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Драги читаоци,

Пред вама је публикација Ризница сећања у којој је 
представљено 29 најбољих путописних записа старијих који су 
пристигли на IV Конкурс за „Драганову награду 2018“. 

Циљ Конкурса је да промовише активно старење и да створи 
простор за размену искустава, знања, лепота и изазова старења и 
мудрости наших старијих аутора.

На Конкурс који је био отворен од 01. јануара до 01. марта 
2018. године, пристигли су радови 116 аутора, од којих је 111 
аутора из Србије, а 3 из Босне и Херцеговине и по један из Црне 
Горе и Грчке. У складу са пропозицијама Конкурса, за оцењивање 
је селектовано 115 радова. Путопис добитника награда на прва три 
конкурса није оцењиван, већ ће само бити штампан у публикацији 
ван конкуренције, као рад Мајстора пера. 

Међу ауторима путописних записа су 59 жена и 57 мушкарца, 
са 42 различите локације, од којих је 13 из сеоских средина у Србији. 
И ове године, аутори радова су најразличитијих занимања, нивоа 
образовања... Најмлађи од њих има 60, а најстарији 93 године. 

Комисија у саставу: Јелена Оцић, новинарка; Видак 
Масловарић, књижевник; Александра Јовановић, уредница 
портала Пензин; Мира Сатарић, дипл. филолог, представник 
Amity-а и Беба Кука, ћерка Драгана у чију част и сећање је награда 
и основана, оцењивала је радове из следећих категорија:

1. Најбоља женска путописна прича –12 радова
2. Најбоља мушка путописна прича –19 радова
3. Најбоља прича о путовању по Србији – 26 радова
4. Најбоља прича о путовању у иностранство – 29 радова
5. Најбоља путописна песма – 29 радова

Поред 15 награђених радова, по прва три из сваке од 5 
категорија, у овој публикацији је објављено још 14 посебно 
похваљених радова и један рад ван конкуренције – рад Мајстора 
пера. 



Користимо и ову прилику да се захвалимо свим ауторима 
који су ове године учествовали на Конкурсу. Надамо се да ће ова 
публикација инспирисати још већи број старијих особа из Србије и 
региона, да нам се прикључе и да наредних година са нама поделе 
своје богато путописно и животно искуство и на тај начин дају свој 
лични допринос промоцији активног старења. 

Велику захвалност дугујемо свима који су укључени у 
реализацију Конкурса и који својим волонтерским ангажманом 
доприносе да наша иницијатива, баш као и број аутора који нам 
шаљу своје радове, из године у годину расте. На четири досадашња 
конкурса је укупно учествовало 476 аутора, од којих 332 различита 
аутора. Неки од аутора, упркос што нису добили награде или 
посебне похвале, шаљу своје радове сваке године, што нас веома 
радује. У времену у коме економски раст у великој мери одређује 
квалитет наших живота и односа, ови предивни људи нам показују 
да још имамо довољно љубави, саосећања и спремности да део 
онога што знамо, можемо и имамо поделимо са другима.

Изузетно нам значи, што је заједно са нама у овој значајној 
иницијативи, већ четврту годину за редом, и Бранкица Јанковић, 
повереница за заштиту равноправности.

До следеће године и нашег наредног Конкурса, желимо да 
вас подсетимо да:

„Нису битне године вашег живота.
Битно је какав живот живите у годинама које имате.“

С поштовањем,
Надежда Сатарић

Беба Кука



ПУТОВАЊЕ КРОЗ ДУШУ И СВЕТ   

Најпре у кљуну ружне незграпне птице – до куће, полазне 
станице. Потом на крилима сребрне џиновске птице  (и по 5.000 
км као у путописној причи Стевана Буквића „Пут у непознато“) или 
Ћиром – гарава птица која дахће (као у причи Мидхата Хрнчића 
„Путовање у Приједор“ „ускотрачном пругом“ или у причи Милоја 
Стевановића „Прво путовање у бели свет“ сличним  возом чак 
од Чачка до Титовог Ужица!), па и возом од Ниша до Есферлика и 
Гамзиграда код Нишлије Стамена Миловановића... 

У путу се наши зрели путници често служе  „којекаквим 
превозима“ и кроз митолошко-цивилизацијске слојеве југоисточне 
Турске и северног Ирана (код већ поменутог Буквића) или чак у Перу 
(како нам дочарава Илона Паунић), као и кроз Србију, узбудљиву и 
несагледиву,  као што су и европске метрополе (код већ добро нам 
знане са ранијег конкурса запажене Љиљане Пантелић Новаковић 
у причи „Позлаћена боја времена“, коју ауторка одређује као 
„путописне колаже“)... или студијско путовање у Техеран, Оливере 
Станковић, или кроз холандске егзотичне и живописне призоре као 
у прози Слободанке Стаменковић из Београда, где нам у поверењу 
открива да јој је жуђено неизвршено давнашње  путовање у Јапан 
променило живот набоље, и да та љубав и данас траје...

Путовања су, знамо, као и Љубав, а врло често иду руку под 
руку... Путује се и уз  телевизор по Србији у причи „Носталгија“ 
Будимира Станковића (рођеног 1926, најстсријег учесника 
путописања овогодишњег!) где се „пролазне слике“ укрштају 
са сећањем и успоменама везаним за бројна места од многих 
туристичких дестинација које су и нама свима добро знане... Памте 
се и „Слике са путовања“ Мирославе Миљковић, која нам без 
увијања каже: „Сви смо ми путници, од свог рођења“.   Посебна по 
сликама које дочарава и  сликама познатих уметника и личности 
из простора које  који се осваја („Низ Тамиш“ где нас води Душан 



Генц низ водоток 35о км румунско-српски)... 

Посебна су и незаборавна путовања на које нас одводи 
поезија (узбудљиво у песми „Солунски ноктурно“, Момчила 
Јањичића из Инђије, и „Излет“, Петра Петровића, где нас веже 
фрушкогорски миље, а нарочито  у поезији познатог нишког 
песника Душана Мијајловића Адског у хаику венцу  „Свакодневље 
у Топлици“, где се хаику поезијом проширује и допуњује лепота 
природе „муњевитим снимцима“ дубинског поетског доживљаја. 
Ево два призора са тог незаборавног путовања: 

   „Воз пролази     и  „Засечена лубеница

две козе све више          сама се дели -

    затежу ужад“       слатко пуцкетање“

      

И не заборавите да се на крилима маште  увек путује  у свим 
правцима и касебно и касветно. Пријатно вам било читање!

Ваш 
Миљурко Вукадиновић



ПРИЧА О ДРАГАНУ 

 Био једном један Драган. Не било који и било какав Драган, 
већ тачно одређени – Драган Kука. Био је родом Банијац, који је 
живео у свом вољеном Земуну и Сланкамену. Човек који је имао 
једно озбиљно, а ипак мило, округло лице које је красила проседа 
брада. Имао је благе очи и поносан став. Имао је кћерку, сина, 
супругу… Имао је стан и викендицу. Имао је многе познанике и 
пријатеље. Био је добар и поштен човек.
 И био је тата. Не отац, јер отац може да буде скоро сваки 
мушкарац, већ тата - то може да буде само један, посебан човек. 
Био је он тата са којим се разговара и договара, који воли и разуме. 
Био је он и тата ауторитет, али и тата који увек испуни обећано. 
Био је тата подршка и мудрост у недоумици, утеха у тузи, весељак 
у радости. Једноставно речено, био је најбољи тата на свету. Увек 
и у свим ситуацијама.
 Поживео је тај тата Драган седамедесет и неку годину. И 
није изгледао ни стар, ни болестан, ни немоћан када је једног дана 
завршио свој овоземаљски пут.
 Тата Драган имао је кћерку Бебу. Девојчицу која је наизглед 
била као и друге, али је за њеног тату она била и остала најлепша 
и најпаметнија татина ћерка. Обећала је она да ће бити добар 
ђак, да ће завршити школу и факултет, да ће научити језике, да ће 
путовати по великом свету, упознати другачије људе и непознате 
пределе, да ће испунити жеље које тата није из разних разлога 
себи могао да приушти. Рекла је то још док је била дете и једно по 
једно почела да остварује како је одрастала. Нека деца озбиљно 
схватају своја обећања.
 Знала је Беба током одрастања да се пита да ли је добро 
и исправно поступила. Тата је, као и сваки прави тата, не само 
веровао својој девојчици, него је, пратећи њен раст и развој, знао 
да су њене одлуке добре и праведне. Зато јој је увек одговарао: 
„Ако си то урадила по својој души, добро си урадила. Ако је то 
била твоја искрена жеља, онда веруј себи. Ја верујем у тебе.”
 Тако је Беба имала осећај да је тата са њом и кад је живела у 
Србији, Македонији, Шпанији, Финској и Kипру. Знала је да је тата 
са њом и када се преселила у Малезију, земљу у којој је стекла 
пријатеље, створила дом и наставила да остварује своје приватне 
и професионалне жеље.
 Беба је одраније познавала једну Наду која се годинама 
пуна срца и душе бавила радом са старима. До 2000. године, 



радећи у београдским домовима пензионера „Kарабурма”, па 
„Бежанијска коса”, а од тада у Удружењу „Снага пријатељства” – 
Amity, које је са својим пријатељима основала. Њих две су једно 
поподне селе и заједнички се договориле да оснују конкурс који ће 
носити Драганово име а који ће за циљ имати промоцију активног 
старења у Србији. Беба је мало пре тога издала књигу, путопис 
који је посветила свом тати. Путопис се зове „Узбрдо брза” а име 
је добио по рођенданској жељи коју је тата Драган сваке године 
желео својој ћерки.
 Беба је од прихода добијених продајом свог путописа 
обезбедила финансијска средства за награде и штампање 
зборника, Нада, Мира, Влада и још неколико добрих и несебичних 
људи из Amity-а су волонтерски организовали све активности 
у вези са Kонкурсом, а Александра, која је један од оснивача 
интернет-портала Пензин, је обећала да ће на порталу објавити 
све пристигле приче на Kонкурс.
 И тако је све почело, и тако се све се креће већ четири 
године. Прве године било је шездесетак учесника из Србије, друге 
године стотинак из четири земље из региона, а треће године већ 
готово две стотине из шест земаља. Kонкурс је ненадано постао 
регионалан те се, мимо очекивања, претворио у право књижевно 
такмичење у коме учествују људи веома различитих професија и 
веома разноликих година старости – од 60 до 92 године (за сада!).
 Све до ове године се некако стидљиво говорило о настанку 
Драганове награде. Знало се да награда промовише активно 
старење и да је основана као сећање на једног тату. Али до сада није 
била испричана прича о Драгану, човеку који је својом личношћу 
и родитељском љубављу заслужио да се по њему назове награда. 
Није речено да су идеју покренуле Беба и Нада, те да Kонкурс уз 
волонтерски ангажман срдачних и добрих људи, саме финансијски 
и волонтерски реализују. Пуна срца и пуне душе. Баш како и треба.
 И док завршавам ову причу, сетих се савета покојног проте 
Смиљанића: „Децо, дабогда вазда узбрдо ишли!” После сам 
схватио да је то жеља да се никад не крене низбрдо, већ увек 
здраво и одважно напред, без обзира на године, без обзира на 
проток времена.

 
Срдачно Ваш

Димитрије Јаничић
добитник прве награде за Путопис кроз Србију 

Драганова награда за 2017. годину



Категорија: 

НАЈБОЉА ЖЕНСКА
ПУТОПИСНА ПРИЧА
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Најбоља женска путописна прича: 1. место

СЛИKЕ СА ВЛАСИНЕ
Сви смо ми путници, од свог рођења. И свако од нас има своју, 

дужу или краћу стазу којом путује кроз живот. На тој стази, срећемо 
и упознајемо многе различите пределе и људе. Човека стално нешто 
гони напред. Пут у ново и непознато има посебну драж! У младости, 
јуримо крупним корацима, касније је наше путовање одмереније, 
са честим застајкивањима и још чешћим враћањима. Kао што нама 
драге људе желимо да видимо поново и никад нам с њима није 
досадно, тако и пределе који су нам се допали, посећујемо изнова 
и поново уживамо у њима као и први пут.

Радо се сећам многих места на којима сам до сада била, али 
један од свих тих предела је на мене оставио посебан, рекла бих, 
неизбрисив утисак. То је Власина.

Власина је висораван у југоисочној Србији. То је подручје 
које окружују планине Чемерник, Варденик и Грамада. И крај и 
предивна река Власина и град Власотинце носе име по сточарима 
Власима који су ту некада напасали своја стада. Бисер овог краја 
је ипак Власинско језеро које, иако настало вештачким путем, по 
својој лепоти може да се мери са најлепшим природним језерима. 
Налази се на висини од 1200 метара, а водом из њега се напајају 
четири хидроцентрале на реци Врли. На месту језера, некада 
је било велико Власинско блато. Бројне су легенде везане за то 
блато. Једна је о чудовишту, Власинском бику, чија је рика из 
блатних дубина, изазивала страх и трепет код мештана. Њега су 
кривили да је прогутао много стоке из околних махала. У време 
Првог светског рата, уз његову стравичну рику је у блато пропао 
читав бугарски, непријатељски, коњички пук. Бугарски војници, 
појурени са падина Чемерника од ослободилаца, нису ни сањали 
шта их чека у наизглед лепој, травнатој долини. Стари Власинци су 
говорили да је рика из језера увек најављивала значајне догађаје 
за Србију. Власинска неман је наводно престала да се појављује 
кад је направљена брана. И брана на језеру је посебна, потпуно 
затрављена на спољашној страни, направљена је од око 300 
хиљада кубика земље и требало је да она заузда реку Власину, 
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која је пре настанка језера вијугала по власинском блату, али она 
се измигољила, појавила се опет испод бране, мајушна, прво као 
поточић, а убрзо затим, само после стотинак метара у свој својој 
лепоти и снази. 

Пуњење језера је завршено 1954. године. У њега утиче 
5-6 река са више десетина притока. Занимљива је Лисинска 
река која је припадала Егејском сливу, али је, после изградње 
бране и стварања Лисинског језера, ова вода посебним  каналом 
доведена до Власинског језера, те тако усмерена у Црноморски 
слив. Власинско језеро је дугачко 12 км, широко око 3 км, а највећа 
измерена дубина је 35 м. Специфична клима, због језерске воде 
окружене планинама, чини да се често у току једног дана смене три 
годишња доба, али то човеку ни мало не смета. Једина два стална 
острва на језеру, Страторија и Дуги дел, богато су обрасла шибљем 
и дрвећем. Имају нарочито много беле брезе и препуна су птица. 
Страторију су људи одавно прекрстили у Птичје острво, јер је  оно 
право стециште разних птица, међу којима има и врло ретких 
врста. Све крошње дрвећа на њему су начичкане гнездима, по тлу 
се налази дебео слој сасушеног птичјег измета и још издалека се 
чује несносна граја из хиљаду грла.      

Из Ниша се до језера може доћи са две стране, преко 
Владичиног Хана и Сурдулице, до Промаје, где је почетак језера, па 
се иде дуж западне обале језера ка брани где је крај језера, или се 
иде преко Власотинца и Црне Траве, уз реку Власину, поред бране, 
па онда опет дуж језера, истим оним путем само у супротном смеру.                                 

Мени и мојој породици је највише пријало кад направимо 
пуни круг. У доласку бисмо ишли рецимо преко Црне Траве, 
и журили да побегнемо од наше драге, али помало досадне 
равнице. Застајали бисмо само на неколико места, да се освежимо 
хладном, планинском водом са успутних чесми, а ја сам се већ 
опијала погледом на непрегледне падине и пропланке брежуљака, 
обрасле разнобојним цвећем. Били смо нестрпљиви да што пре 
стигнемо и ускоро би почело надметање ко ће први од нас угледати 
зазеленелу брану на језеру, што је уједно значило да смо стигли, 
јер од бране до нашег кампа је требало само 5 минута вожње. У 
одласку бисмо се враћали преко Сурдулице...   
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Последњи пут сам на Власини била пре четири 
године, и то само на један дан. Тог лепог августовског 
јутра, супруг и ја смо одлучили да на Власину идемо 
преко Сурдулице. Стари волво који нас је годинама 
верно шетао по нашој лепој земљи, као да је 
препознао пут. Подсетио се како се некада требало изборити са 
петнаестак добрих серпентина, под пуном камперском опремом. 
Грабио је путем, док су нас раскошно зеленило и предивни видици 
вукли напред. Док смо ранијих година ишли са децом, знало се, 
да чим видимо прве кровове  Промаје, почиње такмичење ко 
ће први кроз грање борова угледати језеро. На расксници код 
ње, изађосмо из кола да протегнемо ноге и надишемо се чистог  
ваздуха. На узвисини, постављена између планинских превоја, 
увек је изложена пријатном ћарлијању ветра, па је ваљда по томе 
и добила име - Промаја.

На раскрсници, са десне стране, одмах уз пут, мештани 
изнели свеже убране боровнице и јагоде. Тај пут води на исток, 
према селу Власина Округлица и даље, преко Божице, ка Бугарској.  

На ониској тераси оближње кафанице, испијамо тог дана 
нашу прву власинску кафу, а разговорљиви власник нам доноси 
боров мед и по чашу хладне воде. Давно познати мирис трава и 
шумског цвећа нам се  увлачи у ноздрве.

А онда волво с радошћу, лагано, уживајући, пође од 
раскрснице улево,  добро познатим путем, дуж језера. Са леве 
стране пута су падине, брежуљци, брда, а у даљини се виде висови 
околних планина. Са десне, негде ужи, негде шири, травнати зелени 
појас, повремено прошаран боровом шумом, лагано се спушта све 
до обале језера. Пролазимо поред малог полуострва на коме се 
налази рибарски камп, после кога следи друго, густо пошумљено, 
највеће полуострво на језеру, Братанов Дел. На више места поред 
пута су постављене лепе дрвене сенице са клупицама, за излетнике 
и шетаче. Панорамску вожњу прекидамо да би попили по гутљај 
кафе из термоса у Хаџи Замфировом летњиковцу, на самој обали. 
Он лепо изгледа иако још није завршен и чини  тек почетак  Зоне 
града који ће се градити на узвисини изнад пута.

После краће вожње, свратили  смо на  полуострвце које смо 
ми љубитељи Власине назвали Ниски борићи. Пешице смо прешли 
преко дрвеног мостића и вијугавим шумским путељком, док су 
нас јуриле гране дивљих купина, изашли на пољану поред језера. 
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На заравни, деца су весело јурила за лоптом. 
Једна жена је са чаршава скупљала осушене 

печурке, док је друга вешала на канап, везан између два бора, 
букетиће мајчине душице и кантариона. У шумици, у природно 
начињеним заклонима, згурило се неколико шатора. Препознали 
смо празно место где су годинама наши пријатељи  постављали 
свој зеленкастожути шатор. И они, као и ми, нису могли без 
Власине и није им било тешко да овамо долазе чак из Београда. 
Пре неколико година смо ту, готово на самој обали, на месечини, 
под звезданим небом, уз смех и шалу, заједно вечерали најбољу 
и најљућу рибљу чорбу на свету. Махнули смо пару који је пецао и 
уз кривудав поточић се вратили натраг на пут. Са обе стране пута, 
расли су грмови жутог, високог цвећа чије цвасти подсећају на 
хајдучку траву. Због јаког али изузетно пријатног мириса и цветова 
и листова, мештани ову биљку користе против знојења ногу.

Освежен и намирисан, са само неколико жутих стручака, 
Волво је радосно кренуо даље. Испред нас је језеро већ бљештало 
на сунцу. У даљини, иза нас су се видела два његова острва. 
Препознавали смо увале и ртове, присећали се имена махала које 
су се указивале на брдима после сваке наредне кривине. Застали 
смо на дивно уређеној чесми да се напијемо нефлаширане, ледене 
власинске росе. Kажу да има око седамдесет извора најчистије 
и најлепше воде у околини. Стотинак метара даље одваја се од 
пута стрма, извијугана стаза којом смо се сваког лета док смо 
били млађи, пели до врха брда и Ћићковог споменика. Ту је, 
можда, један од најлепших видиковаца. Одатле се виде добар део 
језера, Велики језерски залив и оба острва. А ту су расле и стотине 
тамноцрвених дивљих каранфила. Стаза продужава све до Цркве 
Светог Илије у Власина Риду у којој смо давно, једног недељног 
јутра ја и муж били на литургији. Поред цркве је велика, празна, 
стара, рушевна школа. Ту је некада очигледно врило од живота, а 
ми бисмо, нажалост, увек у Риду срели једва неколико људи.   

Тог последњег августа, попели смо се стазом само до прве 
заравни, на којој је мене  ипак дочекало неколико миришљавих 
каранфила и са које се видело најлепше полуострво на језеру, на 
коме се налази Аутокамп Власина. Моја породица и ја смо више 
од двадесет година проводили у овом кампу добар део лета. 
Мој супруг је још као дете, долазећи овде са својим родитељима, 
заволео камповање. Ја сам тек у својој тридесетој први пут спавала 
напољу, у шатору, и била је то љубав на први поглед, била сам одмах 
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освојена. И сада мислим да је за праве љубитеље 
природе, камповање  оно право. Тада си најблискији 
са земљом, травом, водом. Долазили бисмо на 
Власину из градске вреве, напети, нервозни од својих 
послова, али већ после неколико дана дешавало се 
чудо, мир из борове шуме се селио у наше вене, у наше мисли, 
спавали смо ко бебе и будили се одморни и орни за све. Присећам 
се дивних јутара, доручака на трави, уживања наше деце кад би 
угледали веверицу или чули и видели детлића у крошњи брезе. 
Овај предео својим богатством, различитошћу и лепотом просто 
зарази сваког ко проведе тамо макар кратко време и тера га да му 
се изнова враћа. Kад  због остарелих родитеља више нисмо могли 
да приуштимо себи дуга одсуствовања из куће, долазили бисмо 
барем на понеки викенд током лета. Kасније се то свело на само 
један дан, који је за нас увек био посебан, дуго прижељкиван, као 
и  пре четири године.

Било је већ подне кад смо тог августовског дана оставили 
кола на портирници и ко некад, држећи се за руке по благој 
низбрдици, ушетали у камп. Навирала су сећања... Ево, баш 
овде смо први пут раширили свој шатор, у заветрини, далеко од 
камповске гужве, да би наш тада осмомесечни син могао мирно 
да спава... Погледај, избледели, црвени шатор Чеде - апсанџије је 
на истом месту, на главној камповској раскрсници! Испред њега 
је увек најдуже горела логорска ватра и било најбучније друштво. 
И Сашин шатор је близу обале, на свом месту и испред њега, на 
пању, као и некад пре, у вази, плави, крупни звончићи. А одмах 
прекопута, стоји од суве беле брезе направљена столица у виду 
престола, коју је направио Миле  -  сликар, човек са златним 
рукама... Поздрављамо се и грлимо са познатима, питамо где је 
велики шаљивџија Чеда. Kажу нам да су он и његов нераздвојни 
пратилац, Грга, отишли чамцем да пецају „на рупе“. Уз сина сам и 
ја научила да пецам једног лета и неко време ми је то била баш 
озбиљна занимација у рано јутро или предвече. Била сам једна од 
малобројнох жена међу рибарима и у шали су почели да ме зову 
„смрт за гргече“, пошто сам успевала да упецам само њих. То моје 
пецање је трајало кратко, већ следеће године више нисам могла 
да пецам, било ми је жао риба.

Наши пријатељи, Раде и Славица,  су нас понудили тек 
исцеђеним соком од боровница, а бака Мике, коју смо сви одувек 
тако називали у кампу, са својом увек уредном пунђом на глави, 
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насмејана, је изнела на тањиру проју од младе 
коприве. Она је са својим унуцима у кампу била 

сваког лета од јуна до септембра. У посете јој је долазила бројна 
фамилија, а испод њеног великог чадора  се стално нешто славило. 
Имала је најбољу опрему у кампу, а неки кампери су се клели да су 
ноћу чули зујање усисивача из њене приколице.

Поздравили смо све које знамо, обишли цео камп и сели 
напокон на свиленкасту траву испод брезе, с погледом на воду, 
наравно. Све кампере језеро вуче и увек окреће ка себи, ма какво да 
је. Тог сунчаног дана је било небеско плаво, али знали смо како уме 
да посиви и потамни кад га понекад наљуте облаци са Чемерника. 
Бреза испод које смо седели и њене лепе другарице поред обале 
су огледавале своје сребрнастозелене хаљине у прозирној води 
такмичећи се у лепоти. Језеро  се неуморно љуљушкало и блистало, 
а ми смо осећали  како све бриге и проблеми одлазе од нас, и 
мир се као и некад усељава у наша чула. Утонули смо свако у своје 
мисли и сећања.  А било је много чега за сећање...

За лепог времена, купали смо се и сунчали, веслали по 
језеру и испитивали његове увале, ишли понекад до његових 
острва. А понекад су острва долазила к нама; то сам доживела 
само на Власини. Можда нису сви чули за пловећа острва? Kад је 
висок ниво језерске воде, део тресета се подигне са дна језера или 
откине са обале и заплови тамо куда га ветрови и таласи понесу. 
Та необична острва су различите величине и облика. Сва су богато 
затрављена, а на већима има врбовог шибља и по која патуљаста 
маљава бреза. Ову брезу и биљку месождерку - росуљу, која се, 
такође, може пронаћи на некима од њих, зналци сврставају у 
ендемске врсте. Поред већег броја мањих, имала сам срећу да 
једног лета видим можда и највеће пловеће острво на језеру, 
које је једног јутра било испунило читав Гирин залив. (Тај залив је 
иначе добио име по легенди кампа, нашем омиљеном чика Гири 
који је годинама само ту пецао). Следећег јутра га већ није било, 
одлутало је негде даље низ језеро. Најмања пловећа острва бивају 
врло често ударом таласа избачена на обалу. У богатој колекцији 
слика са Власине, чувам слику наше деце на малом пловећем 
острву, које је пришло тик уз обалу.

Увек смо после неколико кишних дана, у рана јутра 
брали печурке. Расле су ту, око нас, између шатора, криле се уз 
стабла борова и бреза. Пазили смо да не нагазимо набубреле 
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тресетне гомилице прекривене травом, јер су се 
оне већ сутрадан претварале у раскошне шешире. 
Врсни познаваоци гљива из кампа су нам давали 
инструкције, и вргањи, срндаћи и лисичаре су нам 
често били праве посластице на тањиру. Печурка, 
свеже убрана и  припремљена у природи, не може да се мери са 
оним што купујемо по нашим градовима. То исто важи и за дивље 
воће, које је мирисније, ароматичније и укусније него било где. 
Kамп-приколице и шатори су били на само неколико метара од 
дивљег малињака и наравно да смо испробавали и џемове и 
сокове и колаче направљене од малина. Мали проблем био је 
набрати их... Мало даље било је и купина а за боровнице је ипак 
требало отићи на Чемерник.    

Сетила сам се једне предивне породичне шетње до Малог 
Чемерника. Деца су нам још била мала, али полако, уз бројна 
застајкивања, уз сваки кладенац, да видимо сваког лептира успут, 
да испратимо сваку птичју песму, успели смо да дођемо до врха. А 
горе, само трава, острва боровница и небо. Ништа више! Наравно, 
набрали смо тек нешто мало боровница јер њихова берба није 
нимало лака. Из шетње сам се, као и увек, вратила с пуним 
наручјем разних травки и цвећа. На Власини има преко хиљаду 
различитих врста биљака, а од њих је више стотина лековито. 
Брали смо у доколици дивљу нану, мајчину душицу, хајдучку траву 
и кантарион и по правилу њихове исушене китице више поклањали 
пријатељима и фамилији него што смо остављали себи.   

Навиру успомене... Шетње по околним брдима, по 
терасастим ливадама, док стотине скакаваца излеће испред нас, 
шетње по киши у чизмама и са кабаницама! Можда  су ми најлепше 
шетње биле по густим шумама с друге стране језера. Одлазили 
бисмо чамцем на весла на другу обалу, а онда са чизмама на 
ногама и штаповима у рукама, тонули  у шуму, све дубље и дубље, 
и осећали се ко Робинзони... Мени је тамо преко све изгледало 
другачије, шума је била гушћа, чак су  и борови били  друге врсте, 
са неким издуженим шишаркама. Само су тамо, на другој обали, 
расли предивни, крупни, љубичасти звончићи. Тамо смо имали 
свој јагодњак; природа га је усадила на невеликом пропланку и 
открили смо га при једном дубљем залажењу у шуму. Нетакнут, 
изгледа да је чекао само нас.  Једном смо тамо у неком густишу, 
сакупили пуну корпу предивних печурака и пуни поноса их донели 
у камп. „Баците их одмах, те су  од најотровнијих“, рекао нам је 
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наш чика Гира, који је био најбољи познавалац 
печурака…

Једног лета смо донели у камп прави телескоп, позајмљен 
из астрономског друштва. Деца из кампа су била одушевљена, а 
вечерњи часови астрономије су били врло посећени. И већина 
одраслих је тада по први пут гледала кроз телескоп. Власинско 
небо је идеално за посматрање. Нема звезданијег неба од њега. И 
нигде нисам видела толико звезда падалица као на Власини!

Више пута сам сама, док цео камп спава уживала у рађању 
сунца, али изласке пуног месеца над језером, посматрао је цео 
камп. Стајали смо ко омађијани у групама на обали и чекали да 
природа почне свој тајновити посао... Прво сукне један, танани 
месечев зрак у црне језерске дубине, па већ следећег трена почне 
да се разлива и шири док не позлати цело језеро. И тако неколико 
вечери за редом.

Сећања, сећања, њима никад краја…     
Супруг ми показује на другој обали, лево од Малог залива 

„филмску кућицу“ - брвнару направљену за потребе снимања 
филма „Сенке успомена“, која још стоји иако је прошло тако пуно 
времена. Сећам се како је неколико сцена снимано у нашем 
кампу и да је то био својеврстан доживљај за све. Наша, тада 
шестогодишња ћерка је том приликом добила свој први хонорар 
у животу. Главној глумици у филму, девојчици, није на снимање 
дошла „другарица“, а наше дете је са задовољством пристало да је 
замени у неколикио сцена.

Са осмехом смо се сећали како смо једног лепог сунчаног 
преподнева, пре више година, пошли с пријатељима да обиђемо 
манастир Паљу у коме је некада, на свом путу за Велико Трново, 
преспавао Свети Сава. У њиховим колима је била врућа погача, 
а у нашим диван власински сир по који смо ишли чак у заселак 
Луинци. Kраве на Власини пасу само цвеће, па су им и млеко и 
сиреви изузетни. После 15 минута почела је да пада киша, али 
ми нисмо одустајали, већ смо упорно настављали пут. Није ни 
киша одустајала од свог наума. Пљуштало је и кад смо стигли 
до манастира. У колима је била само једна кабаница и сви смо 
је редом облачили, па свлачили и сви ипак појединачно обишли 
светињу. Наставили смо да седимо у колима, можда цео сат и добро 
огладнели. Ми смо прижељкивали Бубину погачу из њиховог аута, 
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а они сир из нашег. Све смо се надали - стаће киша. Од 
планираног пикника крај манастира, наравно, није 
било ништа. И у повратку је лило ко из кабла, а чим 
нам је камповска рампа дозволила улазак, синуло је 
сунце. За десетак минута је тресетна, сунђераста земља упила сав 
вишак воде, камп је оживео, птице се разлетеле и разгаламиле, 
као и увек после кише. На брзо расклопљеним столовима су наше 
излетничке ђаконије напокон дошле до изражаја.

Тек у  касно поподне тог лепог августовског дана, пре четири 
године, ми смо се захвалили брези  на дивном хладу  и обећали 
језеру да ћемо се вратити. На крају сам свратила  на само моје 
поље белих рада, заклоњено шеваром и трском. Прошарано ту 
и тамо бледољубичастим, ониским грмичцима мајчине душице, 
стисло се уз саму камповску жичану ограду. На том су месту бели 
цветови били најлепши и најбујнији. Откинула сам неколико 
стручака и полако, нерадо, као и пре, под руку с мужем, изашла из 
нашег кампа.

Стари ауто нас је стрпљиво чекао. Kао да је и њему пријао 
одмор. Наставили смо пут поред језера. На 500 метара од кампа, 
одмах изнад асфалтног пута је смештено викенд насеље, са 
одмаралиштима и хотелима. Још једном на кратко, излазимо из 
кола и пењемо се стазицом до најстаријег хотела на Власини. 
На малом платоу испод њега, још стоје тобоган и љуљашке које 
је некада обожавала наша ћерка. Док испијамо кафу на тераси, 
полако се поздрављамо са језером. Одмах испод пута, види се 
препуна хотелска плажа, али се купају само најхрабрији. Kонобар 
нам каже да је до јуче падала киша, а треба бар три сунчана дана 
да ублаже језерску свежину. Неколико педалина кружи около. Од 
нашег кампа, види се само део рта на коме нас је једне давне вечери 
наш тада мали син чекао са лампом, изигравајући светионичара, 
док смо се ми враћали од неких пријатеља, веслајући по мраку чак 
од бране…

На импровизованој тезги, купујемо од Бугара флашу мастике 
и тахан алву, а од мештана кантицу боровница и поред бране 
напуштамо језеро...      

Заједно са реком полако силазимо ка Црној Трави. Власина 
врлуда, а ми кроз отворене прозоре волвоа ослушкујемо њен 
жубор. Застајемо на окуци код прве чесме, да напунимо термосе. 
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Удишемо пуним плућима планинске мирисе 
као да можемо да их понесемо са собом... Власина је већ ојачала, 
раширила се, постала гласнија. Зраци залазећег сунца купају у 
води тек рођене пастрмке. Вода - неописиво бистра, пречиста. 
Није без разлога, можда баш иза следеће кривине, некада давно, 
цар Јустинијан зауставио своју свиту да би уживао гледајући како 
царица Теодора са дворкињама у власинској води избељује своје 
хаљине.

Још неколико стручака дивљих, жутих зевалица, које сам 
угледала, у задњи час, крај пута, док се волво озбиљно захуктава, 
и мој власински букет је готов. Задржаће своје боје и мирисе дуго, 
барем десетак дана.

Моја сећања на власинску лепоту ће трајати много дуже, све 
док сам жива!

