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Драги читаоци,

Пред вама је осамнаест најбољих путописних прича 
и једна путописна песма које су пристигле на Конкурс за 
најбољу путописну причу старих у 2015. години. Конкурс 
је објављен са циљем да подстиче активно старење у Србији 
као и да промовише и од заборава отргне богато животно 
искуство старијих особа. 

Пристигле радове смо поделили у пет категорија:

1. Најбоља женска путописна прича

2. Најбоља мушка путописна прича

3. Најбоља прича о путовању по Србији

4. Најбоља прича о путовању у иностранство

5. Најбоља путописна песма

Приче и песме су пристигле из 20 места и градова у 
Србији, од аутора различитих професија, година старости 
и различитих искустава. Они су на прелеп начин описали 
искуства, емоције и доживљаје које су проживели током 
путовања. Док их будете читали схватићете да свака прича 
инспирише, учи, обогаћује и на прелеп начин доприноси 
промоцији активног старења у Србији. 

Овом приликом желели бисмо да се захвалимо свим 
ауторима који су своје приче послали на Конкурс и на тај 
начин нас учинили делом својих путовања. 

Публикација Младост у старости је резултат преданог 
волонтерског рада чланова Комисије, дизајнера и чланова 
Amity тима и штампана је средствима Amity-а.

Желели бисмо да вас замолимо да док читате ове 
прелепе приче не заборавите да:

 
Нису битне године вашег живота. 

Битно је какав живот живите у годинама које имате.

С поштовањем,

Надежда Сатарић

Беба Кука 



Категорија: 

НАЈБОЉА ЖЕНСКА
ПУТОПИСНА ПРИЧА
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Најбоља женска путописна прича

1. место

ЖЕНЕ У ИРАНУ
После више од 20 година, поново сам се спремала у 

Иран. Морам признати да је сећање на оно време, време 
владавине Хомеинија и иранско-ирачки рат, будило у 
мени дозу нелагодности која се није смањивала ни после 
убеђивања добрих познавалаца тамошњих прилика да је 
сада у овој земљи ситуација знатно другачија.

Присећала сам се првог преласка турско-иранске 
границе. Већ ту су све жене морале потпуно покрити све 
облине и косу. Ни боса нога у сандали, усред летње жеге, није 
се смела видети. Нису марили што смо странци. И мушкарце 
су упозоравали да је забрањено ношење кошуља и мајица 
кратких рукава и да само једно дугме испод крагне сме бити 
незакопчано. Жене су биле у много горем положају. На све 
стране, чак и на улици и у лифтовима, опомињали су нас 
и полицајци, и припадници специјалних војних јединица - 
паздерани, али и жене – активисткиње да боље сакријемо 
стас, покријемо косу ако је марама који сантиметар клизнула 

и открила прамен косе. (Жене су, при 
том, биле најупорније, а може се рећи и 

најгрубље.)  

У то време су све жене - Иранке биле огрнуте дугим, 
црним чадорима. Виделе су им се само крупне, црне, прелепе 
очи.  

Са таквим успоменама шетам улицама Техерана, Јазда, 
Кома, Шираза, Исфахана, Табриза, Кермансаха... Види се 
да је све знатно другачије. Народу се вратио осмех на лице. 
Много је младих жена у фармеркама, које више или мање 
покрива нека јакна. Мараме се носе, али су оне разнобојне, 
а има и провидних које каткад истичу кокетност власнице. 

Иако на улицама нема блиских контаката мушкарца 
и жена као код нас, више нису, као некада, далеко једни 
од других. Не држе се ни за руке, али заједно иду улицом, 
одлазе са децом у паркове. Ту проводе време, они који током 
викенда из било ког разлога нису напустили град. На зелене 
површине или негде у искрајку, шире ћебад на којима се 
одмарају. Мушкарци се забављају лоптом или брину о деци, 
док жене припремају закуску. Дакле, у парковима не пише, 
као код нас: „Не гази траву!” И трава и остало зеленило су и у 
Техерану, 12-милионском граду, ту да би његови становници 
у њима уживали. Они то знају и поштују. Кад се разиђу, не 
може се наћи ни један папирић или неки други отпадак. У 
парку се ни по чему не види да је само пре кратког времена 
угостио стотине одраслих и деце.

Мада се у овој, као и осталим муслиманским земљама, 
не точи алкохол, многобројне су чајџинице у којима има 
безалкохолних пића, чаја и кафе. Ту су и наргиле, које користе 

Из описне оцене једног од чланова Комисије, издвајамо:
„...Ова прича на прелеп начин указује на сличности и различитости 
живота у Ирану пре 20 година и сада. На непосредан и једноставан 
начин указује на промене како ставова тако и понашања. Прича на 
занимљив начин информише читаоца и осветљава тај део света у 
који многи од нас још увек нису закорачили.”
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мушкарци, али често и жене. Седе на јастуцима у 
друштву или саме, на улици или у каквом локалу 
и зналачки се препуштају омами из наргила. Кад 
смо желели да их фотографишемо, уз осмех су 
давале свој пристанак.

Неретко, читаве породице одлазе у ресторане типа 
„Мек Доналдс”. Ту је, чини се, жена у повлашћеном положају. 
Отац води децу (најчешће двоје), брине о поруџбини, храни 
децу, плаћа, а она – мајка без обавеза! – седи за столом, 
посматра их и ужива. Рекли су нам да је у случају развода, 
суд најчешће на страни жене-мајке?!

Видљиво је да се и женска деца школују. Девојчице, уз 
обавезну ђачку униформу, већ после осме године старости, 
носе мараме. Упадљиве су, јер свака школа има униформу 
друге боје. У групама посећују музеје и друга значајна 
места. У летњој резиденцији Резе Пахлавија, која се налази 
у северном делу града на надморској висини близу 1800 
метара (а град се простире од 1200 до 1800 метара надморске 
висине), виђена је једна таква група, али и студенткиње које 
су сликале (не фотографисале). Било их је и у Голестан палати 
која је у центру Техерана, па у Националном музеју Ирана... 

Све жене, и младе и старе, лако ступају у разговор. Доста 
њих зна енглески, иако не воле Запад и Американце. Ако их 
запитате где се нешто налази, у стању су да вас тамо одведу и 
успут спремно одговарају на сва питања, али и питају. Ипак, 
треба нагласити да су и мушкарци љубазни. Једном су нас 
у парку позвали и понудили чајем и наргилама. Увече смо 
се са групом младића, по њиховом позиву, фотографисали, 
иако нисмо ни приближно иста генерација. Продавац, 
који је у својој кући продавао све и свашта, понудио нам је 

ружину водицу. Како нисмо схватали шта 
је и шта бисмо са њом радили, увео нас је у 

двориште и ту нам демонстрирао њену производњу, тачније, 
дестилацију латица ружиног цвета. У пекари, где сам снимила 
производњу и печење хлеба, који је налик на развучен лист 
теста испечен на плотни (као за сељачку гибаницу), добила 
сам један на поклон и одмах, онако топао, појела!

У земљи где је вода вреднија од нафте, сви се возе. За 
један евро може се купити чак 16 литара горива! Возила има 
толико да је тешко пробити се с краја на крај града. У таквој 
ситуацији, такси је исувише спор. Зато су се Иранци досетили 
и  увели такси-моторе који се много лакше пробијају кроз 
гужву. Једина им је мана што возач може да прими само једног 
путника. Видели смо и фотографисали: тај једини путник 
каткад је жена у чадору, која се чврсто држи за мушкарца, 
возача! Доскора, то је било незамисливо, а и сада нам многи 
не би поверовали да немамо фотографију као доказ.

А како изгледа иранска свадба, открила сам сасвим 
случајно. Изашла сам на улицу да прошетам и скратим време 
до вечере. Наишао је један Иранац са прелепим букетом 
цвећа. Пошто ни код нас мушкарци често не носе цвеће, 
пожелех да га снимим. Тад сам сазнала да иде на свадбу која 
је у локалу који само неколико кућа раздваја од хотела у коме 
смо смештени. Позвао ме је да пођем и ја. Захвалила сам на 
позиву и обећала да ћу доћи нешто касније. После вечере 
сам са још неколико сапутника испунила дато обећање. 

Нашли смо се на улазу. Одатле су десна врата водила у 
женске, а лева у мушке одаје. Са неколико својих сапутница 
ушла сам у салу ресторана за жене. У првом тренутку нам 
се чинило да смо на некој нашој журки, јер су све присутне 
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жене биле европски одевене, а многе и прилично 
обнажене, са великим деколтеом или бретелама. 
Ту је једини мушкарац био младожења! Било 
је доста весело и бучно, нарочито око стола 
са бројним тортама. Радо су нам позирале и 
сликале се са нама. 

Позвали су ме и у другу одају. Ту је десно од улаза, 
паралелно са зидом постављен сто са многобројним 
ђаконијама, а ла шведски сто, али без прасетине и алкохола, 
без којих је код нас таква свечаност незамислива! Остали 
део сале испуњавали су столови за госте. За сваким је 
седело скоро десетак мушкараца, сви у тамним оделима, са 
краватама. Насупрот женама, били су тихи. Тај скуп је личио 
на све, само не на славље и весеље.

Код нас тако нешто не постоји. Зато замислите свадбу 
где су сватови у две просторије. Мушкарци седе одвојено, 
пију сокове, једу слаткише, воде разговоре као да су се нашли 
на некој службеној вечери. Женског лица ни за лек! Чак је и 
послуга која им доноси јела, пића и колаче чисто мушка! 

Не могу да се отргнем утиску колико је у женском делу 
свадбе свечаније, веселије и лепше. Ту су виђена нашминкана 
и насмејана лица, обнажена рамена и изазовна женска тела 
испод хаљина од лаганих материјала живих боја. Једини 
мушкарац - младожења се слободно шећкао од женског до 
мушког дела сватова. Он је на свадби, очигледно, једина 
повлашћена особа.

Кад смо одлазили испратио нас је један сват са 
девојчицом која нам је махала у знак поздрава. Запитала сам 
се: да ли ће и њена свадба личити на ову или ће се временом 

обичаји променити?!

После повратка у хотел, дуго сам 
размишљала и добила одговоре на питања која су ми 
се током шетње улицама наметала. Одевне предмете за 
жене из препуних продавница, Иранке и те како купују и 
користе. Такође, врло су вичне при употреби козметичких 
и парфимеријских производа којих у продаји има много. 
Зналачки се шминкају, а седа коса је знак неуредности! 
Свака је имала и накит. Ко их боље упозна, схвата да већина 
зна да се дотера, али само за себе и свог мушкарца. Чадори 
(огртачи) су, заправо, заштита њихове приватности, лепоте 
и женствености. Многе их са поносом носе.     

Aуторкa: Нада Дамјановић, 

80 година, Нови Сад     
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Најбоља женска путописна прича

2. место

ПРВО ПУТОВАЊЕ РЕКОМ ДУНАВ

Oтварам кутију од жада, у коју сам сместила моја 
вишегодишња мала путописна писма, намењена члановима 
моје породице и пријатељима. Вечерaс, док над мојим Белим 
градом ромиња ситна киша, задржавам мисао и поглед на 
једно писмо у вези са мојим првим путовањем реком  Дунав, 
далеке 1968. године.

У овом тренутку не желим да променим ништа у њему, 
и ево како гласи:

Првo путовање реком Дунав 
/археолшка ископавања, Ђердапска клисура, 1968. година/

„За Борислава,

Желим да отвориш кутију од жада у коју сам сместила 
писмо написано теби. Знам, за мене ће увек бити мало редова 
да испричам све о дунавским обалама. Из сећања извлачим 
лето 1968. године, на обалама Дунава, у ходу између два 

археолошка локалитета, Падине и Хајдучке 
воденице, на којима смо заједно радили.

Памћење не вара. Трчим кораком газеле према 
београдском пристаништу. Ту ме чекају моји нови пријатељи, 
колеге на новом послу. Са њима ћу кренути на моје прво 
путовање реком Дунав. Ступамо на палубу хидрокрилног 
брода „Ракета“, и већ минут касније, иза нас остаје 
препознатљива силуета Београда, као на старим гравирама 
(прве датирају још из средњег века).

Први пут реком Дунав. У торби свеска у којој ћу 
бележити свакодневни извештај о водостају реке, када 
почну радови на локалитеу Падина, где си нас ти са осталим 
делом екипе већ чекао. Изгледало ми је да је посао врло 
једноставан. Али није било тако. Имала сам у рукама, по 
први пут, магичне бројеве. На водомерима пободеним у 
реку, свако подне, прочитани монотоним гласом спикера 
преко радија, стварали су у екипи добро или мање добро 
расположење. Река је била та која нам је пружала избор за 
сутрашњи дан. Зависили смо од ње и њених ћуди, и то нам 
се допадало. Волели смо изазове.

То прво поверење које си ми указао, да будем део твоје 
екипе која је, преко Археолошког института из Београда, 
кренула на једно од многобројних археолошких ископавања 
(која су те, 1968. године, обухватала приобални појас на 
Дунаву од Голупца до Кладова), било је за мене од великог 
значаја. Написано „од великог значаја“, а тек изговорено, 
звучи јако озбиљно, зар не?

Међутим, тако је било. Заљубљена у реку Дунав и Саву, 
које грле мој град, прихватила сам то путовање као дар 

Из описне оцене чланова Комисије, издвајамо:
„...У причи писмо. У писму семе садашњег живота. Сећање 
на сећање – на почетак. Кутија у кутији – тако се чувају 
драгоцености... Ауторка занимљивим избором форме држи 
читаоца у сталном ишчекивању нових унутрашњих прича. 
Нагони нас да прочитамо још који пут да бисмо открили још 
неки сакривени, концентрични круг приче.
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богова. Сећам се. Међу првим књигама које сам 
прочитала, у којима река као вода мења људе, 
била је књига Хермана Хесеа „Сидарта“. Хесе 
на једном месту за свог јунака Сидарту каже: 
„Ведро је гледао у реку која је протицала, никада 
му се ниједна вода није допала као ова, никада није тако 
снажно и лепо чуо глас и параболу воденог тока“. За мене, 
то су реке Дунав и Сава. Тог лета, река нас је променила, све 
нас. Знали смо то.

Сунце је у зениту. До прве станице, градића Доњи 
Милановац, треба нам отприлике четири сата путовања. 

Прво путовање реком Дунав, запамтила сам по 
пешчаним обалама и  врбацима, по сјају сунца које тражи 
у реци огледало душе, по брзом пролазу становника речних 
дубина - риба сваке врсте, по малим ушушканим градићима, 
чији жамор прекида достојанство реке Дунав, по стрмим 
обалама где смо ми, заљубљени, брали жуто цвеће, по 
великим и малим бродовима који нас поздрављају познатим 
звуком. Покрет руком којим отпоздрављаш тај велики свет 
на реци, као крило птице у лету је, зар не ?

У мени - дете. Гледам и упијам. Пролазимо кроз већ 
вековима познат речни пут. У даљини се виде обриси градова: 
Смедерева, Великог Градишта и Голупца. Стижемо. Доњи 
Милановац као на длану, а река, река као велико изливено 
море. Није ни чудо. Низводно од града Београда, на нашем 
путу, Дунав прима у загрљај Саву, Тамиш, Караш, Велику 
Мораву, Млаву, Поречку реку.

Чекају нас кола, која нас возе до првог станишта, 
локалитета Падина (име је добила по стрмим странама 

Ђердапске клисуре у близини великог 
Госпођиног вира).

У старој војничкој караули имамо смештај. Екипу си 
саставио од искусних стручњака-археолога, студената и 
радника. На самој обали локалитета Падина, објаснио си 
нам да ћемо истраживати најстарије цивилизације које су ту 
на обалама живеле, пре скоро 6000 година старе ере. Сваки 
нови дан је био пун изненађења. Локалитет Падина за све 
чланове екипе постаје велика тајна коју треба открити.

Дугогодишње искуство стручњака и наш младалачки 
ентузијазам дају прве резултате који ће се, из године у годину, 
проширивати и потврдђивати у бројним научним радовима 
које си ти сам или са својим колегама написао. 

То лето, са Падине водио си нас на кратка путовања, 
на суседне локалитете, друговали смо са старим и новим 
пријатељима. Поцрнели од сунца и воде Дунава, са бескрајним 
сјајем у очима, упијали смо и памтили све што чини реку 
Дунав, њене обале, свет у њему и око њега. Као успомена, 
постоји фотографија тебе и мене на обали Дунава. Лепа је. 
По први пут нисам желела кући, у Београд. Знала сам да ми 
град у коме сам рођена прашта то летње неверство. Вратићу 
се снажна и јака, спремна за нове изазове, а те 1968. било их 
је пуно.

Прихватила сам твој позив да кренем и на следећи 
локалитет по имену Хајдучка воденица, близу градића Текија. 
Почетак јесени. Све је у златним бојама. Већ искусна екипа у 
походу на откривању тајни старих цивилизација смешта се 
поново у војничку караулу. У прохладне вечери, док звезде 
у свом правилном реду исписују познате знаке, на другој 
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обали светли се румунско село Оградена. Реком 
пролазе руски бродови. Тишину ремете наши 
благи гласови и игра веверица у крову карауле. 
Скупљају храну за зиму - лешнике и друго 
зрневље. Обузима ме сета. И као на длану, у мојој 
души исписујем путеве далеких предака - Словена који су у 
VI-VII веку нове ере дошли на обале Дунава, вековну границу 
измећу римског царства и варварских народа – Авара.

Тамо на западу, сунце хита да се одмори. У рукама 
држим воде Дунава. Све сам то једном доживела, заједно са 
тобом. Тај делић калеидоскопа који смо заједно створили, 
ништа не може избрисати. У бити мог битисања, стоји дах те 
тако дивне и далеке стварности, заувек.

Данас, живимо у улици која широко излази на реку. 
Осећам мирисе реке. Размишљам, да ли их је ветар донео, 
или су то моја  сећања која сам са тобом заједно доживела. 
Нисам ти никада причала о  мом првом путовању реком 
Дунав, ка теби. И то је добро. Ово писмо, написано у овом 
мајском дану 2001. године, даје после толико година једну за 
мене нову димензију нашег заједничког живота. Трајање.

Твоја Каћа“

Затварам кутију од жада. Грицкам јабуку. Ноћ је у 
Беломе граду. Овај мали путопис шаљем  у свет, у живот 
који живим овог тренутка.    

 Београд, 27. фебруар 2015. године

Ауторka: Катарина Јовановић,  
70 година,  aрхитекта у пензији, Београд

Најбоља женска путописна прича

3. место

ЈЕДАН ДАН У ВИШЕГРАДУ

Лето тихо пролази. У свежем септембарском ваздуху 
осећа се меланхолија.

Време је да се дигне сидро и крене негде на пут. Где... 
Другарица предлаже Вишеград. Али како отићи у град где 
ми се пре много година назирала срећа, а ја се нисам снашла, 
нисам јој довољно отворила врата, нисам је заокружила. 
Требало ми је довољно храбрости да премостим емотивне 
границе које су ме толико година спутавале да одем у град, 
мени тако важан. Осећање које ме је обузело, говорило ми 
је да прескочим унутрашње препоне, проветрим главу и 
кренем на пут.

 Тако је и било. Добро друштво и наше прво одредиште, 
обновљени манастир Добрун, на старом путу између Србије 
и Босне, са фрескама из 14. века и  споменик Карађорђу.  

Из описних оцена чланова Комисије, издвајамо:
„Лепо описан сусрет са прошлошћу – историјском, културном и 
пре свега оном емотивном.“
„...Са ауторком, кроз њену причу, доживљавамо и ми шетњу поред 
Дрине и осећамо како је то шетати „старим стазама“ са којих је она 
„некада испраћала сутоне“. Баш зато што ништа конкретно није 
испричано, прича добија још снажнији, универзални карактер... 
Кроз ову кратку причу упознајемо једну жену која је скупила 
храброст да загребе по старим ранама, да се суочи са прошлошћу 
и да заокружи макар један леп, септембарски дан...”
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Пут даље води у подножје Таре, на обале Дрине. 

И гле, пред нама слика Вишеграда 
пресеченог Дрином. Вечна Дринска ћуприја 
премошћује њене обале. Ту на мосту, на пријатном 
септембарском сунцу, директорка Туристичке агенције 
почела је причу о Вишеграду, нобеловцу Иви Андрићу, који 
је овај мост прославио и кога је гледао из своје куће. Подаље 
од нас, група страних туриста гледа мост и тумачи натписе 
на порталу.

Полако стижемо и до Андрић града, који је у спомен 
Вишеграда на писца, пројектовао светски познат редитељ 
Емир Кустурица. Ту је Вишеградска општина, Андрићев 
институт, Академија уметности, ренесансни театар, биоскоп, 
галерија слика, црква.

Пут настављамо даље у сама недра Таре, у која се 
угнездила бања „Вилина влас“, само пет километара од 
Вишеграда.

Извори термалне лековите воде, тишина, спокој, мирис 
боровине, шум околних потока красе ову бању. 

Одушевљени, враћамо се у чувени ресторан на обали 
на ручак, где је познати писац пио кафу, а након тога, имали 
смо слободно време. 

Кренула сам сама старим стазама, са којих сам некада 
испраћала сутоне гледајући Дрину која је светлуцала у 
првим вечерњим сатима. Дуго сам могла да ходам тако, 
препуштајући се мислима, али је било време за повратак. 

У аутобусу весело друштво сређује  
утиске, сређујем их и ја. Пре много година нисам 
заокружила своју срећу, али зато овај лепи септембарски 
дан – заокружујем, и кажем да никад никога нећу тешити 
познатом фразом „о времену као универзалном леку против 
свих рана“.

Ауторка: 

Mилка Игњатовић, 

рођ. 1945. године

волонтер Црвеног крста, Крагујевац     
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Најбоља женска путописна прича

4. место

ПУТ(ОПИС)

    Пролог

Договор?! А, то се нама (мени и њему) није догађало. 
План би био готов, изручен пред мене, на то немаш шта да 
кажеш, барем ја! Не видиш ништа ружно, а лепо замишљаш 
некако...

