка на ла док чи та мо књи гу о по ре клу ма ђар ског име на, па пло ве сно ви ка Ура лу, у рит му 
оне ко њи це што је спо ми ње так си ста у зе ле но-цр ве ној ко шу љи. 

– Би ће уско ро ве тра – ка зао је так си ста Адам, на ду ва них обра за и по диг ну тих руку 
као ис точ ни, па ган ски бог ко ји на зе мљу ша ље олу ју. Ка зао сам му да су пти це из ми-
сли ле ве тар, да ма ло пу ту ју сво је вољ но, а ма ло но ше не стру ја ма ко је ша ље бра да ти, 
пле ћа ти гро мов ник. Он је при чао да ље о гра ду и ве ли ком бу ле ва ру, тр го ви ма и згра-
да ма, он да опет о ку ћи, же ни, де ци и ро шти љу од ви но вог ли шћа, о кај си ја ма за ви је ним 
због мра за, о мо дром ме су шљи ве. 

* * *

– Пе штан ска је пи ја ца до бра, бо га та – ка же Фран цу ски ња, од се ла у ста ну до на шег. 
Из ла зи да про ше та пса, жућ ка сте је дла ке и ши ља тих уши ју, ли чи на дин га. Стао, ис пла-
зио је зик, дах ће као за ди ха ни бок сер у углу аре не. 

Са мо је по ме ну ла пи ја цу на ша су сет ки ња, јер већ при ча о свом ме шан цу: на шла га 
је на пу ште ног, не где у при хва ти ли шту за псе у Гре но блу, од та да га во ди на крат ке шет-
ње и ду га пу то ва ња. Тач но је, ли чи на ау стра лиј ског дин га, ди вљег пса ко ји ло ви с Або-
ри џи ни ма и чу ва обич не, до ма ће псе, али опет је ди вљи и не пред ви див. Овај њен има 
ге не ов ча ра, ево нас че ка на вр ху сте пе ни шта и тек кад сви про ђу, и он кре не, а опет 
као они згу би да ни пе штан ски из бу ле ва ра, очвр снуо је од жи во та на ули ци, не хва та 
се на ње га бо лест као на не жног кућ ног пса. 

Она, Фран цу ски ња, сред њих је го ди на, али оде ве на је по ста рин ски, као де вој ка са 
го бле на, но си ха љи ну са чип ка ном краг ном и слам на ти ше шир са пе ром, пре ве лик за 
ње но сит но, уско ли це, скри ве но сун ча ним на о ча ри ма. Ве ге та ри јан ка је, ка же, а у овом 
гра ду, где сва ко је ло по чи ње за пр шком на ма сти ман гу ли це, оном ко тра жи је ло без 
ме са ни је ла ко. На пи ја ци ипак има во ћа и по вр ћа са пло до но сних по ља уз Ду нав, има 
и све жих за чи на, са мо ниг де ли шћа ко ри јан де ра не ма, већ са мо оних бо ба ње го вих. 
И зр на ко ри јан де ра да ју је лу укус, из дро бље на у ава ну, али са мо там но зе ле ни лист, 
до да је, од свег би ља сје ди њу је уку се, са жи ма слат ко и опо ро. 

Су сре ти на сту би шти ма су тре ну тач ни и про ла зни као му зи ка у лиф то ви ма, а опет 
оста ну у се ћа њу, пам те се као ти хи пре ла зи жи це ба са и бар шу на сти уда ри чет ки це о 
буб њев снар. Го во ри Фран цу ски ња о ве ге та ри јан ским ре цеп ту, о гу стој, па си ра ној 
чор би ко ју ће пра ви ти усред то плог лет њег да на и о псу ко јег јој, сад у до ба епи де ми-
је по себ но, ни је ла ко во ди ти на ави он ска пу то ва ња, ка да се тра же па пи ри, вак ци не и 
по твр де. По ми ње Гре нобл, пра шња ве же ле знич ке ста ни це и угла ча не ае ро дром ске 
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тер ми на ле, ка вез и пу то ва ње са псом – био је у ко ша ри од пла сти ке, у утро би че лич не 
пти це, по сле да ни ма од би јао хра ну пла ше ћи се и зра ке све тло сти. Го во ри Фран цу ски-
ња, све ви ше на лик на де вој ку са го бле на, гле да у нас њен пас ко ји ли чи на дин га. 