Мирослава Миљковић, 63 године
лекар у пензији

Ниш        
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Најбоља женска путописна прича: 2. место

               

                      ПОЗЛАЋЕНА  БОЈА  ВРЕМЕНА

(путописни колаж)
Има ствари којих се сећам, а које се никада нису  догодиле, 

али како их се ја сећам, оне се дешавају.

„Стара времена“, Харолд Пинтер

 

Одлучила сам, изненада, једне године, да се до последњег детаља 
припремим за путовање у земљу, коју многи упоређују са бајком. 
Данима сам трагала по библиотекама, архивима, антикварницама, 
на интернету и коначно и у самој амбасади Холандије. Тако сам при 
одласку сакупила толико података, да сам се улицама Амстердама 
кретала као да га одавно познајем, будући да сам чак и план града 
студиозно проучила. 

Осећала сам се сјајно! Изгледало је као да сам све већ раније 
сањала, па ми се тај сан полако остварује или  као да сам давно  
живела у некој од питорескних, невисоких зграда, које се попут 
отмених дама огледају на површини реке Амстел.

Могла сам бити мирна житељка на неком од полдера на обали 
Северног мора из доба када су настајале Рембрантове Ноћна 
стража и Час анатомије, око којих се попут реликвија окупљају 
многобројни посетиоци Ријкс музеја. 

Промицала сам попут цвећарице стазама Kејкенхофа – места 
препуног паркова и алеја разнобојног цвећа, превасходно лала 
(и црна заиста постоји!), кринова, ириса и разноврсних цветних 
украсних грмова, живописних биљних аранжмана и надахнутих 
икебана. 
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Радо бих била дворска дама из краљичине свите, 
која крај прозора Kраљевске палате, чежњивим погледом прати 
како се на тргу Дам, око његовог централног обелиска, окупљају и 
свирају млади из читавог света. 

Осећај, како је бити сведок страхота рата, вибрирао је у ваздуху 
заједно са немим болом и тескобом, пред затвореним вратима 
куће Ане Франк. Додиривала сам мокри гелендер, довратак, 
челичну браву, тамносива врата, пела се и силазила низ неколико 
бетонских степеника. Стајала сам, потом, чинило се, бескрајно 
дуго, док ми се киша, која ретко мимоилази ове крајеве, сливала 
заједно са сузама низ лице и замагљивала поглед прикован за 
канал, у коме се вода боје глине, мрешкала злокобно.  

Но, већ на првом углу, чекали су изумитељи шаренолико осликаних 
кломпи и, наравно, гауда, децентног укуса, са никада до краја 
откривеним тајним рецептурама. Kао национална обележја 
незаобилазни су, попут легенде у коју је, праћен крицима галебова 
и шкрипом жрвњева ветрењача, кроз измаглицу над морем, 
отпловио заувек усамљени и бесмртни Холанђанин луталица. 

Један други Холанђанин, Ван Гог, пастуозним намазима, у свету 
препознатљивог стила, је међу своја непроцењиво  драгоцена  
платна, уврстио и нежну, мало познату минијатуру Грана бадема 
у цвету, смештену данас у амстердамском музеју његових дела. 
Њена репродукција величине дописнице, стигла  је заједно са 
мном до мога стана. 

На лицу места, in vivo, пролазила сам  кроз невидљиве засторе 
неког другог времена и враћала се у садашњост, наизменично. 
Наравно да сам морала из џиновске кригле да дегустирам (и 
густирам!) до дна Амстел пиво уз сендвич од ружичасте харинге, 
у пабу града, у коме сам била први пут, али где сам се осећала као 
да је мој, освајан плански, виртуално, са унапред припремљеном 
стратегијом и тактиком.                                                        
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                 ***

У Паризу је, међутим, била сасвим другачија прича. 
Њега сам дешифровала као најтајанственију енигму. 
А он то заправо, чак и када му откријемо централне 
вене и артерије, заувек остаје: непознат и недовољно истражен 
у многобројним густо испреплетеним капиларима крвотока 
разуђених булевара и  авенија, тргова и раскрсница, улица, 
пасарела, надвожњака и подвожњака, кејова и скверова.  

Париз нуди увек нешто ново. За њега, дан који траје 
двадесетчетири часа је неправедно кратак. Успињала сам се ка 
Монмартру, бирајући увек другу улицу као неистражену стазу за 
освајање истог планинског врха. Разговарала  бих  са сликарима 
из целога света и сваки од њих је био прича за себе, аутентична 
и бескрајно занимљива.

Дуго бих посматрала са узвишења, испред цркве Сакре кер, уснули 
или Париз који се лагано буди. Преподневни град би се захуктавао 
испуњен пословном ужурбаношћу. Подне је доносило притајени 
мир, поподнева су личила на затишје пред буру, а ране вечери су 
наговештавале нарастајући ритам припреме за ноћ. Ноћни Париз 
бљештао би пуним сјајем, разигран и распеван. Ранојутарњи, 
клонуо од бурнога провода, мировао је уморан и мамуран. Но, у 
било које доба, Париз није губио своју заводљивост, увек заносно 
интровертно – екстравертан и инспиративно,  непоновљиво  - нов.

Волела сам да прошетам обалом Сене, откривали су своје 
архитектонско – вајарске  минуциозне бравуре, један за другим, 
мостови: Kарусел, Ројал, Солферино, Kонкорд, Александер. И 
све време, присутни су букинисти са својим антикварницама 
на отвореном простору, крај реке... Може се, којим случајем 
догодити, да књиге, за којима смо годинама чезнули и које нигде 
нисмо успели да пронађемо, као неким волшебним чудом, нас 
сачекају управо у подмостовљима Париза. Истина, мало пожутеле 
или посивеле, искрзаних листова  и избледелих слова, али, ту су, 
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коначно пронађене.

Сена, лагана и снена, вијуга градом провлачећи се елегантно испод 
аркада мостова и - носећи са собом многовековно бреме људске 
цивилизације. На кејовима нема тврдокорних риболоваца - био 
би то јалов посао. Из водених дубина не искачу рибе, таласе не 
надлећу јата птица. И Сена, као и Мајна и Темза, као и све друге 
престоничне и велеградске реке, које су некада својом лепотом 
и кристално чистом водом привукле, зауставиле и задржале 
на својим обалама прве становнике будућих метропола – сада 
су најчешће, живи токови мртвих вода. Али, повратак природи 
исправља полако  неправду учињену цивилизацијом и реке 
поново оживљавају.  

Силазим обавезно и у метро. Сјајан, бљештав, показује како и под 
земљом Париз остаје неприкосновени град светлости. Монитори, 
понуђени избори измене линија, како би се на најбржи начин 
стигло до жељеног одредишта, осећај стерилности и пространства, 
незнатна ужурбаност. Док седим у возу, почињем да пратим и 
означавам станице метроа на својој карти и повлачим вертикалне 
линије до површина које се налазе – изнад. Тако сам на тренутак 
испод  Трга Kонкорд, затим испод зграде Опере, и даље, под 
Тријумфалном капијом, Марсовим пољем, Ајфеловом кулом, 
Лувром. Kао да сам  у сутерену божанственог вишеспратног града. 
И то уопште не осећам! А требало би. Јер, то је тунел, заправо, или 
још боље: рударски коп. Или подземна пећина. Kатакомбе. Или 
кањон пресушене реке понорнице. А ја сам цело време у светлом 
и чистом простору са последњим достигнућима компјутерске 
технике и дигиталне комбинаторике.

***

У underground  Лондона, међутим, силази се лифтом, баш као у 
неком облакодеру. И онда ми се заврти у глави при помисли колико 
би то спратова могло бити!
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Излазим, наравно, на Пикадили скверу. Он је толико 
разнобојан од обиља реклама и својом сферном 
геометријом – потсећа на циркуски шатор, па ја већ 
почињем да размишљам о корену енглеске речи 
cirkus и њеног значења на нашем језику и рецимо руском – цирк. 
Да ли је то већ неко протумачио и одгонетнуо? Свакако, јесте, али 
без обзира, за мене и даље остаје непознаница.

Споменик  лорду Нелсону на Трафалгар скверу, асоцира пре свега  
на историјску love story адмирала са лејди Хамилтон. И, наравно, 
на чувену филмску верзију са харизматичним супружницима у 
главним улогама: Вивијен Ли и сир Лоренсом Оливијеом. (Раде 
Шербеџија је у једном периоду свог живота неодољиво потсећао 
на славног глумца. И ликом и глумом, посебно у класичном 
позоришном репертоару. Нисам могла без ове  дигресије, то је 
било јаче од мене!)

Да ли сам ја то збиља трчала Хајд парком како бих камером уловила 
типичног Енглеза, који је убрзано одмицао: у црном оделу, са 
црним полуцилиндром и  нехајно се ослањао на црни кишобран, 
не нарушавајући, притом, онај дискретни шарм буржоазије, како је 
добронаклоно уочио и дочарао у свом филму истоименог наслова, 
оскаровац Луис Буњуел?    

Јесам, признајем да јесам, јер и немам другог избора. Чим се у 
пројектору заврти филм о Лондону, на платну искрсне он, како 
журно корача по evergreen тепиху неуништиве English grass.

Лондон. У најбољем случају у измаглици, ако не и са кишом. У подне 
као најезда колоније инсеката – непрегледне колоне истоветних 
црних такси - возила, затупастог облика и са обавезном стакленом 
преградом између возача и путника. И, наравно, и ја се возим баш 
у саобраћајном шпицу, као и сви, који за уобичајену паузу одлазе 
из пословног City- ја на ручак, да би се поподне поново вратили на 
посао. За нас, ситуација посебно апсурдна! Јер, ко би онда јео код 
куће, рецимо: динстане шницле, пенасто умућени пире и принцес 
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крофне? И ко би се од нас задовољио хладним, 
анемичним и безукусним chicken одреском, 

без породичне атмосфере? А ко би тек, уместо да се после ручка 
одмори у својој омиљеној фотељи, отишао поново на посао?

Не, није то тако јер не волимо свој посао или смо лењи и мрзи 
нас да радимо. Ми смо једноставно навикнути да следимо ону 
нашу пословици: Kо рано рани, две среће граби. Са њом у складу 
одвија се наш генетски биоритам. Зато, на посао одлазимо рано, 
што раније то боље. А кући? Kући стижемо у време ручка и тако је 
код нас све једноставније. Такви  смо: ми. Овдашњи.

***

У Kијеву сам, који је поново престонични град, као у прапочетку 
будуће пентаграмске заједнице. Али, овај пут као центар 
осамостаљене државе Украјине. Зелени брег и плава река, и како 
би, генерално, за минуло доба рекао Kлаудио Магрис, позлаћена 
боја времена на куполама многобројних цркава и манастира, међу 
којима се истичу Kијевска лавра, Михајловски манастир, Софијски 
сабор... Међу многим храмовима, посвећеним православним 
светитељима, своје место нашла је и црква Светог Саве Српског, 
коју су  Kијевљани подигли 1999. године.  

А као данак само једном времену су споменици натприродних 
пропорција, све већи и монументалнији, до гигантског Славолука 
мира –  Дуга  и Мати - Отаџбина који су као симболи заштите новог 
поретка, постављени на узвишењу Владимирска горка, недалеко 
од статуе историјског кнеза Владимира Kијевског, који је заслужан 
за увођење Православља у прву средњовековну  државу са ових 
простора, Kијевску Русију.

Обережно! . . . Наступна зупинка Хрешчатик, речи су које одзвањају 
кроз кијевски метро, упозоравајући на затварање врата и назив 
следеће станице, од којих већина представља права уметничка 
ремек дела вајарства, технике колажа, витража, мозаика и осталих 
видова архитектурне орнаментике. Својом лепотом истиче се 
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посебн,о сва у разнобојним мозаичким представама 
призора из медиевалистичког Kијева, метро станица 
названа Золотие ворота (Златна капија), која је 
пандан париској Тријумфалној капији. Покретни мост 
на улазу, подизао се само да би у град  пропустио победнике на 
повратку из борбених похода против Викинга, Хазара, Гота, Татара, 
Монгола и  других номадских племена која су крстарила степом.  

Данас, од раних  јутарњих сати, са ескалацијом саобраћајне 
динамике, уз буку мотора и галиматијас гласова, убрзаним 
корацима, пословни људи, бирајући најбржи начин да стигну 
до својих радних места, улазе у гротло земље и ескалаторима 
се спуштају у метро. На другој страни, истовремено, уз најлепшу 
музику – музику Kијевских звона (како пише Момо Kапор у својим 
сећањима), на јутарње молитве, одлазе свештеници, монаси 
и верници који су се затекли у овоме граду, и у тишини пуној 
пијетета, носећи упаљене воштанице, крећу се дугим подземним 
коридорима Kијевске Лавре, да би се поклонили моштима 
Светитеља, надајући се да им помоћ, за коју се усрдно моле, неће 
бити ускраћена.

Тескоба кафкијанских службеника, необични људи још 
необичнијих имена, мемљива складишта књига и кошмарни свет 
на потки библијског сижеа –  у ванвременом су роману Мајстор 
и Маргарита, Kијевљанина, лекара и сасвим неочекивано - писца 
Михаила Булгакова. Живећи у дому са жутом лампом, како пише 
нобеловац Јосиф Бродски, он је у њеном одсјају на калдрмисаној 
Андријивској улици, која је данас проглашена за музеј, откривао 
фантазмагорију својих личности.

У Kијеву су се зауставили и Исаковичи. Јунаци романа Сеобе, 
настањују се на обалама Дњепра, којег је савршено верно, снагом 
сопствене имагинације, описао Милош Црњански, а да никада у 
Kијеву није био:
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Било је право чудо како Дњепар трепери, ноћ 
и дан, у подне, увече, а сваки пут другачије, и у 

другој боји. Kао посребрен, као позлаћен, на сунцу, на месечини, 
а тече мирно и одлази. Само кад му се приђе сасвим близу, чује се 
како шуми. 

Kасније, одуживши дуг својој земљи повешћу о њеној прошлости, 
на обалама Темзе и њега сустиже слична судбина. И поново из 
његовог пера, сјајна исповест о патњама и страдањима апатрида: 
Роман о Лондону.                                                      

***

Свако путовање је нешто посебно, мали искорак из уобичајеног 
животног ритма, али и непроцењива ризница нових сазнања. Већ 
и планирање путовања је сјајан (пред)осећај о данима који доносе 
нешто сасвим ново и узбудљиво. Важно је никада не одустајати. 
А и зашто би када нам позната глумица Хелен Мирен поручује из 
сопственог искуства:

Моје четрдесете биле су добре. Педесете сјајне. Шездесете 
фантастичне. А седамдесете су проклето феноменалне!  

Љиљана Пантелић Новаковић, 71 година

дипл. инжењер технологије 

Београд
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Најбоља женска путописна прича: 3. место 
 
 

     МОЈЕ ПУТОВАЊЕ У ТЕХЕРАН
Мада је и сама припрема пута и разговори који су му 

претходили прича за себе, можда занимљивија и драматичнија од 
самог путовања, осврнула бих се овде на своје виђење Техерана, 
на пријатно изненађење и уживање у свему доживљеном.

Морам признати да сам најисточније, пре овог пута, била 
у Анкари и Истамбулу, тако да са сигурношћу могу рећи да тај 
део света, без обзира на све прочитано и кроз литературу и кроз 
разне дописе из иностранства и путем медија, нисам довољно 
познавала, иако сам била убеђена у супротно.

Не постоји директна авио-линија од Београда до Техерана 
већ се лети преко Истамбула. То је позната дестинација за онога 
ко често путује на Исток, чвориште из једног ка другом делу 
света, ваздушна лука у којој од фереџа, преко бурки и хиџаба до 
мини сукњи код жена, од умотаних турбана и фесова на мушким 
главама до скинса, све можете видети на истом месту, како се 
ужурбано гурају једни поред других. После неких шест дугих сати 
чекања на Истамбулском аеродрому, улазимо у авион Turkish 
airlines и полећемо за Техеран. Лет траје нешто више од два и по 
сата и, уз локалне специјалитете којима вас послужују, не осети 
се. Међутим, пред само слетање почиње комешање и жене брзо 
стављају мараме на главу, јер гологлаве не могу изаћи из авиона. 
Била сам на то спремна, јер сам била упозорена на нека њихова 
правила понашања и обичајне пословне манире.

Напомињем да сам путовала са још троје колега, који су пре 
мене већ једном били службено у Ирану, али сада је требало да сви 
ми одржимо предавања на једном Универзитету у Техерану, свако 
из своје области, у трајању од две недеље. Од њих сам и сазнала 
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да никако не смем да се рукујем са мушкарцима 
који ће нас сачекати, мараму морам носити свуда осим кад сам 
сама у хотелу, у својој соби. Било је ту још бројних упутстава, савета 
и којечега којих сам се морала придржавати, неких посебно зато 
што сам жена.

Службена делегација која нас је сачекала на међународном 
аеродрому ИКИА (Imam  Khomeini International Airport), тридесетак 
километара удаљеног од Техерана, била је бројнија од нас. Сва та 
имена ми ништа нису говорила, једва да сам неко и запамтила, али 
функције јесам. Начелник, онога што бисмо ми звали полицијом, 
код њих је сигурности, представник универзитета, координатор 
пројекта, преводилац за неког од њих ко није баш најбоље разумео 
енглески, царински службеник и возачи.

Смештени смо били у вили која је и служила у те сврхе, а 
била је недалеко од Универзитета. Колеге у трособном апартману 
заједно, а ја као једина жена, сама, такође, у трособном 
комфорном апартману. Могла сам да одаберем у којој од соба 
желим да спавам, у дневној соби се налазио компјутер са интернет 
конекцијом која је беспрекорно функционисала, тако да сам путем 
скајпа могла са децом свакодневно да комуницирам, огроман 
телевизор са преко две стотине канала, махом на језицима које ја 
нисам разумела, али и на мени познатим енглеском, немачком, 
па сам открила и наш РТС. Фрижидер је био пун хране, разно воће 
на столу у огромној кухињи, обиље свега што би некоме било 
згодно да има да би се осећао пријатније. Била сам више него 
изненађена тако срдачном добродошлицом.

Наредног дана је требало да упознамо своје студенте 
и договоримо се шта и како радимо, мада је још месец дана 
раније послат оквирни распоред предавања. Сам Универзитет 
је био распрострањен у десетак  модерних зграда, са лепим 
учионицама, обавезном таблом али и компјутером са интернет 
прикључком, комфорним полуфотељама за студенте и удобном 
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фотељом за предавача. То је један од 50 активних 
универзитета, поред најпознатијег Техеранског, који 
школују младе Иранце. Систем рада је да је после 
сваких два часа предавања обавезна била пауза за 
одмор и за студенте и за професоре. У тим паузама није било оне 
препознатљиве граје која доминира нашим факултетима.

Да не бих замарала око детаља са предавања, рећи ћу 
само то да сам и ту била пријатно изненађена високим нивоом 
њиховог познавања материје, познавања иностране литературе, 
комуникативношћу, срдачношћу и културом опхођења. Свако- 
дневно сам била приморавана да подижем ниво својих предавања 
и дорађујем припремљен материјал да би им излагање било 
занимљивије и стручније. Ја сам за своја предавања спремила 
око 1400 слајдова на свом лап-топу, не знајући о каквој структури 
студената се ради, шта имају као предзнања, шта очекују они да 
сазнају од мене, шта их заиста интересује. Све је била велика 
непознаница у самом почетку. Мој наредни утисак је био, да су они 
научени реду и дисциплини још у својим домовима и међусобно се 
заиста уважавају и поштују. Однос према мени, жени која долази 
из другог света, носи крст око врата, мараму на глави и прича неку 
стручну причу, био је респектабилан и префињен. Осећате се као 
да би им пружили све, и више од тога, јер видите да они цене то 
што сте дошли, што им преносите своје знање и уважавају вас 
као личност, а и ви развијете поштовање према њима баш зато 
што су такви, суптилни. А заузврат сам добила осећај неизмерног 
задовољства што сам имала прилике да их сретнем, дружим се са 
њима, научим и ја нешто од њих. Постала сам богатија за осећај 
дивљења према тим младим, вредним и знања жељним људима.

Оно што је, такође, занимљиво јесте да сам имала девојку 
на семинару, која је била на мастер студијама, већ удата, изузетно 
образована и са беспрекорним знањем енглеског језика. Сви 
студенти са којима сам се сусретала и комуницирала су одлично 
говорили енглески, јер су и предавања била на енглеском, али су 
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говорили још по неки од европских језика, уз 
скоро обавезни руски. Видела сам још девојака, 

али оне су ипак малобројне у односу на мушку популацију студената. 
Уочљиво је да се школују у великом броју, да одлазе на додатно 
усавршавање у иностранство, да позивају стране предаваче из 
разних култура, да су отворени за нова знања.

После предавања смо одлазили у нашу вилу, у којој смо били 
смештени, наручивали нашем домаћину храну за ручак, која нам 
је доношена у апартман. Свако поподне, у договорено време, неко 
од представника универзитета или координатор водили су нас да 
видимо знаменитости Техерана.

Архитектонски, Техеран личи на било коју светску метрополу 
са 14 милиона становника, сам што се над њим у ваздуху надвија 
оријентална чаролија. Главни је град Ирана још од 1778. године. 
Са надморском висином од преко 1.100 метара и просечном 
температуром од око 18 степени представља климатски пријатно 
место за живот. Иранци су потомци Персијанаца, народа 
индоевропског порекла, па не чуди да сам у разговору сазнала 
да постоји око чак 15.000 речи које имају исто значење као код 
нас, а изговарају се или исто или слично. Техеран делује урбано, 
чисто, са каналима уз ивичњаке коловоза пространих булевара, 
где стално тече вода која се слива са околних брда Алборз, са 
пуно продавница које маме својим понудама. Техерански метро 
је један од ретких у свету који је у потпуности климатизован. 
Град је препун зеленила, дивно уређених паркова, за које кажу 
да их има близу 800, али и зграда са прелепим фасадама. Свуда 
се гради. Путеви и улице су закрчени возилима, махом домаће 
производње. Виђала сам синагоге, хришћанске цркве и, наравно, 
џамије, некад чак једне близу других, што ми је оставило утисак 
мултикултуралне средине. 

Хране има у изобиљу, најразличитијих врста, од којих 
сам неке производе први пут видела. Поред чувених пистаћа, 
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урми, посластица од шафрана, кавијара и сличних 
чисто источњачких јестивих чаролија, кебаб и 
шкрампи су доступни свуда по смешним ценама. 
Пића има свакаквих, газираних, негазираних, али 
алхохол је забрањен и не може се добити ни у ресторанима ни у 
продавницама. Цене су далеко ниже него код нас, а посебно су им 
укусни колачи које можете конзумирати по багателним износима.

Прва на листи наших жеља за упознавање њихове културе 
је био њихов Археолошки национални музеј, смештен у старијем 
делу града, изграђен од фасадне опеке са орнаментима од 
тиркиза у облику источњачких мозаика и староперсијског писма. 
На релативно малом простору, смештени експонати су из разних 
фаза њихове историје, неки стари чак и 5.000  година. Ту, поред 
грнчарије и предмета од бронзе, сребра и злата, можете видети 
човека који је пронађен у пећини напуштеног рудника соли, 
старог преко 2.000  година, са очуваном косом, одећом од коже 
и крзна, са препознатљивом физиономијом, који изгледа као да 
је недавно балзамован.

У самом центру Техерана се налази и прелеп парк Мелат, 
поплочан великим зеленим плочама, за које сам сазнала да су од 
малахита. Огроман комплекс се завршава на узбрдици, водопадом 
који са планина обезбеђује да вода стално дотиче спровођена 
посебним каналима и формира језеро. Поред водопада се 
налази ушушкан ресторан са обавезним урмама на сваком 
столу и понудом свих могућих светски познатих чајева. Наравно, 
одабирамо локални чај од мешавине разних аутентичних биљака, 
међу којима доминира јасмин. Касније, све време боравка сам 
пила искључиво тај чај изузетне ароме, који они пију или без, или 
са огромном количином шећера.

Посебно интересантан за мене је био доживљај одласка 
у њихов супермаркет, али још живописније је било у тржном 
центру, налик нпр. на Делта сити. У супермаркетима има свега, од 
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хране до намештаја, азијских и европских марки 
произвођача, по невероватно ниским ценама. Тржни центри су 
шарени са разноврсном понудом свега и свачега, са бутицима као 
на чувеној 5. авенији у Њујорку, или Милану или Лондону светских 
имена као Версачеа, Заре, итд. али где се ценкање подразумева 
и очекује. На тренутак, помислила сам да сам негде у Паризу или 
Бечу и запитала се ко носи све те шарене тоалете, мини сукње, 
купаће костиме кад је свака женска особа на улици покривена. Ноге 
и руке су им потпуно прекривене одећом, а на глави је обавезна 
барем марама или хиџаб. Објашњено ми је да у својим домовима 
оне имају слободу која на улици, по диктату закона и религије, не 
сме бити исказана.

Посета музеју свргнутог шаха Резе Пахлавија, па и његовог 
оца, ме је изненадила. Очекивала сам палате (једна од њих је 
Ниаваран), јер их они тако називају, а у ствари су то само раскошне 
виле, далеко од европских двораца и палата које сам имала 
прилике да видим. Па и раскош је некако сведена, отмена и 
више осликава живот свргнуте породице, њихове хобије, обичаје 
и склоности. Осим неколико соба у обе резиденције, чији су 
зидови у потпуности прекривени мозаиком сачињеним од ситних 
комадића огледала, па осветљени прелепим лустерима трепере у 
илуминацијама, остале просторије у домовима свргнутих владара 
делују чак скромно. Саме зграде су обложене разнобојним 
мермером, пореклом из различитих крајева Ирана. Грандиозније 
и богатије изгледају домови неких фолк дива са наших простора, 
барем према сликама које се приказују у медијима.  

Оно шта је још занимљиво поменути је Азади споменик, 
подигнут 1970. године на 2500. годишњицу оснивања Персијског 
царства,  који се налази на путу ка чувеном торњу Милард. Торањ 
је шести по величини у свету, а двоструко виши од Авалског торња. 
Знатно је и пространији, јер се ту налазе поред многих продавница 
и галерије, са понудама уметника свих могућих профила, а на врху 
је ресторан који пружа панорамску слику не само на Техеран, него 
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и шире. Панорамско ноћно осматрање је јединствено 
и незаборавно. У приземљу је посластичарница са 
невероватно укусним сладоледом од шафрана са 
пистаћима, као и мини вртови у стакленицима са 
разноликим биљним и животињским врстама, а уз све то мини 
фонтане са или без музике. На моменте мислите да ни у рају не 
може бити лепше.

Било је још много музеја вредних помена, паркова са 
изузетним скулптурама, предивних здања и лепих успомена, 
али не могу све побројати а да се не осврнем барем на понеки 
детаљ, што би захтевало још неколико страница описа. Техеран је 
неупоредиво теже описати него га доживети, али ко има прилике 
обавезно треба да га посети.

Општи утисак на крају боравка је био сасвим различит од 
онога шта пише по новинама, шта се пласира у медијима, од 
свих предрасуда које су ми импутиране и понеких у које сам 
сама веровала. Осећала сам се сигурније у Техерану него у Бечу 
или Риму. Свуда смо радо примани, са љубазношћу дочекивани 
и осмехом испраћени, без обзира да ли се радило о неком од 
бројних музеја, или продавница, посластичарница или ресторана. 
Искуство из Техерана је моје најпријатније путешествије, јер то 
је град топлих срдачних и пријатељских људи, град са историјом, 
душом и атмосфером.

Оливера Станковић, 69 година

доктор наука, информатичарка

Нови Београд
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Најбоља мушка путописна прича: 1. место 

 ПРВО  ПУТОВАЊЕ У БЕЛИ СВЕТ

Збило се 1963. љета Господњег

Никад ми љепша Јелица планина није била но оног дана кад 
ме отац пово на воз, у Чачак, ђе сам га први пут у животу виђо. 
Кренули смо њиме далеко. Чак у Титово Ужице. И ево, путовање 
траје педесет и пет година, а ја до дана данашњег видим, чуем и 
осјећам коно да ми завичај маше и довикуе: Збогом!

Видим сузу која ми, нако врела, окваси лице кад ме мајка 
пољуби, осјећам још дрктај њене руке кад ме загрли и чуем онај 
тај треперави глас којим ме благосиља: Нек те Бог чува, сине мој, 
матори. Пази се, благо мајци. 

Чуем пљусак воде који мајка изручи за мном из тегетног 
мајлираног стоећег бокала с бјелим круговима, израније сакривеног 
у башчици иза горгина, и њен  сада већ плачни подрктавајући глас: 
Нека би Бог дао да ти иде школа ко ладна вода! 

Саво ме испрати, навише, до изнад Богданове куће. Кад 
бијасмо упремасе Буковца, изгрлисмо се. Угледнук му сјај у 
влажним очима. Кад се одозго, испод Маринковине, окреток – 
он још стајаше на истом месту. Манусмо један другом. Био је то 
поздрав с братом, с ђетињством, с родном кућом, са стадом, с 
вршњацима, са безбрижјом, са завичајом... 

 Идући за оцом, отирак кришом сузе, страујући да се 
он не окрене, па да се  осрамотим. Знао сам да оне не прилчу 
мушкарцу. Отац нам је говоријо, од малиг ногу, да се не брукамо.
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 Да се не зарожемо ко каке женетине. 

Но да биднемо људи. 

Да биднемо соколови. 

Сјутра војници. 

Знате ли ви, говораше, да е ваш ђед рањен у Колубарској 
битки, којом је командово ђенерал Мишић? 

Да биднете јунаци. 

А јок мекунчине. 

И неке стрине персе... 

И коешта.

 Кад смо изнад маћанске стублине требали да кренемо 
наниже, тајо сједе на буков трупац, који је неко влаком извуко на 
утрину, и вели: Сједи, Микане, благо тају – показујући ми место 
уза се. Сједок, а он ме пригрли снажном десницом уз коју сам се 
свагда осјећо најјачи на свјету. 

Јачи и од златуље што јој је бастало да роговима узмане на 
иксана.

Јачи од Милићевића бика што буче по путу и копајући ногом 
баца земљу на плећке.

Јачи и од Ћурановијех пастува, кад се оно једне прилике 
подрјешише и у невиђеном галопу, чифтајући се, стуштише низ 
Бубан. 

Јачи и од Манојловог овна што натрк јури д-убије.

Јачи од Даринкиног гусана што шиштећи штипа за бутку.

Јачи од Гишиног Гарија кад искези зубе и режећи кидише 
кроз прошће.

Јачи и од поскока што засикта из удута под Ридовима... 
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И кад загрми и удари гром у Гају, ако је тајо ту, 
нема опасности.

И кад почне да бабњи град крупан ко кокошије 
јајце, кад кроз прозор гламо како разбија ћерамиду 
на качари – ако је тајо ту: није то ништа: Господ дао, Господ узо! 
Јопет ћемо све то чеклеисати и уђерезити, уз Божју помоћ. 
Јел, не мож да ти бидне све потаман. Мора мено и д-ујми. Знаш 
како ти дође: колко узбрдица нолко и низбрдица. И кад ти је све 
потаман, ваља д-убациш камичак у кондуру, да те нажуљи. Да 
се не осилиш.

Осјећак међу ребрима неку топлину. И снагу. Али и болну 
струју по дну стомака. Нумијем д-опричам тај осјећај. Ваљда ти је 
то оно што имадијаше обичај да рекне стрина Крстина: Забоље ме, 
вели, само-сама ложичица. То ти дође на прилику, ко кад у откосу 
нађеш зечића, па га узмеш, а он, нако без мајке, дрктури у твојој 
руци. Уватила га др`ат, тресе се од репића до увета. Куд ћу и како 
ћу у тој туђини. Нико из мог села није отишо у Учитељску школу. 
Што ли сам наваљиво: Вољо бих да биднем учитељ. Шта ми је 
фалило да сам осто у завичају. Да биднем свој међ своима.

Мое кајање прекиде тајов глас, кои испотија поче да се 
претаче у мое срце: 

– Ет, сине, благо тају, ти сад идеш у бјели свјет. Ако Бог да, 
бићеш једног дана учитељ. Нико наш то није бијо. Згодан је то посо. 
Овај наш сељачки живот ти је тежак. Пасји. Рмбачиш од јутра до 
сјутра. Осванеш, омркнеш. Не сушиш кошуљу поваздан. Свака ала 
и врана ти се товари на леђа. Те порез, те прирез, па трошарина, 
кулук. Те, кобајаги, откуп. Оно није откуп но отимање од уста. Ајд, 
то некако и д’издржиш. Ал кад те почне потцењивати, реко би е 
рођен у Бечу. До јуче било никоговина, није имало пашче за шта 
да г-уједе. Сад оно влас. Нису џаба зборили: Дадни Циганину влас, 
па ће да видиш твога Бога. 

 Иде ти школа руке, вала Богу. Дако ме Саво послуша 
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д-остане, д-обдржимо кућу. Да нам се не истули 
прочевље. Да нам се не затрни окутњица. А тебе 

д-ишколуемо. Па да биднете браћа, нако, за пример. Да један 
другог спомогнете. Да се поштуете. Да се ижените једног дана. Да 
вам Бог дадне ђечице. Да иг научите да се и они воле, да се поштују 
и да подупиру једни друге. Крв није вода. То да тувиш, благо мене. 
Знаш како е казано: Дрво се на дрво ослања а  човек на човека. 
Један прут и баба мож да сломи. Ал кад се пруће свеже у дењак, не 
може да му науди ни Муса Кесаџија. Зато се држте у дењку. То је 
и Богу мило. Од нашијег стариг смо научили да сложна браћа кућу 
граде, а несложна и стару батаљују.

 И води рачуна, благо мене. Свашта ћеш се наглати у свјету. 
Ал немој да те подурјаси ђаво на каку неваљалштину. Чувај образ, 
јел то ти је најпрече. Туј си ти на прагу да се замомчиш. Немо 
да се поведеш за млогима. Писано е: Млого е званијег,  а  мало 
изабранијег. Не једе се све што лети, благо тају. Оно што не би 
вољо да неко учини тебе ил неком твом, не чини ни ти другом. 

И немо да се сјекираш  споради нас. Вришко ће  да пролети 
тијег пет година.  Ко дланом о длан. И долазићеш ти. Имаду ђаци 
попус на железници за 29. новембар, па за Нову годину, па за  
1. мај. Па туј ти дође зимски, па љетњи  распус...