          *

           Почетак

Постојала сам ја и пре. Тих година свет који сам 
познавала (узан круг), родитељи, родбина, друштво из 
школе, улице... не знам да ли су путовали, куда, ни како 
им је било. Мој дечји свет стао је сав у собу испод стола, 
прекривеног што дужим столњаком; ту смо се завлачили, 
шапутали, пипкали, а ваљда је и то неко путовање... Ту си, а 
путујеш, путујеш, а не мичеш се...

          *

Оно са коферима, е то је било већ 
нешто друго! Узбуђени, или забринути, 

ужурбани, били су родитељи, наставници, а ми, дечурлија, 
не знам како су они, ја сам увек била у себи, а то изван мене, 
то су ипак била и остала два света. Да не лажем, и мени је 
нека језа у стомаку бивала, али све се одигравало без мог 
учешћа у томе, шта понети: одећу, храну, документа, о томе су 
бринули одрасли; ја сам ћутала, посматрала, баш није могла 
да ми промакне ни прогутана реч, понеки уздах, убојити 
поглед...

          *

Возови, ах, тај мирис дима у тунелу, равномерни ритам 
одјека кроз камене усеке, а пре тога, Уна у поноћ, а у њој пун 
месец... Наслониш руке на прозор, главу спустиш на руке, 
удишеш мирис Босне и српањског цвећа, можда пожелиш да 
са неким поделиш, али чешће је то била она сетна самоћа.

Сплит! Тек свиће још хладно јутро, треба чекати 
“Назора”, испловљава негде око 14. Е, тада су се светови 
раздвајали, један је остајао, као да се никад нећу у њега 
вратити, а знам да ћу морати, други је почињао насред 
Брачког канала... измаглица, назире се моје мило и драго. 
Никад јасно, али увек страсно, срце је тукло јаче од бродског 
мотора.

Богами, то се детињство неосетно прелило у младост:
 прва цигарета
 први пољубац
 други народ
 друга вера

 друга јела.

Из описне оцене једног од чланова Комисије, издвајамо:
„Лирска проза у свом најбољем издању. Свака реч је нашла 
своје право место. Свака реченица носи посебно значење. Сваки 
пасус је нови део приче. Са мало речи, дочаран доживљај не 
само свих путовања већ и укус живота који тече. Ово је и развој 
односа према путовањима, односа који као да се пресликавао и 
на живот. Или је обрнуто?...“
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Дубока чежња заувек се уселила у моју 
душу, баш као фијук буре кроз тесне улице, 
преко белих ланцуна кроз бокоре олеандра и 
рузмарина. То невиђено небо плишано црно, 
начичкано звезданим чиодама... Било дању или 
ноћу, није се дисало, већ уздисало.

Исти мирис боровине,
увале тако присне,
стене оштре и клиске,
облуци глатки,
морска трава голица,

воња риба и шкољке...

Тако мало је требало, бар се мени чинило, да тамо 
останем, да се ту заврши моје путовање...

Судба ме је вратила мојој Панонији.

          *
Зрело доба

Мајчинство

Европа!?! Пут до Низоземске, Мађарске, Аустрије, 
Грчке, шта од свега тога видим, осећам, памтим.

Улоге су се измениле, сад сам ја целу ноћ паковала, 
правила сендвиче, треперила од треме – шта, како? А моја 

деца, сигурна сам, из потаје, посматрала су 
моје забринуто и ретко насмејано лице.

Боже, дивних ли путева, хотела, уређених, чак 
раскошних кућа, маркета (беспрекорно сложених артикала), 
музеја, бљештавих излога. Мириса се не сећам, додира још 
мање, а укус увек исти (ништа не замерам). Можда беше 
тренутака ретке опуштености, безбрижности, али већ 
следећи... напети до пуцања, до очаја.

И прођоше године...

          *

Уследила су путовања трећег доба! Друштво вршњака, 
флаша ракије, ред песме, па драње; коначно тишина, главе 
падају на све стране наслона, аутобус хрче. Паузе, редови за 
тоалет, еспресо с ногу, срећна околност да у шарагама има 
место где се завучем и прислоним главу на стакло.

Промичу брда, потоци, њиве, виногради, вијугају 
сеоски путељци...

Граница, бесконачни минути, досада, пиштање 
мобилних, пасоши; она усиљена тишина и киселе досетке, не 
би ли униформисано лице бар мало искривило усне. Радост 
путовања негде је у мени закржљала, на трен се будила, па 
тонула, шта сам или кога ишчекивала?!

Та проклета жеља, или боље рећи тескоба, да се у 
мало времена проживи читав живот, али искључиво његов 
лепши део.

          *

Охрид, не први пут. Тај пут је било лепше, млађе, луђе.
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Мириси, звуци, теперење језера, додир 
без додира, љубав без сутра, све у једном трену 
згуснуто, напето до прскања пупољка јоргована 
и цвета липе. Жестина тог првог сусрета не 
бледи, али остаје уверење да је много тога што 
је дошло после било незаобилазни, предвидиви след: увек 
велики занос, узлет, опијеност и, наравно, пад болан, увек 
некеко различит, али бол...

Охрид, други пут, исти, а тако другачији. Језерска 
вода, ни слатка, ни слана, ни река, ни море, густа, мирисна, 
а музика македонска, загонетна, интимна, меланхолична, 
припада само мени/теби.

Зајди, зајди...

Бежим од масе, скривам се међу лежаљкама: језеро, 
планина и сунце. Сведок сам, умирен, сведен на дисање. 
Пуста плажа, тихи чувари ко сенке промичу, не ометају 
сутон, слажу сунцобране за дан нови. Тај болни тренутак 
кад сунце клону за гору.

    Епилог

Прљаво бело, бело, а болно, путовање кога се не сећам 
и не желим да га се сећам. Путовање кроз зелену шпиљу; не 
знам да ли сам се вратила са тог пута, али сам нека друга.

Ауторка: Драгана Малешев, 
67 година, професорка српскога језика 

и југословенских књижевности у пензији,

Нови Сад

Најбоља женска путописна прича у стиху

ПУТОВАЊЕ У МОЈЕ СЕЋАЊЕ

У души ми је некако боље, кад посетим родно место 
Ковин и родитељско небеско поље, где се они скривају и дуго 
година тамо почивају.

Летос сам водила Цицу, своју другарицу, да са мном 
посети моје место, то поље и моју улицу. Често се у мислима 
пренем кад за Банат кренем, сетим се своје младости и 
приуштим себи чашицу сећања и радости.

У том делу јужног Баната, моја улица је вреднија од 
злата и никад ми није затворила врата. Ту сам младост 
провела, постала одрасла и смела и многе ствари пожелела 
и започела.

Сад у ове старачке дане, кад нема оне животне снаге, 
полета, песме и кафане, сећања на младост не дају да живот 
стане. Пријатеља мало има и радо се виђам са њима, сећања 
волим да делим и много тога лепога и са њима да пожелим.

Из описне оцене једног од чланова Комисије, издвајамо:
„Благо Цици на оваквој другарици! Њу у Ковин зове, а са нама 
дели своје снове. Симпатична прича у стиху о посети Ковину. 
Ауторка је своју другарицу позвала не само на просторно, него и 
на временско путовање... Откривамо свет прошлости, упознајемо 
људе и некадашњи живот. Кроз повезаност људи о којима прича, 
кроз детаље којих се о њима сећа, читалац може да упозна и 
ауторку. Пред нама је особа која воли људе и цени прошлост. Која 
не заборавља одакле је потекла. Заиста, благо Цици на другарици.“
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Са Цицом сам на почетак моје улице стала 
и у даху јој причу о мојој улици из младости 
испричала. Кад се разговор поведе, увек се на 
неко сећање сведе. Како се у младости снило и 
како је тада заправо било.

„Моја улица мала, на једну основну школу се наслањала. 
Имала је петнаест ушорених кућа, које су делиле ограде од 
жица или прућа. Ниједна није имала спрата, све су биле 
направљене од набоја и блата. Понека фасада је показивала 
имућно стање и комшијско благостање. Уз куће није било 
тротоара, већ уске стазе, зависно ко је колико имао пара. 
Обично је стављана цигла, она је стазу од куће мало одвајала 
и дигла.

Дуд је у улици правио хлад и давао јој неку лепоту и 
склад. Гајила се свилена буба свуда, она је волела јести лишће 
од дуда. Плод дуда звао се дудиња. Њих у  сласт јеле су гуске 
или свиња. Од њих се пекла ракија, која многима прија. Кад 
летња киша падне, све плива, улица постане к’о нека равна  
њива. Кад зима завлада и снег пада, бела улица изгледа к’о 
нека млада.

Мраз прозоре шара и по њима фигуре и звездице 
ствара. Испод крова висиле су леденице, биле су украс кућа, 
као женске дуге плетенице.

Крај коловоза са обе стране, био је прокопан шанац, 
к’о неки кланац. Кад киша пада у њега се вода слива, не иде 
даље и не прелива, он кућама помаже да куће од кише не 
овлаже.

Моја улица је била к’о нека лука, иако су комшије имале 
проблеме и сто мука. Свако је гледао себе и своје, да створи 

и да му буде боље, да има земље и пара и 
да што више ушпара. Да све сам скући и 

створи, да се лепо осећа и да се не задужи и много умори. 
Све је одисало неком топлином, неким спокојем и неком 
милином.

То су била ведра лица, није било недоумица, све 
се радило са мало пара, јер тада се више ствара, а себи се 
дочара да имаш велико имање и завидно благостање. Водила 
се борба за голи живот и постојање и борба за самодржање. 
Пред спавање, многи су волели на улицу да изађу и неког 
комшију за причу да нађу. Седели су на клупи и волели су да 
се што више света скупи. И тако прича крене, нико да трене, 
биле су разне информације: ко се швалера, а ко има доброг 
кера, ко пије, а ко добар није, коме је неко грожђе крао, а ко 
се у блату заглавио и пао, шта ће се кувати и како усеве од 
невремена и лопова сачувати. 

Моја улица мала, скоро све нације је имала, живели 
су скупа, ко нека трупа, са пуно жеља и увек су правили 
неке забаве и весеља. Била је нека ведрина и радост, увек се 
осећала снага и младост. Сви су били некако чедни и чисти, 
није било зависти. Једни су друге помагали, да се што пре 
земља угари и да се сетва оствари. Пред зиму се журило 
да се дрва из шуме скупе или да се на пијаци купе. Било 
је у улици разних нација, разних узраста и приближних 
генерација. Једни су били православци, други католици, они 
су били скоро исти, увек пред Богом чисти. Молили су се 
Богу на свој начин, јер то умеју и могу. У улици је било и 
комуниста, којима вера није била иста, они су уздизали и 
хвалили Тита, јер се он једино у то време поштује и за све 
пита. Бог им је био стран, из њихових веровања протеран.  
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Иако смо били различити, све смо прихватали као 
своје, нисмо се делили, зато што су многе ветрови 
доселили и у ту улицу да живе определили.

Да кренем редом и неким следом, ко су биле 
комшије и ко је како становао и на кога се наслањао:

На ћошку са троје деце Аца и Јелица, узорна породица, 
она је била поштанска службеница а Аца нека општинска 
фаца. Нису волели да се хвале, они су били староседеоци 
Лале.

Уз њихову кућу становао је Румун Мита, доселио се са 
троје деце и женом из доњег рита, волео је по кафанама ноћу 
да скита. Гајио жито и лубенице, гледао младе распуштенице, 
били су сви дебели, увек су нешто кували, спремали и јели.

Крај њих је била нечија напуштена башта у којој је расло 
свашта и кад смо се ту играли и скривали увек нам је радила 
дечија машта. Уз плац је била кућа деде Стеве и бабе Милице 
са пуно љубичице, била је најлепша фасада која стоји и сада. 
Прозоре је имала дрвене и доста истурене. Баба Милица 
кроз њих волела је да мотри шта се дешава у улици, к’о на 
некој смотри. Имали су сина јединца, држали су га к’о неког 
принца. Студирао је годинама медицину у Берлину. Волели су 
да се хвале и они су били староседеоци, Лале. До њих Хермина 
Словенка, имала је једног сина, радила је у болници, нашли су 
јој место као распуштеници. Њена кућа је била доста велика, 
а то је била прилика да се кућа подели и да се неко по наредби 
у њу усели. Сустанарка јој је била Хелга Немица, девојка 
уседелица, по струци је била кројачица. Она је свима шила, 
била умиљата и мила. За њене хаљине што шије и ствара није 
било пара, неко је давао ракије, неко сира а неко кромпира.

До њих је становао мој тата, дођош са 
Златара, знао је пет заната, а имао мало пара. 

Звали су нас Санџаклије, он је волео доста ракију да пије, 
мама је морала пуне флаше од њега да крије. Био је вредан, 
али један и поред златних руку, имао је велику муку, како да 
створи и заради, а ми пуно тражимо, јер смо млади. Наша 
мама мила, увек је нешто по кући и башти радила, трудила 
се да и она нешто створи и приреди, како би татин зарађени 
динар, могла да сачува и уштеди.                                                                                                                  

До нас је становала удовица Драгиња, доселила се са 
троје деце из Далмације из Сиња. Изгубила је у рату мужа 
Ђуру, а деци је стално кувала само кромпир и пуру.

Прве комшије њене биле су Вера и Славко, у улици их 
је знао свако. Имали су двоје деце, њихови су се ту родили и 
они су староседеоци били. Испред њихове куће, увек је расло 
неко украсно пруће и једна јабука, која је увек имала мука. 
Она петровача рана до зрења је увек зелена била обрана. За 
дете је била посластица, појести јабуку са гране док не па’не, 
да нико не види, тада нема од кога да стиди.

На ћошку, тетка Ирена, Мађарица, вредна домаћица 
није имала деце, зато нам је често давала колаче и переце. 
Њен муж, Румун из Владимироваца, тепали су му увек име 
Аца. То је био мешовит брак и он се увек са терена враћао 
касно у мрак. Он је затрпавао старе и копао нове бунаре.

Преко, била је кућа Илије ветеринара, који мало 
дању одмара, он је стално био на терену а имао је ћеркицу 
и талијанку, младу и лепу жену. Она је предавала хемију, 
више смо се плашили ње него хемије. Била је црна и строга, 
плашили смо се ње ко Бога.
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Уз њихову кућу био је столар, звао се 
Михаљ, доста стар, он је био Мађар. Имао је 
муку столарска машина му је оштетила леву 
шаку и руку. Жена му је била фина, иамо је два 
сина и једну бабу од деведесет година. Увек је 
децу са прозора терала и нешто закерала.

До њих је била Катица, Банаћанка уседелица, живела 
је сама, понекад би је само посетила њена мама. Кућа је била 
њена увек свеже окречена. Имала је пса Гару који је чувао 
њу и ту кућу стару.

Крај ње је била Црногорка Милена, из Улциња 
досељена. Није имала ману, имала је два велика сина, ћерку 
Стану и бабу Милијану. Она је пушила цигару а кад их није 
имала у папир их је савијала. Та баба стара није могла да 
живи без цигара. 

Њихов први комшија, била је Румунка Софија. Њена 
кућа се наслањала на две улице а ми смо јој видели предњу 
фасаду и лице. Била је времешна и без зуба, доста смешна. 
Син јој се звао Илија, са женом се развео и њих двоје су 
били фамилија. Пуно су радили, много поврћа садили, 
имали су коње вране, увек чисте очеткане. Имао је голубе 
фекеране, гушане и гаћане који су му јели кукуруз чим зора 
сване. Волео их је да мази, поклања и пази.                                                   

Иако мала и на изглед сетна, моја улица је била врло 
прометна. Кроз њу су пролазили ђаци,запрежна кола и 
пешаци, журили су ка пијаци. Неки деда, увек је у дрвеним 
колицима нудио сладоледа. Била је трампа, за једно јаје он 
једну куглу сладоледа даје. Гуске су ишле у рит саме, без неке 
галаме. Краве су терали говедари и трубама их позивали. 

Свињар се бичем чује и свиње довикује, 
и тако до девет сати сво улично стадо се 

поља лати.

У смирај дана, кад понестане на пољу храна, чувари 
стада враћају се кући уморни уздишући. Краве сите, једва 
дишу а набрекла вимена им се само њишу. Иако је мрак, 
спор им је корак сви своју улицу знају и капију препознају. 
Некад су кроз улицу скупљали старо гвожђе, или су 
продавали грожђе, крпили шерпе и лонце, калаисали 
казане и поклопце. 

Моја улица са сто лица, кроз њу су пролазили оџачари, 
чергари, добошари, перјари, музичари, говедари, свињари 
и сви неки за собом траг остављали. 

На улици се живот збивао, само се у кући ноћило и  
снивало. Кад се завесе увече мичу, тад нека снаша радознало 
посматра спора кола и неког чичу. Кола су кућама журила, 
а нека кроз прашину јурила, да се коњ истимари, помузе 
крава и млако свари. 

Моја улица и данас постоји, дуге године броји, нема 
блата сва је од асфалта. Неко је променио капију, неко врата 
а неко са градњом стигао до првог спрата.

Та улица је сада своја, већина оних старих комшија 
се преселила у небеска поља. Ту су сада неки нови људи, 
другачији обичаји и неке нове ћуди.“

Цица је нетремице слушала причу те моје улице. 
Вратиле смо се кући без недоумица са пуно лепих присећања 
и ситница, на моју у немањима проживљену младост и у 
овом присећању велику радост.
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Ово моје Путовање у сећање, је врло снажно 
и важно за оног који уме сећање да разуме и ко 
зна да сећањима важност и предност да да.

У Новом Саду, 18.02.2015.год.

Ауторка: Божана Шимић, 

66 година, дипл. економиста у пензији,

Нови Сад Категорија: 

НАЈБОЉА МУШКА 
    ПУТОПИСНА ПРИЧА



38 39

Најбоља мушка путописна прича

1. место

ДОГАЂАЈИ И УТИСЦИ СА ЂАЧКЕ ЕКСКУРЗИЈЕ

Ова прича обухвата догађаје и утиске које сам доживео 
на екскурзији по завршетку осмог разреда гимназије у 
Пријепољу. Гимназију сам завршио са закашњењем од 
четири ратне године, јер је моје село Јабука било спаљено, 
као и основна школа.

Кренуо сам у гимназију након завршене основне школе 
и школовао се под врло тешким материјалним условима. 
Највећу радост доживео сам када ми је разредни старешина 
саопштио да, заједно са својим друговима из осмог разреда, 
путујем на седмодневну екскурзију. Некако сам успео, уз 
помоћ мајке, да набавим, путем тачкица, једно скромно, 
конфенцијско одело и ципеле. Ово одело ми је добро дошло 
и при полагању и прослави матуре. Након положене матуре, 
кренули смо на екскурзију.

Прво смо посетили прелепи историјски град Дубровник. 

Био је то већини од нас први сусрет са 
морем. Обишли смо све улице и утврђења, 

институт Руђер Бошковић, изложбу дела Марина Држића, 
цркве и друге знаменитости града. Након тога отишли смо 
на оближње Дубровачко острво Локрум, са намером да се 
одморимо и окупамо у чистом мору. У море је први скочио 
један од Пријепољаца, Рајко Симовић, који је одрастао и 
научио да плива у брзој реци Лим. Ваљда уплашен великом 
дубином мора, почео се давити. То је најпре уочио другар 
Ацо Мановић, који га је, уз нашу помоћ, привукао на обалу 
и спасио. Тај догађај је покварио расположење и убрзо смо 
наставили путовање.

Даљи пут нас је водио преко Хрватске, и том приликом 
смо обишли Плитвичка језера, где смо били задивљени 
природном лепотом водопада. У Словенији смо обишли 
Блед и одушевљавали се бистрином језерске воде. Стигли 
смо на извор Саве, која настаје од река Долинке и Бохињке, 
што извире из Бохињског језера. Дуго путујемо Бохињским 
кањоном пешице и уживамо у игри светлости и сенки која 
настаје услед преламања зрака јутарњег сунца. Долазимо 
у чувену пећину, Постојинску јаму, и поред све лепоте 
разиграних пећинских украса, покажаше нам и човечју 
рибицу, јединствено и за многе од нас митско створење, за 
које смо мислили да га је измислио наш професор зоологије.

Потом смо обишли смучарску скакаоницу на Планици. 
Том приликом, сетих се једног догађаја из детињства, када 
сам се скијао са друговима у мом селу Јабуци. Правили смо 
од снега мале, назовимо их скакаонице, и такмичили се у 
скоковима са њих. Наши скокови, на примитивним скијама, 
достизали су два до три метра, чиме смо се хвалили пред 

Из описне оцене једног од чланова Комисије, издвајамо:
„...Кроз ову причу, својом приповедачком умешношћу, писац нам 
дочарава и сасвим другачији однос према информацијама... Као 
посебно вредан део ове приче, издвајају се и делови који читаоца 
насмеју. И овде прича тече, наизглед без икакве претензије да 
насмеје. Једноставно се прича како је било. А та прича насмејава 
до суза... Свеукупно, дивна приповест одличног приповедача која 
има вредност и као својеврсни историјски извор.“
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својим укућанима. Кад је то чуо мој стриц Јаков, 
који је пре рата био жандарм на обезбеђењу 
скакаонице на Планици, иронично се насмејаo 
и рекао: „Који су то ваши скокови, људи на 
Планици у Словенији скачу преко сто метара?“ 
Други, млађи стриц, Живко, у неповерењу, неукусно одбруси: 
“Бога ми, брате, лажеш, човек није `тица!“

На скакаоници упитах дежурног редара да ли зна 
предратног скакача Јанеза Полду? Он ми рече да је он по 
занимању шумар и да је његова шумска кућица удаљена 
око један километар од скакаонице. Јавих се професору, 
вођи пута, и објасних да ћу врло брзо отићи и вратити се 
до шумске кућице, коју му показах, а која се налазила на 
видном месту, на ивици шуме. Поред кућице, стајао је мршав 
човек, горштачки испијених образа, чији оштри поглед се 
сједињавао са белином околног предела. Упитах га да ли је 
он Јанез Полда, бивши шампион, човек `тица? Испричах 
му због чега сам дошао и пренех поздраве стрица Јакова. У 
тренутку нестаде строгог погледа, дочека ме озарени осмех 
са грубог лица. По повратку кући, стриц Јаков се одушевио 
кад сам га о свему обавестио, а стриц Живко само слегну 
раменима и изусти: „Свашта“.