* * *

Су бо та је и Бу дим пе штан ци од ла зе на пи ја цу и на ба зен, ула зе у ме тро у па пу ча ма 
са плу та ним ђо ном па ми ри ше Бу ле вар Ан дра ши на ете рич на уља и пу те ра сте ни јан се 
сун ча них кре ма. 

Отво ри ће се по ре у са у ни, спа шће пе рут са ко же у пар ном ку па ти лу, али у Бу дим-
пе шти то ни је ти рол ска са у на, где су гру две алп ског сне га на то пље не на ран џи ном 
ко ром и ђум би ром, ни ти ле вант ски ха мам сав ми ри сан од на не и еу ка лип ту са; пе штан-
ска зној на куп ка ми ри ше на ру жу и ци мет или има пив ски траг – у са у ни бо је ам бре 
ква сац ожи вља ва су ву ко жу. Ома ми са у на и мно ги пре те ра ју, па им ли ца бу ду цр ве на 
и за ја пу ре на. 

Вре ме је из бо ра и из ле пље ни су сту бо ви у Пе шти пла ка ти ма. На ре клам ним пул то-
ви ма де ле, уз стра нач ки ле так, во ду, олов ку, упа љач у истим бо ја ма. Фо то гра фи, до бри 
ме штри, пра ве сли ке кан ди да та бла го на кри вље ним објек ти вом да пор трет из гле да 
моћ но, а по пр сје ши ро ко као у гла ди ја то ра. Већ пр ве ве че ри из дру гог та бо ра до црта-
ју бра ду и бр ко ве, не кад и ку ка сти знак. Бу де на лет ку че сто и сли ка ку ће и по ро ди це, 
ка кву има так си ста наш Адам, ко ји при ча о ста бли ма кај си ја, сво јој де ци и мла дој, пла вој 
же ни. 

Но си пе штан ски бу ле вар ри там ко ра ка. А ов де на ме за ни ну, и да ље не знам ко је 
Ве ро ни ка, да ли је ста ра и мла да, да ли је сва је дра и про пу па ла, или је уве ла ру жи ца, 
као ова Фран цу ски ња ко јој не зна мо име. Увек, од мах на кон бр зог по здра ва, она на ста-
вља при чу о сво ме псу, жућ ка сте дла ке и ши ља тих уши ју, ко ји ли чи на дин га, он да ка ко 
чор бе кре пе усред лет ње вре ли не и ка ко тра жи там но зе ле ни лист ко ри јан де ра. 

– До бро је – ве ли – са мо да има оних што још у је лу при ме ћу ју за чи не, и што при-
ме ћу ју же не.

* * *

Пре ла зе Бу дим пе штан ци са сун ча не стра не гра да на се но ви ту стра ну пре ко жу тог 
мо ста, до кру не са на кри вље ним кр стом. Од мо ста се одва ја пут ка остр ву где је жи ве ла 
прин це за Мар ги та Угар ска у де во јач ком до ми ни кан ском ма на сти ру, ти хом као ме за-
нин у Ули ци Ан дра ши, где се биљ ке и цве то ви пру жа ју ка про плам са ју све тла. 