Тако, Микане мој. Срећо тајова. Немо ништа о нама да 
мислиш ни да бригаш. Чувај се. И бор` се. Запни колко мош. Све ће 
на пошљетку добро да бидне. Виђећеш. Даће Бог.

Зајецак. Никад до овог часа није ми реко срећо тајова. 
Дрктање мог бића стопило се са снагом његове деснице којом 
ме приви уза се. Учини ми се као да и он подрктава. Угледнук на 
његовим панталонама како паде неколико крупнијег капи правећи 
флеке величине дводинарке. Нисам смео да га погледнем у очи. 

И до данас је остала тајна одакле су пале те крупне капи. 

Небо е било ведро. 
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Ниђе облачка. 

Трупац на ком смо сјеђели лежи на пропланку, 
никако  дрво немаде крај нас да би човек помислио 
да се роса задржала на лишћу. 

Да л је могла тица да прелети па д-испушти воду из кљуна? 

Ма јок, она не држи воду у кљуну. 

Знаш како она пије воду? 

Исто ко кокошка.

Да л је могуће да је и мој тајо заплако? 

                         

***

  

У купеима немадијаше места на дрвеним клупама, те 
остадосмо у коднику, според прозора испод кога стајагу двије 
алуминиумске плочице са исписима: Не нагињи се кроз прозор! И: 
Забрањено пљување по поду!

Чу се неки звиждук. Исто ко кад неко звизне у прсте. Коно 
што Илија Живорадљев, од оваца, озго с Годидова, звизне у-прсте, 
а оздо с Корената таким звиждуком се одазове Раде Богданов. 
После сам сазно да е то звиждаљка. 

Поче воз да кломпара. 

Кроз отворен прозор, глам навише у-планину. 

Благо Саву, Микошу, Спасоју, Радоици, Марку, Радовану... 

Они ће се играти код оваца. 

Све ће бити исто. 

Само  мене тамо више бити неће. 
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 Два сата ко два трена: Крчагово. Па Ужице. 
Топличка улица. Газдарица Љубица. Платио јој 

тајо за три месеца. О 29. новембру оправиће за следећа три месеца. 
Стан и рану. Сем доручка. Не могу, вели газдарица, да раним 
изјутра. Остави му паре за бурек па нек купи. Има са сиром. Он 
је јевтинији, но онај с месом. А има и празан. Још јевтинији. Шта 
му вали. Може с тим јогурт. А не мора. Кад дође на распус дајте 
му млјека нек пије колко оће. Нек накрпи. Што мора да троши 
паре за то. Није жељан бјелог мрса. 

***

 

Све је дошло некако коно у кошмарном сну. Никог не 
познаем. Ђаци, професори, газдаричине комшије и пријатељи...

Учим чим дођем из школе. Рече тајо: Бори се колко мош.

Учим и сањарим. 

Да л су покупили шљиве? 

Да л су обрали жито и пожњели шашину? 

Да л су правили комишање? 

Благо њима...

Не прође ни четири неђеље, газдарица у моју собу прими 
неку шнајдерку. Радила у вабрици „Деса Петронијевић“. А мене 
намешти неки отоманчић у предсобљу кое нема прозора. Домаћи 
сам писо лежећи потрбушке на некој крпарици, која е била 
прострвена по цигланом поду. 

Решик да тају то не не помињем у писму.

Да га не сјекирам. 
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Знам да е платио унапред и споради тога ћу 
д-истрпим како знаднем и умљеднем.

Једва ишчекак мали распус за Дан републике 
кад ђаци неколко дана не иду у школу. Бијаше 
бљенуло кад сам се кроз гужву пробијо д-уиђем у воз. Јопет зачук 
ону звиждаљку и „ћира” поче да укће низ Ђетињу. Два сата до 
Чачка. Морам преко Јелице ијако знам да ће да ме увати мрак.

Кад би онамо иза болнице, према Атеници, попалише се 
уличне сијалице. Навише према Вереџама мркли мрак. Облачно. 
Не види се прс пред оком. 

Да л д-идем у планину по овој помрчини?

Да не залурам? 

Да не набасам на курјака? 

Или да свратим код теча Илије и тете Станојле?

 Дмитрића куће су горенак под планином, у Вереџама. Ондак 
у Горњој Атеници, није била уведена струја. Само понеки прозор 
жмири. Људи намире посла за дана, вечерају под лампом, или 
жижалицом, плакну ноге у шавњу или легењу, па полјежу. Зато 
устају чим зазори.

Како се примичем планини, почиње да ме подилази језа. 
Иако сам преткоднијег дана решио да што пре одем кући, почек 
се бити с памећу шта да радим. Кад стигок на раскрсницу, окреток 
десно и приђок, кроз вотњак, полубрвнари. Прозор који назирем 
на окреченом зиду бијаше зажмуро.

– Тето!

Чуем комешање у кући. Жућкаста светлост затитра иза 
виранге. Звук кључанице која се одбрави, оћера мој стид.

–  Сине, благо тети! Познала е тета твој гласић, рођени мој. 
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Срећо и кућо тетина.

Загрли ме течо Илија с обадвије руке. За њим ђеца: Гоца, 
Јела, Стојанка, Нешо, Микета.

Кроз брвнару уиђосмо у собу. Два кревета са дуплим 
сламњачама, прекривени балученим ћилимима. Горње сламарице 
се увече спуште на патос и на њима спавају ђевојчице. Изјутра 
се оне јопет подигну на кревете и соба бидне комотна.  Туј су, 
од ствари,  још астал са двије клупе и по једном столицом на 
зачељу и прочељу, креденац и гарави шпорет што наликуе на 
цокулу, урамљена икона и млого црно белиг слика по зиду. Изнад 
шпорета чивилук на ком у три реда висе шерпице, тигањ, кутлача, 
варјача, бућкалица, цједаљка, џезва... По мали двокрилни прозор 
с решеткама на источном и западном и два на јужном зиду са 
нецаним вирангама, и пет пари радосних очију мојих рођака, 
чинило је овај кутак малим, ушушканим, топлим  рајом.

Док је тета ломкала потпалу и распретала затуљену ватру, 
рођаке ме послужише, нако, све редно. Споља се чу како крекну 
пијевац. А онда течо добро разблажену себицу запржи коцком 
шећера која се топила на усијаном  кукачу и  претварала у крупне, 
густе,  смеђе капи које варбају кључајућу ракију у боју дуката, док 
се над шпоретом ширијо облачић миришљавог дима. Течо насу 
мене и њему у чаше с репељком злаћану течнос, а у моју додаде 
кашику меда. Пружи ми чашу, говорећи: 

– Јој, Мике! Волим што си ми дошо, на-шта, исј!    
   – Вала ти, течо, ал ја не пијем ракију.

– Слободно, благо течу. Разблажио е течо. Није одвоила 
од теја. Ни лјек. А то ти је млого добро споради редње. Боље од 
шербета. А и ваља се, данас су божићне покладе.

 Кад је пјевац порумењо на компирима, тета га е по неки 
пурт окретала у вруни обгрливши плек крпом. Уз врео колач са 
рингли, тањир сира са извршитом кашиком кајмака одозго, почела 
је вечера на којој сам први пут у животу, на течово наваљивање, 
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сјео у вр собре, испод иконе Аранђела Микаила. Њине 
Крсне Славе.

Ту слику љубави и речи: Јој, Мике! Волим 
што си ми дошо, на-шта, исј! – гледам и чуем, ево, више од пет 
десетлећа.

***

Кадгој свратим на њине гробове, док чупкам траву, ко да, 
јопет, чуем:

Јој, Мике... 

Волим што си ми дошо. 

На-шта. 

Исј!

Милоје Стевановић, 69 година

привредник 

Београд
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Најбоља мушка путописна прича: 2. место

ГИТАРИЈАДА

Гимназјске дане отпочео сам са петицом из С-Х! Писали смо 
писмени рад на тему „Утисци о новој средини“. Био је то кратак 
текст са свега неколико реченица, гдје сам признао да ми је јако 
тешко направити тај велики корак од основног до средњошколског 
образовања и да баш нисам сигуран да ћу ја то моћи. Десило се 
случајно да на тако малом тексту нисам успио направити ни једну 
граматичку грешку и пет. Kако нам је професорица српскохрватског 
језика била и разредница, Душанка Весковић, одмах је тражила да 
се дигнем и предствим. Умро сам од страха! Зар одмах да открију 
како ја нисам за ову школу? Услиједио је шок! Једини сам у разреду 
добио чисту петицу, баш због своје искрености, али и начина на 
који сам то изнио. Дуго се од тог шока нисам опоравио, али сам 
на крилима тог успјеха још неколико дана уживао. Kасније ће се 
испоставити да ће то бити једина чиста петица током мог бурног, 
средњошколског школовања.

Некако се потрефило да смо моји нови гимназијски 
пријатељи, Жикица, Алидин и ја, на вијест да ће се половином 
октобра, те далеке 1966. године, у Загебу одржати Гитаријада, на 
којој ће између осталих учествовати и ВИС „Вандали“ из нашег 
града, у само неколико ријечи разговора, чврсто смо одлучили да 
тај, за нас значајан догађај не може проћ без нас.

Речено - учињено. Услиједила је разрада плана, прво 
обезбеђење лове за куповину путних карата, улазница на 
гитаријаду, нешто за клопу, а онда присјећање свих пријатеља и 
рођака код којих бисмо могли преспавати ту једну ноћ у Загребу. 
Никад до тада нисам био у Загребу.
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На руку нам је ишло и то да је Жикичин отац 
радио на жељезници. Дакле, један издатак мање. 
Израчунали смо колико ће нам новца бити потребно 
и кренули у акцију. Од родитеља је прво требало 
добити дозволу за први самостални одлазак на пут, 
дуги и тешки разговори који су успјешно окончани обећањем 
мојих другара да ће пазити на мене. Обојица су били годину дана 
старији. Дакле, други разред гимназије.

Театрално сам представио план пред цијелим разредом 
и опет дивљење, за храброст и све оно шта ми то путовање 
доноси. Замолио сам школске колеге да ми помогну у скупљању 
недостајућег дијела новца и био пријатно изненађен њиховим 
одушевљеним прихватањем и начином на који су све то доживјели.

Kао да сам њихов делегат и да ћу се из Загреба врати са 
прегршт утисака и пренијети им на јединствено китњаст начин. 
Тако је и било. Све је спремно неколико дана прије поласка. 

Дошао је и тај дан. Петак, вечерњи сати, у школу се не иде 
суботом када је Гитаријада, враћамо се у недељу, а у понедељак је 
скуп у разреду, на великом одмору гдје морам поднијети извјештај, 
јер за то сам и „плаћен.“

На жељезничку станицу, која се у то вријеме налазила у 
центру града, у згради гдје се сада налази Галерија модерне 
умјетности, дошли смо мало прије него је пао мрак, сјели у један 
од купеа и узбуђени чекали да се огласи отправникова пиштаљка 
и да воз, који је вукла стара црна парњача, уз обавезно обилно 
пуштање паре и пиштање, напокон крене.

У том часу се на вратима купеа појавио милиционер. Kако 
нико од нас до тада није имао проблема са органима реда, 
уљудно смо га поздравили, а потом, пакао! Велики човјек у плавој 
униформи са пендреком и пиштољем на опасачу око појаса и 
шапком на глави, обратио се мени. Затражио је личну карту, коју 
наравно, са тек напуњених петнаест година нисам могао ни имати. 
Није повјеровао да имам ни толико година и да сам гимназијалац. 
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Kао палчић побјегао из бајке, па је учитељица 
не може наставити. Усљедило је питање да ли 

родитељи знају гдје сам и гдје идем, до оног шокантног: 

- Вас двојица можете даље, али мали мора сићи.

Ужас!

У том часу почињу да се руше сви моји снови. Све ми је 
прошло кроз главу, све те припреме, труд пријатеља, а од помисли 
да ћу се у школу појавити са признањем да до Загеба нисам ни 
стигао, најежио сам се.

Обузимала ме дрхтвица. Тада су као лавови, да ме бране, 
скочили моји другари. Увјеравали су милиционера да имам 
толико година, да сам гимназијалац и да родитељи знају за наш 
пут. Милиционер је остао неумољив, морам сићи с воза.

Kао што то понекад бива, добра вила у облику кондуктера 
појавила се у прави час. Препознао је Жикицу, сина свога колеге 
и упитао шта се дешава. Попут кишне олује, након само неколико 
ријечи, страшни човјек ме помиловао по глави, пожелио срећан 
пут и сишао с воза. Мајко мојам те среће! Дрхтавица ме још дуго 
није напуштала, а другари су ми још више пажње посвећивали. 
Воз је јурио ка Загебу.

Није прошло много времена, заспали смо. Прво буђење је 
било у Босанском Новом, данас се зове само Нови, гдје је воз стајао 
нешто дуже. Пробудили смо се из дубоког сна на Загребачком 
колодвору. Kрај прве етапе велике авантуре, која је почела бурно, 
по мене јако бурно!

Kренули смо ка Тргу Републике, данас Тргу бана Јелачића. 
Успут сам посматрао старе згаде, саграђене још у вријеме Аустро-
Угарске. Фасцинантно! Све мени ново, први пут виђено. На Тргу смо 
се попели на трамвај, тролејбус, не знам, нешто што ће нас одвести 
до Новог Загреба. На улазу у један солитер, стајало је презиме 
које смо тражили. Алијица је отишао на врата, а шта је даље било 
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чули смо тек кад се вратио, а није било добро. Отац 
ђевојке, која му је, у у телефонском разговору и у 
неколико размијењених писама, обећала да ће нас 
примити у „свој“ стан, грубо га је отјерао са врата, 
уз увредљиве ријечи које су нама, онако уморнима 
баш тешко пале. Вратили смо се у град. Сјели на неку клупу 
гдје је требало дочекати почетак Гитаријаде. Бунило изазвано 
умором и велеградске разгледнице, филмском брзином су нам 
пролазиле кроз главу. Некако смо, барем час и по пред почетак, 
били испред „Студентског центра“, гдје је Гитаријада требало да се 
одржи. Шетали смо и упијали, како околину, тако и беспријекорно 
дотјеране Загрепчанке, најелегантније жене у бившој Југославији. 
Посебан доживљај. Млади Загрепчани нису заостајали.

У једном часу, према нама је ишао младић са дугом, 
свијетло смеђом косом, у уским плитким панталонама на цвјетиће 
и широким каишем. Kошуља са воланима на рукавима и око врата, 
такође, у цвјетном дезену. Сва тројица смо му се обрадовали. Био 
је то Шемара, Златко Шемич, вођа бањалучког ВИС „Вандали“.

Kолико смо се обрадовали ми њему, толико је он нама. 
Угодно ћаскање и безуспјешни покушаји разбијања треме код 
свих. Kасније ћемо се срести и са Прњом, Војом и његовим братом, 
те Стевом, осталим члановима „Вандала“, које смо нешто слабије 
познавали, барем ја.

Улазна врата амфитеатра су отворена тачно у одређено 
вријеме. Била је велика гужва, јер су љубитељи рока дошли из 
Словеније, Славоније, Далмације, Загорја и по нека групица из 
западне Босне, којима је Загреб био ближе. Наравно, Загрепчана 
је било највише. Бога ми, уложили смо прилично снаге и умијећа 
да нас маса не растави, а кад смо ушли и да заузмемо повољна 
мјеста за посматрање. Мени је то било нарочито битно, јер је 
пријетила велика опасност да ми неки, ма и мало виши човјек 
ускрати угођај посматрања. Осим што ништа нећу видјети, нећу 
моћи ништа пренијети мојим „меценама“, мојим другарима.
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Kоначно је отпочела Гитаријада, узбуђење 
на врхунцу, мене опет обузима блага дрхтавица, 

овог пута од задовољства и среће. Бучно музицирање које до тада 
нисам чуо. Огромна, снажна појачала и озвучења.

На позорницу излазе групе, шаренило гардеробе и звукова. 
Поред нестрпљивог ишчекивања наших другара, настојимо 
упамтити нова имена група за које раније нисмо чули или их 
виђели. Не сјећам се која група је прва изашла, али знам да су 
добили велики аплауз. Затим излазе: „Роботи“ из Загеба, лудница 
у публици, Јосипа Лисац са „Combo 5“, „Силуете“ из Београда, 
„Kамелеони“ из Kопра, „Црвени кораљи“, опет лудница домаћих 
љубитеља рока. Негдје око половине, излазе и „Вандали“, деремо 
се из свег гласа. Имали су лијеп наступ, поносни смо. Заборавио 
сам многе групе које су тај дан наступле, али сам још упамтио 
„Динамите“ из Осијека, и „Делфине“ групу из Сплита, Драгу 
Млинарца са „Групом 220“. Kао кроз маглу ми пролази мисао да 
је, такође, наступао као кантаутор Ивица Перц, пјевач протестних 
пјесама, дојмљивог изгледа, имиџа, како се то данас каже.

Ово прелијепог дружења окончано је у касне 
послијеподневне сате. На излазу, срећемо пријатељицу чији отац 
нас је тако грубо вратио с врата. Играмо на карту гриже савјести. 
Дјевојка само што не плаче, извињава се, жели поправити ствар 
води нас на ручак у оближњу ћевапџиницу. Наравно, све се 
опрашта, наш циљ је остварен.

Ех сад, како и када се у цијелој причи појавила Божена, ја у 
овом часу нисам у стању да кажем. Знам да је била рођака једне 
наше добре пријатељице из Бањалуке и да смо јој ми посвећивали 
посебну пажњу кад смо се у нашем граду дружили с њом. Била 
је нешто старија од нас, али много енергичнија, предузимљивија. 
Прави друг. Одвела нас је у свој стан у Влашкој улици. Успут смо 
прошли покрај атељеа Рикарда Гумзеја, тада познатог модног 
креатора. Зауставио сам се на тренутак крај радионице са 
шеширима, прекрасан полуцилиндар красио је средишњи дио 
излога. Баш онакав шешир красио је и рашчупану главу Чарлија 
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Чаплина, најсипатичнијег уличара с којим сам се 
неријетко поистивјећивао. Потрчао сам за другарима, 
као да ми је на глави полуцилиндар и да у руци 
вртим Чаплинов штап штап. Након неколико часова 
пријатног дружења, у смирај дана, неко је на прозоре навукао 
тешке, плишане завјесе, а упалио дискретно свјетло из углова 
собе. Стан није био велики и инстинктивно сам осјетио да ће вече 
завршити подјелом соба по паровима, док ће мени у најбољем 
случају на располагању остати кухиња са столом и четири тврде 
столице. Kако се те вечери за мене није нашла ни једна палчица 
спремна да слуша Јесењина, рјешење је било једино да се на 
вријеме обратим Божени. Разматрали смо низ могућности и на 
крај смо се сложили да, у колико желим ноћ провести у топлој 
постељи одмах кренемо на трамвај.

Брзо смо стигли до Загребачког колодвора. У парку с десне 
стране, гледајући од града, налазила се барака на којој се из 
даљине видио знак Црвеног крста. Стигли смо готово у задњи час, 
јер та хуманитарна установа затвара своја врата у десет навече. 
Опет проблеми са личном картом, али Божена даје своју, гарантује 
за мене, плаћа преноћиште и након договора да ћемо се сви наћи 
на колодвору у 11 часова, она одлази а мене љубазна домаћица 
одводи у моју собу, предавши ми чист пешкир и мали хотелски 
сапун. У соби је било десетак што сталних, што повремених и 
случајних корисника овог објекта. Kасније ћу много размишљати 
колико, за људе који се нађу у тешким ситуацијама, значе овакве 
установе. Дуго у ноћ, разговарао сам са човјеком који је лежао у 
кревету до мене. Радник на црно, негђе из околине Бихаћа, који 
се нада скорашњем трајном запослењу и рјешењу свих проблема. 
Заспао сам сном праведника негдје око поноћи. Ујутро су ме 
пробудили гласови људи који су се спремали на посао. Собу смо 
сви требали напустит до осам часова, како би чистачице све довеле 
у ред, промијениле постељину за нове „госте!“ 

Шетао сам по парку Зрињевац, посматрао прелијепе 
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Загрепчанке, најелегантније обучене жене, 
биле младе или мање младе. Одушевљавала 

ме оригиналност, смјелост и држање тих кариатида. Свака је 
била пјесма за себе. Даме какве до тада нисам виђао. Стално то 
понављам јер је за једног дјечака све било ново. Обилазио сам крај 
око Kолодвора и вријеме је брзо пролазило. Хотел „Еспланада“ ми 
се учинио као одличан правац из ког ћу се упутит ка одредишту 
гдје смо се договорили наћи. Гледао сам да баш тај мој долазак 
буде примијећен од стране другара. Смијеху није било краја кад 
сам им рекао да сам управо из „Еспланаде.“

Воз је кренуо тачно на вријеме и у касним поподневним 
сатима били смо у Бањалуци. Требало је дочекати понедељак 
и театрални наступ пред разредом. До касно у ноћ, звонили су 
телефони, нисам се успио одморити, али ни изаћи на корзо. 
Ријетке вечери које сам провео у стану. Оцу и мајци испричао сам 
скраћену, аутоцензурисану верзију.

Сједећи на клупи у разреду, ноге су слободно висиле, а моје 
уљепшавање великог одмора са обећаним причама и доживљајима 
са Гитаријаде у Загребу могло је почети. Трајало је!

Много година касније, Горан Бреговић са „Бијелим дугметом“ 
ће пјевати: „Ово је мојих пет минута....!“

Слободан Боцо Бајић, 67 година

село Моровић, Шид
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Најбоља мушка путописна прича: 3. место

 
  ПУТОВАЊЕ У ПРИЈЕДОР

(Kроз Саницу је пролазила ускотрачна пруга која је 
повезивала  Дрвар и Приједор. Била је то једина сигурна веза са 
свијетом за сва околна насеља, па је на станици било увијек живо.

Данас, у поодмаклим годинама, радо се присјетим једног 
путовања из дјетињства том пругом.)

Дахћући, парњача је вукла композицију воза, популарно 
званог „Ћиро“, према Приједору. Ускотрачна пруга је као змија 
вијугала, урезана у кањон зеленооке ријеке. Провлачила се кроз 
бројне тунеле, затим прилазила ријеци, удаљавала се и поново 
прилазила. Што је више одмицала од Санице, гдје смо живјели, 
предјели су бивали све питомији.

 „Kилу злата је Фрањо давао за килу одбијене стијене само 
да пруга буде на вријеме изграђена“, објашњавао је старији човјек 
сапутници поред себе.

Говорио је тихо, мада је воз клампарао као да ће му точкови 
истом отпасти.

Иначе, људи су увијек тихо говорили о цару Фрањи и 
аустријској царевини. Они су били само мрски окупатор. Тако смо 
и у школи учили.

 Старији људи би се са сјетом присјећали тог времена. Је ли то 
било због младости или бољег живота, који је у ове крајеве дошао 
управо са аустријском царевином, или, опет, и једног и другог, мој 
дјечији мозак то није могао разлучити.
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По добром животу спомињано је још само 
Kулиново доба, и увијек изреком „За Kулина 

бана и добријех дана.“

Жељезница је била велико добро за ову земљу. Повезивала 
је многа значајна мјеста. У неке, готово дивље предјеле, уносила 
је питомину. На добро се народ брзо привикавао. И како год се 
Европа приближила жељезницом нама, ми смо се, исто тако, 
приближавали Европи, и постајали дио њеног организма.

Људи би одлазили жељезницом у свијет, на школовање, да 
траже посао, и опет се том истом жељезницом враћали назад, 
богатији за нова знања, а и новчано. Kолико је тек људи нашло 
запослење на жељезници?! Плате солидне и редовне, службена 
одјећа и обућа бесплатна, попуст на путовања или бесплатна, стан 
од жељезнице.

Посебно живо на жељезници бивало је пазарним данима. 
На успутним станицама тежаци би утоварали у вагоне своје 
пољопривредне производе. Вреће и сепете би смјестили у тијесни 
улазни дио вагона, путници би у уобичајеној гужви и журби 
запињали за њих, или их прескакали, односно прекорачивали. Из 
марвенског вагона, како су овдје називали вагон за превоз стоке, 
допирало би гласање престрашених животиња.

Продорни писак локомотиве парњаче упозоравао је путнике 
на тунел. Старији су позвали дјецу да увуку главе у вагон и затворе 
прозоре. Неки се на упозорења нису обазирали, па се из суженог 
простора тунела густи, готово љепљиви дим  увлачио у вагон. Сви 
су кашљали. Kада би дошли к себи, грдили би својеглаву дјецу што 
нису затворила прозоре.

Дуго  се у вагону осјећао мирис сумпора. Бијеле блузе и 
кошуље попримале су сиве тонове. Оковратници би поцрњели због 
додира чађи и зноја, а лица попримила тен сличан оџачаревом.
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Тек што се атмосфера у вагону смирила, наишли 
бисмо на нови тунел и све би се опет поновило.

У вагону је владала живост. Причало се 
повишеним тоном због буке точкова. Ријетки путници 
су нешто читали.

Наш комшија Иван, са супругом и дјецом, кренуо је, такође, 
у Приједор. Тамо му живи брат. Ђеца се пожељела стрица. Он је 
без дјеце, па је према братовој посебно слаб и све им удовољава. 
Сјели су насупрот нама. Већ на самом поласку воза, рашчеречили 
су печену кокош и почели јести.

„Послужите се и ви. Има довољно за све“, понудили су и 
нас, али и ми смо понијели печено пиле, па смо се само захвалили 
комшијама.

Чудан је тај осјећај глади који прати путовања. Ово не траје 
ни два сата, а већина је почела нешто јести већ на самом поласку 
воза.

У вагону је био и жељезничар Илија, у својству путника. Али, 
униформа је била на њему. Униформисани, у државној служби, 
нису се радо одвајали од униформе ни у слободном времену. 
Она би им давала посебну важност међу обичним свијетом. То 
је осјећао и луцкасти Цане из нашег мјеста, па се и он однекуд 
дочепао жељезничарске капе. Никада се од ње није одвајао. На 
добацивања доконих, а таквих је у нашем мјесту увијек било, 
само би важно забацио главу у назад, и тако, сав важан, прошао 
улицом. Озбиљнији мјештани би упозорили ове доконе да га не 
узнемиравају.

„И Цане је човјек. То што је мање паметан од већине, Божја 
је воља“, говорили би.

Илија је користио своју бесплатну карту тако што је јаја, 
јефтино откупљена од сељака, возио у веће мјесто на продају. 
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У току путовања је контролисао стање јаја у 
коферу. Напукнута је поклањао дјеци у вагону, 

која су радознало пратила његов рад. Један од дјечака је нешто 
јаче стиснуо већ напукнуто јаје и оно је прснуло. Садржај се излио 
по његовом крилу. Сви праснуше у смијех. Дјечак је био у шоку, 
али му један од сапутника рече: 

„Ето, унередио си се! То изазва још већи смијех, а дијете 
поче да јеца, затим заплака тако јако да је надјачало буку 
вагонских точкова. Родитељи одузеше осталој дјеци напукнута јаја 
и побацаше кроз прозор. Само Але Славуј није сину одузео јаје, 
него је рекао:

„Сине, ти попиј јаје. Добро је за грло. Бићеш ти своме баби 
пјевач.“

На успутним станицама, „Ћиро“ се кратко задржавао. 
Прозори би се обавезно отварали и сви путници нагрнули на ону 
страну гдје је станична зграда.

Једни би гледали има ли кога познатог, други би куповали 
нешто од домаћег воћа, трећи би били на прозору само зато што 
су се и ови претходни намјестили на прозор.

Сваки долазак воза  био је догађај за све који нису били у 
неком послу. Таквих је у нашем крају увијек било,

Врата вагона су била тијесна да се мирно размијене улазећи 
и излазећи путници. А тек пртљаг без којег нико није путовао! Нико 
никоме није давао предност, па би се чуло гунђање и псовке.

Псовке су овдје нешто на што се људи готово наслањају, 
као на неки чврст штап... То им даје снагу и стабилност, баш као 
Индијанцима жвакање листова коке.

И у овој гужви људи би брзо нашли рјешења да себи олакшају 
улазак или излазак из вагона. Пртљаг и ђецу би додавали кроз 
прозоре, а сами се онда прогурали кроз врата.
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Шеф станице је дао знак за полазак воза.

Путници су се враћали на своја мјеста. Нека су 
већ била заузета од новопридошлих путника. То је 
изазвало жучне расправе.

„Сјео си на моје мјесто!“ говорио је путник који је ту сједио 
до заустављања воза на успутној станици.

„Ђе пише?!“ додао је други, и тако је препирка трајала све 
док један није попустио.

„Паметнији попушта“, добацио је први, видно љут због 
изгубљеног мјеста.

„А, као, ти си паметнији!“ рече други.    

„Ма, ни један од нас двојице није паметан. Зар код оволико 
слободних мјеста, ми се свађамо за ово поред тоалета?!“

Обојица праснуше у смијех. Придружише им се и остали 
путници у вагону.

Спомињање тоалета подсјети дјецу на ову просторију.

„Мама, хоћу у тоалет!“ понављали су готово у један глас.

Најчешће, то и није била потреба за тоалетом него чиста 
дјечија знатижеља.

На поду вагонског тоалета, налазио се отвор за вршење 
нужде. Испод није било никакве посуде и сва нечист је падала по 
жељезничким праговима.

На зиду тоалета, налази се метална плочица са угравираним 
текстом „Не с..и док воз стоји!“ Са металне плочице, ова реченица 
је прешла у народне пословице. Овој је народ придодао и ону: 
„Упрска и шефа и станицу“. Изговорена би била увијек кад неко 
забрља у послу.
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Некога је некад засигурно мука натјерала 
у вагонски тоалет управо када је воз стигао у станицу. Тако је 
уз станицу упрскан и њен шеф. Kоје ли срамоте?! Ем је он био 
службено лице, ем му је службено одијело, заједно са ципелама, 
било тамно, па се на њему нечист посебно истицала.

И поред свих правила која је, по причању старијих, увела још 
аустријска власт, са успоставом жељезничког саобраћаја, наши 
људи су их често кршили, што због потребе, што због незнања, а 
често и због уврнуте људске природе.

Направити прекршај некима је увијек били задовољство, са 
којима се друга нису могла поредити.

Напустивши кањон, кроз који су се утркивали воз и ријека, 
воз је пролазио широком равницом. Повремено се чуо писак 
локомотиве. Машиновођа је упозоравао чобане да удаље стоку. 
И сами чобани би се мицали са шина на којима су сједили и 
дријемали на сунцу.

Вожња равницом је била монотона и успављујућа. Све 
мање сам погледао вани и глава ми је све више падала. Мајка 
је то примијетила, па је моју главу намјестила у своје крило. 
Љуљушкање воза и клампарање точкова допринијели су да 
брзо утонем у сан.

Kада сам прогледао био сам већ у ујаковом наручју. Он ме је 
управо пољубио у чело и рекао: 

„Ох, како си порастао и отежао.“

„Мама, гдје је мама?!“ упитах бунован ујака.

„Тебе и пртљаг мама је додала кроз прозор. Сачекаћемо је“, 
утјешно рече ујак.

Врата вагона су још била блокирана новим путницима. Сви 
су истовремено покушавали ући у варон и заузети боља мјеста. 



64

Уз велики напор, мајка је коначно успјела изићи. 
Поздравила је ујака и рекла:

„Сине, стигли смо у мамин родни град.“

Ујак је десном руком узео пртљаг, а лијевом прихватио моју 
десну руку, тепајући ми.

Мајка је носила осмијех улицама родног града.

Мидхат Хрнчић, 70 година

наставник биологије и хемије у пензији

Сански Мост, Босна и Херцеговина



 
Категорија:

НАЈБОЉА ПРИЧА О 
ПУТОВАЊУ ПО СРБИЈИ
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Најбоља прича о путовању по Србији:  
1. место

 
 

ПУТОВАЊЕ

Од кад су ме године ослободиле свих пословних обавеза, 
непрестано путујем. Обилазим старе цркве, манастире утврђења 
и градове. Данас идем ка Есферлику.

Воз се од Ниша пругом пење, вијугајући, као да се намотава 
око Матејевачког брда начичканим беспрекорно обрађеним 
виноградима и воћњацима. Врлуда падином и усецима све док 
се не успе на кратку зараван испод Грамаде, улази у дугачак тунел 
ријући њену камену мешину до изласка на сврљишку висораван 
и извориште Тимока. Пратећи речни ток, пруга се приближава 
његовим обалама, улазе у Сврљиг, напоредо скрећу на запад док 
река не зађе у Сврљишку клисуру. Кад воз у Нишевцу стаде, сиђох 
на шљунковити перон... 

Док идем ка нишевском мосту, сећам се првог путовња 
возом до Зајечара. Професор Глозић водио је наше одељење на 
екскурзију у Гамзиград. Од Нишевца пруга се тунелима пробија 
кроз планину, секући мостовима ток реке стиснутe уским и 
стеновитим обалама. Улази у први, преко кратког моста зарива се 
у други, па опет преко моста улеће у трећи тунел којим стиже у 
невелику Палилулску котлину. Ту се пруга и река поново срећу, иду 
напоредо и равно, као да нову снагу прикупљају да се кроз дугу 
Тресибабину клисуру пробију. Тимок кривуда као змија, запенушан 
хучи каменим коритом обилазећи планину усецима и кањонима, 
стално мењајући правац и брзину. Пруга, као шило, прескачући 
речне обале преко тридесетак мостова и тунела, граби пречицом. 
Поново се код Књажевца састају и наставе упоредо, повремено се 
преплићући као заљубљени змијолики пар, ка Зајечару, Неготину, 
до увира Тимока у Дунав, слободно се додирују и милују. И у 
повратку, у мени је остало сећање и опчињеност том игром и 
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преплитањем пруге и реке. Игра. Као корачање, 
поскакивање: мост – тунел – мост – тунел – мост... А испод, као 
бљесак између две таме, бела пена разигране воде понете у оку.