Наша екскурзија креће преко Крања и стиже у Загреб. 
Разредни старешина нас води на катедру природно-
математичког факултета код професора Ђуре Курепе, 
код кога је дипломирао пре 18 месеци. Професор Курепа, 
изненађен али радостан, прозбори: „Добро ми дошао 
мој млади професоре Милане Плескоњићу, рођен у селу 
Бабинама, на надморској висини 1.305 метара (Брашанско 
брдо), од оца Николе и мајке Милеве.“ Били смо запањени 

појавом, образовањем и памћењем чувеног 
професора Курепе. Професор Милан нам 

рече да је он знао ове податке о сваком свом студенту. У 
Загребу, обиђосмо чувени парк Максимир, стадион Динама 
и зоолошки врт. Нама, одраслим по селима Санџака, Загреб 
је изгледао као Париз – уредне поплочане улице, окружене 
фасадама зграда у стилу сецесије, трамваји који круже 
као доброћудне аждаје из дечијих бајки и из својих уста 
бљују колоне углађене господе и отмених дама. Посетили 
смо и музеј у коме се чува најзначајнији документ нестале 
тајанствене цивилизације – Загребачки омотач са мумије, 
тзв. Етрурска књига.

Након тога смо кренули за Сарајево, где смо обишли 
Илиџу, извор Босне испод подножја Игман планине. 
Тешко је описати колико лепоте доживесмо за кратко 
време. Посетисмо диван музеј и места на Миљацки где 
је извршен атентат на Аустријског престолонаследника 
Франца Фердинанда од стране завереника Младе Босне 
– Гаврила Принципа и Недељка Чабриновића. Сарајево 
нас је одушевило мешавином култура, обичаја, религија, 
архиктетура. Оно је место сусрета запада и истока, севера и 
југа, позорница историје, учионица на отвореном.

Из Сарајева је требало да се вратимо кући возом Ћиром. 
Док су се парни котлови загревали, стара локомотива као 
да је зајецала, покуљао је густи, црни дим на сигурносним 
вентилима и услишио наше потајне жеље да ова екскурзија 
потраје још неко време. Вечерњи аутобус за Пријепоље 
је отишао, професори, такође, приватним колима, а ми 
бескућници без жеље за кућом, остали смо у возу до јутра, 
чекајући јутарњи аутобус. Истина, умор и глад су куцали на 
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врата, јер смо нешто мало доручковали у Сарајеву. 
Почели смо легати на клупе, па чак и на полице за 
пртљаг и већина је поспала. А онда, у глуво доба 
ноћи, пробуди нас весела дружина из вагона у 
којем се налазио бифе. Гладним стомацима и 
младим душама жељним забаве није требало пуно да се окупе 
на месту „злочина“. Окреписмо се, прво јелом, а богами и 
пићем. Тада почесмо да кујемо планове како да се искупимо 
за почињену провалу. Знали смо да ће нас спремачице воза 
пријавити полицији када примете учињену штету, те да ће 
нам они тражити ђачке књижице, да би сазнали наша имена. 
Договорили смо се, на опште одушевљење свих присутних, 
да колегинице сакрију књижице у своја недра, и да тиме 
избегнемо претрес. Имајући у виду да су милиционери 
били нешто старији људи, чије је образовање, као и наше, 
било ометено ратом, одлучисмо да, приликом легитимације, 
пријавимо имена песника и књижевника. Ја узех име Алексе 
Шантића, пријавише се и колеге Лалић, Ракић, Гундулић, 
колегинице Секулић, Максимовић... Полиција направи 
уредну пријаву и посла је директору гимназије у Пријепољу.

Коначно, стиже и аутобус, који нас одвезе до 
Пријепоља. Међутим, мој пут није био готов јер сам 
морао да пешачим седамнаест километара до родне куће. 
После извесног времена, на путу до куће, наиђе руднички 
камион који се враћао у Пљевља пошто је испоручио свој 
драгоцени товар. Добронамерни возач се заустави, посла 
ме на утоварни простор где затекох неколико људи и ковчег 
за сахрану. Камион је ишао споро, падала је киша а ми се 
збисмо једни уз друге и прекрисмо главе старим похабаним 
кабаницама. Након извесног времена, киша престаде да 

пада, обрадовасмо се, али на кратко. Прво 
зачусмо благо гребање из сандука, које је 

постајало све јаче и јаче, да би се убрзо отворио поклопац 
након чега се јави човек речима: „Људи, престаде ли киша?“ 
Ми се престрависмо и искочисмо из камиона. Возач, који је 
возио лагано, заустави и продера се: „Па, зар ја због вас да 
идем на робију?“ Сви повикаше у глас: „Онај горе, покојник, 
се повампирио!!!“ Општа неверица, шок, страх, смех и на 
крају радост завлада међу путницима, а возач се слатко 
насмеја и позва нас да заједно са „покојником“ наставимо 
путовање. Тако и ја убрзо стигох кући.

А шта се догодило са пријавом полиције? Директор 
гимназије је на то одговорио следећим речима: „Поштована 
полицијо, када би ово наше Пријепоље имало онолико 
књижевника колико сте навели у својој прекршајној пријави, 
било би већи културни центар од Београда.“

    

Аутор: Милован Деспотовић, 
82 године, дипл. економиста у пензији,

Београд
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Најбоља мушка путописна прича

2. место

НЕОБИЧНА ПРИЧА ИЗ АФРИКЕ
Већ сама помисао на пут у Сенегал изазивала је трему и 

узбуђење. Предстојећи сусрет са новим, непознатим светом, 
наметао је и дозу страха због кога су мисли саме навирале. 
Глава нам је била пуна свега што смо икада  чули о Црној 
Африци, а посебно о овој најзападнијој афричкој земљи, 
која се сместила само мало северније од екватора, дакле у 
тропском појасу. 

Почела су поређења са неким земљама са сличном 
географском ширином. И, нажалост, све је било на штету 
Сенегала. Само у њему, иако је клима тропска, на песковитом 
афричком тлу нема прашума, раскоши зеленила и шаренила 
цвећа. Или, тачније, има га, али врло мало. Зато се тешко 
може рећи да је ова земља лепа. Томе доприноси и рељеф 
– бескрајна равница која се само на крајњем југо-истоку 
уздиже, али не достиже ни 600 метара над морем. 

Из описних оцена чланова Комисије, издвајамо:
„...Лепо пренета запажања из Сенегала, запањујуце памћење, 
опис културолошких феномена, утиснутих сећања...“
„Ја сам визуелац – поптуно сам имала пред собом слику простора, 
људи и обичаја о којима пише. Могла сам да „видим“ исто што и 
аутор...“
„Прича једном речју „тече“, информативна је, пуна веродоснојних 
описа, писана је у „сликама“... Стил је једноставан а начин 
изражавања леп и јасан.“

Река, додуше, има. На површини од 
скоро два и по пута већој од Србије, протичу 

четири велике реке. Међутим, водостај сенегалских река 
је врло колебљив. У кишном периоду (од јуна до октобра) 
реке се изливају и плаве огромне површине, а током сушног 
периода (од новембра до маја), враћају се у своја плитка 
корита. За њима остају мочваре које немилосрдно тропско 
сунце брзо исушује, па земља убрзо постаје жедна, испуцала, 
гола... Ближе Атланском океану, у који се све реке уливају, 
речна се вода меша са океанском, па и она постаје слана. То 
је огроман проблем, јер је у Сенегалу изражена оскудица 
слатке, питке воде. Други је проблем што при изливању реке 
„соле“  земљиште, па оно постаје неплодно.

Река Сенегал је једна од четири велике реке у држави 
која је углавном равничарска. Река и држава добиле су име 
од неправилно протумачених речи домородаца, када су их 
први колонизатори, Португалци, покушавали разумети. 
Португалци су чули речи  „сене“ и „гала“, што је требало 
да значи „мој чамац“ и да  они, домороци,  долазе  дрвеним 
чамцима, издубљеним из једног дебла - пирогама. 

Сенегал је широка, плитка, равничарска и дугачка 
река која долази из Малија. Највећим делом свога тока, 
она је граница са суседном Мауританијом. Пред свој уток у 
Атлански океан, прави пространу делту са безброј рукаваца. 

Отићи у најзападнију афричку земљу - Сенегал, а не 
обићи станиште птица и рептила у мочварама истоимене  
реке, то је као отићи у Београд и не обићи Авалу, или доћи у 
Нови Сад, а не посетити тврђаву у Петровардину.
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На само 80 километара североисточно од 
града Сент Луја, код границе са Мауританијом, 
у пространој окуци реке Сенегал, сместио 
се национални парк Ђуђ.  До уласка у парк 
стиже се солидним асфалтним путем. На улазу, 
добродошлицу нам указује један мајмун - бабун.

Смештамо се у бунгалове, који су постављени око 
базена за купање. Увече, имамо предивну представу. Долазе 
домороци из околних села са бубњевима. Највише је међу 
њима заиста лепих жена и девојака и свега неколико 
мушкараца. Све жене су уредне, одевене у шарену, складну 
одећу. Посматрајући их, покушавамо да нађемо барем две 
хаљине које су, ако не исте, онда барем сличне. Нема их. 
Свака жена је одевена - уникатно!

Там-тамови различитих величина у рукама мушкараца 
дају ритам. Почињу стидљиво да играју храбрије жене. Игра 
се састоји у брзим и, како се ритам убрзава, све бржим 
скоковима са обе ноге истовремено. У неким тренуцима, 
када је ритам убрзан, у једној,  јединој секунди бива по два-
три скока!

Нешто касније, када су се загрејали, или ослободили 
треме, доживљавамо и трбушни плес, далеко бољи, квалите- 
тнији и изазовнији од трбушних плесова у ноћним локалима 
у арапским земљама. Мада је играчица сама, без мушког 
партнера, посматрач се не може отети утиску да тог имаги-
нарног партнера играчица стопроцентно доживљава, упија 
се у њега, обавија, обасипа га страстима, чупа из њега насладу. 
И руке играчица су увек у правом тренутку на правом месту, 
некада на сопственом куку, некада на задњици, каткад 
на дојци, а када игра захтева и на „Венерином брежуљку“.  

Неке од тих чудесних играчица повремено 
играју само једним делом тела - само 

задњицом, а некад само једним куком, док остали делови 
тела мирују. У тој сулудој игри, „певају“ голе дојке и заносне 
задњице. Могу ове жене са својим телима да ураде све што 
пожеле. А ако је судити по њиховој игри, по њиховом изгледу, 
по држању, оне су вазда жељне игре, страсти. То су женке, у 
пуном значењу те речи, пуне еротике!

Касније се у опште весеље укључују и мушкарци. Њихов 
плес је још интензивнији, још бржи, још дивљији! Када се, 
после више од сата, све то завршило, а прошло је као трен, 
било нам је све то нестварно, прекратко и жао што се тако 
брзо завршило.

Пошто је програм завршен, нисмо могли да потиснемо 
размишљање о темпераменту становника Сенегала. Постало 
нам је јасно и природно што су породице многобројне. Уз то 
преко 80% становника су муслимани, сунити, који по закону 
имају право на четири жене. То право се обилато користи. 
Мушкарац најчешће после сваке 2-3 године у кућу доводи 
нову, млађу жену. Са сваком остаје у добрим односима, па 
оне, каткад истовремено рађају. Зато су уобичајене породице 
са петнаестак малишана, јер свака жена рађа просечно 
петоро деце, а просек старости становника је само око 16 
година!

На сваком кораку су буљуци деце. Она најмања подсе-
ћају на црне лутке које носе или старија браћа и сестре 
или мајке на својим леђима. Сенегалке се ни при најтежим 
пословима не одвајају од својих беба. Вешто везују мараме 
око врата и појаса и тако направе торбу - носиљку из које 
са маминих леђа извирују крупне црне окице, снежно-
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белих беоњача. Деца су ту безбедна, топло им 
је и удобно. Не сећамо се да је неко заплакало. 
А она, мајка, са тим драгим теретом обавља и 
ношење терета на глави. Сигурно зато свака 
Сенегалка хода као манекенка – усправно и 
достојанствено. При том, свака је увек одевена као да је 
кренула на неку свечаност или у позориште. Ватрометом 
боја своје одеће, жене као да употпуњују колорит који је 
природа ускратила њиховој земљи. Где год су жене, ту је 
велико шаренило, пријатно за око.  

Ујутро, превозимо се џиповима до обале реке. Овде се 
укрцавамо у чамце са јаким Јамаха моторима. Пролазимо 
поред плитке обале пуне лишћа локвања са неотвореним 
цветовима. Успут, пролазимо поред птица гњураца, које 
вредно роне и обезбеђују доручак у реци заиста пуној рибе. 
Настављамо поред два зеленкаста папагаја, који се једва 
уочавају у крошњама дрвећа. На голим гранама дрвећа уз 
обалу, седе, будно мотрећи, лешинари...

У даљини, дуж обале, нешто се бели. Погађамо шта би 
то могло бити. Тек када смо пришли ближе, констатујемо 
да је то огромна колонија пеликана, kоје другачије зову и: 
несити  и гемови. Тромо пливају у непрегледном низу. Само 
се понеки загњури да нешто улови и утоли глад. Прилазимо 
им близу. Тек на удаљености од десетак метара узнемире се 
и полећу.

А како полећу? То заиста треба видети. Најпре залепрша 
снажним крилима по води. Капљице прште на све стране. 
Потом се издиже из воде и почиње да хода по површини 
воде. После неколико корака, одлепљује се и лети на безбедно 
одстојање од чамца, и нас уљеза, у њихово царство.

Пеликан је бела, велика птица. Распон 
крила му је преко једног метра. Кљун му је 

дугачак и јак, а испод кљуна је кеса у којој може да  држи улов - 
рибу, све док је не донесе до младунаца које треба нахранити. 
Са стране на кљуну, налази се ружичаста кожица, нешто као 
већа пега. Та пега је знак распознавања мужјака од женки. 
Оне птице које имају тамнију, црвенију, пегу су мужјаци, а 
блеђа пега је карактеристика женки.

Стижемо до једног омањег, голог острва, чије је име 
Острво љубави, а које се свега метар-два уздиже из воде. 
Острво је голо, без дрвећа, без жбуња. Пуно је и препуно 
пеликана. Виде се и мужјаци, али и женке. На њему нема 
ни сантиметра слободног места. Многи пеликани у плиткој 
води будно ишчекују да се на острву појави само делић 
слободног простора, и да га  заузму. Бели пеликани су свуда 
око  нашег чамца.

Зашто је ово Острво љубави, тако цењено место? Па, 
овде се пеликани гнезде и одгајају младе. Остало је нејасно 
зашто за тако деликатан посао нису искористили друга 
пространија, зеленија острва, којих у овој мочвари има 
безброј! Одговор да су овде пеликани сигурни од крокодила, 
највећих конзумената пеликанских јаја, не делује баш много 
уверљиво, поготово што смо, недалеко, у шевару, видели 
крокодила дугог преко три метра, а у блзини и једног 
крокодилчића, који је само главом вирио из воде. 

Пеликани су свуд око нас. Не усуђујемо се ни да 
одприлике кажемо колико их има. Једине праве речи  су: 
мноштво и безброј!
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Полако окрећемо чамац и враћамо се. 
Локвањи, на сунцу које пржи, отворили су своје 
лепе, разнобојне цветове. Пролазимо поред 
колонија чапљи, белих, сивих, црних. После 
незаборавног доживљаја са пеликанима, оне 
нас не интересују.

Напуштамо чамце са очима и душом пуним бескрајне 
лепоте коју су нам подарили предивни пеликани.   

И даље обилазимо Сенегал, најзападнију афричку 
земљу - земљу кикирикија, како је често називају. Земља је 
пуна контраста и необичности.

Још нисмо заборавили колонију пеликана у којој живот 
буја, а непланирано смо наишли на нешто нама потпуно 
страно - на необичан посмртни обред на сенегалски, 
анимистички начин.  

Са леве стране пута, под крошњама баобаба и 
еукалиптуса је мноштво жена у разнобојној, шареној одећи. 
Чује се песма и оркестар там-там бубњева. Заустављамо 
се. Локални водич нам казује да је у току једна необична, 
ритуална, анимистичка сахрана. Одмах нас обавештава 
да у Сенегалу поред већине од преко 80% муслимана, 
сунита, има и око 12% хришћана, католика, као и око 8% 
анимиста, следбеника локалне религије, који се моле и 
клањају фетишима и верују у свеприсутну душу коју имају, 
поред људи, и све биљке и животиње. Анимисти су посебно 
бројни код племена Ђола у јужним деловима земље, око реке 
Казамас.  Првобитна религија становника овог дела Африке 
била је анимизам. То је трајало све до 11. века, када се од 
Арапа преко Сахаре појавио ислам. И поред  потискивања и 

гушења анимиста од стране муслимана, а и 
хришћана, ова стара вера се ипак задржала 

до данашњих дана.

Водич додаје да имамо ретку срећу да то видимо, али да 
он, ипак, мора да тражи дозволу да ми, туристи, Европљани, 
присуствујемо том необичном ритуалу. Добијамо дозволу.

Излазимо из аутобуса са фотоапаратима и камерама.

Под дрвећем, у кругу пречника већег од педесет 
метара, стоји мноштво жена различитог узраста, обучених у 
најшаренију одећу која се да замислити, а да то не делује ни 
нападно, ни кичасто, ни ружно. Има их преко две стотине! 
У средини круга, под дрветом седе мушкарци са три, по 
величини различита, там-там бубња.  Свирачи непрекидно 
свирају и дају ритам, час спорији, час бржи. 

Сем  чланова оркестра нигде се не види ни један 
мушкарац. Изненађени смо. Не знамо кога сахрањују. Да 
ли мушкарца или жену?! Да ли је покојник млад или стар? 
Такође, нигде не видимо ни једну жену одевену у тамну одећу 
која је код нас симбол туге и жалости. Нико не плаче. Там-
там бубњеви  дају весели, брзи ритам, па се  чини да је нека 
свечаност, а не сахрана.

Не знамо шта да мислимо, збуњени смо. Гледамо и 
слушамо, а ништа не разумемо.

Сваких минут-два, на различитим местима тог великог 
круга ускаче у средину једна или две жене. Босим ногама 
почињу неку бесну игру, у којој ноге, у току једне секунде, 
барем два, три пута додирну тле. Остале у хору певају и тапшу 
рукама или некаквим дрвеним удараљкама подржавају 
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необични плес играчице. Чим се негде појави 
нова, одморна  играчица, свирачи там-тама 
нагло убрзавају ритам. Нема правила или неког 
редоследа када ће и ко отпочети ту соло тачку. 
Чини се да је то ствар емоција и темперамента 
жена које стоје у том великом кругу.

Док се на ободу круга темпараментно игра, нека од 
старијих жена у центру круга ређа ствари, које наизглед 
немају никакве везе. Ту је нарамак дрва, ту је секира, ту је 
просо, ту је нека посуда налик на наћве за припрему хлеба, 
ту је биљка памук заједно са семенкама, ту је колевка...

Помешали смо се са домороткињама, снимамо све што 
нас интересује, али нам ништа није јасно. Зашто су у кругу 
саме жене? Зашто је ритам там-тама весео? Зашто се игра и 
пева? Трудимо се да бар нешто схватимо, али то што видимо 
не прихвата наш европски васпитани ум. 

Све око нас је празник и за очи, и за уши, све  је лепо, 
атрактивно, необично, али нама апсолутно несхватљиво. 
Код нас када неко умре све је тихо, тужно, чује се плач и јецај 
најближих, а овде? Овде је све весело, раздрагано, нигде туге, 
нигде суза, нигде покојника. 

Наш водич нас извлачи из мрака несхватања и 
незнања. Одводи нас до недалеке округле куће, колибе, уз 
којој лежи покојник – умрла жена. То је старица од близу 
80 година. Умотана је у неку асуру од рогоза и тако ће 
бити сахрањена. (Муслимани се сахрањују умотани само у 
бели чаршав, хришћани у дрвеним сандуцима, док се ови 
анимисти сахрањују у асурама!) Једино ту, код покојнице, 
видимо неколико мушкараца. Водич нам даље објашњава 

да у центру круга изложене ствари, за које 
нисмо имали представу какву имају сврху, 

симболишу све оно чиме се покојница за живота бавила. 
Рађала је децу, справљала је храну за укућане, доносила дрва, 
цепала их, ткала од памука одећу...

На наше последње и кључно питање, зашто се на 
сахрани весели, а не тугује, одговорено је да су сви весели 
и захвални (њиховим) боговима што су јој подарили дуг и 
садржајан живот, да смрт за њих није крај свега, већ само 
почетак неког новог,  још бољег живота и да се зато смрт не 
сматра за трагедију, већ  је, напротив, разлог за весеље! (А у 
сиромашној земљи какав је Сенегал, смрћу старице, можда, 
њена породица сада има на храни једна уста мање?)

Настависмо путовање, збуњени, замишљени и дубоко 
импресионирани оним што  чусмо и видесмо. 

Ни неколико година после овог путовања, не  престајемо 
да размишљамо о Сенегалу - чудесној, необичној и 
непредвидивој земљи, која је истовремено и врло сиромашна 
и пребогата. Сиромашна је планинама, кањонима, шумама, 
водом,  рудним благом, обрадивом земљом, али је пре-
богата дивним људима, прелепим женама, несвакидашњим 
обичајима, дубоком вером у будућност, у боље сутра.  
То је земља пуна изненађења.

Aутор: Александар Дамјановић, 

80 година, Нови Сад 
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Најбоља мушка путописна прича

3. место

ОБРИСАНА ПРАШИНА СА  
СТАРИХ СЕЋАЊА И ПУТОВАЊА

„Не мораш нигде да идеш да би био у Србији. Она је са 
Тобом и у Теби...“ 

„Ко рођењем удахне мирис и топлину равнице, са тим 
мирисом и том топлином се буди, живи и... умире.“

„И кад се избрише, временом ће прашина поново пасти 
по сећањима и успоменама које живот значе, док време 
неумитно тече...“

Мој завичај... 