Бу дим пе шта је град на ре ци и мно ге пут во ди пре ко мо сто ва, те кад за ста ну усред 
бу ке чу ју брод ске си ре не и клик та је пти ца, по ми слив ши: ов де је оба ла, ов де је коп но. 
Ста па ју се гла со ви из да љи не са го во ром ко је ухо чу је у но вом ам би јен ту. И ов де, као 
што је Ка пе та но ва ка би на брод-ка фа на у Беј ру ту, има си гур но ка фа на у ко је се до ла зи 
не да би се уко тви ло, већ да би се од си дри ло кроз при чу. 

И сва ко сво је при че до ми шља, за ку ва ва их као је ло, до да је аро ме. А при че су увек 
о по слу и за на ту ко јим се чо век ба ви, о оном што је жи вот сад и о оном што ће би ти 
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– чвр сте су гра ђе, а ипак ле лу ја ве као сно ви. Та ко Беј ру ћа нин док тор Хут при ча о ци-
ме ту и ша фра ну, о ве жба ма ди са ња по сле ко ро не ко је су ви ше на лик пле су дер ви ша 
не го те ра пи ји, на до ве зу је о лу ци где се про шлог ле та рас пр ши ла сач ма од екс пло зи је 
па је ма ње и љу ди и пти ца, али не ма гра да до Беј ру та ни ти зе мље до Ли ба на – та мо се 
пла нин ски ва здух ме ша са мор ским па ра сту јед но крај дру гог ба дем и ма сли на. 

Ма ти јаш, бар мен из Пе ште, ве зе о ци тру сним но та ма ма ђар ских ви на, ка ко бо ље 
и лак ше при а ња ју усне уз ча шу тан ког ру ба, а ви но кли зи на неп це и оно го не та ни јан се. 
Го во ри о пла но ви ма за ви но град, тре ба ју гро жђу го ди не, а ба чва ма од хра сто ви не 
исто, да упи ју ви на и да ју му зла ћа ну бо ју – би ће фла ше са ети ке том, на зи ви по за чи-
ни ма и име ни ма же на.

Адам, так си ста и гла сач са да шње вла сти, ка же да је сад вре ме кад је Ма ђар ској кре-
ну ло, чу ва ју сво је и не да ју не по зва ном ући, сад ће до ћи сто ти ну го ди на ми ра, по треб-
них, као што ви но гра ду тре ба вре ме, за ка пи тал, и да ку ћа пре ђе са ро ди те ља на де цу 
и да ље. Та ко ка же, па скре не у при чу о ле ген да ма ко је је чуо и у ко је ве ру је, јер дру га-
чи је не мо же би ти, по ре кло је ја сно: до шли су урал ски ко ња ни ци са ка па ма са кр зне-
ним ру бом и вр шком као па го да, из су ве сте пе у рав ни цу плод ну и бла го род ну, оста ли 
у њој и пр ви по бо ли за ста ву. Го во ри по вла че ћи цр те и уда ра ју ћи се о гру ди, он да за пло-
ви ка сво ме во ћу, ку ћи, же ни. 

Од Бу ле ва ра Ан дра ши во ди глав на жи ла гра да да ље пре ко ре ке. У пра ву је Беј ру-
ћа нин: про бу ди ће то пље ни ка у чук ау то мо бил ских гу ма, и пра ши на град ска, успа ва но 
чу ло ми ри са. На тр жни ци са мо за и ком пло чи ца на кро ву про да је фар мер са ма ђар ског 
ју га, ро дом од Чон гра да, за чин ско би ље. Ме ди те ран ске тра ве, по истом оном ре ду 
као са Ве ро ни ки ног ме за ни на – ти ми јан, ма јо ран, бо си љак, ру жма рин и ре ски, опо ри 
естра гон, ко га зо ву змиј ска тра ва и ко ји но си ма ђар ска је ла. Крај њих, остао там но зе-
ле ни стру чак ко ри јан де ра. Вра ћа мо се у Пе шту, тр ља ју ћи ме ђу дла но ви ма би ље, онај 
ко ри јан дер из на сло ва при че.

Бу дим пе шта, ле то 2021.