Крај је маја. Јутро. Руменило над Старом планином 
обећавало је леп и сунчан дан. Небо над обалама, врбацима, 
високим крошњама јабланова, јаворова и врба. Непрестано 
таласају изненадним лепетом крила дивљи голубови, свраке, 
вране и гаврани. Мешају се и преплићу цвркути распеваних птица, 
гугутање, крици, крештање и гракање. У шумарку, детлић ритмички 
добује, као кад косач уједначеним ритмом откива косу. Негде 
на падини Ропаља, кад сунце над клисуром нагвири, кукавица 
отужним гласом, као млада удовица,  повремено гласно закука. 
Отужним гласом и осамљена, као несрећан човек у распеваном 
људском друштву, и она се у птичју грају и цвркут не уклапа.

Идем полако, ногу пред ногу преко моста. Стајем на средини 
и гледам у модрозелену запенушану воду. Намах ми се учини да 
сам на командном мосту неког брода који Тимоком кроз кањон 
броди. Пратим лакат реке: стрме, скоро вертикалне литице високе 
стотину метара изнад и двадесетак метара хучне реке пода мном. 

Подижем поглед. Праменови магле се само још око висова 
мотају, набиру и развлаче вео кроз који се провлаче златне сунчеве 
нити. На врху камене литице оивичене са две стране кањонима 
Тимока и Белице, видим обрисе куле на углу бедема. Гледам у њу 
као опчињен. Да ли је то кула Есферлика, којој сам пошао или ми 
се у врхове стена пројектује жеља да је и одоздо видим?

Покушавам да се сетим и осталих назива утврђења и кастела 
који су уцртани на римској мапи Tabula Peutingeriana, на војном 
путу Ratiaria – Timacum. Не успевам - кречана у глави. Дижем је да 
видим, бар, оно што ми се погледу нуди.

Наспрам Есферлика, невелико стадо оваца шара црно-
белим пегама, разнобојно разбокорену падину Ропаља. Овце, 
чупкајући сочну зелену траву, корак по корак, полако се удаљавају 
од недалеке појате. Испред стада, као какав слободан стрелац, 
овде-онде пасући иде магарац, њаче увек кад се сувише од стада 
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удаљи. Као да се плаши самоће, трчи ка 
њему преплићући ногама, а кад му се 
примакне, радосно скаче и џилита ногама, 
трчи и игра око њих у круг. Мали кудрави 
пас само овце сврта, а о магарцу који се, опет 
усамљенички чупкајући траву неосетно удаљава, он, запазио сам, 
и не води рачуна. Игра се непрестано понавља. С тојагом у руци, 
огрнут вуненим чобанским гуњом, с шубаром на глави, као какав 
четнички војвода кад, с положаја на положај, јединицу помера, 
мало нагнут ка равни падине, усправан као топола, с овчарском 
торбом окаченом о раме, испред стада, лагано корача  чобанин. 
На корак иза њега, никад се не одвајајући,  прати га крупан, као 
највећи брав у стаду, снажан, сури, дугодлаки и вуколики пас.

Видевши чобанина  помислио сам да би било паметно да 
га упознам, ако буде вољан за разговор, да од њега чујем приче, 
легенде и све оно што он о тврђави зна.

Упртих ранац на раме, спустих се с моста и пођох, разнобојном, 
цветним пожаром запаљеном падином ка појати. Што сам се више 
пео уз страну, све је више буктало разбокорено биље, мешале 
се и слагале боје раскошно и складно онако како само природа 
може да их сложи. Бисерно су блистале капи росе обасјане првим 
сунчевим зрацима, преплитали се, мојим корацима пробуђени, 
мириси трава с непрекидном песмом зрикаваца испуњавајући 
ме миром и спокојством, осећањем тихе радости што постојим. 
Осећао сам се сићушним као мрав док корачам по земљи која се 
са свом том чаролијом око мене, стреловито врти, врти носећи нас 
бесконачним васељенским простором. Чинило ми се да лебдим и 
да ћу сваког тренутка моћи да се винем у прозрачно и позлаћено 
модро небо над собом. Мешали се у мени осећање раздраганости 
и стида што газим разнородне, сложне, веселе, и чини ми се, 
заљубљене биљне народе којима ни имена не знам. Осећао сам 
нелагодност какву сам увек доживљавао кад год бих се међу 
непознатим људима нашао.

Док сам се испео - подне. Чобанин је седео у дебелом 
церовом хладу загледан у предео под њим. Недалеко од њега, 
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полегле овце пландовале су прежвакавајући 
последње травнате залогаје. Знао сам да ме је 

опазио. Пси потрчаше ка мени лајући. Он кратко звизну. Они се 
вратише њему, дахчући легоше крај стада пратећи ме погледом. 
Приђох, поздравих га, спустих ранац у траву:

„Могу ли...?“, мислио сам: да седнем у хлад.

Старац климну главом.  

Старац?! Од саме помисли образи ми букнуше од нелагоде 
и стида. Сваком старијем сељаку с препеченим лицем и шибаном 
ветровима, испијеним целодневним радом и борбом са земљом, 
просто је немогуће, као и савременим градским женама с 
премалтерисаним и кремама премазаним лицима, одредити 
године. Могао је да има преко деведесет, можда је  мојих година, 
а можда и млађи. У сваком случају  старац је свакако. Ја себе таквог 
не видим – не признајем, иако ме увек, док се бријем, у огледалу 
сачека и погледом прати зборано очево лице. 

Из искуства знам: ако хоћеш са сељаком да успоставиш 
контакт – похвали му стоку:

„Лепо вам је стадо“, рекох.

„Хм“, у том неартикулисаном слогу било је неверице, чуђења, 
подсмеха, неодлучности, сумње, колебњивости и радозналости. 
Све сам то чуо и осетио истовремено.

Кудрави пас је помно гледао у стадо, а сури, једним оком 
мене, а друго са старца није скидао. Из џепа извадих парче кекса 
и пружих га суром. Он спусти поглед с мог лица на руку, облизну 
се и погледа у старца. Овај се чинио као да не примећује његов 
молећиви поглед. Пас му приђе и шапом га дотаче по нози. Старац 
тад спусти поглед  и климну главом. Сури издужи врат ка мени, узе 
кекс, спусти га крај ногу, омириса и загризе крцкајући зубима.

„Дођи, Гаро!“, позвах кудравог, који на нас није ни обраћао 
пажу. И он прво погледа у газду, и на његов миг, приђе ми и узе 
пружено парче. Леже крај сурог и поче кекс да грицка крајичком 
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зуба, као каква дама уз чај, господстве- 
ним покретима врхова усана – као да га с 
неизмерном слашћу усисава.

Мој поступак као да изненади и 
одобровољи старца. Мргодно лице му се разведри.

Друго правило: понуди непознатог цигаретом јер дуван 
разговору путеве отвара. Пружих му кутију: 

„Пушите ли?“

„Дуван душу држи, леб је уала“, рече осмехнуто, али ниједну 
не узе. 

„Навик`л сам на мој тутун“, додаде као да се правда. Из џепа 
извади дуванкесу, у папир стави као лимун жут резани дуван и 
вешто дебелим и чворноватим прстима замота у цигару. 

Ја припалих своју, пружих му упаљач. Не узе ни њега. Из 
друге кожне кесице извади огњило и грумен труда, одвоји једну 
мрву, стави је на кремен камен, стисну их палцем и кажипрстом. 
Огњилом кресну неколико пута по кремену. Из камена искочише 
варнице, неколико падоше на труд, и танак, миришљави прамичак 
дима изви се из њега, као да из старчевих прстију извире. Он дуну 
у чиоду жара, распали га, одвоји труд од кремена, махну њиме 
неколико пута по ваздуху и ужарени део прислони уз врх цигарете 
потискујући га прстом у њу. Повуче два-три дима, кремен, огњило 
и остатак труда врати назад у кесицу и стави у џеп гуња. Гледао сам 
како вешто барата прибором и размишљао колико у том његовом 
чину има исконског и ритуалног, божанског у начину на који је из 
камена извукао ватру.

„Кремен камик ти је к`ко тврд и забрављен човек. Мора да 
знајеш с`с коју страну да му пријдеш, с`с кој реч да га погодиш да 
би мог`л, к`ко лесу, за вреву да га отвориш“,  рече он, као да је 
читао моје мисли.

Ћутали смо неко време и пушили. Не гледајући у мене, као 
да самом себи говори, он ме упита: 
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„Куде си пош`л?“

„Тамо“, упрех руком ка Есферлику. 

Старац ме је одмеравао проницљивим очима, сумњичаво и 
неповерљиво. Па кад процени и закључи да се не шалим, замисли 
се на трен, као да се нечега присећа: 

„Ч`к там ли?“

„Може ли се каквом пречицом одавде до оне куле?“

Он се први пут загледа у моје очи. Гледао ме је упорно и дуго. 
Издржах с напором, не трепнувши.

„За к`кво питујеш?“, нисам разумео да ли ме пита за пут, или 
за циљ.

„Ишао бих да изблиза погледам утврђење“, појасних.

„К`кво ће па да видиш? Камик, к`ко камик... Пустиња... Нема 
к`кво да се гледа. Дзидови разакани... С`лте нође џабе ће си тепаш“, 
осетих намеру да ме од циља одврати. Тако ми се, бар, учинило тог 
тренутка.

„Волим, опчињен сам историјом, зато обилазим старине...“

И он, као и већина мојих пријатеља, у сваком средњевековном 
граду и манастиру види гомилу људске патње и године тешког 
кулука. Ја замишљам у њима и витезове, ратнике, сјај и раскош, 
Ромеа и Јулију, Хамлета и Офелију...

Старац као да чита моје мисли: 

„Море, к`м срећа да немамо ник`кву историју. Тој је л`жа 
за народ да се па тепа и ђине. Кој ће ни матрак она“,  рече тако 
сигурним гласом, да га ја изненађено погледах. Он скрену поглед 
у страну, поче ситно да кашљуца, као да му је било непријатно. 
Зевну и окрете ми леђа.

Осетио сам да му није до разговора. Ко зна шта је доживео и 
какво је његово искуство у ратовима. Био сам сигуран, да их је још 
увек памтио.
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Пошао сам путем ка Вароши. По мапи, 
морао сам да идем три километара на запад, 
пређем Белицу и другом обалом, обилазећи 
литице, скренем на север ка селу, да бих са те, 
једино доступне стране, дошао подно тврђаве.

На средокраћи између села Нишевца и Вароши, на више 
стотина метара високој каменој громади, у доба Римског царства 
подигнуто је утврђење Есферлик. Као што златни ланац, грлећи 
девојачки лабудовски врат с медаљоном што се мигољи међу 
бујне и чврсте младалачке дојке, тако се Белица и Тимок са три 
стране свијају око огромне камене камаре одвајајући је од осталог 
терена пре него што увиром зароне у распуклу утробу Сврљишких 
планина, чинећи утврђење неприлазним и идеалним за одбрану. 
Једини прилаз врху, могућ је  стрмом падином којом се из варошког 
поља са северне стране стиже до подножја исто тако, као ножем 
одсечених тридесетак метара вертикалних стена.

Попео сам се стрмом стазом оивиченом дреновим шибљем, 
расцветалим јоргованима, кржљавим дивљим крушкама око 
којих су се свиле лозе павита и купине. Стаза је све стрмија што 
се више врху камаре приближава. Двадесетак метара пре врха, 
кроз вертикалну камену литицу, просечен  пролаз  кроз кога су ка 
врху, јахач или само два човека напоредо могла да прођу. У том 
стеновитом усеку још су се виделе, мало изнад људског боја, рупе и 
удубљења за попречне греде стражаре која је сигурно над јединим 
улазом у град постојала. Нестрпљив, задихан и ознојен, попео сам 
се на врх... Ноге су ми подрхтавале од напора и узбуђења.

Гледам на све стране, као да могу једним погледом све одмах 
да упијем и сазнам. Преда мном је благо о коме, вероватно, сваки 
археолог сања. Град! Урушени остаци некадашњег Есферлика – 
Дервена - Сврљига. Град урастао у ретко шибље, дивљи овас, чичак, 
коприву и купину. Остаци некадашње куле на источној страни, пет-
шест метара високе, наднете над Тимоком и кањоном у коју сам 
ја, одоздо, из жабље перспективе, с моста, чежњиво јутрос кроз 
измаглицу гледао.
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Њушим. Жмурим и њушим. Њушим ваздух, њушим тле. 
Њушим као ловачки пас. Њушим камен да бих осетио мирис 
времена у коме се рађао град. Скупљам мирисе прошлости. Ходам 
погнуто да је кроз испарења упијем. Мириси ми надражују ноздрве. 
Прво у лаким, етеричним праменовима, потом магличасто, па 
згуснути флуид миленијума, који се, у мојој визији, у тамномрку 
боју, као згрушена крв, пресликава. Опија ме време мирисима и 
бојама и пуни лобању као врели ваздух балон пре полетања. То 
ме чини паперјасто лаким и лелујавим. Усправљам се да се не бих, 
као перце, од тла одвојио и полетео. Стајао сам на ивици бедема. 
Укопавам се, пробуђен, табанима у камено тле, јер ме понор 
неодољиво привлачи. Седам на бедем и поглед пуним пределом.

Цела стеновита зараван, величине омањег фудбалског 
игралишта, оивичена је бедемима од грубо тесаног камена. Са три 
стране одвојен од околног земљишта високим и стрмим литицама 
кањонима Белице и Тимока који се око њега свијају, а с четврте, 
монолитном каменом громадом израслом из варошког поља, с 
кулама на угловима, добро снабдевена храном и водом, могла је и 
омања војна јединица да одоли сваком непријатељском насртају.

Осећам се као изгладнели човек пред препуном трпезом. Не 
знам шта бих пре и одакле да почнем. У каменом тлу јасно су се 
видели темељи зграда, укопана цистерна за воду у коју су биле 
набацане празне конзерве, згужване новине, пластичне и стаклене 
флаше, најлон кесе, лименке пива, парчад скорелог хлеба и други 
отпад који људи за собом остављају.

Обишао сам цео град, разгледао бедеме са свих доступних 
страна, али једино још непорушеној источној кули нисам прилазио. 
Њој, која ме је највише са моста мамила, њу сам, као сладокусац 
најсочнији залогај, за крај оставио, за тренутке кад ћу се само њој 
посветити. Кад сам јој пришао, оњушио сам је споља и изнутра. 
И она је мирисала и своје време ми модрозеленом бојом бојила. 
Слутио сам да је некада била висока бар два спрата. Видела су се 
удубљења за греде тавањаче и патоснице. У њој, и око ње, свуда 
трагови трагача за закопаним благом, безбројне рупе уз бедеме 
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и у каменом тлу, као незарасли чиреви на 
болесном телу. Археолошких интервенција, 
видело се то на први поглед, никада није 
ни било. Камење су мештани, ко зна кад, са 
зидина у село отерали и у темеље зграда уградили. Остало 
је само оно што ни време, ни људи до сада нису могли да поруше.

Сео сам крај куле, леђима се ослонио на сунцем загрејани 
зид, запалио цигарету, стишавајући узбуђење које сам осећао као 
да ми леђа врелина женске коже пали.

Одозго, из птичје перспективе, река, пруга, ждрела тунела 
и мостови личили су ми на макете или цртанку на којој су деца, 
разнобојним фломастерима, све то наивно исцртала. На другој 
страни, у варошком пољу, овде-онде, повијене и усамљене људске 
прилике копале су по њивама. 

У даљини, наспрам тврђаве, високо, на падини Ропаља, 
старац се са стадом полако  пео ка врху. 

Пушио сам склопљених капака засењен пријатном топлином 
поподневног сунца и пустио машти на вољу. Видим како са свих 
страна Мезије, Тракије и Дакије хрле масе људи, дижу колибе од 
прућа, копају земунице, чисте и за становање опремају доступне 
пећине у широком луку око камене громаде. Мајданџије ваде 
камене блокове, клесачи их у мање комаде разбијају и према 
нацртима и упутствима надзорника клешу. Бунарџије копају 
многобројне бунаре, грнчари глину копају и ситне, водом натапају, 
босим ногама газе по њој и у тесто месе. Сазрело блато стављају на 
грнчарске точкове и многобројне, једнаке цеви вештим прстима 
из блата извлаче. Циглари глином дрвене калупе пуне, дечаци их 
на очишћена гувна у редове полажу, празне калупе мајсторима 
доносе па се с пуним опет ка гувну трчећи враћају. Дрвосече 
огромна букова стабла обарају, цепају их и крате, возари их до 
ћумурџија одвозе, ови их у купасте гомиле слажу, блатом облепљују 
и у ложишта ватру потпаљују. Купасте трмке водом прскају водећи 
рачуна да се сва дрва истовремено у жар разгоре. Видим како жар 
водом поливају и обавијени облацима паре, грабуљама ћумур 
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развлаче, да се на летњем сунцу добро осуши. 
За то време, просушене цигле циглари слажу у 

банкете, ређајући ред цигала, слој ћумура у остављене канале, 
па опет ред цигала и ћумура. Озидане банкете облепљују блатом, 
потпаљују ћумур и зидају нове док се цигла у завршеним банкетима 
данима пече. Кречари на сличан начин креч пеку, пескари песак из 
Тимока ваде и кроз сита просејавају. Носачи у сепетима песак до 
градилишта износе, дрводеље и тесари тешу греде за скеле, носаче 
и подупираче, патоснице и кровове зграда. Ковачи непрекидно 
оштре и клепају пијуке, будаке, лопате, шпице, секире, кланфе, 
клинове и ексере. Поткивачи поткивају коње војницима кохорти и 
надзорнику градње који на коњу непрестано јури од једне до друге 
групе мајстора, надзирући све и свакога. Видим девојке водоноше 
како с мешинама и крчазима иду од радника до радника, дају им 
воду и с празним се посудама до бунара и извора враћају. Хлебари 
месе овсене, ражене и јечмене хлебове не гасећи никад фуруне. 
Касапи кољу стару рогату марву, јунад, овце, козе и пернату живину. 
Кувари у великим глиненим грнетима готове јела, да би сав тај 
људски мравињак нахранили. Легионари обезбеђују градилиште, 
доводе нове робове, ноћу их чувају, о реду и миру се у насеобини 
старају. Робови и сељаци копају канале од изворишта до цистерне, 
полажу у њих водоводне цеви, а воскари и катранџије их врелим 
воском и катраном заптивају. Видим и пројектанта Есферлика 
како терен премерава и са плановима на пергаменту, урађено 
контролише и с нацртима пореди. Све то видим, и осећам мирисе 
кречне паре и врућег малтера како ми се у ноздрве и плућа увлачи.

„Бам, банг, бам, банг“, чујем метално брујање црквених 
звона.

Мора да сам, уморан, задремао док сам затворених очију 
пушио. Крај пружене руке, на тлу, догорела  цигарета. Звук звона 
која су ме тргла из сна био је тако стваран и јасан као да сам уз 
сам црквени звоник наслоњен седео. Још су ми у ушима брујала и 
одзвањала. Устајем и гледам около. Само обриси у траву и шибље 
ураслих темеља ко зна кад срушене цркве на падини наспрам 
тврђаве. Тишина и сунце које уморно клеца ка врху Ропаља. 
Гледам у кулу с које се сронио малтер по мојим леђима. Чинило 



76

ми се да његов етерични  мирис још увек 
у ноздрвама осећам. Мирис малтера или 
мирис Ramonda serbice, жутозелене биљке 
изникле и процветале у пукотини стене крај 
кулиног темеља. Не могу да верујем да је 
нисам запазио пре него што сам крај куле сео. Збуњен, обазирем 
се не бих ли још коју видео. Уоколо, све што је кроз пукотине 
стеновитог тла некада с муком проклијало и изникло, сасушено је 
и мртво. Отела се само  Ramonda serbica! 

Рамонда  сербика – ендемична вишегодишња зељаста биљка 
из фамилије Gesneriaceae; лишће им је при дну стабла сажето 
у розету, са обе стране обрасло жућкастим или белим длакама, 
стабло безлисно, маљаво жљездовито, а завршава се са два до 
пет  цветова без приперака; круница левкаста или тањираста, 
бледоплава или затвореноплава. Има особину да, пресована, 
или више година сува, кад се накваси, поново оживи и процвета. 
Рамонда, симбол живота, симбол победе живота.

На Есферлику Рамонда сербика, сунце на заласку, ја и тајац.

Сутра ћу у Гамзиград.

Стамен Миловановић, 78 година

просветни радник у пензији 

Ниш
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Најбоља прича о путовању по Србији: 2. место 

НОСТАЛГИЈА

Људи путују да нешто виде, чују, науче...

Укључим телевизор са намером да нешто погледам из спорта, 
јер је толико спортских догађаја да човек не зна шта би најпре 
погледао. И прво што се појави на екрану из студија БК у гро плану: 
„Носталгија“. Ту се зауставим.

Пролазе слике на ТВ екрану филмском брзином, све мени добро 
познате. Чак драге, јер ми оживљавају успомене. Гледам аутобус 
пун туриста како се пробија кањоном реке Јерме и граби ка 
манастиру Поганово. Појављују се кратки тунели испод стена кроз 
које се пробија аутобус – тик уз саму реку Јерму. И ево, насред 
реке – острвце, а на њему манастир Поганово. Женски. Лепота 
над лепотама.

За тренутак ми оживеше успомене када сам са групом 
планинара аутобусом пролазио овим истим путем, често 
пролазећи испод стена, посматрао са десне стране бистру 
реку која својом блиставошћу очарава. Појављује се ливада 
и на њој манастир. Божанствене лепоте. Обишао сам многе 
манастире, али нигде нисам видео лепше и очуваније фреске 
него што су у овом манастиру.

Ту је и крај пута. За аутобус, а и иначе. Одатле се даље може само 
пешице козјим стазама. а план групе планинара био је да обиђе и 
бању Звонце на недалеком брду надморске висине шест стотина 
метара у који се може доћи само назад до Пирота, па аутобусом 
преко Бабушнице. Одлучили смо се – пешице, па шта бог да, али 
с једином шансом – кроз напуштени тунел уске железничке пруге. 
Пробијали смо се кроз мрачни тунел, уз помоћ батеријских лампи, 
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с вировима и блатом често до колена. Али, 
успели смо. Појавило се светло на крају 
тунела. Излазимо полумокри и блатњави. 
Сви радосни, одушевљени, срећни. Пред нама 
је, на прекрасној ливади, леп хотел. Окружен цветним 
ливадама и обасјан сунчевим зрацима који се прикрадају иза 
планинских врхова. Пуца од милине! То је бања Звонце коју смо 
зацртали у плану нашег путовања. 

У близини хотела је извор топле воде од 28 степени. Кажу да лечи 
катаракту у осамдесет одсто случајева. Поглед диван, пуца на све 
стране. Посматрамо малтене пола бугарске територије. Дивили 
смо се бањи на брду и уживали у њеним лепотама. У хотелу смо 
преспавали, а ујутру опрали очи водом са извора. Филмском 
брзином прелети ми сећање на незаборавну планинарску туру.

Како се мења слика на ТВ екрану, тако се мења и расположење 
у мојој души. Наилази слика бање Звонце. Гледам страву и ужас. 
У души – туга. Кров хотела виси. На прозорима, уместо стакла – 
паучина. Лелуја на поветарцу. Врата разваљена. Око хотела – 
коров. Стазе урасле. Гледам и доживљавам – бол и тугу. 

Моја сећања на тај излет планинара и бању Звонце иду испред 
слика на ТВ екрану. 

На моју срећу, појављује се слика Жагубице и планине Ртањ. Какве 
лепоте! О Ртњу се могу написати стотине прича јер је то загонетна 
планина: по настанку, изгледу, клими, природним појавама, 
дивним стазама и посебном реликту – ртањском чају. 

Не бих ја никада нешто написао о овој планинарској тури да нисам 
видео слике на ТВ које су ме вратиле уназад двадесетак и више 
година и оживеле успомене.

Моју тугу ублажиле су нове слике на ТВ екрану. Појављује се слика 
Овчар Бање и вијугаве реке Западне Мораве која раздваја Овчар 
и Каблар и ту се зауставим. То је наша Света Гора са манастирима: 
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Тројице, Преображење, Благовештење, 
Сретење, Св. Никоље, Вазнесење, Јовање, 

Успење... С богатом историјом. Све сам их обишао. Присетих се 
речи старешине једног манастира: 

„Потресан споменик из турског доба представља пећина Кађевица 
– редак доказ турског вандализма и насиља да збеговима српске 
раје. За време Хаџипроданове буне, у Пожешкој нахији, Турци 
су открили збег Срба, ставили сламу и грање на улаз пећине и 
запалили. Тако су се у пећини сви угушили.“

У Овчар Бањи је и планинарски дом Планинарског друштва 
„Железничар“ чији сам члан. Често сам одлазио са групом 
планинара на Овчар и Каблар. Спавали смо у планинарском дому. 
Увек смо обишли по неколико манастира и слушали историјске 
приче од стране старешине манастира. Тако сам сазнао да су 
Немци 1941. године бомбардовали ове манастире. Слушам речи 
старешине манастира: „Знали су да се ту чува историја српског 
народа и хтели су да је униште.“ Узима црквену књигу нагорелих 
корица од немачких бомби и показује нам је. „Верна историја 
српског народа су црквене књиге.“ Отвара књигу и показује нам 
на маргини странице запис црвеним мастилом руком дописан: 
„Дана 4. августа 1804. године удаде се ћерка домаћина НН из 
села Марковца за сина домаћина села Дучаловићи (следи име и 
презиме)“. То су историјске чињенице. Нису Немци бомбардовали 
ове мало познате манастире случајно.

Занесен сећањима на Овчар Бању, слика на ТВ екрану се 
променила. Посматрам Златибор са врховима Торник и Чигота, 
са којих сам често посматрао црвене кровове усамљених кућа 
и засеока, стада говеда у слободној испаши, па језеро и дивне 
хотеле, викендице... Пребацује се слика на Тару и њене лепоте: 
хотел Оморика, Пасуљарске ливаде, дечије одмаралиште... 
Хоћу све то да погледам изблиза, да се подсетим на уживање у 
природним лепотама Србије, а на екрану – кањон Дрине, вештачко 
језеро, па Вишеград са „На Дрини ћупријом“... Следи слика Мачве 
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и планине Цер, па планинарски дом у коме 
сам често преспавао, увек обишао манастир 
Радовашнице и у планини јестиве гљиве 
брао; село Текериш с познатим спомеником 
изгинулим војницима српске војске у Првом светском 
рату; иде слика Гучево, Мачков камен, Тршић и родна кућа Вука 
Караџића, манастир Троноша...

Тако за пола сата пропутовах пола Источне и пола Западне Србије, 
оживех успомене са ових путовања, нагледах се природних лепота 
над лепотама: чух жубор многих извора и река, хук ветрова; смех 
и радост планинара; осетих студен јутарње магле, присетих се 
пробијања кроз дубоке снежне наносе уз речне кањоне; дружења 
и песме у планинарским домовима; многих пријатеља...

Будимир Станковић, 93 године

војни службеник у пензији 

Београд
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Најбоља прича о путовању по Србији: 3. место 

 
НИЗ ТАМИШ

 
 Пољубац у уста. Било ми је шест-седам година кад сам 
доживео то сасвим необично искуство. Стигао сам са родитељима, 
сестром и ујаком у госте код тетке, мамине сестре, кад нам је 
теча добродошлицу пожелео пољупцем у уста. Мушко, женско, 
без разлике. Чврст загрљај и кратак, троструки цмок, цмок, цмок 
право у уста...

То је прво на шта помислим кад се помене село Јаша Томић. 
Село на самој граници са Румунијом. Село које прво поздрави 
Тамиш на уласку у нашу земљу, реци која своје путовање почиње 
у Карпатима у Румунији, и после око 350 километара, завршава 
уливши се у Дунав код Панчева. Управо одатле овој лењој 
равничарској реци се придружујем и ја не бих ли после 120 
километара поздравио моћни Дунав. 

Враћају ми се слике посета Јаши Томић или Модошу, како 
се раније звало ово место којим доминира, витким готским 
звоником, католичка црква Узнесења блажене Дјевице Марије. 
Недалеко одатле, налази се православни храм Св. Николе, нешто 
мањих димензија, који као да се склања у сенку околног високог 
дрвећа. Пре II светског рата, овде је, поред Срба, живео знатан број 
Немаца и нешто Мађара. Исељавањем Немаца и колонизацијом, 
ситуација се променила... 

Моја сећања су у фрагментима и почињу од раног 
детињства. Сећам се шетње до мотела који је пар стотина метара 
од границе, „Вита-сока“ којим сам се сладио док ми је знатно 
старији брат од тетке, руком показивао румунско село чије су се 
куће јасно виделе на непун километар... Чудио сам се кад сам 
видео да теча сече резанце за супу, али он је то најбоље радио. 
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Боље од редуше, каже тетка, извештио се 
док је секао дуван који су сами узгајали, а 
он је суве листове ситно сецкао и завијао у 
савршене цигарете, а онда уживао дубоко 
увлачећи димове које је пуштао кроз нос као 
неки змај из дечијих бајки... 

Онда, кад сам већ био момчић, швигарац, сећам се пијане 
ноћи које сам са новостеченим пријатељима, вршњацима из села, 
провео у пекари. Пили смо поред пекарске пећи и са некаквог 
раздрнданог грамофона слушали Хендрикса, чекајући да мајстор 
го до појаса, опасан белом кецељом, из фуруне извади прве 
миришљаве хлебове и тепсију у којој су се крчкали на колутове 
исечен кромпир и комади кобасице...

 Сећам се потресних слика које сам гледао на телевизији 2005. 
године, за време страшне поплаве која је задесила ово лепо село.

*

Воз је успорио. Погледао сам напоље и, између металних 
стубова моста који су промицали у равномерном ритму, угледао 
мутно-зелену воду Тамиша. Дим локомотиве, чији мирис не можете 
заборавити и који и сад осећам у ноздрвама, у праменовима је 
улазио кроз отворен прозор вагона. Пред рампом испред моста, 
стајали су бициклиста, фића и запрега. Недуго затим, воз се уз 
шкрипу зауставио. Кондуктер је пролазећи кроз вагоне узвикивао: 

„Орловат стајалиште! Преседање за Нови Сад. Орловат 
стајалиште, преседање за Нови Сад!“

На перону испред не баш велике станичне зграде, тискали су се 
људи и жене са пртљагом у рукама спремајући се да се укрцају у воз,  
и неколицина домаћих, који су испраћали или дочекивали путнике. 

„Да погодим: Ти си Стојанкин, а ти Живин син?“, обратио се 
са осмехом мени и брату од ујака, наш даљни рођак и чврсто нам 
стисне једном па другом руку. 
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„Видео сам вас последњи пут кад сте 
били оволицки“, настави показујући руком у 

висини кука. 

„Па, како су укућани?“, и не чекајући одговор, загрли нас и 
повуче са перона.

„Ајде, да се не задржавамо, ће да се убруси супа.“

Стигли смо баш на време. Поседали смо испод великог дуда 
за сто застрт белим столњаком од дамаста. Супа се пушила.

„Овакав дуд, али још већи, у дворишту је Уроша Предића. 
Кућа је срушена, али дуд је остао. Сутра вас водим у цркву да 
видите иконе које је насликао наш Урош“, не без поноса рече 
домаћин и наспе нам по ракију. Ручак је прошао по устаљеном 
реду. Супа, ринфлајш, печење, салата. Све то је заливано 
обиљем домаћег вина. Читав наш дводневни боравак, јер не 
може краће да буде, сеоска је слава, мени ујак, а брату стриц, 
наш домаћин Стева је брижљиво организовао. После ручка, 
фудбалска утакмица, онда кратак одмор, вечера, па одлазак 
на игранку („Свира оркестар, ови чупавци“, каже уја Стева, „А 
после тога да ме потражите под шатру“). 

Тај одлазак под шатру је био фаталан. Гужва је. Мноштво 
свечано обучених људи, насмејаних, добро расположених, 
наручују песме, препиру се око тога коме ће да свира музика. 
Певаљка пева, најављује: 

„Само за весело друштво…“

 Хармоникаши окићени хиљадаркама развлаче своје 
инструменте, пешкирима отиру зној са лица. Уја Стева устаје од 
стола и говори нешто певаљки, виче јој на уво. Она клима главом 
и са разгласа се зачује: 

„Само за Стеву, сестрића и синовца!“ Тура туру стиже. Небо 
бледи. Свануло је. 
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„Фајронт!“, најављује певаљка, 
уморни конобари преврћу столице.

„Ааа, не!“, виче уја Стева, „Настављамо 
код мене.“ Идемо загрљени, полако уназад, 
а музика нас прати. Бећарци. Повремено застајемо, подижемо 
руке, подврискујемо, звиждимо… 

„Бог те убио, Стево! Зар није доста!“, говори ујна Јулка, али 
ипак поставља сто и износи ладну прасетину и парадајз салату…

Наравно, тог дана нисмо видели иконе Уроша Предића у 
орловатској цркви. Спавали смо безбрижним сном праведника од 
подне до сутра ујутро.

*

„Биће и чорбе, а и печене рибе. А бога ми, преостаће и за 
замрзивач.“, тако је говорио наш домаћин, паор, а од детињства, 
како сам каже - рибар, чика Мирко. 

„Јако сам вол’о воду. Копам кукуруз цео дан, а стално 
мислим на чамац и рибу. Али, само од тога није могло да се живи. 
Тамиш је мала река. У’вати се доста рибе, не могу да кажем, али 
не сваки пут. Зато сам мор’о да радим и земљу, ал’ зими кад нема 
паоршага, весло у руке, па на воду!“, наставио је монолог, док 
му на доњој усни, као неким чудом, стоји залепљена цигарета, 
„завијотка“ која је више угашена него што се дими, тако да је сваки 
час пали заклањајући шакама пламен упаљача „бензинца“.

Чика Мирко је рођак мом другу, и отуд ето нас тројице у 
чамцу. Златоје и ја потежемо из флаше меку ракију дудињару (то 
се данас ретко нађе) и нуткамо чика Мирка, који не вадећи из уста 
цигарету пијуцне по мало, да се загреје, каже, стално осматрајући 
троугласта уста кеце. 

„Риба ти је, брајко мој, најздравија ‘рана. Од рибе се нико 
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није шлогир’о. Кад је реш печена, прсте да 
полижеш.“ Тако говорећи, притера чун до обале 

и уз мало наше неспретне помоћи, извуче и испразни кецу у чамац. 
Било је занимљив човек чика Мирко и зато смо, не прекидајући 
га, са интересовањем слушали његову причу и касније док је 
нагорелим штапом џарао ватру испод котлића. 