Мој завичај нема Ајфелову кулу ни Криви торањ из 
Пизе, нема ни вечне пирамиде ни Кип слободе и све што 
уз лепоту сваке земље иде, али има пуно дражи и топлине 

Из описних оцена чланова Комисије, издвајамо:
„Изузетно сликовита шетња кроз успомене. Можда није класична 
путописна прича али је својеврсно путовање кроз емоције и 
сећања која буде завичаји. Снажно, а префињено и нежно.“ 
„Прича је лирична, песничка и написана је веома нежним и 
сензитивним језиком. На неки начин, представља оду завичају, 
прохујалом времену, Војводини и Србији. Обилује прелепим 
описима природе, салаша и живота који временом замире.“

која зове да му се врати, кад се једном из 
њега оде. Завичај је на почетку и на крају 

пута, ту је човек сигуран, ту је свој на своме, ту не сме и не 
може да залута. Кад једном одеш и кад време прође, кад Ти 
буде тешко, кад друштво не буде могло и хтело да Те схвати, 
Ти се свом завичају чисте душе врати, он је ту, увек ће Те 
раширених руку дочекати... Све љубави према завичају 
у срцу се рађају, ту вечно остају и трају. Свако истински и 
дубоко пати, док се коначно себи и свом завичају не врати. 
Ако Ти икад лоше крене и тужни дани предуго трају, врати 
се себи и свом завичају.

Мирис равнице

Велика, равна и широка непрегледна равница, банатска, 
сремска, бачка и војвођанска, на северу Србије, а ту, у срцу и 
души. Заталасала златним класом пшенице и јечма и жутим 
дозрелим кукурузом, крупним главама жутог сунцокрета 
окренутим ка Сунцу, извору живота у пространој и плодној 
равници. Тако равна, мирна и недељива, грли у себи сву 
домаћу простодушну чељад и дођоше, братске из свих крајева, 
са свих страна, моје, Твоје и наше Србије. Равницо, плодна и 
берићетна, свима си мати, узглавље, њива и венчана постеља. 
У равници су се вековима рађали, крстили, венчавали и 
умирали а нису Те, вољена равницо никад издали, продали 
и напустили. Ко рођењем удахне мирис и топлину равнице, 
са тим мирисом и том топлином се буди, живи и умире...
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Обнажена дама... (испред водоскока у Бањи)

Била је као икона старих мајстора, узнесена 
до небеса, руком уметника оживела, са сузом 
у оку анђела, усана пожудних, боје крви, 
боје косовских божура. Вајана у живом камену, складна, 
пожудна, хладна, а врела мисао блудна перача улица и 
бескућника пуних очаја и празних, неиживљених душа. 
Њена недра, недирнута, чиста и чврста, одолевају времену, 
мрежи паука и сивозеленој, платинасто тананој прашини. 
Пробуђени, а несрећни, песници сузама јој умивају лице 
на месечини. Жалосна сова уз хук и благи трепта брезових 
листа слете на раме, те тужне, у зеленом парку крај водоскока, 
усамљене, обнажене даме. У оку песника заискри суза, 
чиста, дубока, искрена, пркосећи капима жабокречином и 
заборавом обраслог водоскока...

Рађање реке на изворишту...

Из високих брда, до небеса узнесених из утробе земље и 
окамењених стена, прво зароси а затим у живом млазу потече 
чиста, као суза анђела хладна, прозрачна вода, дар природе 
и земље родне, земље прадедова. Потекоше капи, затим 
поточић у поток нарасте, стропоштавајући се, ударајући о 
стене, слапове правећи, у пенушаву реку се стопи, доносећи 
тако потребну свежину и благодет, дар природе и потребу 
непресушну. Мало стадо планинских оваца и неколико 
тек рођених снежно белих јагањаца ствара идилу готово 
нетакнуте природе, пролећног сунца и живља у планинском 
венцу моје, Твоје и наше Србије...

Само се роде враћају...

На салашима и у селима Баната, 
све је мање младежи и вредних, ужурбаних ратара, мобе 
и окупљања. Остала су готово празна села, рушевине и 
старе пустаре обрасле у коров. Некад, децом и житарицама 
богатим пољима банатским завладао коров и пустош. Све 
мирише на усамљеност, на тугу, на одумирање, на старост. 
Аветно и сабласно изгледају срушени и оронули зидови и 
паорске куће, земљом, млевом, мобом и знојем набијени. 
Само се роде, с пролећа, увек у исто време врате у своје 
прућем и сламом плетене куће на старим, давно угашеним 
димњацима, у своја с љубављу исплетена гнезда. И роде, као 
и стари ислужени паори, не напуштају своја огњишта до своје 
смрти, до ишчезнућа... На кућним праговима само паучина 
и црвоточина, свуд тишина и вечни мир који пече и боли. 
Остале су само старе, слабашне очи, загледане у даљину што 
жарко желе да их поред рода посете и оне, млађе генерације, 
које су временом отишле и сад не знају или не желе да се 
врате на своја топла, родна огњишта, док се она и коначно 
не угасе... 

На обали Тамиша...

Волим Тамиш и његове обале, жуте и сиве, криве, волим 
његову воду, мирну, тиху, док лењо се ваља плодним коритом. 
Његова је вода вековима запљускивала и плавила, доносећи 
благодет, некад поплаве правила. Волим кад набуја, кад као 
жута, дугачка и кривудава, помахнитала неман, мирном 
питомом равницом лелуја. Волим Тамиш кад је миран, кад 
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сунце се у њему огледа, кад нема ветра, кад све 
стоји. Волим шевар и трску који грле обале 
Тамиша и вилинског коњића кад слети на врх 
штапа за пецање. Док сањарим и будно бдим 
над забаченим, увек затегнутим штаповима 
за пецање, прогањају ме комарци. Мрзим њихове убоде и 
зујање око главе, око ушију, мрзим да се шамарам, да бришем 
своју крв са спљесканих злотвора...

Последњи салаши у равници

Пробуђен првим петловима полако се буди мали 
салаш у питомој, богатој, плодној, од плодности набреклој 
Панонској и мојој равници. Из накривљеног димњака на 
старој салашарској кући са цреповима обраслим меком 
зеленом маховином, дим полако куља, ковитла се ка небу, 
реметећи јутарњу идилу, а из малог ложишта озидане паорске 
пећи замирисао је тек извађен, врућ, мекан и растресит хлеб 
од просејаног белог брашна, од самлевеног жита у последњој 
старој ветрењачи. Пупушка хлеба, онако жута и мирисна 
изашла из шерпе, искипела са свију страна, препунила шерпу 
за хлеб у којој су генерације салашара месиле и пекле хлеб 
салашарски. Поред пупушком набреклог домаћег хлеба, 
тепсија вруће лепиње из које се шири мио мирис запеченог 
домаћег сира. Гасе се полако и нестају стара салашарска 
здања и око њих плодна имања, нестају са географске мапе, 
али остају ту у срцу и души да трају колико и поштена, топла 
крв у венама старих салашара. Често сам био драг гост на 
једном малом, равничарском салашу и никад одатле нисам 
отишао, нити могао да одем...

Тишина која боли...

Непрегледна равница, банатска и војвођанска, на 
северу Србије. Тавара, жута и зелена изђикала, гледа у небо. 
На јутарњем се поветарцу повија, милујући плодну земљу 
банатску. У сред равнице доља и велика мочвара, травом, 
трском и шеваром обрасла. Посред баре и мало лево, 
процвали локвањи зраче својом снежном, невином белином. 
Плитком, замућеном водом лагано гази црнобела рода у 
потрази за ручком за своје тек рођене, а тако халапљиве 
птиће. 

Гнездо је пре много година рода свила на димњаку деда 
Периног салаша. Стари је салаш надживео и деда Перу и 
његове претке. У дну дворишта, као уклет, стоји стари ђерам. 
Начео га је зуб времена и црвоточина. Накривио се на једну 
страну и прети, као да ће га мало јачи ветар одувати. Само 
грлице сврате да се на њему мало одморе и да цвркутом 
одагнају мртву тишину. Свуд около паучина и тишина која 
опомиње, пече и боли... 

Мирис жутих дуња

Успомене су попут исплетених мрежа вредних кућних 
паукова на вратима и прозорима напуштених породичних 
огњишта. Кад их неко намерно или онако нехотице додирне 
или оскрнави, оне се поново окрпе, допуне и настављају да 
постоје и живе на местима и у времену где све полако, али 
сигурно нестаје и одумире. На рамовима старих, одавно 
пожутелих слика само паучина и понека тужна и неопрезна 
давно ухваћена и оскрнављена мува зунзара. 
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Гледам у рам начет црвоточином и сивилом, 
а из њега кроз прашњаву, некад лепљиву паучину 
навиру сећања, оживљавају давно пресликане 
слике претходног живота. Поново се враћа 
мирис жутих, давно усахлих дуња са старих 
ормана на којима стоје, мољцима и временом начете, беле 
чипке, тако брижљиво, мајчинском руком исплетене. И кад 
се обрише, временом ће прашина поново пасти по сећањима 
и успоменама, по преживљеним пријатним и оним другим 
тренуцима. Не заборавите своје корене, своје родно огњиште, 
прву зањихану колевку, прве дечачке снове и украдене прве 
полузреле, а тако сочне трешње из комшијских башта. 

Остарела воденица...

Стојим на обали мале, брзе реке која хучи и са собом 
носи снагу и мирис прохујалог времена. Годинама је бистра, 
прозрачна, чиста, пенушава, хладна речна вода покретала 
срце и душу старе, оронуле воденице, на обали захуктале, 
понекад подивљале реке мог детињства и сна. 

Под њеном снагом, тешки воденички каменови писали 
су судбине старих, проседих воденичара. Ту се рађало, 
стасавало, заљубљивало и ашиковало, млело бело брашно, 
ушур узимао, варало, некад се ушур осмехом помељара 
плаћао. Одавно је коса воденичара потпуно обелела, 
паучина се белим, свиленим брашном окитила и полако, 
као стари камен, застајкивало је и срце старог, ненаслеђеног 
воденичара. Кад стане срце последњег воденичара, стане 
и камен, окамењен, да тугује за реком, за белим, још 

несамлевеним дозрелим житом, а сама ће 
река пустити неку кап више уместо топлих 

суза за заувек заспале воденичаре, за старе оронуле воденице, 
шумећи, да их из тог сна случајно не пробуде... 

Стари ђерам...

На кућном прагу и старом кандилу само паучина и 
сећања уплетена у поцепаној мрежи старог, црног паука. 
Одзвања злокобна тишина уткана у темељима породичног 
огњишта и родне груде. Црвоточина полако нагриза стари, 
ислужени ђерам, који се од туге и бола накривио на једну 
страну, чекајући да га нека топла, добронамерна рука 
дотакне, удахне и врати давно угашени живот, да га пробуде 
из сна свркути младих гугутки које се нежно, крилима грле у 
свитању новог дана, док време неумитно тече...

Мирис модроплавих шљива...

Северна Црна Гора, рано јесење јутро изнад старе, 
чврсте, каменом и чатмом зидане куће, са још црвеночађавим 
црепом, издигло се брдо и прети да ће својом сировом снагом 
и силином затрпати имање и берићет у свом подножју. 
Испод громаде стења, земље и растиња, велика, широка, 
плодна ливада. У ливади, засађена стабла шљива цеповача и 
џанарика. Стара су стабла шљива обрасла зеленом маховином 
и лишајевима, а гране отежале од плодова с муком држе 
терет јесењег берићета. Трава у шљивњаку одавно дозрела, 
жута и тврда, непокошена, скрива у себи опале зреле шљиве. 
У ливади само опале шљиве, и брката, проседа старина, 
сакупља зрели берићет, погледује у небо и у зарасле стазе, 
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куда су некад синови и унуци свраћали на 
окупљање и родно, топло огњиште. Пластична 
бурад су одавно спремна за прве млазеве 
бистре, љуте ракије из узиданог малог казана 
за ракију. Сврати и ти путниче намерниче, сврати, 
кад већ нема оних који би требало да сврате на виђење, на 
чашицу мученице, на разговор, на лепу, топлу реч, која душу 
и напаћено тело својом топлином лечи и негује...

Аутор: Милорад Бибин, 

64 године, машински техничар у пензији, 

Зрењанин

Најбоља мушка путописна прича

4. место

И ВИДЕСМО И НАУЧИСМО

Вођа пута моли путнике да уђу у аутобус јер каснимо 
у старту, програм богат. Улазимо без реда, као у градски 
аутобус и свак седа на прво слободно место, уз гласни смех, 
радост. Сви весели, расположени, распевани, сем професорке 
Јелице, која мирно седи и сређује своје папириће.

Мајсторе,- каже вођа пута шоферу,- можете да кренете, 
сви су ушли. 

И чим је аутобус кренуо, јавља се професорка Јелица:
Ова железничка станица изграђена је хиљаду осам-

стотина осамдесет четврте. За неколико година преселиће 
се, јер се гради нова, а ова ће остати као музеј.

А ово је Газела, мост који спаја Београд и Нови Београд,- 
наставља професорка.- Успут ће нас пратити,- каже,- наш 
хумориста Душко Радовић преко своје књиге „Београде, 
добро јутро“. Ево те књиге.

Из описних оцена чланова Комисије, издвајамо:
„Аутентично, забавно, веома информативно... Лагано за читање... 
У потпуности погођена тема конкурса. Феноменалан ми је начин 
на који су прикривене „рупе у сећању“.
„Права путописна прича са лепо уклопљеним елементима хумора. 
Прича истиче основну срж путовања а то је дружење. Прича 
истиче и како је описано путовање било један вид „путујућег 
универзитета“ током кога су путници били у прилици да виде, 
чују, науче, да се друже, веселе, размене искуства, да се присете 
заборављеног или да са другима нешто поделе.“
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Герда и Соња, домаћице путвања, брину о 
путницима као праве стјуардесе. Деле путни-
цима празне пластичне чаше. А шта ће нам 
празне, пита неко. Биће, биће пића, ево, Герда 
већ служи коњак, а Соња отвара флашу с пићем 
мало светлије боје. Па, оне су праве стјуардесе. 

Пред нама је Баново брдо. Многи Београђани, па чак 
и они који су ту рођени, не знају по чему је добило име (Не 
знам ни ја, слежем раменима и ослушкујем). По, бану, да, да, 
по бану. Е, сад да ли му је то име или презиме, није важно. 
Дошао човек из Дубровника и од општине београдске тражио 
да му доделе брдо. А било је то онда ледина,- објашњава 
професорка.

А сад, Душко Радовић: „Волите се док нисте заједно. 
То је права љубав. Ко уме да воли само кад је заједно, тај не 
прави питање с ким је“,- чита наша професорка. У аутобусу 
смех.

Авала је турска реч – хавала, а помиње се... е, што ти је 
заборавност, а рекла је тачно од када.

А знате ли шта значи реч Авала? Препрека, бедем,- 
одговара. Сад знамо, ћутећи изражавамо задовољство што 
барем нешто знамо.

Београд се помиње први пут... (од галаме у аутобусу 
нисам чуо). 

Ево нас на аутопуту,- каже професорка.- Модеран 
пут са по три штрасе у оба правца, што би рек’о наш Лала. 
А некада је био ту пут са кривинама и рупама, али једина 
веза са Стамболом. Е, али се онда путовало караванима, 

возилима са четири точка с коњском 
вучом, па клај, клај. Од Стамбол капије 

испод Калемегдана па право у Стамбол град. Онда си могао,- 
наставља професорка,- да видиш све лепоте и са десне и 
са леве стране. А сада пројуриш поред таквих природних 
лепота, а да то не видиш.

Брзо смо прешли педесет километара и наилазимо на 
деоницу која се убрзано гради.

Морамо преко Пожаревца,- каже наш вођа,- пут је 
затворен због изградње моста. 

Због веселе атмосфере у аутобусу нико не обраћа пажњу 
на информацију. А да нисмо ишли преко Пожаревца не бих 
данас знао да је тај град хиљаду осамстотина осамдесете 
године имао седамдесет кафана, а само једног лекара. А сада 
у Београду свака кафана има по пет, шест лекара. Перу кола, 
служе госте, свирају...

Опет професорка чита Душка Радовића. Смех, да се 
зауставиш не можеш. Одакле му само такве досетке? 

У Пожаревцу смо на брзину погледали изложбу слика 
Милене Барили и наставили наше путовање.

Већ смо у горњем току реке Ресаве, - каже професорка.- 
Извире на хиљадучетиристотине метара надморске висине. 
А и све њене притоке извиру на тој висини. Видећете. 
Фантастично!

Опет Душко Радовић и смех да се аутобус тресе.

Ено, видите, пред нама је манастир,- каже професорка.- 
Ускоро ћемо га видети.
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Ма, какав манастир, то је обична тврђава, 
са кулама, капијама,- кажем.

Не, не,- јавља се професорка.- Највећа 
тврђава је Смедерево. Грађена је (због гласног 
коментара у аутобусу, то нисмо чули). Због ње су и 
Јерину прозвали Проклетом. Ето, видите, одувек је било 
неправди према женама.

Улазимо у „тврђаву“. Уздижу се високе куле повезане 
зидинама. У средини – манастир. Толико пута сам му се 
дивио на основу прича о њему и његовој улози у развоју 
српске културе, а сад га и видим, могу да га додирнем. То је 
та моравска преписивачка школа. Чак су и Бугари ту учили 
да пишу, каже професорка.

Дивимо се сачуваним фрескама, јединственим у свету. 
На зидовима се виде трагови турског вандализма. Штета. 
Сто година и више, објашњава нам сестра манастирска, 
манастир је био без крова. Однели га Турци због олова. Чак 
је и један део манастира страдао од експлозије барута који 
су ту Турци држали.

У кругу манастира помоћне зграде. Погледах у један 
ходник, а тамо све ђулад до ђулади. Разних величина. 
Погледах и у подрум. Поређана бурад као под конац. Велико, 
па мање и на крају, најмање. Мирише на ракију. На столу 
јабуке, свеже, тек што су убране. У дворишту гомила купуса. 
Богато неко домаћинство, овај манастир, мислим у себи.

Журимо према Ресавској пећини.

Откривена је хиљадудеветстотина шездесет друге 
(спелеолог Петровић и група), а отворена хиљадудевет-

стотина седамдесет друге године. То треба 
да знате,- каже професорка. И додаје: 

Стара је четрдесет пет милиона година. 

Збуњен сам, јер изгледа тако млада, лепа, глатка, боје 
светле и румене као лице девојачко, сталагмити и сталактити 
витки као тело девојачко, капи бистре као сузе девојачке. Па, 
откуда јој толико година?

Улазимо у кањон Ресаве. Журимо ка извору и водопаду. 
Стране кањона окићене свим јесењим бојама лишћа што их 
јој је природа даривала, таквој реци припада таква обала. 

А ово је Дом,- објашњава нам Герда, наша стјуардеса.- 
Штета што је затворен.

А сада пролазимо поред газдине куће,- каже. 

Ко му је сад па то – Газда?- питам Герду.

То је власник рудника пре рата. Ту направио кућу и 
назвали је „газдина“.

Већ смо у мотелу „Срећно“. Леп, на лепом месту. Топао. И 
још се нисмо ни разместили, а провијанти на столовима. Баш 
су вредне наше стјуардесе. Сви весели, срећни, распевани, 
сем Герде. Видим је у средини сале, са два пакетића у рукама 
и тужним погледом лута по Сали. Прилазим јој и питам: 
Шта ти је, што си тужна? Не питај, каже, заборавила сам на 
омладинце из Косовог Поља, ни доручак им нисам дала. А 
нигде их нема. Помажем јој при тражењу. Питамо Давора. 
ТУ су, каже. Дошли су овде. Ма, ено их, иду из шуме. Ишла 
деца да пи... питају за телефонску говорницу.

А сада правац Крагујевац, вођа пута наређује возачу. 
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Стижемо у Шумарице у ноћи. Споменик 
осветљен. Леп. На лепом месту. На платоу 
свеже цвеће. Уз помоћ батеријских лампи 
читамо текстове уклесане на каменим плочама: 
„Пуцајте, ја и сада држим час“, речи професора 
Крагујевачке гимназије упућене немачким зликовцима. А 
на квадрат, плус б на квадрат, минус... недовршени школски 
задаци из математике ученика Крагујевачке гимназије, који 
нису очекивали трагично решење. Чује се јецај, бришу се 
сузе. Мало смо жалосни, тужни...

Напуштамо Шумарице и ћутећи улазимо у аутобус. 
Сви смо нерасположени, тужни.

Ма, хајде, што сте се ућутали,- јавља се професорка 
Јелица.- Ево нека ово буде лева страна, а ова друга десна. 
Одговараћете на по једно питање наизменично. Тачан 
одговор плус, нетачан минус. Ти, Герда, пиши!

По чему је Баново брдо добило име? Десна страна зна. 
Пиши, Герда, плус десној страни.

Шта значи реч Хавала?.... Не, не, одговор није тачан. 
Пиши, Герда, минус левој страни.

Келти су народ о коме се најмање зна. Где се налазе 
највећи писани споменици о Келтима?

Професорка, то нисмо учили,- јављам се. 

Не, не, одговор се не уважава. Герда, пиши минус  
десној страни.

Следе даља питања и одговори. У аутобусу смех, радост. 
Дружење је основни мотив путовања. А квиз га допуњује, 

обогаћује, оплемењује. На крају квиза 
проглашење победника. Победила је десна 

страна. Честитке, пољупци, смех, радост. 

Ово је путујући универзитет, мислим онако за себе. 
Путујемо, уживамо, дружимо се, веселимо се, радујемо се 
и учимо: историју, географију, уметност. Разуме се наша 
професорка у све науке, а уме и да их пренесе на друге.

