
Moj djed je bio sposobna, cijenjena i izvanredna osoba. Predani lijčenik, 

izvrstan pisac, strastveni planinar, voljeni predavač, aktivan katolik, 

povijesničar, klasičar, gospodin izraženih manira i kavalir. Ali prije svega, 

čovjek. Prije svega, suprug, otac i djed. Jedina titula pod kojom sam ga ja ikada 

poznavala bila je Didi. Didi, koji je kao najstariji član obitelji sjedio na jednom 

čelu stola, a ja kao najmlađi na drugom. Didi, čovjek koji je znao odgovor na 

svako postavljeno pitanje, čovjek koji me u ranu zoru vozio u bolnicu, čovjek 

koji mi je rezao članke koji bi me mogli zanimati, čovjek koji me učio plivati, s 

kojim sam prvi put proučavala atlas svijeta, koji nas je do suza nasmijavo na 

svakom ljetovanju u Puli, čovjek koji me netom nakon operacije nazvao da me 

pita kako mi je prošla matura. Čovjek koji se prije mjesec i pol dana popeo, 

jedva i sa štapom, na četvrti kat kako bi proveo Novu godinu sa svojom obitelji. 

Jer takav je čovjek on bio. Obitelj uvijek prije svega, pa čak i prije sebe samoga. 

Zadnji put kada sam ga vidjela, osvrnuo se i na svoje već jako teško zdravstveno 

stanje, kojeg je bio svjestan bolje nego svi mi. Na kraju je, kao i uvijek kada bi 

objašnjavao nešto što je savršeno logično, popravio naočale, promijenio ton i uz 

gestikulaciju ruke rekao: „Ali ja živim! Živim zbog tebe Majkić. I živim zato jer 

imam svoju Ninu i svog zeta, i jer imam vas dve i svoju Veljku i svoje 

Španjolce. Ja živim rad' svih vas!“. On je nadživio svoju bolest jer nas je previše 

volio. Ostavio je puno iza sebe, i duhovno i materijalno. Ali živjeti će i dalje s 

nama, ne zbog toga što je ostavio, nego zbog onoga čemu nas je naučio. Uvijek 

je govorio da treba učiti primjerom, a ono kako je on živio i kako je on djelovao 

je postalo dio nas. Naučio nas je da u životu treba uživati, da sve ljude treba 

poštivati i da bez pedanstnosti, truda i predanosti nema rezultata. Naučio nas je 

da one koje volimo stavimo ispred svega, a da ono čime se bavimo istinski i 

volimo. Radi ono što voliš, i biti ćeš u tome uspješan. Živi onako kako želiš, i 

biti ćeš sretan. Živi jednostavno i biti ćeš cijenjen. Poštuj svoje prijatelje, i biti 

ćeš ispunjen. Stavi obitelj ispred svega, i biti ćeš voljen. Hvala ti što si bio 

izvrstan učitelj i nezamijenjiv primjer. Počivaj u miru Božjem. 