„А је л знате ви да је наш Михајло Пупин иш’о једно време 
код вас у Црепају у школу? Заједно са оним Урошом Предићем из 
Орловата. Оним сликаром. Чит’о сам, а и слушам ове научнике, 
академике, дођу ту код нас у Идвор на те конференције, па причају.“

И тако, развезе чика Мирко причу о Михајлу Пупину док се у 
котлићу крчкала рибља чорба, а на „тањирачи“ цврчала деверика, 
бабушка и повелике „потковице“ шарана.

*

Панчево. Пењем се уз камене степенице излизане корацима 
многих генерација ђака панчевачке гимназије. Моја генерација 
била је сто друга. Тишина. Кроз затворена врата, из учионица, чују 
се пригушени гласови професора, предавача и понегде ромор 
ученика. Нека врата се отворише и запљусну ме смех и весео 
разговор. Следећег тренутка се на врху степеница појави група 
младих људи чудно обучених. Испред свих, био је плећат момак 
који је нешто живо објашњавао ситном, сувоњавом младићу са 
наочарима. Да ли сањам, или ми се привиђа? Преда мном су били 
Михајло Пупин и Урош Предић, који су пре стотинак година били 
ученици ове гимназије. Утисак је био толико снажан, да је џабе 
било касније објашњење да су то били костимирани глумци који 
су учествовали у снимању кратког играног филма „Михајло Пупин 
поново у Банату“. И касније, у чамцу којим смо се одвезли мој друг 
Јовица и ја до ушћа Тамиша у Дунав, нисам могао да се ослободим 
утиска да сам срео Пупина и Уроша Предића чије име гимназија 
носи од 1958. године.

Душан Генц, 63 године, Црепаја



 
Категорија:

НАЈБОЉА ПРИЧА 
О ПУТОВАЊУ 

У ИНОСТРАНСТВО
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Најбоља прича о путовању у иностранство:  
1. место

 
ПУТ У НЕПОЗНАТО

ЈУГОИСТОЧНА ТУРСКА И СЕВЕРОЗАПАДНИ ИРАН

Не знам зашто, мислио сам да никада нећу стићи у Трабзон 
(некадашњи грчки Трапезунт). Некако је по страни, а био ми је 
интригантан, привлачан, нешто ме је вукло. Али, преварио сам се, 
стигао сам и тамо.

Град лежи уз Црно море које је овде сасвим никакво, 
потпуно непривлачно, сивкасто. У хотелу нема чак ни пива, ово је 
унутрашњост, врло правоверна, конзервативна средина.

А онда полако откривам. Овде је рођен Сулејман 
Величанствени, његова родна кућа је уређена, испред паркић у 
цвећу и споменик. У близини, још један великан, Синан Мимар, 
најчувенији османски архитекта и његова биста. А онда још и Аја 
Софија! Чудите се? У доба Новог Рима, кога данас зовемо Византија, 
постојале су најмање четири-пет цркава тог назива. Најчувенија, у 
Константинопољу и још једна, мања, једна у данашњој Бурси и ова 
у Трапезунту! И једна у Никеји. Црква је врло лепа, одржана.

После овећег главног трга, иде дуга пешачка трговачка 
улица. Разна роба, оријентални зачини свих боја и дивних мириса, 
продавнице свих врста, гужва, гурају и колица са робом, ђевреци, 
шарене бонбоне, има и људи одевених традиционално.

Према Грузији, у високим брдима, гаји се чај који је и стигао 
у ове крајеве из суседства, из околине Батумија. Чај је далеко 
најпопуларнији напитак свуда у Турској у шта сам се уверио још, 
сада далеке 1964. године, када сам први пут био у овој земљи. 
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Тако је и данас. Плантаже квалитетног чаја на 
све стране.

Идемо да видимо и чувени грчки манастир Сумела, далеко 
у високим неприступачним планинама, који је остао усамљен, 
када су Грци морали да напусте ове крајеве 1923. године. Планине 
су обрасле густом зимзеленом шумом. Уским путем стижемо, 
а видели смо га још издалека. Изграђен је у полупећини, са 
прелепим фрескама, у неколико простора који се смењују, све на 
ивици литице. Очито је да су га Турци оскрнавили, али исто тако, 
да сада схватају туристички значај и потенцијал, па су нешто мало 
и уредили. У нама остаје траг велике духовности и лепоте овог 
изузетног места.

(Ако можда не знате, између Солуна и Касторије, избегли 
Грци су изградили нови, истоимени манастир, Неа Сумела. Уложили 
су много, оставља изузетан утисак, а у њему се чува и једна од 
најстаријих икона на свету, коју је урадио Свети Лука! Малих је 
димензија, скоро потпуно поцрнела, потамнела, вероватно од 
силних свећа. Стално је препуно ходочасника.)

А онда смо, врло неудобним превозом, по високим 
планинским превојима, преко 2000 метара, шумама, маглама и 
облацима, стигли до Ерзерума. У граду постоји познати универзитет, 
пуно је младих, затим стара тврђава, а изнад града је скијашки 
центар са неколико хотела.

У шетњи, видимо да пред највећом џамијом, свима деле 
сендвиче и сокове! Наравно, ушли смо и унутра. Наишли смо у 
време помена Тургуту Озалу, под чудним околностима преминулом, 
једном од ранијих председника владе Турске. Ако кажем да је био 
Курд и да они тврде да је зато био и отрован, о томе сам све рекао.

Међутим, има још неупоредиво значајнијих ствари. Наиме, 
налазим се, у ствари, у некадашњој западној Јерменији, где после 
1915. године и геноцида над овим древним народом, нема више 
Јермена. Тада је, страшно, према неким проценама, страдало 
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преко милион и по људи!!! Још 2000. године, 
у јерменској четврти у Јерусалиму, купио сам 
мапу ових крајева са тачним бројем страдалих 
из сваког појединачног великог места. Они нису 
физички ликвидирани, него су, по свему судећи, 
Курди, на турски миг, натерали све домаће 
становништво у пустиње Ирака и Сирије, без воде и хране!!! А 
Курди су се спустили у подручја у којима никада нису били. Да ли 
ово однекуд звучи познато?

Курда има преко 25 милиона, једини су велики народ који 
нема своју државу, њихов највећи град је Дијарбакир у Турској. Имају 
свој посебан језик који је неразумљив Турцима и свима другима, 
а живе и у Сирији, Ираку и Ирану. Већински су муслимани, сунити, 
али они у Ирану су шиити! Тамо их је око осам-девет милиона. 
Носе специфичне панталоне, широке, позади, тур до половине 
натколеница, „потурлије“. И још нешто, мало познато. Они играју 
једну своју, специфичну игру, а неки су је давно пренели и у САД. 
Тамо се та игра зове бејзбол!!! Заиста невероватно. Уосталом, и 
поло је из Ирана!

Идемо даље, и још даље, стижемо до језера Ван. 
Претпостављам, никад чули. Ни ја, док нисам дошао. Кад оно, 
језеро величине Скадарског, ако не и веће, и још алкално (горко)! 
Нисам знао да тако нешто уопште постоји. Наизглед, као свако 
друго, вода делује плавичасто па га чак зову и „море“. Постоји и 
бродска линија, град Ван – Татван од једно 30-так миља. Међутим, 
у језеру нема никаквог живота! Само на ушћима више речица које 
се уливају, има врло кржљавих рибица. Купање, плаже, као било 
где, једино, били смо док су околна брда носила снежне капе. 

Пловимо бродом до острва Ахтамар, око сат пловидбе, 
релативно близу обале, а на њој нема ничега, голо. А на малом 
острву, прелепа јерменска Патријаршијска црква, некада духовно 
средиште целе Јерменије. Да ли у нашу част, на све стране цвета 
бадем! И ова црква је била напуштена, опљачкана, запуштена, али 
је и даље величанствена, вредна сваког труда да се до ње дође. 
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Сада је колико-толико уређено, Јермена нема 
нити иког да је стално ту.

Ако сте мислили да је Тамара руско име, варате се, то је 
јерменско име. Некада је на острву живела лепа кћи високог 
великодостојника, тог имена. Неки заљубљени младић је покушао 
да доплива са обале, али је од силног умора када је коначно 
стигао, само изустио:“Ах, Тамара“. И преминуо. Отуда је и данас 
име, Ахтамар!

Ово подручје је и врло трусно. Нису ретки јаки земљитреси. 
Пре око 30 година је био последњи такав и град још увек није ни 
близу да буде потпуно опорављен. Ипак, успели смо да видимо 
оно најважније, што је био проблем, јер се и становништво доста 
раселило. А то најважније је: мачка из Вана!!! Повећа маца, када 
се коти, увек има пет мачића, а једно од пет увек има разнобојне 
очи! И јако воли да се купа!!! Иако су ретке, видели смо једну белу 
код златара (наравно, подразумевало се да ћемо и пазарити) и 
једну у слободи, неодређене боје, како управо излази из озбиљног 
потока, после купања!

На око 30 километара од Вана, обишли смо планински гребен, 
дужине пар стотина метара, у великој котлини, са само једним 
блажим приступом. А на њему, остаци краљевске палате и других 
делова града где је некада столовао краљ краљевства Урарте! 
Врло занимљиво, а посебно то, што је после деценија ископавања 
и истраживања на том локалитету, данас највећи стручњак, некада 
полуписмени младић из околног села, сада у дубоким годинама. А 
истраживали су многи. Урарте је било велико и моћно краљевство, 
имали су и своје писмо, данас делимично растумачено. Они су 
опстајали, а њихов језик је био најраширенији на целом Блиском 
и Средњем Истоку! Када су дошли Римљани, по проценама, нешто 
мало пре доба Исуса, области су дали име Арменија, тј. касније из 
тога је настало, Јерменија! Они су и први народ који је прихватио 
хришчанство као државну религију, 301 године после Христа, 
донео га је Свети Тадеј.
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На Блиском истоку, када је реч о трговини, 
кажу и ово, не знам да ли сте чули:

 Четири Грка = два Јеврејина, два Јеврејина 
= један Јерменин!

Одатле, северозападно, преко планина, 
све више вулканског порекла, свуда окамењена лава, одједном, 
видим Арарат!!! Сам врх, Масис, скоро је непрекидно у облацима 
са својих 5.137 метара. Нижи, Сис, налази се на 3.930 метара.

Пут се пробија и пење, широке серпентине, стрмине... 
Турско-иранска граница! Пртљаг напоље, па полако узбрдо, „само“ 
око километар! Па формалности, па ничији простор пар стотина 
метара, па формалности (уз чуђење: Ко су ови?!), па још која 
стотина метара, па некакав превоз за даље. 

Иран. Курди су и са ове стране, раштркана разбијена ретка 
села по огромним голим планинама. Обилазимо Црну цркву. 
Јерменска, лепа, јако стара, напуштена, недалеко одатле - торови 
са стоком.

 А затим, уз дивну реку Арас (митски Араx), километрима. 
По боји, као да је Дрина, али около голети, па тако све до далеког 
Каспијског мора. И још, све време је погранична река, широка око 
50 метара! Пролазимо поред Азербејџанске енклаве са главним 
градом Нахичеваном (одакле потиче породица председника 
Азербејџана), па Јерменија, па Нагорно-Карабах, па опет 
Азербејџан. Компликовано?

На једном месту, препреке, војници у чуду! Молим, туристи?! 
Прошли смо. Гледамо другу обалу. Напуштена пруга из совјетског 
доба, сада бесмислена, испарцелисана политиком.

Стижемо у прелепи, усамљени, јерменски манастир Светог 
Стефана, све возећи се уз Арас. Надалеко, нигде нема било каквог 
насеља. Манастир је дивно украшен, црква као и она на Ахтамару, 
сва од светлог беличастог камена. Вероватно је и лепша споља 
него изнутра. За детаље, требало би јако много објашњења.  
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Ни овде нема сталних монаха. Ипак, у пар 
наврата годишње, одржава се богослужење.

Јермени у Ирану живе слободно, највише у одавде далеком 
Исфахану, куда их је својевремено одвео шах Абас, као врсне 
занатлије. Тамо имају своје сјајне цркве које сам посетио шест-
седам година раније. Имају и ретку привилегију да за своје потребе 
производе вино, док за све остале важи изузетно ригорозна 
прохибиција. Једном ме је локални водич, кад је нашао прилику, 
издвојио на страну: „Ако сме нешто да ме пита?“. Туризам му је 
била додатна зарада, иначе је био инжењер пољопривреде, стар 
42 године. Која је разлика између пива, вина и вискија?

Био је у потпуном шоку када сам му објаснио колико разних 
врста у ове три групе постоји. Он је мислио да их свеукупно има 
три! Такође, имају сопствени календар. По њему и мом познанику, 
раскол у исламу се десио тек пре нешто више од 400 година, иако 
је, по нашем рачунању, био пре хиљаду и више година! Тако да, 
око неких датума нисмо успели да се разумемо.

У сваком случају, политички односи Иран - Јерменија су 
добри уз нешто мало трговине.

Сада, касније, били смо и у шиитској џамији, у време празника. 
Мушкарци и жене одвојено. Унутра, блиставо и запрепашћујуће за 
онога ко није већ искусио како то изгледа. Иначе, није безазлено 
чак ни посматрати, све мора бити веома дискретно. У верском 
заносу све је могуће, довољан је погрешан поглед или корак или 
прегласна реч, о смеху да и не говорим. У овој, иначе сјајној земљи, 
жене не смеју ни да играју!

Видели смо још много тога, али се издваја светилиште, које 
је у веома дугом периоду од око 2600 година пре Христа па до 

њега, било најважније на целом Блиском и Средњем истоку, иако 
је практично било на ободу ових подручја! То је храм бога Митре. 
Својевремено, зна се да га је посетио и Александар Македонски.

Оно је истовремено било храм воде, ватре, ветра и земље! 
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То је високо брдо, у планинама, а на врху мања 
висораван, на средини језеро, пречника око 
80 метара, из кога на две стране истичу жустри 
потоци уз буку и испаравање. Северно уз 
језеро су остаци високих зидова храма ветра, а 
југоисточно нижи зидови и места где су некада стотинама година 
непрекидно гореле велике ватре, ако се не варам, три таква места 
у том делу. Језеро је у ствари врело, измерена дубина преко 120 
метара!!! Немогуће је ронити доле због силине надирања воде. То 
није успело ни Герингу који је, по личном фиреровом наређењу, 
долазио овамо да нађе материјалне доказе на дну језера који би 
поткрепили сулуду теорију о надљудима и пореклу више расе! 
Мислим да је надморска висина светилишта негде око 1.300 
метара, процењујем то по јаком ветру и озбиљној хладноћи.

Најбоље окрепљење после хладних планина, била је алва у 
Табризу у многобројним дивним и великим посластичарницама. 
Међутим, она од писташа (пистаћа), зелена, на пијаци, одсечена 
од великог „ваљка“, сигурно је најбоља на свету.

Били смо и у Занђину, па на Каспијском мору, а онда отишли 
у Азербејџан. Све у свему, 4.000 километара којекавим превозом, 
5.000 километара авионом, сваку ноћ у другом кревету, уз врло 
рано устајање, 16 дана. Вредело је.

Стеван Буковић,  67 година 

лекар специјалиста 

Београд

 



95

Најбоља прича о путовању у иностранство:  
2. место

ДОСАЊАН САН 

„Мајко, идемо у Перу!“, написао ми је старији син док смо 
четовали. Било је пролеће 2010. године, а мени 59 лета. Озарена, 
потом у шоку и неверици. Не знадох како да му одговорим. Он 
наставља: 

„Ја из Денвера летим за Лиму, тамо ћемо се срести, а онда 
пут Куска и Мачуа“. Целу организацију путовања је преузео на 
себе. Мени је остало да резервишем авио-карту и да радим на 
својој кондицији.

Досањах у моменту сан који сам сневала деценијама. Перу 
доживљавах на посебан начин. Беше ми мистичан као и његов 
народ; увек сам бесомучно трагала за причама о тој далекој земљи. 
Читала Љосу кад год се појавио његов роман на српском језику. 
Перу ме опчинио. Читала путопис у наставцима који је објављиван 
у дневним новинама „Дневник“. Жудња да га видим, доживим, 
беше неутажена. Своју срећу и усхићење не знадох обуздати. 
Сазнање да ћу видети Перу дошло је изнебуха.

Наредне месеце посветих темељној припреми у сваком 
погледу. Сачиних спискове неопходних активности, пописах 
ствари које ћу понети... Сваки дан брзим ходом маршрута: 
Петроварадинска тврђава, променада крај Дунава, Жежељев 
(железнички) мост, Београдски кеј... Радост ме носила сваким 
даном и месецом све силније. 

Често сам размишљала колики је домет мојих могућности 
да се упустим у овако јединствену, непоновљиву авантуру. 
Одлазак у далеку непознату земљу, отискивање у ризично 
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искушавање тела надморским висинама и преко 
четирихиљадеметара. Студирам мапу, гледам 
Анде-Кордиљере, путању куда ћемо пешачити 
до Мачу Пикчуа - мој сан. Толико дуго сам га 
прижељкивала, чезнула, а сада имам могућност 
да га видим, да камен Инка опипам својим рукама. 

Заплаках се  у једном моменту, присетих се супруговог 
обећања да ће ме једнога дана водити у „моју земљу снова“. Сада 
када није више међу живима, тихо шапућем да крећем на далеки 
пут, да га утешим за неиспуњено обећање.

Авио-карта је купљена. Београд – Рим - Сао Пауло - 
Лима. Треба да стигнем у перуанску престоницу, таман да се 
сретнем са сином да видимо спектакуларну смену страже пред 
Председничком палатом. 

Примам вакцину против жуте грознице у „Батуту“ у Београду. 
Друге нису на списку као обавезне за улазак у земљу. 

Пакујем повећи ранац; нисам у стању да предвидим шта ми 
је све неопходно за овај одлазак у непознато. 

Здрава сам, тако сам барем мислила, иако су око мене 
коментарисали да нисам при здравој памети. Окрећем повећи 
глобус - лево-десно па опет назад, закључујем колико је далеко 
и колико простора треба прелетети. Прикупљам са интернета 
безброј информација о актуелним догађајима у Перуу, о људима, о 
њиховим обичајима и о детаљима, наизглед безначајним. Научих 
речи химне чију мелодију сам често певушила. 

Инке, повратак у не тако далеку прошлост, али ипак мало 
познату у нашој средини. Благодарна сам америчком истраживачу 
Бигаму који је посветио свој живот трагању за Мачу Пикчуом и утро 
пут за наредни век туристима - знатижељницима - авантуристима. 
Наша рута Стаза Инка - четрдесет и нешто километара, 
наговештавала је велика узбуђења.
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Које патике ће одолети каменим степе- 
ницама и стазама, која одећа ће бити лагодна 

за дуга пешачења? Питања, непознанице, загонетке, нижу се све 
чешће како се приближава дан поласка. 

Коначно, у септембру, (код нас јесен, у Перуу пролеће) 
растадох се од моје родне груде. „Сребрна крила“ винула су се 
високо да бих летела изнад мени непознатих предела. Посрећило 
ми се - Све време лета, беше ведро, лет је текао мирно без 
турбуленција. Пратим путању аероплана на монитору испред свога 
седишта: Средоземно море, руб Африке, Атлантик, обала Бразила и 
слетање у Сао Пауло. Стижем у последњем тренутку за преседање 
у авион за Лиму. Не допуштају мени и још једном путнику да се 
укрцамо. Гледам авион како полеће и остајем очајна. 

Успевам да подесим мобилни на мрежу Бразила. Јављам 
сину у Лими да ћу, вероватно, доћи другим послеподневним летом. 
Међутим, све креће наопако; бива ми украден мобилни телефон, 
остајем у неверици. Губим везу са сином, следећи авион за Лиму је 
пребукиран, конзулат у Бразилији не ради јер је викенд... Остајем 
на аеродрому не знајући шта даље да чиним. Чувам пасош да и он 
не буде украден. 

Долази ми трећа ноћ без сна. Код куће нисам уснила због 
узбуђења пред пут, у току дванаесточасовног лета од Рима нисам 
ни тренула, само сам зурила кроз прозор авиона. 

Другог дана тумарања по аеродрому „Гварулос“, на 
разгласу ме службеник полиције обавештава да се јавим на излаз 
за Лиму и добијам информацију да ми је син обезбедио лет за 
Лиму наредног дана. Још једна ноћ на аеродрому подсетила ме 
је на филм „Терминал“. Каква судбина, када си заробљен под 
чудним околностима!

Отупела од умора, од бесаних ноћи, препустила сам се 
потпуној празнини свести. Нестаде радост и занос овог великог 
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путовања. Тонула сам од премора и спорог 
протицања времена. 

Опет беспрекорно добар лет наредног 
дана у цик зоре, овога пута попреко, изнад 
Јужне Америке, правац Лима! Аеродром „Чавез“ 
- срећа, трчим у сусрет сину, сузе се сливају, врисак узбуђења се 
проломио у маси путника. 

Мој сусрет са Лимом - величанствен! Тапкам ногама по тлу, 
смешкам се пролазницима, удишем необичан ваздух - биће да он 
стиже са Пацифика.  

Сутрадан, летимо за Куско одакле наша дванаесточлана 
група треба да крене на четвородневно пешачење. Куско - на 
надморској висини преко три хиљаде метара, одузима ми дах. 
Необичним ритмом дишем, чудан ми је осећај. Не слутим да је то 
због надморске висине, због разређеног ваздуха, када се појављује 
висинска болест. 

Куско ми остаде још по нечему у незабораву. Ту ми је син 
саопштио да ћу постати бака. Ову вест му је јавио млађи брат у 
време док ме је чекао у Лими.

Припреме за маратонско узбудљиво пешачење теку под 
надзором искусног водича Хозеа. Пијемо чај од коке (мате де кока) 
носимо воду и минималну количину хране.

Почетак пешачења је монотон – равно, нигде успона. 
Пешачимо једним делом уз обалу узбуркане и хучне Урубамбе. 
Следи причање Хозеа о историји Перууа, о Инкама, о овој стази до 
Вечног града. Ту негде поред нас, имагинацијом се појављују Инке, 
управо овим путем су ходиле према Мачуу. 

Залазимо у подножје Анда које је на знатно нижи надморској 
висини од Куска. Наговештаји прашуме су очигледни. Бива мање 
светла, звуци су нам потпуно непознати, невидљиве животиње се 
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оглашавају са свих страна. 

Ужитак природе непоновљив је. Дисање на моменте 
бива теже, како путања иде на веће висине. Очи упијају сваки 
кутак тајновитих шума које су у повојима набујалих маховина и 
висећих лијана. 

Пролеће у Андима, у прашуми дарује задивљујуће призоре. 
Прва ноћ под звезданим небом. Високо изнад нас звезде; 
цела група од премора брзо тоне у сан. Не дозвољавам себи да 
пропустим посебан доживљај који пружа овај крајолик у дубоку 
ноћ. Замишљеним мередовом купим звезде са неба које нам се 
примакло на овој висини. Блистају непозната ми сазвежђа, каква 
не постоје на нашем небу. На превоју „Мртва жена“ из даљине се 
указује жена у лежећем положају по чему је превој и добио назив. 
Плаши нас његова висина јер је преко четрихиљаде метара н.в, 
успоравамо ход, Хозе нас соколи звуцима мелодије Кондоровог 
лета коју је одсвирао на перуанском пану. Обуздавамо нежељене 
реакције организма на овој висини уз помоћ кока листа који нам 
Хозе умотава и стављамо га подно унутрашњости образа. То нам је 
спас за кисеоник и за сузбијање вртоглавице, зујања ушију...

Нови дан, још напорније пешачење, пењање, спуштање, 
провлачење кроз чудне тунеле у огромним стенама, стрепња на 
козјим стазама, поглед у суноврат са високих литица, џиновско 
дрвеће, као чудни прикази постају нам немо друштво. 

Чудо од природе, чудо од народа Инка који су искушавали 
своје способности и управо овуда грабили ка Вечном граду - Мачуу! 

Четири дана пешачења нахранише ми душу, толико да 
осетих силну потребу да преточим све на хартију, да сликом и 
речију дочарам свима лепоте овога дела Перууа. У свитање петог 
дана, у колони крећемо у завршницу. Кажу да је ограничен број 
туриста за улазак у Мачуу. Улази група по група. 

Везују ми очи, син ме води до узвишења и до Сунчевих 



100

врата одакле се неслућено лепо приказао Мачу 
Пикчу. Чудновата енергија, или нешто друго, 
приковало ме за једну тачку док сам зурила 
доле у грађевине Мачуа. То ли је био мој сан? 
Зар сам успела да дођем до њега и да ме 
прихвате невидљиве Инке у овој тајновитој прекрасној грађевини? 
Спуштамо се, задивљени улазимо у комплекс Мачуа. Све већ знам 
о његовој градњи, о намени, реконструкцији, конзервацији... Све 
ми је познато а опет чудновато. Рукама додирујем сваки камен, 
погледом милујем огромне камене блокове , дивим се лепоти која 
се приказала у пуном сјају на пролећном сунцу. Син се задовољно 
смешка и храбри ме: „Мајко, ето твој Перу и Мачу је пред тобом!“.

Илона Паунић, 67 година,

дипл. правник у  пензији

Нови Сад
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Најбоља прича о путовању у иностранство:  
3. место

 
AМСТЕРДАМ, АМСТЕРДАМ

Овако је почело...

*

Карте за авион су већ биле резервисане. Он ми је са љубављу 
поклонио речник најчешћих јапанских речи. Врло практично. И 
неупотребљиво. Да ли би ме ико разумео?! Сумњам. 

Али то не можеш да знаш када имаш само 27 година. И много 
желиш да одеш у Јапан. Одложили су лет. Први пут. 

I

А догодило се ово...

Од свих земаља у Европи, највише сам желела да видим 
Холандију. Просто не знате зашто желите да одете у неку земљу. 
Прво читате о њој, гледате је на разгледницама, филму, замишљате, 
али не верујете да је баш све тако. Све је баш тако.  

Канали на чијим обалама мирно и опуштено седе пецароши, 
читаве породице. Шарене црно-беле неговане краве пасу траву, 
чудеснозелене боје. У позадини, ветрењаче. Праве. Раде. Крила 
се окрећу. Мало даље, непрегледно поље жутих и црвених лала. 
Пејзаж као сишао са ренесансних слика и мотива порцуланских 
сервиса и шољица за белу кафу. Лепота сама себи довољна. А 
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ништа фасцинантно. Само мир, спокој, уређеност 
и нека топлина у свему томе. 

  II

Путовање је било студијско. Стручне 
природе. Подразумевало је обилазак неколико градилишта 
мостова. Било је довољно и то једно. Зашто мора да је све 
другачије!? 

На градилишту уредно поређана грађа, сортирана по 
дебљини и дужини. Нигде ниједног ексера или шрафа на путу. 
Барака уредна, лепа и чиста. На столу послужење: тањири са 
уредно поређаним коцкицама жутог сира у које су забодене мале 
папирне заставице, холандске и наше. 

Помислиш све је то форма. Ми смо ти који су топли, срдачни. 
Нико као ми. Били су и они, и топли, и срдачни. Предусретљиви да 
нам све покажу. И није било формално – било је дивно. 

        III

Да ли људи живе у лађама? ДА! 

Да ли су те лађе (стари бродови и реморкери) лепо уређене 
и сређене? ДА!

Да ли су људи на њима срећни? ДА!

Да ли су такав начин живота сами одабрали? ДА.

Лађе, офарбане, чисте. Куће. На њима баште, цвеће. Суши 
се веш. Живе људи и рађају се деца. Играју се на њима као да око 
њих није вода. 

То није обична вода. То је Амстел. Њихова Сава, њихов 
Дунав и Тиса. 
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     IV

Туристички бродић на спрат. Горе смо на палуби,  дан сунчан. 
Небо азурноплаво. Бродић клизи каналом кроз Амстердам. 
Помислим: још недостаје само онај мост у Арлу, па да се нађемо 
на Ван Гоговој слици, и ено га... Исти такав мост, исто се подиже да 
пропусти лађе и бродове.

Лепо каже Јаворка – на моје питање: „Имаш ли неостварених 
жеља?“  

„Да, да путујем.“

„ Где? У Аустралију.“

„ Зашто?“

 „Желим тамо да путујем, а ТО што доживиш је једино што 
ти НИКО и НИКАДА не може одузети“. А Јаворка је из Сурдулице и 
добро зна о чему прича.  

Тај бродић који клизи Амстелом, азурно небо, мост као у 
Арлу – тог „Ван Гога“ – ми нико никада не може одузети.

V

Помислите да у тим кућама не живи нико. Да су уз канале 
поређане тек тако, да би послужиле као декор. Једна је жута, друга 
црвена, зелена, плава... 

А живе људи. Живе чак и у оној која је широка само мало 
више од два метра. Високе, узане, украшене, удешене. Ја мислим 
да се праве важне. 

VI

У часописима за уређење куће из тих 80-тих година 
представљене су и културе становања Европљана. Холандске су 
увек у први план истицале уређење прозора. Прозор – обичан. 
Велика, широка стакла. На њему завеса. Али, гле, тек до половине 
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прозора, сва од чипке. Све у сврху лепих 
декоративних детаља. Испод завесе, на дасци 
прозора – свећњаци, или вазе по две, највише 
три, симетрично поређане.

Мислила сам да је то само у њиховим 
часописима, не, стварно је и на њиховим прозорима.  Гледа ли то 
ико? И гледа, и види. 

У двориштима неке чудне округле сушилице за веш, као 
дворишне ветрењаче. Трава подшишана. Можда тако мора. Али 
лепо је. И деца која се играју.

VII

Када сам се колебала, иако сам имала јаку жељу да видим 
Холандију, јер су деца била мала, имала сам једну велику подршку.

За сва ова лепа сећања „која ми нико никада не може 
одузети“ – како каже Јаворка, захвална сам једној дивној жени 
– које више нема међу нама, мојој свекрви која ме је охрабрила 
рекавши: „Само ти, снајка, иди, а ја ћу чувати децу“. 

Прошло је од тада неколико деценија, а слика Ван Гогове 
Холандије није ни мало избледела. 

*

А овако се завршило...

Лет за Јапан је отказан и други пут. Тада сам помислила да је 
то неки лош знак. Одустала сам. Следећи пут су отпутовали у Јапан 
– без мене. Кажу да је било незаборавно. Е, то су ми одузели. 

Али ОН и ја смо још увек заједно.

Слободанка Стаменковић, 74 године

грађевински техничар 

Београд
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Најбоља путописна песма: 1.место

СОЛУНСКИ  НОКТУРНО

Плес светлости по хотелском плафону,
испијам кафу на цветном балкону.

Загасита срма уличних лампи
расута по столу, разбацаној штампи.

Гледам, слушам, осећам и знам:
Чипка вечерње измаглице 

и јави и сну прекрива лице.
Док удишем Солун, жудњама се трујем,

окован фотељом седећи путујем...
Он тоне у ноћ бучно, полагано,

а буди се и мрмори пијаца Медијано.
И док неминовно у летњу ноћ тоне, 
са  звоника белих тихо звона звоне.
Из препуних башти хотела, кафића

звекети тањира, кашика и пића.
У морском заливу љуљкају се звезде
а спутани једрењаци сада у сну језде.

Од аутопута тутње камиони, са аеродрома грме авиони,
поред старих, нови, градски аксиоми...

У сваком солунском рукаву чучи понеки трик...
Сребрном руком Месец милује Зејтинлик.
С Кајмакчаланског гробља силази тишина,

шапатом разлива звездана прашина.
На Зејтинлик гробљу стогодишњака нема 

тамо  српска душа, вечно ће да снева...

Момчило Јаничић Момос, 67 година

дипл. филолог, Инђија
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Најбоља путописна песма: 2. место

СВАКОДНЕВЉЕ У ТОПЛИЦИ
/ПУТОПИСНИ ТРАГ ХАИКУ ПЕСНИКА/

 
Исто је брдо

скоро је исти пут — 
али ја сам стар

*** 

Пун месец -
сенке као у сну

у подножју шуме

***
Јутро на селу - 

сјај росе на детeлини          
и дуге уши зеца

***
            

Мајско зеленило
мрак чини још гушћим  -

сев муње у даљини

***

Гробље предака –
мој повратак већина

не примећује

***

Звонар је 
одавно пустио уже – 

сад брда звоне 

***

Свака кап росе 
душа драгог предака – 

јутро сећања 
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***

Умор ме стиже — 
бистре се испод ораха

давне успомене

***

Жута стрњишта — 
једно јато птица слети

друго узлети

***

Одоше облаци — 
дуга и чисто небо    

мелем за око

***

Окраћали дани
згуснули ноћ и зебњу-   

старац  у осами

***

Вештина руке — 
брус муњевито клизи

по сечиву косе

***

Белину снега
старица прекри пепелом -

лете варнице

***

На хоризонту
сутон се обзнањује —    

птице у прелету

***

Ноћ лагано
зори уступа место -      

први петлови
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        ***

Тужне очи псa -
пo  целом телу 

ожиљци живота

***      
      

Небо и земља
у страсном пољупцу -

јутро пуно магле

***

Воз пролази
две козе све више

затежу ужад
                             

*** 

Месечина -
загрлиле се сенке

дуда и ораха
                            

***

Пут ме води
крај оронулих страћара –

руже ипак миришу
                                        

***

О грану шљиве
обешена кошуља –

човек у хладу

*** 

Засечена лубеница
сама се даље дели –

слатко пуцкетање
                       

*** 

Пролећни лахор
учинио своје – свуда

радост цветања
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        ***

           Птичји лет
     нестаје у обзорју –       
        сунце залази

            ***

Море белине –
вишње у пуном цвату

пољима Топлице

***

Пијанац у пратњи -
верни пас позлаћен

месечином

***

После сахране
живима и црни облаци

…ипак далеко

***

Досадни ћук 
начиње ноћну тишину –

мину псовка

***

Црвени звончићи
нуде се крај пута –

зреле вишње
***

Месечев лук –
предивно светлуца

дубок снег

***

Каква тихост –
крила слепог миша            

буку праве

***
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     Летњи пљусак –
киша у разговору са

кровом од лима       

***
Жабе крекећу 

све гласније – старац
помиње кишу

***
Одоше облаци –

дуга и чисто небо    
мелем за око

*** 
Чекам да змија

било куда отпузи –       
стаза у шуми

*** 
Ловци ћутљиви –

у ранчевима им само
уловљен мрак

*** 
Дечак би трн

да остави – трн не пушта
рукав дечака

 
*** 

 
Напуштена кућа –

у дворишту јорговани
још увек цветају

*** 
Рано пролеће –

набујала река чисти
људски  немар 

 Душан Мијајловић Адски, 65 година
песник

Ниш
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Најбоља путописна песма 3. место

     ИЗЛЕТ  

Једног тмурног дана, још у рану зору,

Пошли смо на излет, чак на Фрушку гору.