Занесени причама, песмама, квизом, нисмо ни 
приметили да смо стигли у Београд. Растајемо се уз тихо 
певушење старих градских песама да не би приметили ноћну 
градску тишину.

07.02.2015.г.

Аутор: Будимир Станковић, 

89 година, војни службеник, 

Београд
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Најбоља прича о путовању по Србији

1. место

      ДОГОДИЛО СЕ НА ДАНАШЊИ ДАН

Дестинација: манистир Покајница 
         Скуп: III месна заједница, Врачар. 

        Полазак у 8 часова, аутобусом

Вози Љуба - најбољи. Улазимо, смештамо се. Треба 
видети та весела лица на којима се не огледа старост. Чути 
жагор срећних бака и дека, који су, за кратко, „оставили” 
бриге, проблеме, секирације... Путујемо. Свако је понео оно 
неопходно за овај кратки пут: лекове коме су потребни.

Боса, вођа пута, обраћа се преко микрофона, свима 
нама. Подсећа где се иде и жели срећно путовање. Хвала! 
Чује се тиха, дискретна музика... Разговор међусобни. Не 
пропуштамо да гледамо кроз прозоре аутобуса крајолике 
наше дивне Србијице, којом пролазимо. До „пола” аутобуса, 
тако–тако, ту и тамо углавном мирније друштво. А онда, 

друга половина, нарочито „шараге”, 
мислим, поготову задњих неколико редова. 

Песма! Ту су главни: Воја, Маја, мала Верица, Зорица... ја... 
Ма иди, бегај, то ти кажем. У краткој паузи, до следеће песме, 
успем по неки виц. Смех! Нема увреда, нема устручавања. 
Расположења – има!

У том прође неко време. И... Опс! Стоп! Стаде Љуба, 
мислим аутобус. Зачу се његов глас преко микрофона: 
Драге моје даме и господо, пауза! Пу... пи... ка... Знамо већ. 
Пуш-пауза, пи... ко мора и кафа ко хоће. Ова кратка станка 
десила се успут. Ту је једно језерце. Ја не знам да ли га има 
и на топографској карти. Кудрачко језерце. Поред, ресторан 
пристојног изгледа. Нисмо се дуго задржавали. Углавном 
мало да протегнемо ноге. Обавили смо „оно”, неоходно 
брзо. Условно брзо. Па ‘ајд у аутобус. Како се сви међусобно 
познајемо, сада смо ипак некако – „блискији”. Болест? На то 
нико ни не мисли, а камоли да помиње. Нема се времена, а и 
нема се куд. А песма? То тек - има! Цео аутобус личи на један 
„распевани транзистор“, макар изнутра. Следи кратка пауза 
у песми... Боса преко микрофона пита ко хоће да оброкује у 
Великој Плани, да би телефоном наручила. Затим пролази 
кроз аутобус и уписује у свеску ко ће шта да једе.

Да кажем још и ово итекако важно, условно речено, 
успут.

Обишли смо манистир Копорин. Црква Захвалница. 
У Радовањском Лугу за гроб Вожда Карађорђа. Родно 
место Вишевац. Посетили смо та српска знамења, обележја 
историје немирне, бурне, значајне – наше! 

Из описних оцена чланова Комисије, издвајамо:
„...оригинално, сликовито, полетно, енергично, лепо написана 
људска прича...“
„Дивно, дивно, дивно! Шармантно, шаљиво, занимљиво, искрено.”
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Настављам путовање. Не задуго,  
стижемо. У атару села Старог Аџи-
беговца, на веома лепом месту, у Грабо- 
вачком потоку, дрвена црквица. Драгуљ. 
Покривена шиндром. Улазимо. Црквица 
је изнутра поткована шашовицама од буковог дрвета. На 
средини тавана измолован је Господ Саваот. На иконостасу 
разне иконе... Прозори мали... Црквица, рекао бих, мајушна 
као здање, а велике духовне вредности. Ктитор или 
задужбинар цркве Покајнице је господар Вујица Вулићевић, 
војвода и учесник Првог српског устанка (1804. – 1813. 
године). У записаним документима, по наговору кнеза 
Милоша Обреновића (вође Другог српског устанка), Вујица 
убија Вожда Карађорђа. Догодило се то у Радовањском лугу, 
у колиби Драгића Војкића, у поноћ. Ето наше несреће! Кум 
уби кума! У цркви постоји запис светог Великомученика 
Ђорђа који гласи: „ Сију церков огради господин Вујица за 
спомен, 1818. године“. А друго сведочанство се налази с леве 
стране врата, урезана је година 1818., без записа.

Још и ово: црква је имала два периода као „мушка“. 
Тада је саграђен манастирски конак. То је био период мушког 
монаштва.

Од Велике Госпојине, Покајница почиње свој трећи 
период, као женски манастир. Манастиром управља 
игуманија Иларија (Сретеновић), која је дошла са Шар 
планине код Призрена, манастир Света Тројица. Доводи 
своје три сестре Херувиму, Ефимију и Евгенију. И још две 
искушенице: Наташа и Милена.

Приметио сам да ће тзв. „нови конак“ постати „стари“, 
јер се у његовој близини гради нови, комфорнији и већи, 

са реалном потребом за већим бројем 
искушеница.

Напуштамо овај дивни, „древни“ драгуљ.

Повратак. Аутобус. Велика Плана. Ручак. Дружење 
настављамо богатији за још једно задовољство. Доживљено. 
Смиренији, срећнији... Ма која, бре старост?! Прилазимо 
Београду. Враћамо се. Узимам микрофон: Драге моје даме 
и ви бивши „апаши“, а сви заједно у најбољим годинама. 
Сад излазимо из аутобуса. А да ли сте приметили? Ушли 
смо, ту скоро, у треће доба! Неко би рекао: Зар већ, кад пре!  
Ма нема везе.

Живели и здрави били.      

А путовање?

Догодило се тринаестог априла 2014. године Господње.

А ово сасвим лично:

Кад изађеш из цркве, после службе и Литургије 
запамти ово: „Чекам те напољу“, рече Господ. Покајница. 
Није случајно.

Аутор: Божидар Тасић, 

75 година, Београд
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Најбоља прича о путовању по Србији

2. место

   ПУТОВАЊЕ КРОЗ СИЋЕВАЧКУ КЛИСУРУ

За разлику од других дана, Ана је дошла са још једном 
младом женом. Кад нас је упознала, дознала сам да је нова 
особа Виолета, симпатична млада црнка, приправник и 
волонтер која ће заменити Ану, моју дотадашњу геронтолошку 
домаћицу. Тренутно сам имала осећај губитка, на неки начин 
сам се спријатељила са Аном. Познавала сам по ходу да ли 
је добре воље, очекивала сам њен смех не рачунајући колико 
је он и професионалан, мени се чинило да ништа не скрива, 
али ето, одсад ћу морати да се привикавам на Виолету и 
њену афро-фризуру. 

Потпуно је нормално да смо све три попиле кафу, да 
сам ја хвалила Ану, она се мало бранила од хвале, а Виолету 
је хвалила Ана и испричала ми њену причу, на који је начин 
дошла у њихову заједницу. Све је у причи било уобичајено 
без неких специфичних детаља, а онда је убацила кроз смех: 
„Детаље и пустоловине остављам вама двема да распредате“. 

Виолетин распоред долазака код мене био 
је исти као код Ане.

Ана је отишла, а нас две смо почеле да причамо како би 
се што пре упознале.

- Одакле си?
- Из Сићева.
- Села Сићева или клисуре, што обухвата, колико 

знам, више места?

- Из села Сићева.

Не знам зашто више нисам питала ништа, али сам 
гледала у Виолету као донесен цвет сећања. Помогла ми је да 
пресадим неко цвеће које не цвета, а има прекрасне широке 
листове што су при врху скоро као крв црвени, у већу саксију. 
Нисам је много питала, гледала сам јој у руке и прсте и начин 
како ради, све ми се допало, веровала сам да руке, нарочито 
прсти, најбоље описују човека. 

Виолета је обећала да ће сутра доћи раније и остати 
дуже, то ме је радовало. Пред сам њен одлазак, замолила сам је 
да ми донесе једну скупину папира завезану као хербаријум, 
која се налазила високо горе на орману где су стајале књиге. 
Она ме је погледала и у њеним очима сам видела неку врсту 
страха, као да су ми њене очи говориле: „Када бих ја покушала 
да дохватим то, морала бих да довучем столицу, па да се 
попнем, а штака, да ли би издржала сломљена нога, столица 
или кичма, шта би било када бих поново пала?“ Осетила 
сам олакшање кад је фасциклу дохватила и пружила ми је 
уз напомену: „Без неке велике потребе немојте се јуначити, 
последице нису безазлене, сутра долазим па ћемо причати.“ 
Отишла је. 

Из описних оцена чланова Комисије, издвајамо:
„Дивно и ненаметљиво испричана путописна прича из младости, 
уз леп увид у детаљ из живота из неког прошлог времена, суптилно 
повезано са садашњим тренутком. Прича, уз путописну има и 
додатну емотивну и социјалну димензију, представљајући на 
један питак и непосредан начин добар однос између различитих 
генерација...”
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Растурила сам папире по столу 
и кревету, око моје фотеље, тражила 
сам једну слику залепљену на папиру 
блока број 3. Слика је била доста лепо 
урађена, димензија осам са дванаест, у 
црно-белој техници. На врху папира писало је: „Планинари 
испред пећине Велика Баланица“. Друга слика испод ове 
била је поглед на клисуру. Сећања некада подигну душу 
онога који се сећа, а понекад се осети мали попут пиона на 
шаховској табли. Покренута осећања никада нису лишена 
накнадне памети и питања, кад би било шта би било, та 
операција није једноставна и због заборављања многих 
истинских дешавања, остаје филм састављен од слепљених 
делића и многих празнина. 

Чега се сећам: Доселила сам се у Ниш нешто пре смрти 
друга Тита.  У мом окружењу сви су причали само о томе да 
синдикат треба да организује неки колективни излет. Жене 
су тражиле да то буде ближе граду, због деце. Мушкарци - да 
се иде на излет где може да се једе и пије. Било је ту доста 
надмудривања. На крају је победила струја коју је предводио 
професор Раде који је био пасионирани планинар. Решено 
је да се иде на исток ка Старој планини, он као алпиниста 
повешће нас изнад Сићева. Колектив је био млад, Раде је био 
леп мушкарац, сложили смо се да нас он води, мада смо сви 
знали да, сем можда двоје-троје, нико није у стању да хода ни 
по равном, а камоли да се пење. Сви су имали неки резервни 
план који је могао да се уклопи у пут. 

Пошли смо, чини ми се, јутарњим возом, који је нешто 
изнад Нишке Бање, за нас тад у еуфорији, прешао са леве 
стране обале Нишаве на десну. Можда смо за двадесетак 

минута стигли на станицу у Сићеву. Ту је 
било комешања, одвајања и заказивања 

времена кад ћемо се наћи у хотелу који је направио „МИН“ 
тада огромна индустрија са више хиљада радника. Раде је 
повео нас који смо се определили да планинаримо. 

Стварно не могу да се сетим којим смо то ми путем 
кренули, али није прошао ни километар, а ја сам већ хтела 
да се вратим. Болеле су ме ноге које су биле тешке као олово. 
Сви су ишли некако, а ја никако. Раде је полако застајкивао 
док се није поравнао са мном. „Дај ми руку и немој да се 
предајеш на почетку да ти се не смеје колектив, а друго, мораш 
да научиш по нешто и о околини. Немој да се окрећеш, само 
граби напред. Сад си планинар који је учио од коза како да 
се вере по овој Старој планини.“ Пошла сам испочетка зато 
што ме је чврсто држала Радетова рука и миловао његов 
мушки глас, а после и због знатижеље. 

Када смо се уз све муке попели, за мој појам прилично 
високо, учинило ми се да ми је изнад главе пролетела нека 
велика птичурина. Нисам се ни сабрала од чудног утиска, 
кад друштво завришта: „Орао! Видите, још их има“. Раде ме 
погледа и са осмехом ми исприча да је то стварно био сури 
орао. Има их још неколико на брду изнад Сићева. 

Сићевачка клисура се дели на два дела: на горњу и доњу 
клисуру и свака има своје особености. Нешто више од места 
где смо стајали, била је велика пећина Баланица. Записала 
сам да су ту откривени остаци праисторијских људи, можда 
Дарданаца, а да су први народи који су прешли кроз клисуру 
– Келти, што је забележила историја. 
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Мало касније смо се спустили 
у једну увалицу где смо појели оно 
шта смо понели. Али ни овде нисмо 
били сами, дошли су нам гости, јато 
голубова. Неко се јавио и испричао да су ови 
голубови били писмоноше. 

Спуштали смо се ка селу Сићеву по коме је клисура и 
добила име. Учитељица нас је одвела да видимо у целости 
клисуру и њену стварну лепоту и моћ разорног земљотреса 
или вулкана који је поцепао на два дела планину кроз коју 
протиче мутна, црвена вилина вода. Сићево се не види са 
леве обале Нишаве. 

„Скривено је“, говорила је учитељица, „а вила нам 
је подарила, поред здраве деце, лепо јединствено биље, 
нарочито цвет који само овде расте, а зове се ramonda serbica, 
и имамо дуж клисуре жалфију која спада у лековите траве. 
Људи се овде баве воћарством, сточарством и наравно, 
виноградарством. Доле, кад сиђете на пут, видећете велику 
винарију.“ Причи није било краја док нисмо дошли до хотела. 
Наслањала сам се на Радетову руку, јер сам добила жуљеве. 
Остали смо ту, уз вино и роштиљ, са успоменама. 

Тад сам дознала да на левој обали Нишаве постоји 
манастир Св. Богородице, а на десној обали нешто источније, 
манастир Св. Петка. Ту су саграђене две-три хидроцентрале 
од којих је једна саграђена 1931. Друга хидроцентрала, зову је 
Вила, имала је снагу да осветљава тадашњи град Ниш. Нисам 
могла да претпоставим да са десне стране обале Нишаве, ка 
истоку и селу Долцу, има тринаест малих и већих тунела. 
Код хидроцентрале Вила, поново воз прелази на леву страну 
и ту је мало дужи тунел. 

Враћали смо се кући са великим 
пртљажником осећања, а ја и сазнања. 

Кад воз је пошао назад, и убрзао, многи од нас су осетили 
олакшање, али укупни осећај био је предиван. Тугомир 
је причао да је, још доскоро, Сићевачка клисура била 
колективно и општенародно излетиште. Ту су долазиле 
читаве породице, нарочито за време првомајских празника. 
Свирало се, певало, играло. Били су заступљени скоро сви 
могући спортови. Вртела су се на ражњу прасад и јадњад. 
Ловила се риба. Деца су цичала од радости. Ретко се ко 
уквасио или упао у Нишаву. Био је то живот радничке класе, 
која није била свесна шта је чека у будућности. 

Не знам у које доба ноћи сам заспала. Једва сам чекала 
да се појави Виолета да ми она допуни оно што још нисам 
знала или сам сасвим заборавила. Виолета је стигла са неким 
новинама за које је мислила да ће ме развеселити. После 
кафе и доручка, рекла сам јој проблем. Она ме је гледала и 
смијуљила се као маче: „Ово што знате је добро, али изгледа 
не знате да Сићево има своју уметничку колонију, која се 
зове ‘Надежда Петровић’ по нашој великој сликарки која 
је основала колонију још 1909. године. Наравно да је та 
колонија замрла, али је сад поново обновљена. Већ неколико 
година, отворена је у старој школи, поред ликовне колоније, 
и књижевна колонија. Наравно, ту су активни планинари, 
параглајдисти, па пчелари... Средином септембра одвијају се 
песничке вечери ‘Микина чаша’.“

Осетих ту чудну чаробњачку игру душе и њену 
уметност само на двадесетак километара од Ниша. Виолета 
запева тихо, дубоко, неким промуклим гласом, сличним 
Борином Севдаху.
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Ој, Нишаво,
Мутна дубока, 
Ој, Нишаво.
Нели ми виде момчето
Тнко, мори, убаво, 
Ој, Нишаво, водо с брзаци.
Ој, планино, висом висока
Чујеш ли море што зборим, у твоје шуме кријеш ’ајдуци
Орлови гнездиш големи, еј, планино
Не пење ли се теби, бисоко момченце Лазаре
Чувај га море планино, до срце ми станло
Љиљано, момо, не плачи, нити га вода однесе
Нити је с планину панао
Ено га Лазар пред меано и пије вино сг цеђено
Лазар се, Љиљано, напио, не знаје по пут да иде, 

Еј, мори, море, Љиљано.

Потпуно сам задовољна што сам у мислима, кроз 
реченице сећања и Виолетино певање поново прошла 
кроз ту тако лепу клисуру, пуну необичности и срела, а да 
их нисам ни видела ни знала, од Панчића и његовог цвета 
рамонде сербике, до Надежде Петровић и свих других. 
Пољубих у образ моју девојчицу Виолету, а за вас се молим, 
као намернике који путујете кроз Сићевачку клисуру.

Аутор: Радмила Милић, 
72 године, педијатар у пензији, сликар и писац-аматер,

Ниш

Најбоља прича о путовању по Србији

3. место

ПУТОВАЊЕ ПО СРБИЈИ

Нанизале се године као бисерне огрлице а свако је зрно 
прича за себе. 

Прича и почиње онога тренутка кад са брачним другом, 
просветним радником, одлазим на посао у мало босанско 
село на граници Србије. Место је раскрсница путева за 
Србију и Босну, у правцу Вишеграда и даље, у унутрашњост.

Далеко од својих завичаја, прихватамо животне услове, 
људе, њихове обичаје, ђаке пешаке. Осећамо мештане села 
као своје родитеље, драге и блиске, јер смо из школске клупе, 
на посао дошли млади и неискусни. Задобили смо њихово 
поштовање и љубав. Вредни су то људи. Раде на две стране: у 
Србији, у ФАП-у, а и обрађују своје њивице око куће, баште, 
гаје стоку... Домаћини по мери, људи великог срца. Србија 
је у њих утиснула печат, та Србија о којој пева Десанка 
Максимовић „Србија је велика тајна, не зна дан шта ноћ 
скрива, нити ноћ шта зора рађа“. 

Из описних оцена чланова Комисије, издвајамо:
„Још један путопис у путопису, и животно путовање, и путовање 
по Србији. Лепо.”
„Нежно, а храбро. Дубоко искрено и вишеслојно. Путовање у 
свим својим димензијама. .“
„Прича је веома емотивна и на прелеп начин прати одрастање и 
развој једне жене, мајке и баке. Ова прича је путопис кроз живот.“
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Погранична река Увац протиче 
кроз наше село, шћућурено, заштићено 
високим брдима од сваке ветрометине, 
па и рата. Речица брза, чиста, благодатна 
лети за купање, а на својим плећима носи 
и две воденице-поточаре. Још ми је клопарање воденичног 
точка у ушима, и хука брзе воде!

Пролази неосетно живот, градећи мозаик. Имам радни 
век од 35 година, статус удовице, две кћерке и четворо 
унучади. Смењују се слике прошлости и садашњости. 
Одлазак је неминован. Преда мном се отвара нови пут, идем 
у сусрет својој деци, у свој родни крај. У њему сам сада већ 
странац. 

Селидба. Натоварен стварима и покућанством, камион 
креће преко границе у Србију. Прва станица је Прибој на 
Лиму. Тек сад осећам бол у грудима, навалу суза, грч мишића. 
Заглавиле се и речи, замутио поглед, ал’ разум побеђује. 
Путовање тек почиње. Измамићу снагу да издржим до циља 
и даље, даље... 

Прибој је мала варошица на југозападу Србије, на прузи 
Београд-Бар. Ту је железничка станица увек пуна путника. 
Ниже ње је река Лим, хладна, зеленомодра, са неколико 
мостова у старом и новом делу Прибоја. Заустављамо се 
испред фабрике, због возача. Иза фабричке ограде стоје 
велике хале и поређани финални производи – тешки 
теретни камиони и приколице. Извозе се на страна тржишта 
а продају и код нас. Некад, добра времена, кад је фабрика 
радила „пуном паром“.  Удаљујемо се од Прибоја, а ја у себи 
градим велико надање, мостобране.

Пролазимо кроз Нову Варош, мањи 
градић од Прибоја, заталасан планином 

Златар и обронцима Златибора. Ево и бисера, планине 
Златибора! Природа је на овом месту оставила дарове 
и богатство у „златним“ боровим шумама, ливадама, 
планинским колибама и кућама, а и многим викендицама. 
Језеро опкољено боровим чуварима, допуњава слику 
планинског пејзажа. Свако ко овде дође, пожели да се поново 
врати. Златибор је ризница ваздуха, воде и хране. Оболели од 
штитне жлезде у његовим недрима траже лек у стационару 
за хипертиреозу. Златибор планина враћа здравље, а здраве 
челичи, снажи и подмлађује. Мештани овог краја надалеко 
су познати по сиру, кајмаку, разним врстама ракије, меду, 
вуненим џемперима и чарапама са златиборским мотивима. 
Уникатни примерци су дело маштовитих плетиља које  
чувају традицију краја а све им доноси добру зараду и 
туристички просперитет. Незаборавне су то слике што их 
око прима и што се упија у нашу душу да је озари и осветли.

Пролазимо кроз Ужице, модеран, слободарски град. 
Лежи на реци Ђетињи, на обронцима Златибора. У њему 
је већ у првим данима Другог светског рата проглашена 
слободна територија, Ужичка република. Ту је била и 
фабрика оружја а данас је Историјски музеј. Пар километара 
од Ужица је и Кадињача, где је споменик погинулим борцима 
радничког батаљона, који су бранећи слободну територију, 
сви изгинули. 

На путу од Ужица до Чачка, скривена у Овчарско-
кабларској долини је Овчар бања. Возач ми даје објашњења 
о њој... 
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Ево још једног планинског дива, 
Рудник, шумовит, украс Шумадије. У 
његовом подножју леже села, манастир 
Благовештење, варошица Љиг, Горњи 
Милановац. Вредни србијански сељаци 
обрађују плодну земљу у долини реке Колубаре.