Кренули смо лепо, ал’убрзо стали

И шта се дешава дуго нисмо знале.

После дужег чекања и још мало приче,

Добили смо воду, чаше и сендвиче

И кренусмо даље, преко равног Срема,

Неко гласно прича а понеко дрема...

Аутобус стари а нема му мане,

Сем што лепо вози па одједном стане,

Мотор се угаси и неће да ради,

Возач мора да чека да се он охлади.

Докле ћемо стићи, забринути сви,

А треба обићи манастира три...

Не стигосно на планину, диван сремски брег,

Ал’видесмо Крушедол, Врдник, Гргетег.

Добили смо ручак у сали Врдника,
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Чорба, кромпир пире, шницла повелика...

После доброг ручка, сокове нам дају,

Онда стижу колачи, и кафа на крају.

Дође исти аутобус а проблеми стари,

Опет лепо крене а после се поквари,

Близу смо, код дома, ноге су нам тешке,

Сад остатак пута мораћемо пешке.

Мени беше лепо, можда неком није,

Видели смо и чули део историје.

Петар Петровић, 81 година
 ВKВ металостругар

станар Дома пензионера Вождовац
Београд
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  НАША  СРБИЈА

                       Србијо  наша, земља  си  дивна,
У  теби  срећно  живе  сви  људи,
И  као  мајка, кад  децу  прима,

Све  нас  привијаш  на  своје  груди.

Домовина  ти  сада  си  наша,
У  теби  места  за  сваког  има,
Ако  те  неко  искрено  жели,

Срце  га  твоје  радосно  прима.

Сву  твоју  љубав  коју  нам  пружаш,
Не  може  ништа  да  је  замени,
Јер  ти  све  оне  које  страдају,

Дозиваш  тихо:  „Дођите  к мени“.

Остани  таква,  све  док  постојиш,
На  немирном  и  старом  Балкану,

Прихвати  оне  без  домовине,
Излечи  сваку  болну  им  рану.

Постоје  земље,  богате,  веће,
Можда  је  лепо  живет  у њима,

Ниједна  нема  велико  срце,
Као  што  наша  Србија  има.

 
Ана Хорват, 83 године

ГЦ Панчево



117

НАШЕ ПУТОВАЊЕ НА СРЕБРНО ЈЕЗЕРО

мај 2016. године

„Не могу више да организујем наше ескурзије, и ја сам стара, 
и ја сам са искуством малигне болести која као и све седмоглаве 
аждаје и даље прети вирећи из своје пећине. Ви и не знате колики 
је то посао - за тридесетак људи исходовати ваучере Министарства 
туризма, измолити политичаре у локалној заједници за донацију 
око плаћања превоза... Не могу више да се носим са одговорношћу 
за одабир места боравка, смештаја, квалитета превоза... А тек 
избор хране како би се сви осећали безбедно, па још да слушам 
како се за ту цену могло и боље, да сигурно имам и ја неку корист, 
можда бесплатни смештај за себе, можда и два.“

(Да нема какву корист не би то ни радила - долазе до 
мене, слабе, оптужујући коментари пре, за време и неколико 
дана после путовања, у мојој глави се умножавају и појачавају 
не дозвољавајући ми да полетим и додирнем небо одмах, већ 
тек после неколико месеци па потом и сваки пут, када пожелим, 
ношена крилима сећања на доживљено .)

„Можда неко млађи да се прихвати?“  

У „Здравци“, нашем простору за састанке, дружења  и 
предавања у Сомбору, тајац. Нико ни на столици да се помери. 
Покушавам да прочитам са лица присутних бар какав знак. Само 
ме докторица, председница Друштва за борбу против рака, 
пренеражено гледа. Да ли уопште желе на заједничко путовање, 
можда им је лепше са ближњима, можда им је свеједно? Можда 
ме само властити его, жељан доказивања и похвала, присиљава на 
ову активност - мисли ми протичу главом.
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„А ја сам већ испланирала, договорила хемио- 
терапије са мојим онкологом, да могу почетком 
јула на ескурзију, тако сам се радовала“, проговори 
Снежана, млађа жена са периком од плаве косе. 
Бледа, плавоока чланица Друштва из Бачког Брега.

Обузе ме стид, страшан стид. Ко сам ја да вређам ове људе 
својом слабошћу, да ухваћени ехо властитих недоумица претварам 
у њихове речи и мучим сада и њих и себе?

„Опростите, молим вас“, гледам их молећиво, згрожена 
властитим речима.

„У реду је све, идемо на Сребрно језеро“, прекидам нагло 
неугодну тишину сигурним гласом, и поново, као и увек, постајем 
за њих, смирена, савесна и весела особа, њихова Министарка 
туризма и записничарка заједничких дана проведених у сталном, 
испољеном или потиснутом, страху од болести и патње који она 
доноси. 

За свако наше путовање, а ово је пето, бирала сам смештај 
по неком, само мени приказаном, знаку на фотографији са сајта. 
Овај пут је име виле „Мило“, одлучило. Када се објекат тако 
зове, мора бити пријатан боравак у њему. Разнобојне заставице, 
украс изнад улаза, још један добар знак. И ми смо припадници 
различитих народности, религија, занимања, година, зближени 
истом жељом - да победимо болест, да упозоримо на њу друге, 
да својим искуством помогнемо, да пруженом руком разбијемо 
оклоп свачије самоће. Са нама су и они који су годинама бринули 
о болесним члановима породице и сада, навикнути да поклањају 
своју пажњу и добре жеље другима, деле наше, понекад, врло 
напорне дане.

После пређених 105 километара од Београда и око 30 
километара до Пожаревца, по веома топлом времену, наш аутобус 
се приближава одредишту. Мало сам разочарана крајоликом, 
кукурузна поља ме исувише подсећају на Војводину а понеки 
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врбов шумарак и прецветала зова поред цесте 
и канала опет на мој Апатин и његове дунавске 

обале. Језеро се још и не слути. 

А онда, одједном, провлачећи се између грана дрвећа, 
стижемо испред виле. Дочекује нас млада, лепа жена, главна 
домаћица Златица. Она ће нам дане проведене на највећем и 
можда најлепшем језеру у Србији, учинити својом љубазношћу 
још пријатнијим. Изненађени комфором виле, дознајемо да смо 
ми прва већа група која борави у овом новом објекту. Задовољна 
сам и што је напољу широки плато, простор за планиране јутарње 
вежбе и вечерња предавања, књижевне вечери, дружења.

После одмора, меком травнатом стазом, кроз хладовину 
багремове шуме, стижемо до језера. Утонуло у своје зелене, травом 
обрасле обале, проматра нас кроз спуштене косе врба. Преко воде, 
у даљини, плаве се обриси Карпата. Језеро је настало 1971. године 
и оно је заправо дунавски рукавац преграђен са две бране, дуг 
14 километара и широк 300 метара, просечне дубине осам-девет 
метара а највеће 13 метара. Ручамо на тераси ресторана, с погледом 
на воду која се лено љуљушкала на топлом поветарцу са Карпата, 
узнемиравана једино игром многобројних купача, углавном деце. 
Обилан ручак није сметао најхрабријима да се и сами освеже у 
угодно топлој води језера. Увече, док је велика црвена лопта брзо 
нестајала иза брежуљака, опчињено смо гледали игру милиона 
ситних капљица која је давала беличаст одсјај целој површини 
језера и заувек својим драгоценим, сребрним нитима везивала 
наше душе међусобно а и за овај чаробан крајолик. А овде је тих 
пет дана све и било чаробно - љубазност и предусретљивост људи 
понајвише. 

Домаћин виле, који ради у Аустрији, нам поклања излет 
до златоносног Пека и села Десине. Из аутобуса разгледамо 
Велико Градиште и широки Дунав по коме се на сунцу пене, 
ударају о многобројне, укотвљене шлепере и певају, велики 
таласи. Центар града, а после и пространа дворишта сеоских 
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кућа, препуни су ружа које својим мирисом милују 
наше широм отворене носнице. Фотографишемо се 
у селу Царевац поред бисте Властимира Павловића 
Царевца, виолинског виртуза и композитора, 
предратног адвоката кога је љубав према музици одвела у 
Београд и поставила на место шефа Народног оркестра Радио 
Београда. После вожње плавичастом цестом између брежуљака 
и кроз малена браничевска села, стижемо до зеленог корита 
речице Пек. Храбро прелазимо, држећи се за руке, преко 
дрвеног висећег моста и спуштамо се на њене шљунковите 
обале. Радосно вадимо из њених недара малене облутке у 
којима светлуца златна жица. Бранко улази у воду све до изнад 
колена и непрекидно ме кори што у Апатину нисам најавила 
могућност посете златоносној лепотици како би он осмислио и 
направио справу за испирање драгоцених честица злата. 

Пек извире у подножју Црног Врха, а улива се у Дунав 
код Великог Градишта после 124 километара тока. Одвајкада је 
област у долини Пека важила за предео богат златом. Интензивна 
експлоатација злата из речних наноса почела је доласком Римљана 
у ове крајеве - посебно у периоду владавине цара Хадријана (II век 
н.е). После ослобађања од Турака, експлоатација злата обновљена 
је крајем XIX века у време Краљевине Србије, а затим и у Краљевини 
Југославији. У ту сврху, коришћени су специјални багери за вађење 
златоносног песка. Највећи багер постављен је 1934. године у селу 
Нересница, у близини Кучева. По величини, био је други у свету, 
одмах иза багера британског краља у Индији. Према доступним 
архивским подацима, овај багер је из Пека вадио између 25 и 32 
килограма чистог злата месечно и радио је све до 1955. године.  
У другој половини XX века, због веће продуктивности, прешло 
се на добијање злата индустријском прерадом руде бакра, док 
је експлоатација испирањем златоносног речног песка потпуно 
замрла. Данас само неколицина старијих људи познају стари, 
традиционални начин испирања злата, који се у суштини заснива 
на вештом коришћењу једноставне дрвене посуде зване испитак. 
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Испирањем помоћу воде, у испитку се раздваја 
крупан материјал од ситног и постепено избацују 

лакши, мање вредни минерали и метали, да би на крају остало 
чисто злато или платина. 

Поневши за успомену по који каменчић, за који смо због 
његове шаре жутог сјаја веровали да садржи злато, продужили 
смо до села Десине где смо обишли стару и нову цркву и седећи у 
хладовини порте чули чињенице и легенде из историје овог дела 
Браничевског округа од надахнутог свештеника. 

Мени се највише свидела прича о староримском војном 
логору и граду из I века Виминацијуму, археолошком налазишту 
у близини Старог Костолца, 12 километара од Пожаревца. Он је 
постојао до VII века када су га, након претходног пустошења Гота 
и Хуна у V веку, а после обнове једног његовог дела, потпуно 
разорили Авари. Био је један од најзначајнијих легијских логора 
на Дунаву и главни град римске провинције Горње Малезије која 
је обухватала највећи део Србије, северну Македонију и део 
северозападне Бугарске. 

Причао нам је о пронађеним фрескама из периода рађања 
хришћанске религије. До сада су откопане 24 осликане гробнице у 
којима су и боје још увек очуване. Ово фреско-сликарство у коме 
су се, једне поред других, нашле слике са животињама јарких 
боја карактеристичне за паганство, те оне са Небеским јахачем и 
Христовим монограмом, показало је и на који начин се паганство 
преображавало у хришћанство. Сазнала сам и о симболици рајске 
птице пауна, честог мотива на овим сликама, а то је бесмртност и 
вечни живот кроз Христа.

Обогаћени сазнањем о богатој историји овог краја и 
начином живота у њему, успавани задовољством и умором, 
мирисним ваздухом око нас, брзо смо заспали те ноћи. Славица, 
професор енглеског језика у пензији, нам је, као и на осталим 
нашим путовањима, свако јутро показивала лагане јога вежбе 
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које смо сви радили уз неизбежно стењање, веселе 
доскочице и смех. Пола сата доброг дисања на тек 
пробуђеном, младом сунцу. Многи од нас су, рано 
ујутро, у праскозорје, бициклом обилазили росом 
умивене обале. Милица је, као и увек, у свом песничком заносу, 
огрнута великим шалом, лутала кроз измаглицу од кондензоване 
водене паре и још косих сунчаних зрака, лебдећи, сигурна сам, и 
изнад саме површине језера, несвесна свог физичког тела. Хелена, 
директорка школе из Руског Крстура, осамљивала се у својим 
дугим шетњама, лечећи се тако потребном тишином, а Бранка, 
Славујка, Гордана, Марица и Слађана су освајале стазу поред 
језера која је водила до Великог Градишта, претпоследњег дана 
награђене обиласком интересантног града. Наш добри Бранко 
је ревносно, као што је и приликом излазака и улазака у аутобус 
свакој жени пружао руку за помоћ, свако јутро, куцајући на врата 
соба, нудио уз буђење, своју домаћу, личку ракију. Спавалице су 
и после  вежби медитирале на цветним балконима уз шољу црне 
каве. Пре и после ручка, купали смо се у топлој води. Неке жене 
су први пут после операција обукле купаће костиме и запливале 
бодрећи се међусобно. Стид због ожиљака од операција, кеса 
са стомом, ампутираних дојки, пелена и перика, оставили смо 
код куће. Колико смеха, лепих прича, олакшавајућих исповести. 
Колико наде у боље властито здравље, у више мира и међусобног 
разумевања у својим породицама, комшилуку и на радном месту, 
наде да ће млађи, пре него што их болест опомене, схватити и 
прихватити здраве начине живота и праве вредности. Мобилни 
телефони су утихнули. Ми смо слушали целодневну музику птица 
у шумама око виле и језера.

У озвезданим, модрим вечерима, заогрнути лаганим 
џемперима као и нашим заносима, слушали смо о значају јачања 
свесности, моралног живљења, милосрђа, и надасве безусловне 
љубави за јачање имунолошког система, главног оружја против 
сваке болести. Слушали смо песме и приче литерарних стваралаца 
међу нама. Осећајући благодети сунца, пливања, вежби, кретања, 
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дружења и сталног смеха, обећали смо једни 
другима да ћемо у наше, лошим навикама и често 

непотребним бригама и страховима оптерећене животе, и код куће 
пустити више светлости, радости и лепоте. Жене из околних кућа 
и пријатељице наше домаћице Златице су нас частиле колачима, 
из захвалности што су са нама делиле вечерња догађања, наше 
искуствене приче и савете докторице, онколога.

Гледајући и слушајући сваки дан Љиљу и њену борбу са 
тешком болешћу, Вилсоновом болешћу, која јој је угрозила 
кретање, вид и говор, постидили смо се властитог кукавичлука. 
Ова храбра пензионисана лекарка из Цеља из инвалидских колица, 
целу једну вечер, нас је забављала пројектујући на зиду текстове 
шала, надахњујуће фотографије из биљног и животињског света 
које је сама, у својим дугим данима, сакупила и припремила.

За право узбуђење које нас је све пробудило из летаргије 
настале од врућине и уживања, побринула се Матилда. А ко би 
други? Ујутро смо приметили да је нема на вежби као ни њене 
цимерице Виде. Обе су старије од 80 година. Матилда, сићушна 
дечија васпитачица, ратно сириоче, још увек у свом стану, у коме 
живи одувек сама, чува и кува супице и пудинге свој комшијској  
деци. На ескурзијама спава са Видом, тихом, сталоженом женом, 
службеницом у пензији из Сомбора. Једино Види не сметају 
Матилдине активне, бесане ноћи. Очи ми се овлаже од нежности 
када их видим како се стално у шетњи држе за руке пружајући 
ослонац једна другој. Докторица је укључила аларм када се нису 
појавиле на доручку а провером је установљено да нису у соби. 
Поделили смо се у групе и кренули у потрагу. Најмаштовитији од 
нас су већ  видели како се некакво чудовиште слично оном из 
шкотског Лох Неса сваке зоре помаља из лебдеће магле изнад 
воде и односи неопрезне.

„Зато сам ја рекао мојој Мари да не иде рано у шетњу и 
не прилази води“, одговара Бранко убеђен да је сигурније сунце 
дочекати испред виле са чашицом ракије на столу него у природи. 
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Гласно смо их дозивали и што је време више одмицало 
били све хитрији. А онда зачусмо:

„Нашли смо их!“

На путељку, иза грма од дивљих купина, појави се Вида 
водећи за руку Матилду у белом памучном оделу са исто таквим 
шеширићем и увек савршеном паж фризуром на глави, и с ћебетом 
у ташни.

“Наша неваљала девојчица је спавала на дрвеном молу 
изнад језера а Вида је чувала“, каже још увек љута председница 
зајапурена од трчања.

”Тако сам лепо спавала“, каже, не схватајући чему сва та 
наша гужва, безвременска Матилда.  

Док ово пишем, лака дрхтавица узрокована навалом 
похрањених емоција рођених на овом путовању не дозвољава ми 
да престанем. Остала је детаљније неописана посета Вининацијуму, 
у коме смо, поред остатака римског амфитеатра, терми, откопаних 
14.000 гробница и добро очуваног скелета мамута Вике, старог 
око милион година, видели и новоизграђени, нестварно лепи 
објекат, мултидисциплинарни научно-истраживачки центар 
Домус-Сциентарум са кабинетима, библиотеком, атријумом са 
велелепним подним мозаиком са Христовим монограмом какав 
је у сну видео и цар Константин уочи победе, у пресудној  бици 
над Максенцијем. Поставши император целог Римског царства, 
Константин проглашава хришћанство његовом званичном 
религијом. Христов монограм или Лаборум, састоји се од слова из 
грчког алфабета и Христовог имена X (хи) и Р (ро) написаних тако 
да подсећају на пастирски штап и крст. На мозаику, у средишњем 
атријуму, у круг, као симболу вечности, додата су и слова грчког 
алфабета алфа и омега означавајући да је Христ почетак и крај 
свега, и за нас једини Спасилац света.

Били смо поносни и задовољни што је археолошко налазише 
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Виминацијум, прави бисер прошлости, 
садашњости и будућности Источне Србије и 

светске археологије и поред бројних страних понуда, остао у 
власништву Републике Србије која ће, вероватно, и даље издвајати 
средства за нова истраживања обзиром да је из земље откопано 
тек три одсто од старог римског логора и града.

Завршавам овај путопис потпуно сигурна да доживљаји са 
наших ескурзија спадају у највише духовне поклоне које човек 
може да добије у свом животу а који су вишеструко вредни сваког 
напора које сви заједно уложимо у њихову припрему.

Снежана Богдановић није доживела наше путовање на 
Златар, 2017. године.

Биљана Бенић, 62 године

дипл. инжењер технологије

Апатин
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    ПРВО КАМПОВАЊЕ У ГРЧКОЈ

Раних осамдесетих година прошлог века, муж Боба и ја смо 
одлучили да постанемо кампери. Наручили смо највећу Адријину 
камп-приколицу. У међувремену, резервисали смо место преко 
глумца Миће Татића, који је био преседник Удружења кампера, у 
грчком Кастл кампу код места Платамон. Требало је да кренемо 
на пут првог јула. Увек смо летовали у јулу да бисмо имали два 
дана више, а то су били празници Дан борца и Дан устанка Србије, 
четвртог и седмог јула.

Све је било спремно за пут, али никако да нам јаве да 
дођемо по приколицу. Ухватила ме је паника. Обратила сам се 
„Београдској хроници“ и водитељки Милици Лучић Чавић. Истог 
дана је објављен прилог под насловом „Летовање уз телефон“. На 
срећу, то су чули и људи из Адрије. Назвали су нас, извинили се 
због кашњења и позвали у њихово београдско представништво. 
Понуђена нам је приколица луксузно опремљена намењена 
немачком тржишту.

Уживали смо спремајући се за летовање дуго месец дана. 
Баба Ђуђа нам је напунила корпе са воћем и јајима. Деда Вујица 
је припремио шунку и сланине. Било је ту свега: пасуља, конзерви, 
уља, соли, шећера, брашна, посуђа, постељине, одеће, боца 
плина... У приколици је било четири велике полице и свако од нас 
је имао свој простор за веш, одећу, обућу...

Кренули смо у рану зору. Син Бата је негодовао што му није 
дозвољено да буде у приколици за време путовања. Имао је десет 
година, а ћерка Цица једанаест. Плашила сам се путовања. Муж је 
био добар возач, али смо на пут кренули у новој лади, а приколица 
је за нас била нешто непознато. Срећом, све је добро прошло.
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На грчкој граници смо син и ја отишли у 
тоалет, а тата и ћерка су брзо прешли границу. 

Када смо угледали нашу приколицу на грчкој територији, Бата је 
одахнуо са олакшањем. Тихо ми је рекао:

„Деда ми је дао 10 марака и ја их држим у џепу. Бојао сам се 
да ми их не нађу цариници.“

Ухватила сам га за руку и потрчали смо насмејани. Муж ме је 
упитао чему се смејемо. Рекла сам:

„Бата је добро прошао са дединим маркама.“

„Сине, можда је требало да их пријавиш на граници. Да 
су те цариници ухватили, не би било добро“, тобоже озбиљно је 
говорио Боба.

„У реду, тата, други пут ћу пријавити новац“, смиреније је 
одговорио Бата.

Путовање од границе до кампа је било пријатно. Дуж путева, 
са обе стране налазили су се лијандери беле и розе боје, које је 
сунце немилосрдно обасјавало. Певали смо „Пошли смо у Африку 
да садимо паприку“ и друге дечије песме.

Ускоро сам угледала тврђаву која је доминирала околином. У 
непосредној близини се налазио наш камп назван по тврђави. Камп 
је личио на утврђени дворац. На улазу смо показали резервацију и 
лична документа. Улазили смо у круг кампа и дивили се прелепим 
приколицама из целог света. Биле су смештене испод разгранатог 
дрвећа, а около приколица је засађено цвеће. Продавница свих 
врста је било на претек. Стазе су биле уређене и водиле до Егејског 
мора. Маштовите таверне, из којих је допирала чаробна грчка 
музика, красиле су морску обалу.

Наше место се налазило испод огромног дрвета, на самој 
обали. Приколицу са тендом и аутомобил смо сместили у дебелу 
хладовину. Боба и деца су обукли купаће и отишли на плажу 
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која је била удаљена од приколице десетак метара. 
Распремала сам ствари и стављала све на своје место. 

Коначно, и ја сам обукла дводелни купаћи 
костим и упутила се ка плажи. Застала сам када 
сам угледала децу и мужа у води. Срце ми је задрхтало од среће, 
преда мном је био згодан мушкарац у друштву љупке златокосе 
девојчице и немирног дечачића. Деца су знала да пливају, скакала 
у воду, прскала оца, а он се као љутио. 

„Ево маме!“, викнуо је мој муж.

Постепено сам се квасила и пливала десетак минута. 
Уживала сам у топлој, провидној тиркизној води кроз коју су се 
преламали сунчеви зраци. Протезала сам се на врелој каменитој 
плажи и гледала облаке.

Редовно сам кувала ручак за моје гладнице. Једног дана 
сам приставила пасуљ. Тада нисам имала експрес лонац, а пасуљ 
је, ваљда, био од пре две-три године. Пасуљ се кувао, а никако 
да омекша. У нашој близини се налазила приколица француске 
регистрације. Францускиња је дошла са плаже много касније од 
мене. Извадила је из фрижидера припрељене паниране шницле 
и кромпир-пире из кесице. За час је испржила месо и направила 
прилог са некаквом салатом. Ручали су у тањирима које је након 
употребе бацила. Убрзо су напустили приколицу и вратили се на 
плажу.

И даље сам седела крај шпорета. Да скратим време, отишла 
сам до оближње пиљарнице да купим лишће зелени. Није га било, 
јер Грци користе само корен, али не и лишће. После више од три 
сата, пасуљ са шунком је био скуван. Моји су ручали на брзину, 
а ја сам склањала, прала судове и завидела Францускињи на 
практичности.

Често сам за доручак правила квашенице, то је оно – хлеб 
у јаја. Исечем целу векну хлеба, разбијем неколико јаја и додам 
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млеко. Преко пута наше, налазила се приколица 
неких Немаца. Печем ја квашенице, па их 

намажем пекмезом од кајсија. Комшиница Немица је гледала шта 
радим. Пришла нам је, извинила се ако смета и рекла:

„Лепо је што испечете толико шницли, али зашто их мажете 
пекмезом?“

Позвали смо је да нам се придружи. Понудили смо је 
квашеницама, а она се насмејала и у сласт их појела. Мој муж ју је 
упитао да ли би желела да проба нашу домаћу ракију.

„Ја, ја, шнапс!“

Испила је чашицу ракије, па још неколико... Шта да кажем, 
била нам је редовна гошћа.

Договорили смо се да један дан проведемо у Солуну. 
Напустили смо приколицу после доручка. Нисмо бринули да ће 
нешто нестати јер је камп био добро чуван, а на сваких неколико 
метара се налазио наоружани стражар.

У предивном Солуну смо уживали. Чинили смо све што 
су деца желела. Ручали смо у једном романтичном ресторану. 
Пожелела сам да се само мало одвојим од породице и обиђем 
неке продавнице. Рекла сам:

„Друштво, ја ћу ући у ону продавницу.  Ви се шетајте или се 
одмарајте на клупи са сладоледом у руци. Не мрдајте, брзо ћу ја!“

Ускоро сам се нашла у шопинг рају. Гледала сам и пробала 
бунде, чизме, сукње, блузе... Испробавала шминку... Нисам ни 
приметила да ме је излаз извео на другу страну улице. Падао је 
мрак, а ја сам се нашла у непознатој улици. Мојих нигде није било! 
Била сам очајна, знала сам немачки, а служила сам се и енглеским, 
али шта ми је то вредело када нисам знала шта да питам полицајце 
и пролазнике. Нисам имала појма где сам оставила моје. Ништа од 
околине нисам запазила нити запамтила.
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Лутала сам са пакетима у рукама и плакала.

„Лепотице, дођи код нас да те утешимо“, чуло 
се на јасном српском језику.

Очајна, изгубљена и уморна, села сам на једну клупу. Морам 
рећи да тада није било мобилних телефона. Нисам знала шта бих 
и куда бих. А онда, анђеоски глас моје ћерке:

„Ево маме! Мама! Мама!“

У колима сам седела на задњем седишту и грлила децу. Боба 
нас је гледао у ретровизору и само се осмехивао. Није ни требало 
било шта да каже. 

За мене је најлепши призор у природи залазак сунца на мору. 
Нас двоје смо радо посматрали чаробни призор када сунце расипа 
спектар боја и полако тоне, умире... Једне вечери смо загрљени 
шетали плажом, када смо зачули глас нашег сина. Бата је седео на 
самој обали, а са њим је била, нешто старија од њега, девојчица 
Марија. Живела је у Бечу и била ћерка аустријског полицајца. 

Обоје су се добро служили енглеским језиком. Причали су 
о завршетку Другог светског рата. Бата је истицао да су партизани 
победили Немце, а Марија је тврдила да се рат завршио нерешеним 
резултатом, јер се Хитлер убио. Жестоко су се свађали, Бата је 
бранио партизане, а Марија супротну страну.

„Идем да их смирим. Изазваће међународни инцидент“, 
рекао је мој муж.

Када смо им пришли, Бата је био узрујан. Рекао је:

„Тата, реци јој ко је био победник!“

Повели смо Марију и Бату и договорили се да њеним 
родитељима ништа не кажемо.

„И шта сад?“, упитао је Бата.

„Ако се свиђате једно другом, наставите да се дружите. Шта 
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је било-било је“, рекла сам.

Деца су била задовољна мојим предлогом.

Бечлијама се годишњи одмор завршио пре нашег. Бата и 
Марија су се дуго поздрављали и опраштали. Видела сам да је 
Марија слала Бати пољупце, вероватно јој је и он узвраћао на исти 
начин. Знам да је био тужан. 

Време је пролазило, препланули смо, а нарочито ја. Један 
дебели Немац је упитао мог мужа чиме се ја то мажем када сам 
тако поцрнела. Немац је био бео од косе и обрва, све до тена. Само 
би поцрвенео као рак. Боба му је одговорио:

„Моја ташта је пушила лулу.“

„А, Zigeuner!“, уплашено је Немац реаговао.

Мужу сам рекла да није нормалан што је то рекао.

Баш је добро испало! Не скида поглед са тебе, а сада ће 
престати да те гледа.

Нисам се наљутила, пријала ми је његова дискретна 
љубомора.

Када сам код љубоморе, испричаћу следећи догађај. У 
непосредној близини наше приколице, налазила се таверна из 
које се до раних јутарњих часова чула музика. Боба је волео да се 
карта што га је опуштало након напорног рада у болници. У кампу 
је имао друштво Југословена, такође картароша.

Једне вечери сам га позвала да изађемо у таверну у 
суседству, а он ми је одговорио да одем сама. То сам и учинила. 
У таверни је било много веселог света, точила се мастика и узо, 
на поду су се налазиле крхотине порцуланских тањира, а музика 
је била неуморна. Играо се сиртаки. Волела сам да плешем. Стала 
сам на чело кола и заплесала. 

На себи сам имала дугу лепршаву и провидну сукњу црвене 
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боје, белу мајицу на бретеле и лагане сандале. Грци 
су ме запазили, клечали би преда мном и даривали 
цвећем. Преплануле дуге ноге су се назирале кроз 
сукњу. Плесала сам као у трансу све док нисам 
угледала мужа. Стајао је као укопан и посматрао ме.

Уплашила сам се да ће се наљутити на мене, али погрешила 
сам. Пришао ми је и заиграо крај мене. Тераса на којој смо се 
налазили је била отворена, сјајни месец је обасјавао море, а звук 
бузукија је одзвањао надалеко. Било је прелепо. Увек сам знала да 
се срећа налази у малим и свакодневним стварима. 

Ближио се крај нашег летовања. Док сам припремала 
приколицу за повратак, Боба је користио време да се још мало 
сунча. Бата ми је шапнуо:

Тата што се више сунча, коса му је све беља.

*

 
Годинама смо камповали на истом месту у јулу месецу. Када би 
нас угледали пријатељи из Немачке, Аустрије и Француске, трчали 
су да нам помогну и радосно клицали:

„Југославија! Југославија!“

 
* 

Прошло је скоро четрдесет година. Моја деца су одрасла и 
имају своје породице. Боба је у међувремену преминуо, а тада 
сам и продала приколицу.

Грчка нам више није суседна земља. Између нас се налази 
нова држава, Македонија. Нема више Југославије. 
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И после свега, Грчка ми је и даље омиљена 
дестинација за одмор. Чаробни осећај од пре 

неколико деценија и даље ме држи. Била млада или не, уживам у 
грчкој музици. И тако ће увек и бити.

Биљана Димитријевић Мартинов, 73 године

дипл. економиста у пензији

Зрењанин
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       БРАНКОВИНА И ВАЉЕВО

Oпштина Стари град

Општина на којој сам рођена (у улици Риге од Фере, где и 
данас, на срећу, живим), где сам крштена (у цркви Александра 
Невског, где су се венчали моји родитељи, Меланија и Марко, који 
су и велики добротвори храма, где смо крштени моја сестра, мој 
син и ја, где су биле школе које сам похађала – „Браћа Рибар“, 
„Ђорђе Јовановић“ - где је данас Педагошки музеј, Прва београдска 
гимназија, Музичка школа „Др Војислав Вучковић“, Филозофски 
факултет – Одсек за психологију) – приређује за своје Старограђане 
једнодневне излете којима обрадује њихове животе богатим и 
разноврсним садржајима. Последњи јесењи излет предвидео је 
посету Бранковини и Ваљеву и у лепо, сунчано новембарско јутро, 
кренули смо до прве станице, до Уба, који лежи на истоименој 
реци дугој 57 километара, у подручју Тамнаве.

У Десанкиној Бранковини

Овде, у Десанкиној Бранковини, где је рођена и где је отишла 
на вечни починак, Бане нам је над њеним гробом рецитовао 
стихове о лету, а ја ћу подсетити на реченице из њеног песничког 
есеја „Шума“, објављеног у књизи „Празници путовања“, које је 
записала за време првог боравка у Мошћеничкој Драги гледајући 
у обронке Учке Горе, који су, како је написала, силазили скоро до 
плаже.

„Гледала сам како се брда, као жива бића, пењу једно другом на 
раме и оклизнувши се опет тону у маглу. Пријатељски сам застајала: 
исти такав граб ивичи реку која тече однекуд с брда према школи 
у мом завичају... Нема узбудљивије грознице од грознице онога 
који први пут просеца неку пречицу, гоњен жељом да дозна шта се 
крије иза неког шумарка, неког брега, у некој ували... Нагрнули су 
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сви мириси неба и земље које сунце лети у свом 
котлу кува и претвара у пару.

Било је као на правој гозби очију, слуха и мириса...“

Ми смо до Бранковине стигли за пар сати удобним аутобусом. 
А у време Десанкине младости, она је овако описала путовање до 
Београда у причи „Окрилаћени човек“:

„Била сам већ студент, а од свог завичаја до Београда 
морала путовати по цео дан: најпре коњским колима која су из 
села полазила у зору, па сам до Обреновца наставила возом и од 
Забрежја до Београда лађом која је пре била увећани пуж него 
брод. Ни железница није била много бржа. Сваки час је ‘пила 
воду’ сасвим изненада је застајала крај какве ливаде и бог би је 
заборављао, можда је збиља пила, а можда су је и хранили угљем 
који је ту чекао“.

У ограђеном простору је школа у којој је радио као учитељ њен 
отац, у којој је она научила прва слова и која је данас претворена 
у музеј.

Десанка је у себи носила божанску искру чисте лиричности; 
она је имала наивну зачараност и готово детињу усхићеност пред 
бојама и звуцима, устрепталу и заносну. Природа и љубав били су 
њена вечна инспирација, стапали су се у синтезу емоција. 