Друмски саобраћај у овом делу Србије паралелан је са 
железничким. Пребукиран је. Буку ствара тутањ возова са 
пруге Ваљево – Лазаревац - Београд. Као да сам на релију. Не 
чујем у кабини возача. А он, већ уморан, и помало нервозан, 
после седмочасовног путовања убрзава вожњу. Телом ми за 
тренутак проструја страх. Излазимо на магистрални пут за 
Београд. Још мало вожње, а затим пауза за одмор и предах у 
оближњем мотелу поред пута. 

Кафа нам прија, освежење хладном водом, звуци 
народне песме са радија. Заборављам на умор, поспаност, 
песма ме разгаљује, снажи, крепи. Ускоро ћу стићи на 
одредиште, у свој родни крај, равну и питому Војводину.

Настављамо путовање, Авалски торањ, обележје 
Београда, наше престонице, нашег белог града. Улазак у 
град, праћење путоказа, саобраћајна гужва, чвориште из 
којег се треба зналачки извући и наставити пут до Новог 
Сада. Верујем у способности мог возача, мог бившег ђака.  
По потреби, стајемо на неколико минута на једном 
проширењу, паркинг-простору. Призор непријатан за 
памћење. Околина је препуна отпадака, папира, остатака 
хране, разне амбалаже, најлон кеса. Чистачи су „наводно“ 
заборавили ово место. Зато „непозвани чистачи“ и пси 
луталице праве себи гозбу и уживају.

Одмичу километри, отварају нам 
се врата Срема, Фрушке горе, мањи 

војвођански градови и села, Стара и Нова Пазова. У њима је 
развијена мала привреда, са добрим мајсторима занатлијама. 
Преко Руме, стижемо до Ирига, познатог виноградарског 
места са подрумима вина, пењемо се у колони аутомобила 
преко Иришког венца. Велике су кривине, камион брекће, 
успон је. Пролази кроз зелени шумски тунел. На видику су 
Сремски Карловци, град моје младости, школовања, лепих 
успомена, центар српске духовности са зградом Гимназије, 
маркантном грађевином. Поглед ми стиже до заталасаних 
винограда, воћњака, реке Дунав о којој Бранко Радичевић 
тако заносно пева у „Ђачком растанку“: „Ој, Дунаве, реко 
силна, ала си умилна“! Волео је песник Карловце, био ђак 
Гимназије а, по жељи, био сахрањен на Стражилову. Данас се, 
у знак сећања на великог песника, одржава манифестација 
„Бранково коло“, дани „Карловачке бербе грожђа“ и додељује 
Бранкова награда за најбољу збирку песама.

Као крила Дунава, као пружене руке пријатељства, 
мира и слободе, дочекују нас новосадски мостови. Лебде  
над реком, у својој лепоти и богатству, али су били и мета 
НАТО бомбардерима. Новосаграђен мост Варадинска дуга 
пркоси својом величином и лепотом. Мостови су понос 
Новог Сада и Новосађана. 

Прелазимо на другу обалу Дунава, у Нови Сад, Српску 
Атину, најразвијенији и најнапреднији град у Јужнобачком 
региону. Иза нас остаје велико и значајно здање, 
Петроварадинска тврђава, Гибралтар на Дунаву, градила  
га је Марија Терезија у 17. веку. Ту је и Сремска Каменица, 
позната по Институту за крадиоваскуларне и плућне  
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болести, као и Каменички парк у  
којем је Дечије село. А велики дечији 
песник, чика Јова Змај, сахрањен је 
у Каменици. Корисно је знати и да су  
у Новом Саду живели и стварали знаме-
нити људи наше епохе: песник Лаза Костић, Мирослав 
Антић, Јаков Игњатовић, Ј.Ј. Змај, Милева Марић Ајнштајн, 
Светозар Милетић и други. 

Красе га многе историјске и културне знаменитости: 
Матица српска, Народно позориште, Музеј Војводине, 
Спортски центар СПЕНС, Новосадски сајам. Одржава се 
овде и најбољи музички фестивал Егзит, као и позоришни - 
Стеријино позорје.

Остаје доста недореченог о Србији, али путовање 
приводим крају. Остају незаборавни утисци, лепа и пријатна 
сећања.

Још једно зрно бисера је сведок истине о интересантном 
и занимљивом путовању по мени драгој Србији. Желим 
да Србија иде напред, џиновским корацима, срећна и 
берићетна, да постоји у миру и буде вечита инспирација за 
путнике и намернике. 

Ауторка: Душанка Кнежевић, 

67 година, наставник српског у пензији, 

Нови Сад 

Најбоља прича о путовању по Србији

4. место

ПУТ ПО ЈУЖНОЈ СРБИЈИ
На овај пут сам желела да идем, да обиђем пределе где 

никада нисам била, и да се упознам са историјом, културом 
и људима тих крајева. 

Пут са „Излетником“ је увек лепо организован, 
испланиран, као и овога пута. У аутобусу нам је дата мапа 
предвиђеног пута са планом за сваки дан, тако да смо сви 
били упознати, а и могли смо да пратимо места кроз која 
пролазимо.

Прво одредиште нам је било Прокупље. 

То је стари град, са богатом историјом, на раскрсници 
путева и разних култура, мешавина народа: Срба, 
Херцеговаца, Црногораца, Арнаута... Прво смо посетили 
музеј у коме се налазе експонати од праисторије до данас, 
као и трајна поставка посвећена Топличком устанку у којем 
је погинуло 20.000 људи. Наставили смо обилазак града, 
обишли споменик из Првог светског рата, прошли кроз 
шеталиште на којем се налази градска чесма саграђена 1878. 
у част ослобођења града од Турака. 

Из описне оцене једног од чланова Комисије, издвајамо:
„...Читањем овог кратког путописа, читалац може да се упозна 
и са историјом, културом, географским одликама овог краја и да 
све лепоте које је путница – приповедачица видела и сам види 
захваљујући њеној преданости брижљивом бележењу детаља.“
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Посетили смо цркву Св. Проко-
пија, која је сазидана крајем IX и 
почетком X века, у преднемањићком 
периоду од Охридске архиепископије и 
Цара Самуила. У њој се налазе мошти Св. 
Прокопија и делови моштију Св. Ђорђа. То је једини град у 
Србији који је добио име по свецу чије се мошти налазе у 
цркви. Недалеко од ове, налази се и Југ Богданова црква из 
XIV века, названа Латинска, на чијем месту је претходно био 
Херкулов храм из I-II века, византијска базилика. 

Са видиковца који смо посетили, видели смо брдо 
Хисар (385 м) на којем се налази Савићевац – туристичко 
излетиште, као и реку Топлицу која извире испод Копаоника 
и прави лук од 320 степени, где почиње да тече узбрдо код 
Прокупља, и та појава се назива епигенија.

Пут настављамо према Ђавољој Вароши коју сам увек 
желела да видим, тако да ми се жеља испунила у овим позним 
годинама. Аутобусом смо дошли до подножја, а затим пешке, 
узбрдо, кроз шуму и лепе пределе стигли до врхова земљаних 
пирамида, које су ме очарале.

Има 202 „главутка“, различите величине, висине 2 - 
15 м, а ширине 0,5 - 3 м, са андезитским „капама“ на врху. 
Посотоји и Ђавоља вода, са великим садржајем гвожђа, 
бакра, алуминијума, цинка, чија је температура 13 степени. 
Вода је пуна електрицитета и ствара магнетно поље које 
омета летове авиона, тако да, када су изнад Радан планине, 
пилоти искључују све инструменте осим жироскопа (по 
речима водича). Планина ме је одушевила својим изгледом 
и природним украсима насталим ерозијом тла. 

Поподне одлазимо до Пролом бање 
и обилазимо два и по километра удаљену 

цркву-брвнару Лазарицу, изграђену 1890. на темељима 
старијег храма. По народном предању, на том месту се 
причестио део војске Кнеза Лазара уочи Косовске битке. У 
дворишту цркве, налази се шест увијених стабала шљива које 
представљају природни феномен. Према легенди, војници 
су, после причешћа, шест пута обишли око храма, молећи 
се за победу на Косову. Шљиве су се увијале у смеру у којем 
се војска кретала. И данас их има, нових стабала, увијених 
у једном смеру. Чим једно нестане, рађа се друго и увија се. 
Увек их има шест. Црква је на лепом месту, обрасла шумом, 
тако да смо уживали до сумрака, и после шетње од два и по 
километра, стигли смо до хотела „Радан“.

Овај дан је заиста био напоран, промена амбијента, 
климе, надморске висине, утисака... 

Сутрадан одлазимо до Куршумлије чији се назив 
први пут помиње 1019. године. Била је то прва немањићка 
престоница. Граде се двор, задужбине, манастир Св. Николе 
(XI век) и Св. Петке (XI-XII век). 

Обишли смо и приватну модну кућу „Лана“ која 
производи јакне, огртаче, прслуке од велура украшене 
апликацијама од стилизованог цвећа. Били смо послужени 
дивним шумским медом и хладном водом, тако да, после 
пријатног разговора са домаћинима, напуштамо модну кућу. 

Након Куршумлије, настављамо пут поред Прокупља, 
Житорађе, Лесковца и стижемо до мотела „Предејане“ где 
нас, на наше изненађење, служе врућом лепињом и киселим 
млеком, домаћим, у земљаним теглицама. Мотел је на дивном 
месту, у Грделичкој клисури, између Чемерника и Кукавице.
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Пролазимо кроз Владичин Хан 
и стижемо до манастира Прохор 
Пчињски, који се налази између 
Козјака и Рујна. Манастир је подигао 
византијски цар Диоген 1068-1070. 
године, у част Прохора Чудотворца, а дограђивао га је краљ 
Милутин 1309-1316. године. У њему је боравио и цар Душан. 
Свештеник нас је миропомазао над моштима Св. Прохора 
Чудотворца и рекао да ће нам се жеље услишити. Манастир 
је права ваздушна бања, јер се ту сукобљава медитеранска и 
континентална клима. Лепо смо се осећали, шетали, сликали, 
брали цвеће и уживали у тој тишини.

Пуни утисака, напуштамо манастир, и стижемо у 
Врање, град за који је неко рекао: „Врање јесте склад старог и 
новог, склад старог - што одолева и новог - што не нарушава 
оно исконско“. Прво помињање имена Врања је у једном 
писаном документу пре девет векова. Гркиња царског 
порекла, Ана Комнина, у свом писаном делу посвећеном оцу 
Алексеју, помиње Врање 1093. године. Тада је рашки жупан 
Вукан освојио варош од Византије и припојио га српској 
средњовековној држави. Касније су га Турци освојили 1455. 
и њиме владали наредне 422 године све до ослобођења 1878. 
године.

У Врању смо посетили Народни музеј, турско купатило 
Хамам, цркву Св. Николе, Саборну цркву Свете Тројице 
у којој се налази изузетан иконостас и најлепши лустер 
који сам видела до сада (нема га ни у црквама у Београду), 
затим Пашин конак Харемлух, саграђен 1765. године. Сада 
се у њему налази репрезентативни ресторан, бизнис клуб 
„Симпа“ у аутетничном стилу тога доба.

Обишли смо и кућу Боре Станковића 
у Баба-Златиној улици (његова нана) и 

сликали се у башти, испред капије. 

Посетили смо и „Бели мост“, симбол љубави Туркиње 
Ајше и Србина Стојана. Она је стадала од очеве руке 
изабравши смрт уместо живота без љубави. Такође смо 
видели и кућу Коштане, музе Боре Станковића за његов 
истоимени роман.

Настављамо пут до Врањске Бање у којој је чесма са 
најтоплијом водом у Европи, 96 - 110°C. Бања лечи реуматске 
болести. Уживали смо на сунцу и одмарали очи у зеленилу. 

Сунце је већ зашло када смо кренули према Власини. 
Прошли смо поново кроз Владичин Хан и скренули према 
Сурдулици. Мрак се спустио и нисмо могли да уживамо у 
лепотама околних планина, Чемерике и Бесне кобиле. 

Сутрадан преподне провели смо разгледајући Власинско 
језеро, које се налази на надморској висини 1260м, дугачко 
је 12 км а широко од једног до три километра. Окружено је 
растињем брезе, жуте букве, беле смреке и бора. По њему 
плутају тресетна острва – природни феномен. Због велике 
надморске висине, запазили смо да се у мају месецу природа 
полако буди, дрвеће још није олистало, док у даљини бехар 
осваја околна брда. 

После подне, напуштамо ове дивне пределе и крећемо 
према Црној Трави и Власотинцима. Пролазимо кроз шуму 
брда Чемерника и Грамаде и поред Пирота и долазимо 
до манастира Суково, који је постојао у IV веку, али 
садашњи изглед датира из 1857-1859. године и посвећен 
је Успењу Пресвете Богородице. После посете манастиру, 
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настављамо пут кањоном реке 
Јерме, невиђене лепоте, са стенама 
које се окомито спуштају до реке, а 
украшене су рас-цветалим јоргованима. 
Провлачимо се кроз природно усечене 
тунеле који нису предвиђени за високоходне аутобусе. 
Наш возач нас моли за тишину како би чуо ако се аутобус 
„загребе“ о неку стену. Све је добро прошло. 

После ноћења у хотелу „Мир“, настављамо пут 
манастира Поганово, који је саграђен у XIV веку, а посвећен 
је Св. Јовану Богослову. Саградио га је сестрић цара Душана, 
Константин Дејановић Драгаш, а наставила градњу његова 
ћерка Јелена, жена византијског цара Манојла II Палеолога. 
Иконостас је из XVI века, у дуборезу, а иконе су изузетно 
очуване. Бугарски војници су 1917. године опљачкали мана-
стир и однели драгоцености које се сад налазе у Софији. 

Настављамо пут за Димитровград и поново пролазимо 
кроз кањон Јерме и уживамо у јутарњем сунцу које обасјава 
стене окићене јоргованом у цвету. Изузетан уметнички 
доживљај. Упоређујем га са Метеорима у Грчкој и дајем 
му 10 плус. Долазимо у Димитровград, на саму границу са 
Бугарском. Одлазимо до Завичајног музеја у коме се налази 
збирка предмета из неолита, 3.300 године п.н.е, затим из 
античког, грчког, византијског и турског доба. 

Затим одлазимо на интерактивну фарму „Лука“ у селу 
Лукавица, где се чувају и гаје аутохтоне расе животиња 
(говеђа раса буша краве, балканске козе, мангулица свиње, 
брдски коњи). Овај захтеван посао води Сергеј Иванов, 
магистар пољопривреде, човек пун знања и ентузијазма. 
Пошао је са нама на Стару планину, показујући нам вртаче 
између Старе планине и планине Видлич, као и камен 

Милијаријум који показује раздаљину од 
Рима до Димитровграда. Обишли смо и села 

Радојна, Смиловци, Височки Одровци, у којима смо видели 
произвођаче сира и качкаваља. Били смо одушевљени тим 
младим људима који су нас нудили својим производима, 
што нисмо одбили. Мислим да су и они били одушевљени 
нама, јер их нико до тада није посећивао.

Приликом повратка, Сергеј нам је рекао да је Стара 
планина заштићено добро  I категорије, да има 1200 биљних 
врста, као и птица грабљивица, риђих мишара, јелена, 
вукова, шакала, супова. Видели смо и храст стар 600 година 
и нас десетак га је обухватило.

Пуни утисака враћамо се и размишљамо о овим дивним, 
вредним људима. Путеви лоши, калдрма између села, стара 
домаћинства, немогућност пласирања својих производа. Ко 
је одговоран за то и када ће и како стићи у XXI век?!?

Свраћамо и ноћимо у Звоначкој бањи, коју ујутру 
напуштамо обасјану сунцем. Она служи као рекреациони 
центар за лечење свих видова реуматизма, периферне 
циркулације, повишеног крвног притиска, неуралгије, 
менаџерске болести, психонеурозе, упале очију, уз хидро, 
кинези и електротерапију. 

У Пирот стижемо пре поднева и одмах обилазимо 
Млекарску школу – интернат, где смо присуствовали 
производњи качкаваља и, наравно, пробали га. Затим смо 
посетили кућу Христе Хаџи Јовановића, сазидану 1848. 
године. То је прва кућа на Балкану сазидана на спрат, а данас 
је претворена у музеј. У њој су сачуване три оригиналне собе: 
мушка и женска соба са ђул-таваницом – шиндра, спаваћа 
соба од ораховине и трпезарија. У једној од соба налази се 
тепих, поклон „Петар Божиловић 1897“, уткан по средини, 
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а у другој соби најстарији пиротски 
ћилим из 1888. године. Кустос музеја 
нам је објаснио производњу ћилима 
чији почеци датирају и пре XII века. 
Порекло ткања води све до Келта, јер је 
бела боја у њима њихов симбол. Свака шара има свој назив, 
а има их 200. Карактеристично је да ћилим има два лица.  
На изложбама у Бечу и Паризу које су одржане за време  
кнеза Михајла, освојено је 36 медаља 1866. године.  
Записано је и да је један од ћилима Стефан Немања  
поклонио Фридриху Барбароси. 

У приземљу музеја изложена је лепа керамика, са 
дивним мотивима, специјално печена и добро очувана. 

Последња етапа нашег пута је манастир Темска, 
посвећен Св. Ђорђу. Изградио га је у XIV веку сестрић цара 
Душана, Дејановић. Живописана је 1576. године. када је и 
накнадно дозидана. У XVI веку, игуман Кесарије дошао је из 
Хиландара и отворио школу за учитеље свештенике, док је 
то сада женски манастир. Двориште порте је лепо уређено, 
окружено цвећем, тако да смо се одморили у лепом амбијенту 
и освежили хладном водом са чесме из 1811. године. На 
растанку, монахиња нам је поклонила иконе Богородице и 
Св. Стефана Дечанског уз молитве за срећан пут.

Задовољна сам што сам била учесник овог лепо 
организованог пута по јужној Србији, што сам упознала 
лепоту земље тог краја, историју, културу, обичаје и диван, 
вредан народ. 

Аутор: Надежда Трпковић, 
81 година, 

Нови Београд
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Најбоља прича о путовању у иностранствоа

1. место

РАТЛУК ОД РУЖА
Нисам од оних који имају путну грозницу, а ипак ме 

обузима неки чудан осећај пред пут. Сапутници ће ми бити 
мали другари из Културно-уметничког друштва из Кнића, 
који иду на Фестивал фолклора у Грчку. Осећај се појачава, 
јер сазнајем да ћемо пронети нашу заставу и да ће део света 
видети наш фолклор. Да ли је то осећање у свима присутно, 
не могу да проценим, јер су деца, иначе, веома узбуђена и 
раздрагана.

 Њима нимало не смета што путовање траје већ 10 
сати. Деца чаврљају, певају, смеју се и стално нешто грицкају. 
Чудно, али када се путује, стално се нешто једе. Да ли од треме, 
досаде, или из жеље да пробамо шта су маме спремиле. Негде, 
пред само свитање, испред нас се указало небо необичних 
боја и неколицина нас се прихватила фото-апарата. Гледала 
сам излазак сунца и низове чемпреса, који су ми личили на 
неке стражаре, како испраћају и дочекују путнике. Уз пут, 
дивила сам се грмовима прелепих олијандера, који су били 

уредно орезани и чинили овај предео још 
сликовитијим.

 И, ево нас на лицу места. Пефкохори, некада 
мало рибарско село, а одскора туристичко место на првом 
краку полуострва Халкидики - Касандри. Сунце је већ 
високо одскочило на плавом хоризонту. Небо је било без 
иједног облачка, а благи ветрић и море су нас позивали да 
им се придружимо. Тог тренутка смо заборавили на умор и 
неспавање. Из аутобуса је први изашао Влада кореограф. У 
руци му је наша застава. Вукући за собом кофер, знатижељно 
сам гледала око себе и са групом се лењо кретала уском 
улицом, која води ка мору. Притом, осећала сам неописиво 
узбуђење и радост. Примећивала сам погледе туриста, 
који су знатижељно гледали раздрагану групу. Грци су нас 
дочекали широким осмесима и срдачним загрљајима. Као 
неког свог. Следила су упутства за даљи боравак. Неки су се 
већ сместили и видела сам нашу заставу како се вијорила са 
једне од тераса. Пролазници су је често загледали.

 „А да идемо мало на море?“ питају ђаци. Са терасе, 
гледам на море. Плаво, далеко, тајанствено. Мирно је, ветрић 
је стао и сунце јаче греје, а тек је средина маја. Још су многе 
радње затворене, многи пансиони не раде, али, свеједно, 
место живи. На узвишењу, изнад киоска са гиросом, видела 
сам неколико белих кућа са плавим оквирима на прозорима, 
тако типичним бојама за Грчку. Украшени су црвеним 
мушкатлама и белим петунијама, а на једној од њих се 
вијорила плаво-бела застава. Из оближње продавнице су 
допирали звуци бузукија, па је све то појачавало утисак о овом 
грчком месту. Волим њихову музику, сиртаки, разгаљује ме... 
Високе палме, поређане као војници дуж улице, рашириле су  

Из описне оцене једног од чланова Комисије, издвајамо:
„Када неко има дара, као што га има ауторка, да на тако живописан 
и питак начин пренесе путописне доживљаје старијих онда 
читаоцу остаје само да се опусти, препусти и ужива осећајући 
да у том тренутку путује заједно са младим фолклорашима и 
старијом пратњом.“
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своје гране, а испод њих су висили гроздови 
неког плода. Тек процветали олијандери 
беле и црвене боје красе двориште преко 
пута. Леп је склад боја са свеже офарбаним 
бело - плавим клупама. Сунце сија, ваздух 
лагано трепери, чује се тихо зујање пчела... Све се утишало... 
Тек понеки галеб се огласи својим кликтањем. Пејзаж као са 
платна неког старог сликара. Осунчан и блистав. Тада сам 
схватила зашто сам била узбуђена пред пут. То сам желела да 
видим и да спојим са мирисом соли и мора.