Било је крајње узбудљиво додиривати тле којим је Десанка 
ходала, чинила прве кораке, упијала и касније у вечност слагала 
лепоту Бранковине у своје риме. 

Остала је заувек верна својој Бранковини! У новогодишњем 
броју „Новости (31. децембра, 1. и 2. јануара 1982) изјавила је:

„Ваљда ћете ми веровати да је августовско небо над 
Бранковином пунијег сазвежђа него друга небеса, да су шуме у 
завичајним селима пуније птица него у другим крајевима, да у 
забранима где је некад дететом и моја мајка скупљала гљиве 
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млечњаче, има двестолетних храстова и букава. Ваљда 
ћете ми веровати да сам већ у детињству, из очигледне 
наставе, упознала све врсте биља, дивљачи, птица и 
инсеката и зашто тај немушти свет толико насељава 
моју поезију... Једном речи, доживљено и научено у детињству, 
заувек ме је очарало.“

Њу све узбуђује, она емотивно реагује на све појаве, она 
је вечно задивљена и лирски екстатична. С правом је Милан 
Богдановић констатовао да „њена поезија пева“. Први пољубац 
доживела је с мужем, руским глумцем Сергејем Свастиковим 
Колужинаним (био је родом из Калуге, шумовите области близу 
Москве) који је са руског (радећи у „Просвети“) превео 14 књига. 
Поред њега, Десанка и данас почива јер га је „њено срце тражило“, 
како је рекла. 

Оставила је за собом преко седам стотина песама и петнаест 
збирки и три тома сабраних дела са бројним приповеткама, 
бајкама, путописима и књижевним критикама. 

Ненадовићи

У Бранковини је и кућа Ненадовића и црква и, поред ње, 
њихови гробови. Навиру сећања на:

• обор-кнеза Тамнавске и Посавске кнежевине Ваљевске 
нахије Алексу Ненадовића

• на његовог брата, војводу Јакова Ненадовића, обласног 
господара, првог попечитеља (министра) унутрашњих дела (од 
1811)

• војводу и протојереја Матеју Ненадовића, првог 
председника Правутељствујушчег совјета (владе) Србије (од 1805)

• војводу тамнавске кнежевине Јеврема Ненадовића
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• књижевника и министзра просвете Љубомира 
Ненадовића и

• Персиду Карађорђевић, рођену Ненадовић, мајку 
краља Петра Карађорђевића...

Занимљив је живот сваког од њих, образованих 
интелектуалаца и родољуба страдалих у „сечи кнезова“. 
Најпознатији је, свакако, књижевник Љубоимир Ненадовић, 
унук кнеза Алексе и син проте Матеје, један од првих Срба 
школованих у иностранству (у Хајделбергу), председник Друштва 
српске словесности, један од првих 16 редовних чланова Српске 
краљевске академије. Имао је широко филозофско образовање и 
много је путовао (као и Доситеј са којим се често пореди и његов 
књижевни допринос). Написао је две збирке песама и пет књига 
путописа, које је исписао у облику писама (из Швајцарске, Немачке, 
Италије, Црне Горе). Био је и преводилац и један од првих српских 
планинара. 

Много је писао; стварао рефлексије о свету, о животу, о 
људима; давао савете и поуке. Рекао је:

„Ко рано устаје и на пос’о лети
Том ће свака зора благослов донети“.
На крају ове песме је поново дистих, као коначна констатација:
„Кроз дане живота ко беспослен ходи,

Том није требало ни да се жив роди“.

Ненадовић је био велики путописац. Најпознатији је 
по „Писмима из Италије“ (које је првобитно назвао „Владика 
црногорски у Италији“) које је написао када му је било само 
25 година! Али, како с правом примећује Љубомир Недић – 
„Путописи су, најчешће, дневници, разговори што их писци 
на путу воде са самима собом. Отуда они, по правилу, имају 
субјективан карактер...“
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Његова путописна излагања су јасна, лака, 
пријатна и занимљива.

Владика Николај у Лелићу

Један од најмлађих манастира је Лелић, основан 1997, 
од цркве коју су 1929. подигли владика Николај и његов отац 
Драгомир Велимировић. Посвећен је преносу моштију светог 
Николаја Мирликијског (22. маја), а прославља и свог ктитора 
владику Николаја (5. марта) и дан кад су његове мошти пренете у 
Лелић 12. маја 1992. из цркве Светог Саве у Либертвилу у Илиноису 
у Сједињеним Америчким Државама. Уписан је у именослов као 
77. по реду српски светитељ. Ово место називају другим Острогом 
и годишње га посети стотинак хиљада људи, највише 3. маја, на 
дан Светог Николаја. 

Црква је удаљена једанаест километара од Ваљева. Грађена 
у моравском стилу, има облик крста са куполом изнад централног 
дела храма, од камена, цигле и сиге. Живопис је урађен по замисли 
владике Николаја. У храму доминира сцена Страшног суда над 
осталим библијским догађањима. Ту ђаво седи на змају на коме је 
исписано: невера, свађа, завист, блуд, либуш, разбојник, јеретик, 
душогубац, пијаница, развратник и отчејани. Изнад ђавола је 
анђео са мачем и теразијама. 

Иконостас је из времена као и црква. Изградили су га браћа 
Крста и Рафаило Николић, зографи из Македоније. У манастиру је 
активна и иконописачка и дуборезачка радионица.

 Владика Николај је рођен 23. децембра 1880, а преминуо 
је 18. марта 1956. године. Докторирао је филозофију у Оксфорду 
и био највећи беседник у историји српске цркве, тако да су га 
прозвали „Нови Златоусти“. Дела су му сабрана у тринаест томова.

Централно место у Велимировићевим размишљањима чинила 
је критика хуманизма, европске цивилизације, материјалистичког 
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духа и сл. Епископ Николај је био дубоко очаран 
српском прошлошћу немањићког периода па је 

она, по њему, требало да буде парадигма нове српске стварности. 
Снажно је подржавао јединство свих православних цркава и упоставио 
је добре односе са англиканском и америчком епископалном црквом. 
Уврштен је међу сто најзнаменитијих Срба свих времена.

Забележићу пар његових размишљања од којих ми се 
најввише допало следеће:

„Цела природа личи на један велики клавир на коме су 
створења у ствари дирке. Које се год дирке човек дотакне, чује ехо 
своје душе“.

 „Анализа убија љубав. Зато је наука тако хладна. И зато се и 
не говори о лепоти знања но само о корисности знања“.

 „Жена стари, мајка не стари. Жена представља пад човека у 
природу, мајка представља уздизање човека к небу“.

 „Које су две зле ствари, о којима људи најрадије разговарају? 
Туђи грех и своја победа“.

 Доле Хитлер!

На путу према Ваљеву, видели смо споменик Стевану 
(Стјепану) Филиповићу (који је урадио вајар Војин Бакић), који 
је јавно обешен у 26. години и који је у самртном часу узвикнуо: 
„Доле Хитлер, доле фашизам!“

Са подигнутим рукама, мене је подсетио на споменик 
Матеји Гупцу Антона Аугустинчића у Словенији. У току 
Народноослободилачког рата погинула су и два Стевина рођена 
брата – Никола и Шимун (који је стрељан 21. октобра 1941, са 
више од 2.700 Крагујевчана у Шумарицама у Крагујевцу). Никола је 
погинуо као партизан у бици на Зеленгори 1943. године. Реплика 
Стевине фотографије на вешалима у природној величини налази 
се у згради Уједињених нација.  
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Маркова столица

У спомен комплексу Видрак видели смо 
„Маркову столицу“ где се, по легенди, Краљевић Марко (син краља 
Вукашина који је владао Прилепским краљевством и чији су поседи 
обухватали земље у Македонији, на Косову и Метохији и који је 
1370. крунисао Марка за „младог краља“) на том месту одмарао, 
а ноге је освежавао у реци Колубари која протиче стотинак метара 
испод и пролази кроз Ваљево. Још за живота, ушао је у приче и 
песме које га памте и данас по изузетном јунаштву и довитљивости.

Град на пет водотокова

Ваљево лежи чак на пет водотокова: на Јабланици, Обници, 
Колубари, Градцу и Љубостињи, у подножју шумовитих гора, под 
брдом Видраком. Стара чаршија Тешњар, из XIX века једна је од 
најсликовитијих четврти у Србији. Почетком XX века, Ваљево је 
било један од најнапреднијих градова Србије; електрично улично 
осветљење уведено је већ 1899, а сто година касније, прилично 
је страдао у НАТО бомбардовању. Ми смо стали испред Ваљевске 
гимназије (која је својеврсна копија Треће београдске гимназије). 
Видели смо Муселимов конак који је најстарија сачувана зграда у 
граду с краја XVIII века сазидана за управника ваљевске нахије. У 
приземном делу су биле административне просторије, а у подруму 
– затвор. Ту су пре сече кнезова били заточени Алекса Ненадовић 
и Илија Бирчанин. Пошто су погубљени, њихове главе су истакнуте 
на крову конака, што је био непосредни повод за избијање Првог 
српског устанка. Од 1951. године, то је део Народног музеја 
Ваљево. Видели смо и споменик Живојину Мишићу, истакнутом 
команданту српске војске у Првом светском рату и Десанки 
(испред декоративне розе зграде из 1871) на коме је уклесано: 
„Песништву на дар - Песнички народ“. С друге стране споменика је 
одломак из поеме „Кад дођеш у било који град“ Матеје Бећковића 
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из 2003, који је био њен велики поштовалац и 
обожавалац. 

Ово је мали, али врло леп и чист град, са око 30.000 житеља, 
али са траговима још из бронзаног доба и винчанске културе која 
досеже до 5.000 година пре нове ере. Ово је град фудбалера: 
Драгана Ђајића, Душана Савића, Немање Савића, али и драмског 
писца Александра Поповића и сликарке Надежде Петровић која 
се у јеку Великог (Првог) светског рата, радећи као болничарка, 
заразила тифусом и умрла у ваљевској болници (последња слика 
коју је оставила за собом управо и носи назив „Ваљевска болница“).

Завештања Љубе Поповића

Најупечатљивији догађај била је посета Модерној галерији 
Ваљево у чијем је приземном делу изложба црногорског сликара 
Даде Ђурића, а на спрату је спомен-соба Љубе Поповића, који 
је живео од 1934. до 2016. и који је у овај град дошао са седам 
година. У Париз је стигао 1863. и својим надреалистичким сликама 
стекао светску славу. Инсистирао је да сви сликари који овде 
излажу поклоне Галерији једну слику. Он сам поклонио је неколико 
великих платна, библиотеку и преко сто цртежа. Међу књигама су 
монографије о Диреру, Рубенсу, Гоји, Веласкезу, Матису, Далију 
(али и „La sexologie“), водичи кроз Париз и Београд, стрипови и више 
личних предмета: кљешта, палета са много намаза боја, темпере, 
четкице, маказе, лењири, будилници, огромна лупа, оловке, 
наочаре, црнило за кожу – „идол“, његова биста, фотографија и 
неколико минијатурних уља.

Године 1970. Љуба је записао:

„Данас, када ово бележим, дан ми је оголео и тмуран. Ја сам 
у сукобу с њим и са временом: раширених очију гледам око себе, 
све то супротстављам љубави и размишљам о сижеу који би био 
у сагласју између огромних црних празнина и егзалтације, заноса, 
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романтичних успаванки на некој планети Сунчевог 
система која плови међу милијардама звезда негде 
на Млечном путу...“

Љуба није био пејсажист у једноставном и 
наивном смислу речи, чега има и код даровитих за сликарство. 
Љуба припада оним сликарима којима су, ако и нису једини, 
изразити представници Леонардо и Ван Ајк. 

Није волео да му се каже да је добар сликар, волео је да му 
кажу да је мајстор. „Браво, мајсторе!“

„Свет је онолико занимљив колико смо ми радознали“, 
рекао је један анонимни мислилац. Амерички филозоф и писац 
Ралф Валдо Емерсон саветовао је (још у XIX веку): „Мада путујемо 
светом да тражимо лепоту, ми је морамо понети са собом, или је 
нећемо наћи“. Норвешки књижевник Герхард Граф (на преласку из 
XIX у XX век) записао је да се „највредније и најлепше од путовања 
доживљава код куће: делом пре и делом после“, а индијски 
филозоф из прошлог века Сервепали Радакришна говорио је да 
„није најважнији крај пута, већ само путовање, ићи је лепше него 
стићи“.

Моја духговна пријатељица, књижевница Нада Маринковић, 
тврдила је да „живот путника траје двоструко више“...

У сумрак који је почео да се спушта на град, растали смо се 
од најраскошнијих боја јесени које као да су желеле да подаре све 
то обиље лепоте пре но што ће потпуно оголети.

Гордана Крајачић

Београд



143

МАЈЧИНА ЉУБАВ ЈЕ НАЈЈАЧА НА СВЕТУ

Била је зима, месец јануар, све се ледило на пољу и у природи, 
а она је намеравала да путује до града. Да иде, да хода, да корача, 
да однесе сину јело и хлеб за недељу и више дана, преобуку и 
све друго што је било потребно једном школарцу. А он је у граду 
похађао средњу школу, град је био удаљен од његовог села неких 
двадесетак километара, није било путева ни превозних средстава 
и људи су се сналазили на разне начине да путују до града и обаве 
разне и неодложне послове. Планина је била сурова, овде је зима 
почињала практично одмах после лета, тако да јесени није било. 
Планинци су се на то навикли, дружили су се са дивљим зверима 
које су причињавале разне штете људима. Звери су нападале 
домаће животиње, па чак и људе који су одлазили у шуму за дрва.

Мајка се спремала за зимско путовање дуго неколико дана. 
Знала је шта је све чека на путу, пут је био тежак и напоран, дугачак 
као гладна година, у путу је било разних и непредвидивих догађаја, 
сусрета са дивљим зверима, прелазак преко брзог и плаховитог 
потока који је у ове зимске дане често био залеђен. Али морало 
се, да се пут издржи, путовање настави јер требало је да се живи. 
Мајка је припремила јело за недељу и више дана, испекла је 
велики и румени хлеб од кукурузног брашна, припремила дрва за 
огрев које је намеравала да однесе сину у град.

А он је живео у граду за време школске године, а у току лета, 
враћао се у село, обављао све послове везане за кућу и поље, често 
се дружио са другарима из села када је био ослобођен чувања 
стоке и послова везаних за поливање баште и за друге послове. 
Ништа му није било тешко. Највише је волео да дуго у ноћ чита 
разне књиге уз петролејку пошто струје није било.
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Мајка је кренула после пола ноћи на дугачак 
зимски пут. Отац је пратио неко време кроз шуму и 
планину, али се касније вратио јер је морао да ради 
код богатих људи и да прехрани породицу. Мајка 
је у једној руци носила јело које је било у некој великој шерпи, у 
другој руци је носила хлеб, сир и јаја, а на леђима, у неком џаку, 
налазила су се дрва. Она су била потребна сину за огрев у граду. 
Истина, дрва су била мокра и мало их је било, али је она знала да ће 
ђачка собица да се загреје макар за неколико дана. Њен најмлађи 
син, школарац, био је добар ђак, становао је у напуштеној кући 
без прозора и светла, под је био земљан, на све стране је дувало 
због разних пукотина и рупа које су се налазиле у кући. Дружио 
се са мишевима који су ноћу трчали по соби, кревету, преко њега 
заспалог, а он се правио да ништа не чује и чекао је да што пре 
сване. Седео је до дубоко у ноћ, нешто читао, медитирао и правио 
планове за будућност и лепше сутра.

Мајка је наставила пут сама кроз ноћ. Звезде на небу су јој 
биле путокази где треба да иде. Није било правих путева већ стаза 
кроз шуму. Није се ничега плашила, истина, није јој било пријатно, 
одавно је прошла поноћ, она је тек била на почетку путовања, а 
зора никако није долазила. Ветар је снажно дувао и повијао гране 
које су биле пуне снега који је падао на путању. У даљини се чуло 
завијање вукова, истина, нису били у њеној близини, али је било 
могуће да ће их негде срести. Надала се да ће пут бити успешан, 
истина, умор ће је савладати, али је то био сладак умор јер је знала 
да ће видети сина после месец дана, однети му потрепштине за 
недељу и више дана, очистиће његову ђачку собу, наложиће ватру 
и биће срећна и задовољна. Насмејана ће дочекати сина, даће 
му ручак а после тога, поново је чека напоран пут од двадесетак 
километара до куће.

Мајка је на ногама имала опанке направљене од свињске 
коже, чарапе од вуне и рукавице. Уместо зимског капута, носила 
је неколико џемпера и блуза, а на глави је имала мараму и шал. 
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Знала је шта је чека на путу, после шуме требало 
је да пређе поток који је у ове зимске дане често 

био залеђен. Желела је да буде тако јер, у противном, морала је 
да гази реку, а њена обућа није била имуна на воду и хладноћу, 
тако да је могла ноге да накваси. Имала је и среће везане за поток 
и воду. Пошто је била велика хладноћа, поток је крај обале био 
замрзнут и мајка је некако успела да га пређе, истина, мало је 
наквасила ноге, али је то било ништа у поређењу са тим што би се 
десило да поток није био залеђен. Тада би морала да гази хладну 
воду што би јој касније отежавало пут, а могла би и да навуче неку 
болест због хладноће.

Тако је прва препрека успешно преброђена. Снег је и даље 
падао, али могло је да се иде кроз поље. Планина је остајала иза 
ње, журила је да се што пре дочепа и да дође до шумског пута који 
је био широк, пун локви и рупа, али по њему је могло лепше да се 
хода. На видику се указаше прве куће наредног села, чуо се лавеж 
паса, али је мајка корачала храбро, жустро, желећи да искористи 
јутарњу снагу коју је имала док се не умори. Дрва су отежала 
на леђима, повила се под теретом и решила је да се одмори и 
предахне кад пређе ово село. Села је на неки камен поред пута, 
скинула џак са дрвима са леђа, ослободила руке и тихо у ноћи 
задремала. Знала је да не може да спава, да одмори снагу, руке 
и леђа и да се припреми за даљ путовање. Још није била ни на 
половини пута, али се надала да ће можда наићи на неког сељака 
који је ишао волујским колима у град. Данас је био пазарни дан у 
граду, пијаца, па су људи са села долазили у град, доносили своје 
производе које су продавали становницима града.

Из дремања и кратког сна пробуди је глас неког човека који 
је ишао колима у град и терао дрва на продају. Мајка се пуно 
обрадовала, сад ће путовање да буде много лакше. Ствари које је 
носила, мајка је ставила у кола са дрвима, а она је ишла пешице 
поред кола човека који је ишао у град. То је био неки познаник 
њеног мужа, неколико пута су радили на његовом имању и добро 
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су се познавали. Човек јој је причао о својој породици, 
разговарали су о зими, пролећним пословима и 
радовима. Тако је пут кроз разговор брже пролазио. 
Појавила се и зора, свануло је и чинило се да је мањи 
мраз него што је био ноћу. Пут је био залеђен, покривен снегом, 
али је био веома тежак за путовање. На улазу у град, сељак који је 
терао дрва колима незгодно је стао на снег, повредио ногу и није 
могао да хода.

Мајка је била у великој невољи јер није знала шта да ради. 
Требало је помоћи човеку који је повредио ногу, то је био њен 
први задатак. Зауставила је кола натоварена дрвима код првих 
кућа. Пошто је одавно било свануло, стала је код једне куће и 
звала домаћина. Власника кола са дрвима оставила је на путу 
јер је решила да потражи помоћ. Из куће је изашао један човек 
који је упитао шта жели и хоће. Мајка му рече да има повређеног 
човека који не може да хода, а потерао је дрва у град. Потребна јој 
је помоћ, не зна где је болница, треба човека одвести до лекара, 
отерати дрва на пијацу, отићи до синовљевог стана. Много ствари 
је требало урадити у хладно јутро.

Човек рече да ће он да купи дрва, да ће да збрине болесника 
и да га одведе код лекара, а она може да иде до школарца и да 
се по подне нађу код његове куће. Ту ће да је чека сељак после 
лекарског прегледа и да касније крену натраг на зимски пут у своје 
село.

Мајка је била задовољна развојем догађаја, била је срећна 
што је наишла на доброг човека из града који је решио да купи 
дрва и да помогне човеку. Отишла је до синовљевог стана. Он 
је још био у школи. Мајка заложи ватру, очисти собу, проветри 
просторије и направи домаћу атмосферу.

Дошао је син из школе, похвалио се мајци да је ових дана 
добио добре оцене из неколико предмета, ништа му није тешко 
само да се мајка и отац не секирају за њега. Мајчино срце било је 
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пуно среће и љубави. Рече да су они добро, да 
се пуно ради и да очекују боље дане.

У причи и разговору дан је одмицао и мајка коначно реши 
да крене ка својој кући. Рече сину да прво мора да оде до сељака 
који се налази на крају града са воловским колима и да се са њим 
врати у село.

Син испрати мајку до краја града, поздравише се, пожели јој 
срећан пут и упути се у своју сиротињску ђачку собицу. Мајчино 
срце било је пуно радости и среће, видела је сина, чула од њега 
лепе вести, ништа јој није било тешко и ово путовање снежно 
и зимско спада у ред лепших и лакших путовања, није се много 
мучила на путу, а видела је сина кога је много волела. Такво је 
било велико мајчино срце. Њена љубав је била огромна и највећа 
и најснажнија на свету.

Јован Пејчић, 78 година

профеcор књижевности у пензији

Александровац Жупски
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       ВИКЕНД У САЗХАЛОМБАТИ

Татина велика жеља да види свој родни крај, 
а моја да видим његово и мамино родно место, вукла нас је на 
пут у Мађарску. Ведро пролећно јутро најавило је леп сунчан дан. 
Идемо на север, уз Дунав, путем којим су наши преци бежали од 
зла и силе.

У потрази за слободом, Срби су напуштали своја вековна 
огњишта. Насељавали су се широм Панонске низије уз реку Дунав. 
Тешко је било подносити велике људске жртве и уништавање 
материјалних добара у Османлијском царству. Србима на Kосову, 
у протекла три века, срећа и слобода нису били наклоњени.

Највише разумевања за своје патње, за културно и верско 
изражавње, наш народ је уживао код Српске православне цркве. 
Срби нигде нису опстајали без свештенства и учитељства. Тако је 
било и када су се доселили у Сазхаломбату. 

У XVII веку, мудар и храбар, одан својој вери и народу, 
Патријарх Арсеније III Чарнојевић повео је српски народ у Велику 
сеобу. За Патријархом је кренуо српски народ који је у то време 
живео на старој српској земљи. Са Kосова, из околине Пећке 
патријаршије, потичу и моји преци.  

Српско становништо живело је груписано у три подручја: 
Сегединском троуглу, Бачко-Барањском и Будимпештанском 
троуглу. Сазхаломбата припада Будимпештанском троуглу и 
Будимпештанској епархији. Тридесет километара јужно од 
Будимпеште, на десној обали Дунава, налази се Сазхаломбата.

Да би ојачала своје границе, Угарска је узимала Србе за 
граничаре. Срби ратници имали су неке повластице. Једна од 
повластица била је заштита православне вере, што је Србима много 
значило за развој културних и црквених институција. Српска верска 
православна и језичка самосталност највише је угрожена за време 
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трајања Аустроугарске, тј.од друге половине 
XIX века до краја Првог светског рата. Мађари 

су Србе, као и друге Јужне Словене, систематски потискивали у 
јужне крајеве. Живот у Угарском царству није био лак али је био 
неупоредиво бољи од онога у Османлијском царству..

Приближавамо се граничном прелазу Хоргош. Брзо 
завршавамо формалности. На мађарској страни, дочекује 
нас широки осмех пуначке, лепушкасте царинице: „Јонапот!“. 
Узвратили смо поздравом и нашли се у Мађарској. 

Прва чарда у националном стилу била је право место за 
мали предах. Док испијамо кафу, покушавамо да претпоставимо 
шта нас чека у Бати. Наш долазак смо писмом најавили али нисмо 
прецизирали датум. Сели смо у ауто, раширили карту и пажљиво 
пратили путоказе. 

Због татиног нестрпљења, овога пута нисмо посетили  
предивну Будимпешту, у којој смо, муж и ја, неколико пута 
разгледали историјске и културне споменике, посетили Трг хероја, 
дивили се градској архитектури, одушевљавали се спољним 
изгледом парламента, прошетали главним парком и уздисали уз 
предивне колаче у посластичарници Жербо.

Kроз нови део Бате, прошли смо брзо и лако. Међутим, када 
смо се приближили старом делу града, тата је препознао улицу у 
којој је живео и у којој се играо до своје једанаесте године. Замолио 
нас је да мало успоримо. Док смо милели кроз улицу, чинило ми 
се да је тата без даха гледао све око нас, час лево час десно.

Звук мотора нашег аутомобила био је довољан да сви укућани 
излете из куће. Дочекали су нас татин стриц, стрина, њихов син, 
снаја и две унуке. Kасније су дошле комшије и други рођаци.

Дедин и татин сусрет био је више него дирљив. Загрљај дуг и 
снажан, сузе радоснице котрљале су им се низ лице. Осећали смо 
радост и срећу што смо допринели да се блиски рођаци виде после 
пола века. Због породичних и других околности, нисмо веровали 
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да ће до овог сусрета икада доћи.

Наши рођаци су се обрадовали поклонима. 
Kорен косовског божура, оставили смо у дворишту. 
Објашњено нам је да се после Kосовског боја божур 
не уноси у кућу већ гаји у башти као знак сећања на косовске 
јунаке. Влада мишљење да косовски божур само на Kосову цвета 
црвено, а да је на свим другим просторима цвет скоро безбојан. 
Сутрадан, божур је већ био посађен.

Тата је присутнима пренео поздраве од наших рођака из 
Путникова. Причао је о животу и раду у овом малом селу, које су 
створили наши дедови и други Срби који су се 1924.г. доселили из 
Бате у Банат.

По жељи присутних, мој муж и ја смо својом причом 
дочаравали начин живота у Београду. Причали смо им о Kосовској 
Митровици, Призрену, Газиместану и нашим манастирима на 
Kосову.

Живот у Сазхаломбати није био лак. Стална борба за опстанак, 
како физички тако и духовни, није пружала велике могућности 
за опуштање и разоноду. Срби су пријатне тренутке проводили 
за време верских празника, о славама, свадбама, именданима и 
другим лепим приликама.

После разговора о породичним и личним стварима, молили 
смо деда Kоју, као најстаријег члана породице, да нам прича о 
Бати и животу у њој.

„С обзиром на моје године живота, много тога сам претурио 
преко главе. Покушаћу да се сетим само онога шта мислим да би 
за вас било интересантно.

Својим радом и понашањем трудили смо се да стекнемо 
поверење већинског народа. Срећом, били смо сложни, 
испомагали смо се и, као што видите, опстали смо.
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Бата у коју су се доселили наши преци, 
била је мало село са око 1600 становника, 

од којих су Срби чинили једну трећину. Живело се у скромним 
приземним кућама. Породице су биле бројне. Скоро у свакој кући 
живеле су сложно две – три генерације. Kуће су ушорене и личе 
једна на другу. Скоро свака кућа целом дужином има ходник. У 
дворишту су амбар, шупе, штала и други објекти. На двориште се 
наставља башта коју запљускује Дунав. Бата се налази на лепом 
узвишењу.

У центру старе Бате постоји православна црква, саграђена у 
првој половини XVIII века а обновљена у XX веку. Иконостас потиче 
из истог периода. Храм је посвећен Малој Госпојини, рођењу 
Пресвете Богородице. Овај празник се слави 21. септембра.

Обичај је да на богослужење о црквеној слави из сваке куће 
дође по неколико чланова породице. Скоро увек црква буде пуна 
верника. У току богослужења, свештеник са верницима и литијом 
обилази око цркве. По завршеној литургији освештано жито и 
колач, које је домаћин – кум славе припремио, свештеник лично 
дели свим особама које су у цркви. За Малу Госпојину скоро свака 
кућа има госте из места у којима живе Срби. Kада њихова црква 
слави ми идемо код њих у госте. 

Kако је Српска православна црква припадала Будимској 
епархији, тако су и српске исповедне школе припадале Будимској 
епархији. Према Царском рескрипту из 1868. године, Срби у 
Мађарској имали су црквену аутономију и у оквиру ње аутономно 
вероисповедно школство. Бата је имала своју црквену општину 
и своју Основну вероисповедну школу. Школа је имала четири, 
односно шест разреда. Пошто је школа била под управом црквене 
општине, а црквену општину је издржавало село, лако је закључити 
да је школу издржавало село.

Наш народ је волео да чита, али се тешко долазило до српских 
књига. Најрадије су се читале српске јуначке песме. Учитељи и 
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свештеници су истрајавали у набавци српских књига 
и новина. Kада једна књига или новина на српском 
језику дође у село иде од куће до куће док је сви не 
прочитају. Вероватно је и ово било од користи да се у 
породици – међу Србима говори чистим српским језиком. 

Бата је имала железничку и паробродску станицу, што значи 
да је ово место имало добру комуникацију са другим деловима 
Мађарске. Реком Дунав је повезана са многим градовима Европе. 

Становници Бате живели су од земљорадње, воћарства, 
виноградарства и баштованства. Свака кућа има подрум и добро 
вино. Подруми су укопани у дворишту, обложени печеном циглом 
и скоро увек се налазе преко пута куће за становање. Величина 
подрума зависила је од величине винограда.

У Бати се много радило и скромно живело. Међутим, и у 
најтежим околностима наш народ није занемарио своју породичну 
славу. Према старим српским обичајима, славило се уз колач, 
жито, вино и свећу. Све остало је било у складу са породичним 
могућностима. 

Божић – дан Христовог рођења, Ускрс – дан Христовог 
васкрсења и Свети Никола су празници којима смо се сви радовали 
а највише деца. По нашим обичајима ово су дани даривања. У очи 
Светог Николе, деца су нагланцане ципеле стављала у прозор да им 
Свети Никола донесе поклон. Деца су веровала да ће Свети Никола 
у најлепше очишћеним ципелама оставити најлепши поклон.

У Бати се на дан Христовог рођења није ишло у госте. 
Породичну свечаност представља уношење бадњака и сламе у 
кућу. За бадњак се бира пањ за који се верује да ће горети и држати 
жар од Бадње вечери до јутра, до доласка положајника. 

Свечана вечера на Бадње вече подразумева посну храну – 
риба, кромпир салата, пасуљ, резанци са маком, компот, погача, 
црвено вино (на сто се не износи ништа кисело и ножеви). Пре 
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вечере, соба се три пута прекрсти орасима. Kако 
се Бадње вече припреми први пут, тако се ради 

сваке године. После вечере, сто се не распрема, све на столу остаје 
до повратка укућана са јутрења. 

На дан Христовог рођења, чланови породице иду у цркву на 
литургију и причешће. За свечани ручак припрема се чесница, супа, 
сарма и барена шунка. У чесницу се ставља златник. Веровало се 
да ће онај ко добије златник целе године бити здрав и срећан.

Ускрс – дан Христовог васкрсења је један од најрадоснијих 
празника, коме се радујемо сви а највише деца. На овај празник 
деца обавезно добију поклон и шарена јаја.

Ивандан је летњи празник за који се од свежег ивањског 
цвећа плете венац и качи на кућу. Најлепши венац је чврсто 
исплетен од ивањског и украшен другим цвећем..

Мале свечаности у кући су и када неко од чланова породице 
слави имендан. Осим деце, имендан славе маме, тате, баке, 
деке...  Имендан подразумева свечани ручак. Слављеник је на тај 
дан свечано обучен и сва пажња је усмерена ка њему. 

Ако се момак и девојка заволе, пожеле да се венчају, 
обавезни су да траже сагласност девојчиних и момкових родитеља. 
Просидба је била уобичејени чин. Ако се из просидбе момак врати 
са везеним пешкиром у руци а девојка од момка добила дукат, то 
је био знак да ће бити венчања и свадбе.

Осим рада и славља, у Бати је по некада било и неочекиваних 
дешавања. Испричаћу вам како је наш данашњи гост Јован, син 
мог рођеног брата Илије, у детињству променио свој лични опис.

По повратку из школе, деца су се обично играла у нашем или 
комшијском дворишту. Дечаци су у игри једни другима доказивали 
ко је јачи и смелији. У тој игри наш Јован, да покаже своју смелост, 
попео се на ограду бунара. Нога му се омакла и упао је у бунар. Ја 
сам у том тренутку био у кући. Изненада чуо сам врисак и плач деце. 
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Излетео сам у двориште. Видео сам децу нагнуту над 
бунаром. Схватио сам да је неко упао у бунар. Зграбио 
сам конопац, везао га за грану у близини бунара и 
помоћу њега се спустио у бунар. Kада сам стигао до 
воде, која је дечаку била до рамена, зграбио сам га једном руком 
а другом се и даље држао за конопац.                                                                         

Из свег гласа сам викао деци, вуците конопац, вуците нас  
горе, вуците нас напоље! Деца су нас у први мах вукла а онда су 
застала. Тада сам се јако уплашио. Помислио сам, ако нас сад пусте 
пашћемо обојица на дно бунара. Срећом, деца су била сналажљива 
па су у помоћ позвала човека који је тог тренутка пролазио улицом. 
Kомшија Пишта је децу удаљио од бунара и сам нас извукао. Тек кад 
смо извучени, мокри и уплашени, ја сам видео да је то наш Јован, 
син мог старијег брата Илије. Јован је и даље дрхтао, да ли због 
хладне воде или због страха, то никада нисам успео да сазнам. Био 
је угруван. Горња усна му се расцветала и крварила. Његов опоравак 
је доста дуго трајао. И поред свега што је преживео из школе није 
хтео да изостане. Од тог немилог догађаја бунар више никада нисмо 
користили, преко њега је стављен поклопац. Ах, боље да вам не 
причам како сам ово преживео. Kада сам схватио каква је трагедија 
могла да се догоди. Увек се узнемирим када се свега сетим. Тога дана 
су сви одрасли из наше куће били у винограду а ја сам, као најмлађи 
брат (још неожењен) остао код куће да бринем о деци. Јован је у 
осмој години променио свој лични опис. Од онда има дуплу горњу 
усну. После много година о овоме сада први пут причам“.