 Плаветнило и сунце су ме скроз обузели и почела 
сам да уживам у овом дану. Из слатког дремежа ме прену 
бела птица, како у ниском лету кликће изнад моје главе. 
Мислим да су нам се погледи срели. Као да ме пита ко сам 
и зашто јој узимам место испод сунца. Насмешила сам се 
својим мислима. У даљини се чуо мотор рибарског чамца. 
Свуда око мене је граја деце, на енглеском, српском, грчком, 
македонском језику.

 Сви смо узбуђени. Играчи су насмејани, спремни. 
Девојке су у народним ношњама, са црвеним ружама у коси. 
Црвене им се насмејане усне, а мушкарци су накривили 
шајкаче и затегли опанке. Мали трг, оивичен малим радњама 
и кафићима, био је спреман да угости играче. У том тренутку 
се огласило звоно са оближње цркве и све је изгледало 
свечаније. Једна до друге су грчка и српска застава. Било је 
пуно туриста са фотоапаратима и камерама. Желели су да се 
сликају са нашима, јер је наша ношња била најлепша, а наше 
девојке и младићи су били упадљиви, што због лепоте, што 
због начина на који носе наша обележја. Неко је из групе 
високо подигао српску заставу и тада ми је срце најјаче 

закуцало. Проломио се аплауз, а затим 
и хармоника. Деца заиграше, запеваше, 

зањихаше своје сукњице и кецеље. Испунила ме је нека 
необјашњива милина и моје путовање је добило пун смисао. 
Севали су блицеви, јер је ноћ већ почела да пада на ово мало 
грчко летовалиште. Месец је окупио своје златне другарице, 
а мени се у том тренутку учинило да и звезде играју коло, јер 
су трепериле необично брзо и раздрагано. На самом крају 
ове предивне вечери, у српском колу су заједно били Грци, 
Македонци, Кипрани. Осећала сам се важно, значајно. Наша 
музика и песма се још дуго чула у топлој мајској ноћи, у 
Пефкохорију, на обали Егејског мора.

Већ сам три дана у месту. Свако јутро сам, пре свих, 
ишла у шетњу поред мора. Имала сам „своју“ клупу, наравно 
бело - плаву, недалеко од лепо уређеног дворишта старијег 
грчког брачног пара. Она би пажљиво поливала црвене и 
беле руже. Црномањасти, бркати Грк би пушио дебелу цигару 
и ћутао, а ја бих удисала свеж морски ваздух, испирала грло 
свежом морском водом и дуго гледала у пучину, чекајући 
излазак сунца. У тој величанственој тишини, када само чујем 
своје срце и лагани шум таласа, на небеском своду, необичне 
тамно плаве боје, би се из мора прво појавила бледо црвена, 
окер жута и светло плава светлост. Облаци би попримали 
жућкасту боју, а небо би, за неколико секунди, добило 
јарко наранџасту боју до скоро црвене. Одмах, затим, би се 
указао  бели круг оивичен жутим прстеном, а већ следећег 
тренутка бих, изнад тамно модре пучине, угледала јарко 
жути диск. Море је, испод сунчевог снопа зрака,  попримало 
златно жуту боју. Убрзо би све бљеснуло. Увек задржим дах 
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и насмејем се овом тренутку. Једном сам 
уловила и заробила у свој длан први сунчев 
зрак и притиснула га на груди. Притом су 
ми мисле биле чисте и бистре као море.

Нов дан, нова срећа, рекли би наши 
стари. Данас идемо на крстарење бродом да обиђемо 
Светогорске манастире. Узбуђење је присутно код већине из 
групе. Неки су били, па желе да освеже памћење, а ми који 
нисмо били желимо да што пре сазнамо неке нове приче.

Аутобус је, испрва, возио правим путем поред 
мора. Па онда, увала за увалом, увала за увалом... Било 
ми је занимљиво да гледам сунце, које се тек подигло 
изнад Ситоније и далеко изнад врха Атоса, док се море 
лењо љуљушкало и, повремено, светлело неком бледо 
плавом бојом. Затим би се јављало у неколико нијанси  
плаво-зелене, ваљда зависно од боја природе са суседног 
полуострва. У даљини је било модро плаво и дубоко, али и 
загонетно. Кад бих могла барем једном да откријем тајну те 
тајанствености. Затим би аутобус успорио, лагано пролазио 
кроз мала запуштена села, оивичена маслињацима и  
зеленим баштама, подижући прашину са, понегде не-
асфалтираног дела пута. Врућина је, загушљиво... У даљини, 
ваздух трепери. Наилазимо на пуст предео без насеља, 
досадан. Ту и тамо би промакла понека сеоска кућица, а 
с времена на време би се зачуо лавеж паса. И птице су се 
завукле у оскудно ниско шибље и тихо цвркутале. Иза  
повећег маслињака сам, на своје изненађење, видела низ 
од десетак већих кућа и била сам сигурна да смо близу луке 
Уранополис, где ме је чекало ново узбуђење и одакле ћу 

наставити своје путовање. Све време пута 
песма нам није недостајала: „Лепе ли су, нано 

Гружанке девојке“, „Текла река Лепеница“ и све тако редом.

 Одједном, иза једне окуке, после 2 - 3 сата вожње, 
угледала сам море, а на њему сунцем обасјане беле лађе, са 
плавом траком преко средине. У луци сам, са једне старе 
разгледнице, препознала кулу Андоникос из 14. века, која 
је некада давно служила за одбрану од гусарских напада са 
мора, у чијој хладовини је стајало неколико монаха. Док сам 
радознало гледала по луци и хранила јато ситних рибица, 
зачула сам сирену са брода и у следећих 20-ак минута смо 
већ пловили морем. Пратило нас је јато великих, снежно 
белих птица и својим кликтањем нас је поздрављало, а ја сам 
покушавала да их нахраним. У једном тренутку сам угледала 
неколико раздраганих делфина, који су весело искакали 
из воде и сасвим близу брода, нас такође, поздрављали. 
Желела сам да фотографијама сачувам Свету гору заувек у 
сећању. Неки од манастира су грађени високо у брду, неки 
сасвим близу воде. Највише ми се допао руски манастир 
Св. Пантелејмона из 11. века. Тако плав и сунцем обасјан, 
издвајао се величином и лепотом. Водич нам рече да је у њему 
некада живело преко 60 монаха, а данас једва 40-ак. У некима 
од Светогорских манастира, данас живи свега 5 - 10 монаха. 
Монаштво се слабо обнавља, ваљда због сурових услова 
живота на Светој гори. Све време сам се дивила храбрим и 
посвећеним монасима како вековима овде опстају. Питала 
сам се како су градили манастире на овако неприступачним 
местима, у планини, без пута, без воде, под врелим грчким 
сунцем. Добијала сам само један одговор – вера је та која нас 
води и чува. И док је ветрић скидао наше шешире, а ми их 
уз смех јурили по броду и пијуцкали пиће на горњој палуби, 
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нисам ни приметила да брод окреће натраг. 
Под топлим грчким сунцем, окружена 
модро плавим морем, са погледом на све ове 
светиње, ја сам уживала. Овде, на свега 500 
м. од Свете горе Атонске, на великој белој 
лађи, једног мајског дана, ја сам осетила још већу припадност 
свом народу и својој вери.

 По повратку у луку приметила сам и, са дечјом 
радозналошћу, загледала стари гусарски брод, који је 
подсећао на нека давна времена када су овим морем 
харали гусари. Занимљиво. Сазнала сам да ћемо на овом 
прекрасном путовању обићи манастир Каково, тј. Метох 
манастира Хиландар, затим Аристотелов парк и родно 
место Аристотела – Стагиру.

 Тек на Метоху сам била поносна до неба, јер су 
наша деца ушла кроз манастирску капију у српској народној 
ношњи, са високо подигнутом српском заставом. Заиста, 
слика за памћење. Дочекао нас је старешина манастира и 
показао рибњак и малу цркву у којој смо палили воштане 
свеће за здравље наших. Пробала сам домаћи ратлук од 
ружа, који вредни монаси тако лепо праве. Сазнала сам да на 
Метоху постоји столарска радионица у којој је израђен већи 
део столарије за обнову манастира Хиландар. На макети смо 
могли да видимо који су делови изгорели у великом пожару. 
На изласку са Метоха одиграли смо српско коло.

 После пријатног одмора на Метоху, наставили 
смо путовање кривудавим путем, оивиченим закржљалим 
шибљем ка Аристотеловом парку. Босонога деца су нам често 
претрчавала  пут и махала, ваљда срећна што их неко посећује. 
Нисам знала шта ћу тамо да видим, па сам била изненађена 

када сам видела уредно поређане „научне 
справе које стоје као симбол човековог 

продирања у тајне природе“ – како рече наш водич. Једна 
од њих ми је, када сам окренула велику ручку, заличила на 
огроман миксер, а следећа на велики ксилофон, а ту је и 
сунчани сат, па телескоп, одакле се пружа изванредан поглед 
на Јерисоски залив и планину Атос. Наравно, направили смо 
пар снимака за успомену и дуго сећање на овај диван дан.

  По уласку у аутобус утонула сам у мисли 
и препуна информација, у тишини (и деца су се умирила) 
сам сабирала утиске. Тако смо прошли кроз Стагиру, село 
на 500 м. надморске висине, где је рођен један од највећих 
умова Грчке, велики филозоф, Аристотел. На улазу у село 
смо видели  Храм посвећен Рођењу пресвете Богородице из 
1814. године, који је изграђен уз помоћ манастира Хиландар.

 У смирај дана, када се оно моје јутарње сунце већ 
спуштало изнад све тамнијег брда и небо бојило у све тамније 
пурпурне, ружичасте боје, понеки сиви облак би пресекао 
овај призор, па су и сенке постајале све дуже. Осетила 
сам се неизмерно испуњеном и срећном. Признаћете да је 
боравак на српској земљи, у сред Грчке и ратлук од ружа са 
Метоха Хиландарског, доживљај за цео живот. Дуго у ноћ 
смо препричавали утиске са овог излета, срећни што смо 
сазнали много занимљивих прича.

 Ништа није наговештавало да ће се време 
покварити. Ипак, освануло је кишовито и тмурно јутро. Ја 
сам, као и обично, кренула у шетњу сасвим мокрим, уским 
уличицама да удахнем још мало мирис соли. Међутим, у ово 
мајско јутро, мало приморско место било је сасвим пусто. 
Само су крупне капи кише реметиле тишину. Ветар је био 
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хладан и непријатан. Што сам се више при-
ближавала води, хук таласа је бивао све 
јачи. Тамни облаци су сасвим затворили 
видик на суседно полуострво. Тада је „моје“ 
парче мора било сиве боје. Чинило ми се да 
испред мене нема ничега. И плажа ми се чинила већом. Ни 
трага од оног призора од пре само 4 дана. Само спуштени 
шалони, затворене продавнице и тишина... Трудила сам се 
да моји кораци не ремете овај склад мора и облака, па сам се  
склонила у кућу.

 По кишном дану, почиње повратак у неку другу 
стварност. Препуна сам утисака о боравку и јучерашњем 
излету. Лењо вучем кофер пун нових доживљаја и успомена.

 Неко ће се сећати гироса, нека девојчица дечака 
из Македонског фолклора, а један дечак ће сачувати ружу из 
плетенице плавокосе девојчице са Кипра.

 Желим да ови звуци радости заувек остану у мом 
сећању!              

Ауторка: Слађана Илић, 

Крагујевац

Кутак за квалитетније старење

Најбоља прича о путовању у иностранство

2. место

ПУТОВАЊЕ У ГРЧКУ 
Ходочашће на острво Видо

У раној младости, посетила сам Атину и Акропољ. То 
путовање искористила сам да допуним знање из културе и 
науке. Међутим, како сам стицајем разних околности, често 
била у прилици да од старих ратника слушам о борби српскога 
народа за слободу, јавила се у мени жеља да у Грчкој посетим 
сва места која су од значаја за нашу историју. Теча Жика и 
његов пријатељ принц Ђорђе Карађорђевић су ме убедили 
да се историја српског народа не може добро упознати док 
се не посете Крф, Видо, Солун и др. 

За своје „походе кроз српску историју“ одлучила сам 
прво да посетим острво Видо, најтрагичније место наших 
јунака.

Авионом сам путовала до Солуна. Кофере сам предала 
на терминалу а венац, цвеће и свеће, понела сам са собом. Пут 
до Крфа наставила сам бродом. На Крфу сам са нестрпљењем 
и великом зебњом чекала сутрашњи дан када ћу бродом 
отићи од Вида. 

Из описних оцена чланова Комисије, издвајамо:
„Веома лирски написано, са јаким емотивним набојем...“
„И стилски и искуствено прелепо испричана прича која на истанчан 
и зналачки начин преплиће младост и старост, историју, културу и 
традицију. Прелепо.“
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Са пристаништа града Крфа, у 10 сати, 
брод је кренуо према острву Видо. Дан је 
био леп, сунчан, а море мирно. Када се брод 
зауставио, то је био знак да смо стигли. Први 
поглед на острво задржао ми се на голом 
камену. Питам се како је могуће да су на оваквом простору 
могли бити сахрањивани борци!

Сви путници су напустили брод а ја сам као укопана 
стајала без снаге да се макнем. Осећала сам немоћ да крочим 
на тле острва. Чашом воде, капетан брода ми је помогао да 
се приберем. Дуго сам стајала на том малом пристаништу. 
Скупљала сам снагу да станем на тле острва на које су 
евакуисани најугроженији, исцрпљени и болесни борци. 

Видо је за многе била последња нада. Многи млади 
борци су на овом острву оставили своје животе и зато ја 
сада имам неугодност да ногом станем на то тле. Тешко ми 
је, мисли се роје, сузе не могу да задржим, марамицу нисам 
припремила, па се бришем длановима. 

По сугестији капетана брода, упутила сам се ка каменом 
крсту, првом споменику којим је обележено страдање на 
Виду. Споменик је беле боје и на њему пише: „Бесмртним 
херојима – Краљевска морнарица – 17. маја 1922. г.“

Споменик је скроман, баш као што су били српски 
војници који су дали животе за слободу своје отаџбине. 
Споменик одолева времену и доминира простором на којем 
се налази.

Идем да видим маузолеј и поклоним се сенима тамо 
сахрањених војника. Крећем се обележеном стазом. Пазим 
да ми нога не крене ван стазе, уверена да ћу тако избећи да 

станем на место на којем се угасио нечији 
живот. При помисли на тако нешто, дође 

ми да се уопште не крећем, а опет, имам жељу да видим све 
што се да видети.

Средишњим делом острва доминира маузолеј саграђен 
1939. године. Изнад врата маузолеја пише: „Српским јунацима 
– Југославија“. У унутрашњости маузолеја се налази велики 
мозаик „Албанска голгота“.

У унутрашњости маузолеја, налазе се касете са костима 
ратника чија имена су била позната. Међутим, мошти 
неидентификованих војника похрањене су у два спољна 
бочна бункера. Одмах по уласку у маузолеј, тамо где су 
застава, цвеће и свеће, приложила сам и ја цвеће и свеће које 
сам донела из домовине. Венац и даље носим са собом. Венац 
сам наменила свим јунацима, онима чија имена су позната, 
оним борцима чија имена на жалост нису позната, као и 
борцима који су завршили у Плавој гробници.

Док сам читала имена војника на касетама, поред мене 
тихо пролазе групе туриста. Обрадовала ме је чињеница да се 
људи из белог света интересују за нашу историју. Туристи су 
били тихи, разговарали су на немачком и енглеском језику. 

Дошло је време да се опростим од Вида и јунака који се 
одавде нису вратили. 

Драги моји јунаци, ветар великог рата одувао вас је 
са кућног прага. Многи од вас још честито ни људи нисте 
постали а у рат сте отишли.

Моје ходочашће на Видо вођено је жељом да вам баш 
овде кажем велико хвала за слободу коју сте нам извојевали. 
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Због вас сам ја данас овде. Знам да сте дали 
задњи атом снаге за слободу отаџбине, за 
слободу свог напаћеног народа. Ваша борба, 
ваша снага, ваша воља, достојни су сваког 
поштовања. Хвала вам!

Донела сам вам Венац из отаџбине заливен сузама 
остарелих мајки, неутешних жена и већ помало одрасле деце. 
Све вас они још чекају и надају се вашем повратку. Венац 
исплетен од снова недосањаних, од загрљаја неостварених, 
од пољубаца у ваздуху осталих, од писама ненаписаних, од 
надања вечних.

Док су пенушави таласи топлог Јонског мора ударали 
у камену обалу Вида, на острву је владала тиштина. Ретки, 
четки четинари стоје као споменици а трава и остало ниско 
растиње увело као да саосећа са животима који су ту остали 
вечно.

Стојим на обали загледана у Плаву гробницу. Дрхтећи, 
дуго држим венац на грудима. Тешко се одвајам од симбола 
у којем су сакупљена сва сећања, нежности и патње. Сваки 
цвет у себи носи поруку из отаџбине.

Боже, како је то неописиво стање када желиш да 
изразиш најдубља осећања захвалности а понестану ти и 
речи и снага. Осећам притисак у грудима и кнедлу у грлу. 
Дрхтим, немоћна сам на месту где су престали да дишу 
српски напаћени војници, који су заложили своје животе за 
нашу слободу. Сачували су нам круну и државу.

Још мало сам се приближила мору, налазим се на самој 
ивици острва. Сузе ми замагљују поглед. У мислима сам са 
ратницима. Не могу да бацим венац у  море, спустићу га 

лагано у Плаву гробницу. Не сећам се да сам 
икада у свом животу истовремено осећала 

и тугу и дивљење, као сада на Виду.

Коси зраци сунца ме опомињу да треба да напустим 
Видо. Лагано сам спустила венац у Плаву гробницу. Венац 
се брзо изгубио у пенушавим таласима мора.

Док сам се бродом удаљавала од Вида, на благом 
вечерњем небу светлуцале су звезде. Молила сам звезде да 
вечно сијају како се никад не би заборавила славна имена: 
Петар, Павле, Милош, Милан, Степа, Живојин, Милунка и 
други.

Многи историчари, путописци, књижевници, песници, 
уметници, новинари, фотографи дали су свој допринос 
да понешто буде овековечено у вези са нашом историјом. 
Највећи допринос дали су борци који су положили своје 
животе за слободу свог народа.

Мој боравак у Солуну и на Крфу био је кратак да бих 
видела све оно што је од значаја за нашу историју па сам 
своје ходочашће на Крф и посету Солуну оставила за следеће 
путовање у пријатељску Грчку.

Ауторка: Јованка Димитријевић, 

Београд  
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Најбоља прича о путовању у иностранство

3. место 

СЕЋАЊЕ НА ПУТ БЕЗ ЗАБОРАВА

Кренуло се из равне и зелене Војводине, преко више 
места где ветар дува а не пуше.

Стигло се у тамну страну цивилизације и слободне 
шетње.

Да, то је била „Вијарома“.

Сместили су Вас у собу са више или мање станара која 
преставља пролазни хотел за овакве туристичке путнике. 
Свако од Вас је имао своју неку причу и свој закључак зашто 
је баш он послат на ово путовање, које ће остати упамћено 
до краја живота а истина ће отићи богу на исповест.

Јутро, без званичног протокола, свиће и Вас чека 
неизвесност где и куда ћете кренути специјалним возилом 
за овакве путнике. Улазите у возило које ће Вас одвести тамо 
где сигурно нећете бити Ви, са својим именом и презименом, 
већ по причи сте неки број и само тај број. Возите се познатом 

Из описне оцене једног од чланова Комисије, издвајамо:
„Права је привилегија и част да је аутор решио да своје болно 
сећање по први пут подели са осталима путем нашег Конкурса... 
Аутор поседује вештину у писању која није особита многима а 
која је неопходна за тако сликовито преношење слика и емоција. 
Прелепа је мисао којом аутор завршава своју причу а која би 
сваком од нас требало да буде узор у временима која с времена на 
време осећамо тешким, болним и изазовним...“

Јадранском магистралом, али је не видите, 
и тако после непуних сат вожње стижете 

у приморско место Јуријево, које је, кад стигнете у њега, 
симбол страха и неизвесности а, вероватно, када се вратите, 
симбол слободе и цивилизације.

Још једном Вас обасјава слободно сунце и ваздух који 
удишете, али не задуго. Било нас је десетак момака за које 
је тада, када су се искрцали из специјалног возила на самој 
обали мора, уз пратњу доведени до кеја и за оне бетонске 
држаче који су имали и неке алке били привезани, вероватно, 
то био почетак без краја путовања, чекајући свој брод који се 
звао ЦЕР. Недалеко, али и не тако близу, пролазе слободни 
људи који не иду на овакво путовање, видите како се крсте, 
псују и гунђају у себи. Ви то посматрате и у себи замишљате 
дан када ћете се без неког страха прошетати овом обалом 
и сетити прошлих доживљених тренутака на овој обали 
мора. Пристиже тај фамозно злогласни брод, који ће остати 
срество  жеље да се што пре Ваше путовање заврши а он Вас 
поново врати овде одакле Вас и узима. Пристаје, толико брзо 
улазите у утробу брода која је специјално опремљена за ову 
врсту путника, али сада са слободним рукама и слободно 
можете загрлити свој пртљаг који ће Вас подсећати на 
младост у цивилизацији. Овде престаје сваки контакт са 
цивилизацијом и слободом, коју ћете сањати, у коју ћете 
веровати, желети је и ако је могуће, што пре остварити.

Да, то је лако рећи и пожелети, да се за пар дана поново 
нађете у цивилизацији, али је тако нешто невероватно, 
немогуће остварити, за сада само сан, све до краја оног 
путовања у времену на које су Вас послали.



114 115

За отприлике 30 минута, брод при-
стаје на пристаниште острва Раб-2, које ће 
следећи временски период Вашег путовања 
бити место на коме ћете морати поштовати 
кућни ред.

Ту Вас дочекују водичи који ће Вас одвести до карантина, 
уз строго поштовање колоне, већ на самом пристаништу 
видите, а богами и осећате, где сте, и како ће Вам овде бити.

Сада почиње већ оно чему се нисте ни надали, 
невероватно брзи ход да бисте што пре стигли у зграду 
карантина, где се пресвлачите, шишате до главе, купате и 
добијате одело које личи на све, само не на одело за људе. 
Ипак, у Вас се увлачи нешто што не можете описати, али то 
је страх јер непознаница Вас чека. Сигурно и несхватљиво 
посматрате Ваше другаре који су до малопре, ипак, личили 
на људе из слободног света, а сада нема ни речи ни имена 
како да се назовете.

Одело Вам личи на одела кловнова из неког циркуса, 
капут велики, без једног рукава. Панталоне за троје, у њих 
може стати и више ногу, ципеле јадна већа од друге и пола 
исцепана а друга мања и тесна са много рупа као да их је пацов 
гризао. То је оно шта Вам је народ доделио као одело за ово 
туристичко путовање, јер сада почиње право понижавање. 
Сада, први пут у животу срећете се с тим да сте БРОЈ, а 
ваше име и презиме остаје у документима до завршетка овог 
путовања, које се не заборавља до краја живота.

Почиње читање заповести и кућног реда који се мора 
поштовати да би остали барем колико-толико добро да 
бисте дочекали крај овог невероватног путовања, које се не 

може описати већ се само може доживети. 
Али то путовање се не препоручује, ама 

баш никоме. 

Јутро, са доста протокола и понижавајућих поступака 
водича према свима, крећете да скупљате оно што је овде на 
овом острво најдрагоценије а то је грумен или шака земље, 
која баш не личи на ону моју земљу у Србији, она је овде 
стварно црвена и има боју која Вас опомиње да морате пазити 
како се према њој понашате и да будете нежни. Њу скупљате 
и преносите тамо где је већ неко одредио, да би се посадило 
цвеће како би се преко тог цвећа представила лепота овог 
острва, а не знамо са колико је зноја, па и крви натопљена. 
Можда је зато и црвена и зато опомиње. 

Било је то време у трајању од 21 дан које памтите као 
дане који лако неће се заборавити. Миловали сте и камен, 
мале и велике, преносили и враћали  на исте гомиле, са доста 
жуљева и и доста бола, било да је бол физички или душевни.

Дошао је дан да се пребаците, односно, да одете у „жицу“ 
где Вас чека лепо преваспитање и рад у погонима предузећа 
„Велебит“ са пуно догађаја и истих без заборава. Одређују 
Вас да радите у експедиту и пакујете столице за Америчку 
армију у Вијетнаму. У слободно време, има и добровољни 
рад који ме је и одвео на место где су биле жене за време 
инфобироа и чија имена су урезана на великим стенама. 
Невероватно, али засташујуће, када се сетите тих путника и 
како је њима било.

Одатле се види и Јадранска магистрала, која Вас подсећа 
да морате све ово издржати и вратити се у цивилизацију.
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Да, овде влада ред, поредак, и ко га 
испоштује може да се нада да ће сигурно, 
успешно, да заврши ово путовање без 
заборава. Пролазе дани али месеци никако, 
њих је толико много да се чини да ће то бити 
вечност која се неће доживети.

Пролазе дани, који личе један на други и Ви заборављате 
ко сте и како сте, већ у души и својој глави замишљате дан 
када ће на разгласу прочитати Ваш БРОЈ, ко сте Ви и ко треба 
поново да се врати у карантин, где га чека његово цивилно 
одело и путне исправе на Ваше име.

Дошао је и тај дан када се на разгласу чуо Ваш број али 
то Ви не верујете и нисте свесни да ћете морати са водичем 
да кренете ка  карантину, где сте и започели ово путовање. 
Било је ту свега и свачега али оно што човек може издржати 
то се не може описати.

Многи туристи и нису дочекали крај путовања, они су 
остали на овом острву, као симбол снаге  оних који су их 
послали овде, где можете рећи да пут има само један смер, да 
Југо дува увек ка копну, да Делфини израњају само за време 
кише и да овде нема невиних туриста. Никада Вам неће 
отићи из сећања време које сте провели са људима, где сте 
били у истим положајима, исто третирани, исто бројевно 
прозивани. Тај осећај изгубљености и понижења мора се 
схватити, по водичевом правилу, као као нормална ствар 
без нормалног опхођења. Тако је то на овом белом отоку туге 
и суза које су текле  и текле и чини Вам се да неће стати.

Никако да јутро сване и да пођете ка пристаништу, 
симболу слободе и цивилизације.

Ипак, дошло је и то јутро и као да је то 
неки други дан, друго место, други водичи, 

то не можете да схватите, из свега тога осећа се мирис нечега 
што сте изгубили, не баш тако давно али не ни близу, мирис 
слободе и цивилизације која је на дохват ваших руку и ногу. 
Да, сада Вас прозивају по имену и презимену и из добру 
пратњу воде на оно место где се први, а сада последњи пут, 
виђате са туристима којима још траје и траје путовање.

Погледи се не скидају са свих оних људи и ствари са 
којима сте се дружили све време. У глави Вам само једна 
мисао, ући што пре у брод али сада не у утрубу, већ на палубу, 
одакле можете, последњи пут, видети ово место и оно све 
шта је на њему. Лаког срца, склањате поглед, али не можете, 
јер са друге стране је исто острво Гргур које исту функцију 
има и имало је.

Гледате људе око Вас и чини се да су Вам другачији, да 
не можете да изгубите онај став понашања који се толико 
усадио у Вама, да Вас је страх да приђете и попричате или 
питате за нешто што је у даљини. Да, у даљини је слобода и 
цивилизација. Најзад, стижете на онај кеј који Вам је познат 
и остао непромењен али сте сада у другом односу и улози.

Не чекате ни минуте, што брже одлазите у аутобус који 
креће ка Ријеци.

Кроз прозор, гледате слободу коју сте изгубили 
пре извесног времена и не верујете да сте у њој, да сте са 
цивилизацијом која је била до скоро мисаона именица, да је 
сада то стварност. Долази ново време, које ће Вам пружити 
шансу да живите као сав нормалан свет.
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Стигли сте у родно место, гледају Вас 
са лажним сажаљењем, а Ви морате себи 
прокрчити пут који ће Вас ставити на место 
изнад оног што Вам други прописују.

Завршавате студује уз рад, постајете 
неко и нешто, и тада видите оне исте улизице овог напаћеног 
народа, да сте Ви сада потребни њима и Ви сте сад за њих бог 
и батина, само да им нешто учините, помогнете а знате да 
Вас не воле - е то смо ми. 

Себи сам дао задатак који сам испунио у потпуности, 
а то је да пензију дочекам на оловци. То сам и урадио  и са 
својом радном биографијом стекао више патената из области 
електротехнике и много добрих и лепих признања. Лепо 
живим као пензионер и да, ето, није било Вашег конкурса не 
би се ова прича можда и никада дала у јавност али би остала 
као сећање на путовање без заборава.

Остали су ожиљци и сваки минут, сваки месец је 
остао у неизбрисаном сећању на путовање које се не може 
заборавити. Али од свега тога добили сте много, само ако 
себи дате до знања да идете напред и да желите да постанете 
неко у свом даљем животу. Научио сам лекције које се не 
могу научити нигде, а то да разликујете добро од зла, лепо од 
лошег, љубазно од нељубазног, као и да поштујете другог да 
би Ви били поштовани.

Ову причу до сада нико није имао прилике да чује од 
мене, она је била предмет личног заборава.

Ово је било путовање за младе и преставља део 
едукације, а за нас старије део искуства.

Аутор: СДЈД 

Најбоља прича о путовању у иностранство

4. место

MЛАДОСТ У СТАРОСТИ 

Једнога дана, када је лето досегло врхунац своје 
раскоши, среле смо се после наше уобичајене активности 
„Разговор уз музику“‘, наш андрогог и ја. Погледала ме је 
и упитала: „Да  ли имате пасош?“ У тренутку, питање ме је 
збунило, но, ипак сам одговорила са да. У тој збуњености сам 
додала: „Хоћете ли да Вам позајмим?“ Мало се насмешила и 
рекла: „Ма, не“. Лепе, црне очи су нетремице гледале, а онда 
одмереним равномерним тоном су потекле речи: „1.октобар 
је међународни Дан старих. Позвани смо у Загреб на 
прославу испред геронтолошких центара Србије. Да ли бисте 
путовали у Загреб?“ Осећала сам се врло почаствовано и на 
ово питање сам одговорила потврдно.

Ником нисам говорила о овом  догађају. Живот је текао 
уобичајеним током. Низали су се сунчани дани и чинило 

Из описних оцена чланова Комисије, издвајамо:
„...Ова прича слави старост и на прелеп начин описује лепоте 
младости у старости. Прелепа је иницијатива/манифестација 
названа „Геронтотулум“ која окупља старе из геронтолошких 
центара из неколико земаља.“
„...Видимо оно што и ауторка види. Она се не бави набрајањем 
података из уџбеника. Оно што је додато опису, део је и њеног 
доживљаја, радости због новог сазнања. Посебно је леп и драгоцен 
опис провода ових старијих људи...“
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се да никад неће проћи, а онда су једног 
јутра прекрили тамни облаци из којих је 
час сипила, час пљуштала киша. И баш у то 
време, 30. IX, кренули смо пут Загреба. Сви 
изложбени предмети, израђени у нашој 
креативној радионици, које ћемо излагати у Загребу, већ су 
спаковани.

Пут кроз насеље био је мокар и прекривен жутим 
опалим лишћем и возило се полако кретало. Чинило ми 
се да нас успутно дрвеће одевено у своје светложуто рухо, 
поздравља, желећи нам срећан пут. Напустили смо насеље, а 
пред нама се распрострла, са свим својим чарима, непрегледна 
равница. Орошена ситном кишом, истицала је се све своје 
боје и у правилним геометријским сликама, личила је на 
прекрасан тепих. Тај наизменични распоред боја је полако 
прелазио у једноличност од које сам, повремено, падала у 
слатки дремеж. После таквог стања, угледала сам другачији 
распоред боја у равници. Тргла сам се и сетила се.

Ту је, на том делу, покошена једна младост, чијом је 
крвљу натопљен тај део равнице, а Дунав плави обојила 
у црвено пре 70 година у једном Великом рату, на земљи 
панонској.

Заокупљена сећањима из прошлости, нисам приметила 
када смо прешли Дунав плави ни када смо прешли државну 
границу. Пред нама се распрострла иста таква равница као 
и пре границе, исти спектар боја, исто небо прекривено 
тмурним облацима, из којих час сипи, час пљушти киша. 
Све је исто, само је равница подељена на  две државе, Србију 
иза и Хрватску испред границе.

Тражила сам нешто ново. Нисам 
нашла. Једино што је пут био равнији и 

шири. Саобраћаја скоро да није било. Киша је престала и ми 
смо се зауставили на једном паркингу. Свуда се осетила влага. 
Недалеко од паркинга видео се бунар са усправним ђермом, 
а поред њега дугачак валов. То је споменик прошлости. У 
једном моменту ми се чинило да тај ђерам држи небески 
свод изнад нас, док у даљини, оптерећен тешким црним 
облацима, свод се спојио са равницом.

Окрепљени свежином, заузели смо своја места и возило 
је запловило по путу зелене Панонске равнице, као некада 
барка по Панонском мору. Били смо изузетно расположени 
за шалу и смех и у таквом расположењу нисмо приметили 
да смо упловили у велику реку којом плови мноштво 
возила. То је аутопут ‘’Братство-јединство,’’ који је градила 
једна младост пре 60 година. Као на јави, рађале су се слике 
бригадира са лопатама, колицима и другим алатом у рукама, 
а у ушима су одзвањале градитељске песме:

„Београд и Загреб - то је наша мета,
изградићемо аутопут још овога лета.
Радимо, градимо, још то није доста,

изградићемо аутопут све до Савског моста.“

Сада је то модеран пут са више трака и модерном 
сигнализацијом.

Наше возило је пловило као брод између лепо уређених 
обала, па онда као да смо упловили у једну велику луку. Са 
обе стране пута су се уздизали облакодери и вишеспратнице 
у једном савршеном реду. То је део Загреба – Плави Загреб. 
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Прешли смо Савски мост и зауставили 
се испред скромне двоспратне зграде, на 
којој је писало „Хотел Загреб“. То је наша 
крајња тачка. Особље нас је лепо примило 
и са поносом су нас обавестили да је хотел 
прва грађевина саграђена после Другог светског рата и да је 
исту Тито свечано отворио. Сместили смо се и осећали се 
опуштено као да смо код куће.

Вече је одавно заменило дан, а град је живео свој живот 
окићен милионима разнобојних светиљки, па се чинило да 
се претворио у једну огромну сијалицу.

Освануо је леп, сунчан дан. Јутро је било прозрачно и 
одисало је свежином. Цела околина је блистала под јаким 
сунчевим зрацима, а по зеленој трави и цветним лејама 
расула се бисер роса. Иза тог травнатог дела, као неки застор, 
уздизале су се огромне крошње дрвећа окићене густим 
зеленим лишћем и собом заклањале мост и реку Саву.

Напустили смо хотел и упутили смо се ка месту 
одређеном за прославу. Колона возила, у којој смо и ми били, 
кретала се лагано. Моју пажњу су привукле лепе двоспратне 
зграде у стилу сецесије, боје маслачка. А онда, испред 
нас се појавило бело острво у мору жутих зграда. То су 
многолетни, горди, бели платани, становници зрињевачког 
парка. На широком простору, између два реда платана, 
постављени су столови са надстрешицама и натписом који 
којем геронтолошком центру припада. Нашли смо наш сто 
на коме је писало Србија. Излагача је било из разних крајева 
Хрватске и из Босне и Херцеговине. Сви су журили да изложе 
своје предмете и што боље украсе сто. Маштом и вештином 
су вредни прсти израдили предивне употребне и украсне 

предмете од разних материјала, да је сваком 
посматрачу застајао дах.

На централном делу, као црни драгуљ оружен белим 
платанима, уздиже се музички павиљон. Тај спој белине 
платана и чипкасти драгуљ искован од гвожђа дају посебност 
околини.

Све је спремно за почетак славља. Колоне слављеника 
су се кретале изложбеним делом са осмехом и срдачним 
стиском руку поздрављали се са излагачима, као стари 
знанци, да би заузели место испред музичког павиљона.

У једном тренутку као да је све стало. Испред нашег 
изложбеног стола, појавио се градоначелник Загреба, са 
широким осмехом, и поздравио нас је добродошлицом и 
пожелео угодан боравак. Поздравио је излагаче, а онда је преко 
разгласа из музичког павиљона поздравио све учеснике, а 
посебно Србију и Босну и тиме отворио „Геронтотулум“.

Из павиљона је одјекивала музика, а на подијуму у 
ритму музике чили и весели, у прекрасним ношњама су 
плесали плесачи од Славоније до Истре, да би их сменили 
плесачи у модерном ритму као „Gan-gam style“ и све тако 
док се програм није завршио. А онда, уз ритам музике са 
разгласа, заплесали су у разним стиловима, сви учесници 
геронтотулума. Орила се песма, одјекивала музика, таласао 
се зрињевачки парк. То је певала и играла младост у старости 
у Загребу, у зрињевачком парку.

 Прослава је завршена. Наши љубазни домаћини 
повели су нас у Дом за старе и немоћне „Свети Јосип“, 
који је отворен пре 103 године. Док смо разгледали дом 
и упознавали се са његовим начином рада, стигли су и 
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учесници из Босне. У пријатном и срдачном 
разговору неприметно, неким посебним 
нагоном, прешли смо на песму. Певали 
смо песме из наше младости, песме из свих 
крајева Југославије, да би завршили песмом 
„У рану зору“. Срдачно смо се растали, са жељом да се опет 
негде сретнемо.

 Кренули смо назад истим путем којим смо и 
дошли. Сунце је својим пурпуром означило залазак и 
последњим зрацима показивало обрисе планине у чијем 
су се подножју шћућурила живописна насеља.  А ми, још 
под утиском славља, певали смо песме из Другог великога 
рата, које су надахњивале и будиле патриотизам, као: 
„Билећанка“, „Коњух планином“, „Млада војвођанка“ и др. 
Госпођа Т.Е. је рецитовала рецитацију којом је учествовала 
на међународном конкурсу за особе преко 60 година и 
освојила прво место у Печују и Будимпешти. Господин С.П., 
својим лепим баритоном, казивао је стихове свог омиљеног 
песника Петефи Шандора.

У таквом расположењу, нисмо ни приметили да смо 
у кишној ноћи упловили у пешчану луку, до нашег брода 
насуканог на пешчано дно некадашњег Панонског мора.

Сва лепота дана је иза нас. Остало је само сећање и 
младост у старости.

Ово путовање је било за Међународни дан старих 
2014. године (30.09-01.10.2014).

Ауторка: Марија Маричић, Суботица, 
рођена 1935. у Сремској Митровици, 

професор руског језика и књижевности
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НАЈБОЉА 
ПУТОПИСНА ПЕСМА 
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Kатегорија: Најбоља путописна песма

       ГОЛИЈА                                                                                                                                
        13, 14, 15 .1. 2015. године

Овог сунчаног јануарског јутра

За изазов мало дужа је маршута.

Кренули су земунски пензионери

За изазов увек спремни!

Возач Драган ка Голији „плови“

Радост је сусрету овој гори

У славу ГОСПОДУ Божић је мали

ПРАВОСЛАВНА НОВА ДА СЕ ПРОСЛАВИ.

Бисерним капима прекривене падине

Узоране оранице, ливаде и њиве

Из описне оцене једног од чланова Комисије, издвајамо:
„...Ова путописна поема је право и посве неочекивано 
изненађење. На савршен начин уклапа риму, приповеда о путу, 
о догодовштинама путника, о легенди, историји и природним 
лепотама голијског краја.“

Дрвеће променило рухо своје

Седефом снега сјаје се горе.

Сунчеви зраци дарују чари

Овој предивној панорами

Из оџака дим се вије

Лепоте су зимске чаролије.

По календару лунеара,

Родила је овог дана

БОГОМ МАЈКА сина БОГА

Спаситеља народа свога.

У ноћи тамној бадњак се пали

Божић се мали ове ноћи слави

И чека се наша права

Српска Нова, Православна.

Лете варнице, небеске звездице,

За сваког по једна сија

Да испуне жеље свима
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Да подаре здравље, срећу, напредак, 
весеље

Може ли од тога бити лепше жеље?

А у срцу престонице Рашке,

Певале се песме нашке

Чачак, Влашко и Ужице

 Везак везле су ножице.

Пламти ватра из камина

Музика је весела и жива,

Певало се све до зоре ране

Тешка срца кренуло се на спавање.

Сутра нас чека нови дан,

Уживање у природи, репризира нови дан!                                                              
Опет игра,песма и весеље

Тако се земунски пензионери веселе!

Голија сунцем окупана, леп дан обећава

Поносне, вите, стасите јеле,

Оденуле хаљине снежне, лепе, беле

Седефом ките ове пределе.

И чује се дечија вриска

Док с брега спуштају свога клиска,

Санке лете на све стране,

Траговима стазе бивају исписане.

Божанском миру овога раја

Музику дарује бат корака

Окићене снегом, смрече одевене

Бисерним седефом дарују чари

Овој предивној панорами.

На врху Голије живи запис стоји

Кол’ка љубав треба, да се врх освоји.

Као доказ Јанкова је стена

Жива легенда за сва времена!

Љубав за девојком велика је, јака,

У њу беху заљубљена три рођена брата,

Ко ће Љубу освојити, морали су се борити,

За сваког по камен највећи 

Да Голију освоји и с’љубљеном узива у срећи. 
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Стаде Бранко стену гурат,

Руке младе, руке слабе,

Снага изда на сред ливаде,

Љубљена се девојка није освојила

По њему ливада име је добила.

Марко беше мало јачи, стаде камен журно  ваљати

Ваљао га, ваљао до по планине

Снага изда, камен у поток му паде

Име његово потоку  остаде.

Јанкова је љубав била најснажнија и највећа

Докотрља камен на врх Голије

За награду доби Љубу, 

А камен по њему име!

Још и данас на Голији стоји

Као доказ кол’ка љубав треба,

Да се врх освоји.

Љубав према природи велика је, јака,

Да се види камен најјачега брата,

А маршута није тако мала,

Кренула је ка врху чета одабрана.

И сунце завезник им било

Да би у Голији максимално уживао.

Окружен видиком безброј планина 

Уживала у природи, дружина је ова фина.

И снег за путника дара има

Живописне слике дели свима

Првог дана Православне српске Нове

Настале у снегу слике су ове.

И стигоше тик до самога циља,

Ал’ време савезник не беше њима,

Стигоше до чесме, до природног врела

Ал’ се назад мора, јер времена нема.

Договори храбра се дружина,

Нек се само за нас зове

Чесма Милкина!
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За пет храбрих казује нам слика,

А шести што слику слика

Најхрабрији међу њима

Илија је Ица-Ика.

Ова два дана на Голији

Прођоше к’о чаробни сан,

Сунце нам подари 

још један сунчани дан.

Енергијом тело напуни Голија,

Плућа прочисти њена чаролија,

А црква Петрова-Павлова даровала

Духовног је мира.

Настала на темељу из шестога века 

Верника сваког радо чека.

Прва у Европи, а и мало шире

С поносом носи Петрово и Павлово име.

У њој Стеван се крстио

Монашко име је добио

Крстио и три Немањића сина

Растка, Стефана, Вукадина.

Растко се у њој одрече престола свога

Да прими веру ХРИСТА БОГА!

Стефану преда краљевство своје,

Па крену путем СВЕТЕ ГОРЕ.

Стефан у њој круну прими

Овенчан венцем краљевске круне,

Растко од БОГА доби штап свети

Да народ свој просвети

И доби име светитеља САВЕ

Да сачува српске главе!

Светиња је и данас моћна и јака

Многа знамења у њој стоје

И нигде у свету такве не постоје

Да с галерије приказују иконе своје.

Све лепоте овога раја
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Остаће у сећању трајно уписана,

А Драган са нама креће сад

У вољени ЗЕМУН ГРАД!

Прелепе су лепоте, чаролије Голије,

Ал’ је у свом граду,

Ипак најмилије!
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