Мађарима је доста требало да схвате да су Срби честит 
и радан народ. Никада им нико од Срба није правио никакве 
проблеме. Ниједан Србин до данас, а вероватно и убудуће, неће 
бити у затвору због прекршаја или недоличног понашања. Нису 
Срби такви зато што су мањински народ, већ зато што су радни и 
честити. У Бати се куће никад нису закључавале. Браве су постојале 
а кључеви су се чували у фијоци. То је био знак поверења према 
комшијама Мађарима.
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Срби у Бати су се трудили да очувају своју 
веру и обичаје а да при том ни најмање не 

повреде своје комшије Мађаре. Kада су Мађари празновали, Срби 
су то поштовали и тих дана нису радили. Данас је све дугачије. Бата 
више није мало село већ велики индустријски град. Kомуникација 
са Будимпештом је добра тако да унуке у Будимпешти завршавају 
српску гимназију. Снаја нам је Мађарица. Момци наших унука 
су Мађари. У последње време скоро сви бракови су мешовити. 
Ускоро у Бати, а слично је и у другим местима у којима има Срба, 
неће постојати ни једно чисто српско домаћинство. Наши обичаји, 
наша вера и традиција остаће само у сећању или у књигама ако то 
неко запише.

Победом великих сила у Првом светском рату, на чијој страни 
је била и Србија, Срби у Мађарској су сматрали да је дошло време 
да се врате у своју постојбину. 

Желели су по сваку цену да патње оставе иза себе. Хтели су 
да се домогну српске земље како би им у њој деца расла и унуцу 
стасавали. Надали су се да ће им синови служити српску војску, 
бранити српску земљу и чувати Пећку патријаршију на Kосову. Још 
од Првог српског устанка (1804) па све до почетка XX века, српски 
народ је вођен идејом свесрпског националног ослобођења и 
уједињења у једну српску државу. Међутим, дошло је до стварања 
Југославије, KСХС, и настојање српског народа да живи у српској 
држави је практично пропало. У Југославији је српски народ 
конститутиван народ, као и остали народи који до тада нису имали 
своју државу. Ипак, свесни и те чињенице Срби из Мађарске су 
желели да се доселе у постојбину. Да живе у држави у којој су Срби 
већински народ. 

Послератна атмосфера пробуђених осећања Мађара довела 
је до тога да се националне мањине у Мађaрској осећају угрожено. 

Централна управа Југославије, KСХС, и њена делегација 
на Kонференцији мира у Паризу 1919/1920. желели су исељење 
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православне српске мањине из суседних држава у 
Југославију, као и иселење етнички страног мањинског 
становништва из Југославије у побеђене државе у 
Првом светском рату. 

После првог светског рата, близу 20.000 Срба отишло је 
са својих огњишта у Мађарској и доселило се у Југославију. Kод 
ове сеобе, људи су се добровољно одлучили да напусте вековна 
огњишта, да се одвоје од свог имања па и да поделе породицу. Ова 
сеоба, као и Велика сеоба Срба, улазе у историју српског народа.

Оптирање односно добровољно исељавање Срба из 
Мађарске ишло је доста споро преко државних органа Мађарске и 
Југославије. Целокупан процес оптирања и исељења из Мађарске 
и насељавање у Југославију односно Војводну, трајао је од 1920. до 
1931.године. На Србе у Мађарској, пре и после оптирања, велики 
утицај је имала Српска православна црква, Будимска епархија. 
Пресељење је вршено преко Министарства иностраних послова, 
Министарства унутрашњих послова и Аграрне реформе. Није било 
лако ни Србима који се селе а ни ондашњим властима да сав тај 
народ привремено смести и нађе за њега трајно решење.

Велику жељу и вишедеценијски сан о одласку у матичну 
земљу није било лако остварити. Требало је спаковати покретну 
имовину, будзашто продати непокретности, поделити породицу 
и кренути у неизвесност. Kада су након свих перипетија стигли 
у Југославију, Срби из Мађарске наишли су на велику одбојност 
и нетрпељивост мештана села у која су оптанти распоређени. 
Kод потписивња сагласности за пресељење, Србима је обећан 
смештај и храна одмх по доласку. Затим, обрадива земља, плац за 
изградњу куће и одговарајућа грађа. Међутим, прописи нису били 
прецизни па је њихова примена пружала извесне могућности за 
манипулацију. Дуго је трајало смештање и размештање породица 
тако да су досељеници то мало готовине, коју су имали, потрошили 
за преживљавање, да би на крају били више гладни него сити. 
Да све породице нису биле заједно и да се нису између себе 
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испомагале, многи не би издржали све оно шта 
их је снашло. 

Насељавање оптаната вршено је највише у Војводини. Тако су 
моји дедови са својим породицама доспели у Банат. Привремено 
су боравили у Уздину (румунско село) а потом су на пољани 
саградили породичне куће и формирали ново насеље, Путниково. 
Село је добило име по имену пароброда са којим су Срби из 
Мађарске доселили нешто своје покретне имовине. Путниково се 
налази у јужном Банату и припада оптини Kовачица. У почетку су 
га чинили само Срби из Бате а касније су се досељавали и Срби из 
јужне Србије и Босне. Пошто су саградили куће, мештани су одмах 
прешли на припреме и градњу цркве и школе. Дом културе са 
читаоницом и ватрогасни дом саградили су нешто касније. 

По повратку из Мађарске, пре него што смо из Путникова 
муж и ја кренули у Београд, видно узбуђен и срећан, док нас је 
испраћао, тата нам је рекао: „Драга децо, вероватно нисте свесни 
шта сте овим путовањем за мене учинили. Испунили сте ми велику 
жељу и помогли да ми се оствари дугогодишњи сан да видим кућу 
у којој сам се родио. Нашом посетом смо обрадовали стрица и 
његову породицу. Захваљујући вама имао сам прилику, да после 
пола века, стрицу пружим руку и кажем велико хвала што ме је 
извадио из бунара. Хвала вам што сте имали снаге и воље да мене 
старог и болесног поведете једним делом пута који су, у Великој 
сеоби Срба, прошли наши преци. Захваљујући вама мени је сада 
срце пуно. Верујем да би исто осећање имала и Јованкина мама да 
је жива. Срећан вам пут и нека вас Бог чува!“.

Путовање у Сазхаломбату ми је била права прилика да од заборава 
отргнем сећање на сеобе, начин живота, културно и верско 
понашање Срба у Бати. Надам се да сам, као директни потомак 
оптаната из Бате, овом путописном причом у томе бар мало успела.

 
Јованка Димитријевић, 78 година

економиста у пензији, Београд
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  КУЋА У ЗАПЛАЊУ 

     Био је то њен сан,   

Да на свој трећи рођендан,

Види кућу деке свог

Баш поподне дана тог.

Двориште корова куће родне

Указа се то поподне,

Коров и у кући где живот беше

Нема црепа, ветар што однеше.

Само витрина у собици стоји

Беспомоћно тренутке са књигама броји.

Гледам: ето и прозора нема

Срце ми гуши туга голема.

К’о да чујем мајчине речи:

„Гледајте неки посао пречи“.

Сузе навиру док облаци лете

А кишне капи све чешће прете.

А онда ме још дирну дечији глас:

„Деко, деко, да ти нешто кажем
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Тужна је твоја кућа,

   Нећу да те лажем“,

Рече унука. И ја се слажем.

Рече и дословно шта је то тужно

„... Тера ме да плачем...“

Потресен до дна душе,

Са сузама које грунуше

Крих их што год могу више

У крупним капима кише

Било је тужно превише.

Одосмо брзо на одмор и сан,

У неки бољи дан.

Миливоје М. Станковић, 72 године

 дипл. инжењер грађевине

Ниш
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     ОТКРИВАЊЕ ЈОРДАНА

Сасвим изненада, крећем у велику авантуру 
у својој седмој деценији. Са пуно страха, најпре, јер се плашим 
летења. Но, одлуку сам донела на наговор свих својих пријатеља 
који су пре мене увидели да живот доноси чуда и да треба бити 
стварно будала да не прихватиш поклон који сваки нови дан 
живота може да ти донесе.

У пензији сам већ годину и по, а удовица две и по године. 
Чинило се да ће остатак живота бити пливање у мору обавеза према 
деци и унуцима, уз понеки светли тренутак породичних славља 
или пријатељских дружења. И путовања, наравно. Међутим, ово 
путовање је нешто друго. Пословна понуда за боравак и рад у 
Јордану. Зажмурих и „скочих“ у авион.

Сад ме лепота Истамбула ноћу стварно запањује. Личи на 
ниске сјајног накита расуте по црном сомоту. Чекамо 7 сати на 
аеродрому лет за Аман. Одједном, схватам да сам већ део Азије. 
Многи људи путују у Џеду и мушкарци  су полуголи, обавијени са 
два велика бела пешкира. Жене у црном или браон, неке имају само 
прорезе за очи. Милион јапанских туриста и прилично пуначких, 
белих Рускиња уз понеког „реш печеног“ Енглеза. Шетајући кроз то 
мноштво по бљештавом аеродрому, са продавницама најзвучнијих 
светских модних имена долазим више пута да се намиришем 
скупих парфема (try me). Како да се не осетим  грађанином света 
који је велико село по коме неки мрави журе својим небитним 
пословима током својих краткотрајних живота?!

Никакву представу о Аману нисам имала, о Јордану нешто 
мало знања, углавном преовлађују предрасуде у вези са исламом. 
Наравно, током тромесечног боравка, много штошта је постало 
јасније.

Најпре, одлазак у православну цркву. Има их 24 у Аману. Ова 
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је лепа, велика, посвећена, св. Ђорђу. Украшена 
иконама, натписи су на грчком и арапском, 

али ту је један леп црвен покров са златним везеним текстом на 
ћирилици, српска мајка га дарује у спомен на своја два сина 1962. 
године. Није било много људи, личе на Грке или Јермене. Други 
пут смо били у православној коптској цркви, па ме је збунило јер се 
они моле клањајући као у џамији. Од жене која дели свеће добила 
сам кесицу тамјана и молитвену књижицу на арапском уз слику 
Богородице. Ту је и осредње мермерно корито за крштење деце. 
Православље на арапском ме баш дотиче!

Усред Амана су остаци старог римског града који је много 
већи и очуванији од Пергама: пијаца, римски храм, византијска 
црква, купатило, резервоари за воду, хол за пријеме, престона 
просторија. На супротном брду је очуван амфитеатар за 6.000 
људи. Ту је и Археолошки музеј са експонатима старим од 12. века 
пре нове ере па на овамо: кости животиња, лобање превучене 
гипсом, алабастерске посуде па до записа са Мртвог мора. Овде су 
налази из свих крајева Јордана.

Дивим се и чудим свом незнању о овој старој цивилизацији 
и очувању свега, било да је праисторијско, римско, византијско, 
арапско, турско... Шта ћу све још видети касније! Предивне очуване 
римске мозаике, византијске иконе, па чак, у замку Амра арапске 
фреске прављене по угледу на византијске!

Толико пуно утисака о земљи коју ћу откривати за све време 
свог боравка. А и о људима,  јер су са нама радили прави, рођени 
Јорданци (неки себе називају бедуинима), они који су дошли из 
Палестине или су пореклом одатле, али и Индијци, Филипинци у 
великом броју.

Велико изненађење је Мртво море, у коме не можете да 
потонете али ни да пливате. Вода је мека, пријатна, минерали, 
алге и соли делују на кожу као свилена одора, али кад вам уђе у 
очи или уста, што се мени десило – то је страшно. И још покушате 
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рефлексно мокром руком да се обришете! Људи се 
углавном мажу блатом на обали јер је врло лековито. 
Још један куриозитет: налазимо се на најнижој тачки 
на планети – 427м, што је највећа депресија.

Користили смо сваки петак, нерадни дан, да негде одемо. 
Обишла сам више  античких градова. Најимпресивнији је Џераш 
(Gerasa), сасвим очуван са три амфитеатра, трговима, улицама 
са колонадама (500 стубова), поплочане, са шахтама,  фонтане,  
храмови и цркве из каснијег, византијског периода, мозаици, 
хиподром. Овде је градња почела 70. године нове ере, а 106. 
године је цар Трајан овде створио римску провинцију Арабију. И 
цар Хадријан га је посетио 129. године, у његову част је подигнут 
импозантан славолук, који и данас стоји. Где су све стигли ти 
римски цареви!

Занимљив је посебно град Мадаба, који се помиње још у 
Библији и био је очито на путу свим цивилизацијама а хришћанство 
је овде пустило корене. Најчувенија је грчка православна црква 
из доба Јустинијана, са изузетним мозаицима где је онај чудесни 
на поду који представља мапу Палестине да би ходочасници 
знали пут до Свете земље. И сад ја ту стојим, занемела од чуда! 
Одатле идемо на планину Nebo (800м) где је Јахве показао Мојсију 
обећану земљу. Мојсије је ту и умро. Може да се види стара црква 
са мозаицима и спомен њему у виду огромног крста испод којег 
пуца видик на све четири стране, све до Мртвог мора и Израела. 
Присећам се оних библијских прича које знам и обузима ме неко 
чудно јединство са целокупном људском цивилизацијом, сви смо 
једно од Постања... (Да ли ово значи најближе прићи Богу што 
је могуће?). Па још кад смо стигли на реку Јордан и место где је 
Исус крштен – ту се и данас обред крштења обавља – храмови, 
крстионица, мозаици. Као да је цела историја цивилизације ту. А 
опет, ту је и стварност нелепе данашњице. Крај реке је наоружан 
војник, чува јорданску обалу реке која је само 4 – 5  метара широка, 
на другој страни израелски војни објекат са њиховом заставом. 
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Дозвољавају ми да фотографишем баш ту, уз 
крстионицу крај реке са израелском заставом у 

позадини. Чудни људи, чудна граница.

Једног петка смо обишли тврђаву Азрак, из доба римског 
цара Диоклецијана, после кога су ту били Византијци, Арапи, 
крсташи, Турци, а најчувенија је по томе што је у њој боравио 
Лоренс од Арабије, који их је водио против Турака у устанку 1916. 
до коначног ослобођења. Ето, код њих су Турци боравили исто тако 
дуго као и код нас, и касније су се ослободили од нас, али су веру 
примили. Српство и православље се одржало.

Морам да поменем још један чувени антички град Umm Qais 
(Gadara) на крајњем северу, на граници са Сиријом и Израелом. 
Обухвата више цивилизација и ту је наводно Исус извршио нека 
своја чуда – истерао ђаволе из опседнутих људи, претворио их у 
свиње које су се онда подавиле у води. Ту су и базилика и подземни 
маузолеј. За градњу је коришћен углавном црни базалт, мало 
мермера и тај град је био на путу из Сирије на југ и из Палестине на 
исток – значи велико раскршће. На врху брда је и пружа се прелеп 
поглед на језеро Тиберијус, Израел и Голанску висораван. Успут 
смо морали по позиву да свратимо у дом једног нашег радника 
где из прашњаве уличице на крају света улазите кроз огромна, 
дуборезом украшена врата, налик манастирским, у простран 
дневни боравак са два салона, пет тепиха, плазма телевизором, 
клавиром, огледалима, кристалима; мушкарци седе у галабијама 
и пуше наргиле. Женске руке се само делимично виде иза завесе 
кад пружају послужење. Старамајка достојанствено седи са нама 
указујући поштовање. Сви синови су школовани на страни: Италија, 
Русија, САД,... У дворишту су сјајни јапански аутомобили, а младе, 
лепе жене у златном кавезу.

Што би рекао Шекспир: „Е, мој Хорације, толико је тога између 
земље и неба о чему ти појма немаш!“. Тако некако. Толико сам 
ствари научила и о земљи и о људима, цивилизацији, културама, 
религији, да стално размишљам о томе како је огромно људско 
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незнање. И како бисмо  можда сви ми били другачији, 
бољи људи када бисмо бар били свесни тога.

Ако ништа друго, то је можда највећа чар и 
вредност путовања: откривајући свет откривамо и 
себе. И никад краја.

*******

Нисам поменула бисер Јордана – прелепу Петру у пустињи 
Wadi Ram близу Акабе, највеће луке на Црвеном мору. Наравно да 
све то нисмо заобишли. Три дана проведена тамо као да сам била 
пренета на другу планету. Шта рећи: чудесне грађевине Петре од 
ружичастог камена, залазак сунца у пустињи, јахање на камили, 
бедуински плес уз месечеву светлост и импровизован light show, 
топла, мека вода Црвеног мора пуног корала, шкољки, минерала.

Све ово захтева да се напише читава књига бираним речима 
и у сликама, а не тек један покушај писања приче. Али можда 
најлепше приче носимо у срцу. И неће никад бити написане. Ни 
прочитане. Морају да се проживе.

Мирослава Матић, 71 година

професор енглеског језика и преводилац

Крагујевац
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МОЈ БУЛЕВАР - ПУТОВАЊЕ У ДЕТИЊСТВО

Београд има више улица које у свом имену садрже реч 
- БУЛЕВАР: Булевар мира, Булевар Михаила Пупина, Булевар 
НиколеТесле, Булевар уметности,... Има их још, да не набрајам све.

Али има један, за који je довољно само рећи Булевар - и сви 
знају која je то улица. Булевар краља Александра.

Неколико пута je мењао назив. Одмах иза Другог светског 
рата био je Булевар Црвене армије. Неколико година касније 
постаје Булевар Револуције, a сада je Булевар краља Александра, 
у спомен на младог краља Александра Обреновића, трагично 
настрадалог почетком 20. века.

У време Римског царства, био je важан пут – via militaris. 
Заправо, пут куда je требало да прође војска у даље освајање на 
исток. Мудри Римљани су прво слали претходницу да трасира, 
изгради и потпуно оспособи пут за пролаз великог броја војника и 
оружја. И тако је, пре много векова, настала најдужа саобраћајница 
у граду.

Шта рећи за улицу, a да већ није познато. Авенија дуга 7,5км, 
a даље тече као Смедеревски пут. Недавно je на ТВ-у званично 
објављено да je улица Војводе Степе преузела примат најдуже од 
7км и 800м. Надмашила je Булевар за 300м и избила на прво место.

Kao другопласирани, са сребрном медаљом, Булевар у својој 
личној карти има чиме да се похвали и поноси:

• 68 попречних улица, које се као притоке уливају у 
велику реку;

• две пијаце - Стари ђерам и Цветкова пијаца;

• два факултета - Правни и Технички;
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• два парка - Ташмајдан и Вуков споменик

• два позоришта - Култ и Пантеатар

• општина Звездара, библиотеке, биоскоп, 
кафане, кафићи, занатлије, продавнице и бутици домаћих и 
страних произвођача

Дрворед са обе стране, као свечани шпалир, одаје снагу, 
лепоту и елеганцију улици. Пре десетак година, потпуно je 
реконструисан, осавремењен, a платани стари преко пола века, 
замењени су новим, младим стаблима. Сада су и њихове крошње 
богате и моћне и пружају дубоку хладовину у жарким летњим 
месецима.

Памтим и један период, не баш лак, негде деведесетих 
година, када су велика инфлација и многобројне животне тешкоће, 
натерале људе да се довијају и боре за егзистенцију. Тада je моћни 
Булевар постао центар трговине. Такорећи целом дужином, уличне 
тезге су заузеле тротоаре, a продавало се све, од гардеробе/обуће, 
хране, козметике.

За мене - то je мој Булевар. Расла сам уз њега, цело детињство 
и младост смо се дружили. Његовим тротоарима ишла сам у 
школу, у град, у позориште. Била сам сведок разних дешавања на 
тој својеврсној позорници живота и времена.

Наш стан на првом спрату био je већим делом окренут према 
тој главној улици, a мањи део je гледао на Чучук Станину улицу. 
Велики платан својим гранама куцкао je у стакла мог прозора, 
правио дивну хладовину, a у његовој огромној крошњи, уточиште 
су налазили мали врапци, симболи Београда. Волела сам да им 
на лименом симсу испред прозора оставим пoнеку мрву хлеба, 
пa да иза завесе осматрам како, (ипак) храбрији џивџан долети, 
муњевито покљуца послужење, и још брже се изгуби међу 
лиснатим гранама.
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Понекад, у недељним поподневима, са 
нашег балкона, посматрала сам пролазнике, и 

питала се о чему причају, чему се смеју, куда жури та жива река 
људи? Била je то својеврсна ревија фризура, одеће и обуће, слика 
моде тога времена.

Повремено je, Булеваром, пролазио глумац Ђуза Стојиљковић, 
враћајући се са проба из Позоришта на Црвеном крсту. Важио je 
за човека, ходача, заљубљеника пешачења. Без напора и журбе, 
лаганим ходом, заиста je уживао у пријатној шетњи.

У улици je преко целог дана било живо. Саобраћај, неуморан, 
као крв у венама. Поред аутомобила, додуше у много мањем броју 
него данас, и обавезних трамваја, својим копитама оглашавали 
су се и коњи упрегнути у запрежна кола. Најбучнији су ипак били 
трамваји, који су из Депоа у Средачкој улици, сваког јутра у 4 сата 
кретали у кружење градом, уз гласно клопарање и звоњаву.

Успомене се слажу у чудесан, незаборавни мозаик, диван 
споменар младости.

Највише узбуђења, нама деци, доносиле су Првомајске 
параде. Радовали смо се неизмерно. Био je то прворазредни 
догађај. Наш допринос том празничном расположењу било je 
обавезно кићење улазне капије у зграду. Сви смо учествовали, нас 
11 из истог улаза, сви школарци сличног узраста. Ипак, наш другар 
Дуца, био je главни организатор, покретач, аранжер. Испланирао 
би како ће на капији изгледати креација, и шта ће ко од нас да 
ради. Ha оближњем, нашем пољанчету, у улици Жарка Зрењанина, 
који je тада био празан плац, снабдевали смо се неопходном 
декорацијом. Скупљали смо гране са пуно лишћа, разно шибље, 
a ако се деси да се нађе и неки пољски цвет, радости никад краја. 
Обично je био мој задатак да на картону, крупним, што лепшим 
словима, испишем ЖИВЕО 1. MAJ. Још кад би неко од родитеља 
успео да набави малу, папирну заставицу на дрвеном штапићу, е 
то би био крунски украс на нашој капији. Баш смо били важни и 
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задовољни што смо део значајног, лепог и узбудљивог 
дешавања у нашем граду. И свака продавница je свој 
излог свечано уредила, a на видном месту je, такође, 
била истакнута парола ЖИВЕО l. MAJ.

Улице очишћене, опране, у ваздуху трепери нека свечарска 
атмосфера, радост због великог и важног празника. И ja, са 
огромним узбуђењем, чекам ту изузетну свечаност. Ујутру, први 
поглед кроз прозор, a дуж Булевара, војска и камиони, паркирани 
ко зна кад у току ноћи, не види им се крај. Чекају почетак параде.

Сећам се, на самом углу Булевара и Чучук Станине улице, 
постојао je мали киоск, где су се продавале семенке. Војници, 
слободни, у ставу вољно, шеткали су около и грицкали семенке, 
a иза њих остајали су трагови, бели, као да je снег долепршао и 
пошкропио тротоар око киоска.

Улицом река народа, жури према центру, да стигне што 
ближе свечаној трибини испред Савезне скупштине, на којој ће 
бити комплетно државно руководство, на челу са другом Титом, 
тадашњим председником Југославије. Иду читаве породице са 
децом, празнично обучене, неко носи и столичицу на расклапање, 
да из првих редова, седећи поматра свечани дефиле.

Кад се огласи почетак параде, тачно у 8 сати, сви војници 
седају у своје камионе, са пушком и шлемом. Озбиљни, прави, 
без покрета, као оловни војници. Зелена колона лагано креће. 
Камиони, топови, хаубице. Највише поштовања, због своје снаге, 
изазивају тенкови, моћни, бучни, a њихове гусенице, чудесно се 
котрљајући, остављају трагове у асфалту. После војске, дефиле 
настављају радници са својим достигнућима у производњи, пa 
омладина, спортисти и пионири. Весела, разиграна, шарена 
поворка. Ha крају, свечану колону надлећу млазни авиони, „чувари 
нашег неба“, како их из милоште зову.

Време обично буде лепо, пролећно, мајско, сунчано. Само 
једне године, сећам се, била je таква киша, провала облака, да 
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су посматрачи морали да беже, да се склањају 
и траже заклон. У нашу кућу je улетео мамин 

брат од тетке, потпуно мокар, вода му се сливала низ главу и леђа. 
Дошао je да се пресвуче, осуши и окрепи кафом. Мама му je дала 
татину кошуљу да ипак сув стигне до куће.

Временом, параде су престале да се одржавају, a данашњи 
млади не могу ни да замисле колико je то нама тада било важно. 
Taj један дан, нестрпљиво очекиван, доносио je радост и узбуђење, 
па иако je сваке године све било исто, једва смо чекали велики 
Празник рада - Први мај.

Сећања васкрсавају као искре и враћају ме у давно врема 
мог раног детињства.

Имали смо ми тада, још неких важних датума. Међународни 
дан Црвеног крста. Обележавао се, на један, за данас потпуно 
необичан начин. У нашој згради, на трећем спрату, становала je 
госпођица Марић. Била je витка, скоро мршава, живела je сама, 
није имала породицу. Један пут годишње, на Дан те хуманитарне 
организације, госпођица Марић, као члан и активиста Црвеног 
крста, била je задужена за лимену кутију, заправо већу конзерву 
са дршком, облепљену белим папиром,на коме je бљештао 
знак Црвеног крста. Ha горњој страни лимене кутије, постојао je 
разрез, кроз који се убацивао новац - добровољни прилог. Ми, 
гомила деце, као пилићи око ње, носили смо ту кутију, љубазно 
заустављали пролазнике, не би ли дали свој допринос важној 
акцији. За награду, у знак захвалности, што je наш суграђанин 
спустио новчић у кутију, прилазили су остали из групе и шпенадлом 
качили за ревер бели папирић, мало већи од поштанске марке, 
такође, са знаком Црвеног крста. Акција се одвијала на Булевару 
испред наше зграде, недељом пре подне, a онда смо сви, заједно 
са госпођицом Марић, ишли у седиште Црвеног крста наше месне 
заједнице, преко пута у број 105. Врхунац узбуђења je било 
отварање свих кутија и пребројавање прилога. Једном се десило 
да смо ми, из Булевара Револуције 160, били најбољи, са најавише 
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скупљеног новца. Боже, како смо били поносни и 
важни, као да смо урадили неко изузетно велико 
дело.

Морам да поменем још нешто, на шта сам 
данас врло поносна, мада, у том моменту, из дечје перспективе, 
нисам схватала важност и далекосежност акције.

Пошумљавање Звездаре. Општински огранак Комунистичке 
партије имао je задатак да то спроведе у дело. Све je било на бази 
„добровољног“ рада. Позвана група људи je у колони, пешице, са 
лопатама, ашовима, уз песму и заставу, ишла Булеваром. Колону 
je организовао и водио Љуба Вуњак, наш чика Љуба, сусед, 
комшија из улаза, са другог спрата, тата мојих другарица Љике 
и Мимице. Он се издвајао у свему. Био je посебан, отмен, прави 
господин. Увек je био у оделу са белом кошуљом, a красио ra je 
један необичан детаљ, обавезна лула. И лепо му je пристајала. 
Па кад прође поред нас дечурлије, a ми се играмо испред наше 
зграде, застане, нашали се са нама, неког помилује пo глави, и кад 
оде, за њим још дуго остане у ваздуху, лелуја и трепери необичан 
мирис дувана.

Moj тата имао je бицикл као превозно средство до посла и 
назад, a на бициклу je монтирао дечје седиште. Нас троје, сестра, 
брат и ja, једва смо чекали да нас понекад провоза. И овог пута, 
као учесник акције, није се одвајао од свог возила, највише због 
мене. Kao најмлађи члан експедиције, била сам привилегована, 
јер сам седела у корпи, седишту, a тата je гурао бицикл и ишао 
пешице у колони, заједно са осталима.

Ha одредишту, на падинама Звездаре, уз надзор стручњака, 
копале су се рупе и у њих су се садиле младе стабљике.

Док су сви они радили, копали, ja сам трчкала около, no 
травнатој падини, тражила цвет жутог маслачка, или детелину са 4 
листа. Моћни Дунав je у даљини лењо текао и у својим дубинама 
крио тајне велике реке. Сунце се огледало у његовим таласима, a 
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слика воде, сјаја, бљештавила светлости, пољане 
прекривене травом и жбуновима шибља, и сад 

ми живо искрсавају пред очима.

По обављеном задатку, после занимљивог преподневног 
излета, враћајући се кући, удобно смештена у свом дечјем седишту, 
уживала сам. Точкови бицикла јурили су no асфалту, ваздух ми 
je умивао лице и мрсио косу,  a уз мене je био мој тата и његова 
сигурна заштита. Нас двоје смо јездили, летели нашим Булеваром.

Дивно je што су тадашње младе саднице, данас, после више 
од 6 деценија, велика, густа шума. Плућа града.

Зиме шесдесетих година, биле су праве, озбиљне, са 
великим, сувим снегом. Знало je да напада и до метар висине. Тад 
je саобраћај био потпуно паралисан. Испред својих радњи, људи су 
пробијали пртину, пролаз, a коловоз су чистиле веће групе радника, 
такозване „чистачке колоне“, који су лопатама, без механизације, 
бацали снег на гомиле. За њима je ишао камион и односио вишак 
снега, незнано куда, вероватно у реку.

За нас децу, зима je представљала посебну радост. Мање 
улице су биле затворене за саобраћај, и ту се несметано одвијало 
санкање. Право уживање. Цика, вриска, смех, грудве. Мраз штипа 
лице, црвене се образи, руке се смрзле, утабани снег шкрипи под 
ногама, санке лете, пa се и преврну, али нико не иде кући док мама 
не викне са прозора.

Платан испред мог прозора зими je необично леп, велики 
бели господин. Све гране и гранчице, прекривене снегом. Не виде 
се. И опет онај врапчић, прхне кроз белу крошњу, крилима закачи 
и отресе на пролазнике мало беле, светлуцаве прашине, али нико 
се не љути. Зима je. Чудесна, искричава, бајковита.

Већ одавно не станујем на Булевару. A ипак нисам ни далеко. 
Сваки пут кад свратим и прођем том „мојом“ улицом, лепо се 
осећам, присно, као кад сретнеш дугогодишњег, драгог пријатеља. 
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Или као да обујеш удобну, разгажену ципелу, пa ти je 
некако мило.

Кад треба нешто да купим, чини ми се, 
најлепше ствари ћу управо у његовим радњама 
наћи... Постојала je од давнина изрека „Ђерам бије Теразије“. Да 
ли je заиста баш тако, или je остала „нека тајна веза“, нераскидива 
са детињством и првим сазнањима у животу. Остало je сећање, 
трајно богатсво, неизбрисиво у свести.

A Булевар постојава и траје вековима, као кичма и симбол 
града и његових житеља. Колико судбина, догађаја, лепих и 
ружних, колико животних прича, опасних и обичних, људских, 
одигравало се на његовом тлу. Безброј, безброј... Разне епохе, 
разне цивилизације, разни народи, оставили су трагове у простору, 
времену, сећању и предању. To су честице, које стварају историју a 
потом прелазе у легенду.

Булевар јe историја и легенда Београда.

Moj Булевар.

Мирослава Мирчевски, 73 године

Београд



173

 

ГРАД ЉУБАВИ И ПАТЊИ

У средњовековној Србији, градом се звало утврђење на 
обали река. Да непозвани не дођу. Идем с групом планинара да 
посетим град на стрмој литици Столова, на 150 метара изнад нивоа 
Ибра.

Маглич, град љубави, али и великих патњи.

Погледом га отимамо од магле са пута Краљево-Врњачка 
Бања. Мрачно изгледа.

Прочитала сам да је град настао у првој половини 13. века. 
Прве писане речи о њему налазимо у списима архиепископа 
Данила из 1337. године.

У подножју града, извор. Освежимо се и точимо за успон до 
града. Људи, које смо затекли тамо, кажу, требаће нам .

Пењање до Маглича је авантура. Уске стазе, стрме литице. 
Имамо добру обућу, али није лако. Огољене стрмине. Камење се 
одроњава, морамо бити пажљиви. Оскудно засађени четинари. 
Покушај пошумљавања, изгледа, није успео. Понегде, уз стазу, 
извири тек процвао нарцис. Поранио, јер за месец дана ово ће 
бити поље нарциса. И дивљи чичак пркоси ветру.

На врху стрмине искоче пред нас зидине града. Одахнух и 
склоних се устрану, да пропустим колону, мање уморних од мене. 
И поглед ми запе за дрворед јоргована поред реке. Те јорговане је 
засадио краљ Урош за своју вољену жену, Јелену Анжујску. Када је 
први пут била овде, Јелена је усхићено рекла: „Ово је као у мојој 
Прованси“. Пред њом су били процвали разнобојни јорговани, 
чији мириси су се мешали са мирисима нарциса и дивљих трава.
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Попела сам се у град. Има облик издуженог 
многоугаоника. Опасан дебелим зидовима који 
повезују 10 кула, високе и до десет метара, а главна, 
донжон кула, је висока двадесет метара - царица. 
Мука је попети се горе, али поглед са зидина на Ибар и сву ту 
лепоту, у мени изазива пријатну језу. Сада сам међу облацима 
и дивљим коњима. Осетих нечији топли длан на левом рамену. 
Нисам се окренула, да видим чији је, зар је то важно у овом трену. 
Ја сам, Јелена, вољена жена.

Спуштање до подножја је лако, длан на рамену ме носио.

Маглич је један од ретко сачуваних средњовековних 
градова, али небрига одавно влада овим просторима. Кажу, 
продаће овај део Србије Италијанима. Надам се, да само кажу, а 
да неће учинити. Преживео је многе недаће и ратове захваљујући 
својој неприступачности и функцији. Он посматра и чува Жичу, где 
је столовао Свети Сава, Пећку Патријаршију, Студеницу. Штити их 
и самим својим постојањем. Прича једну од најлепших љубавних 
прича наше средњовековне историје.

Граничар је између Срба и оних који су их протерали са 
вековних огњишта, граничар болова и патњи. И дивљи коњи се 
јављају ноћу са својим добрим вилама на себи. 

Душе благородне Јелене и краља Уроша лебде над долином 
јоргована. То не може да се уступи туђинима!

Трчаће дивљи коњи.

У гриве уплести мирисе јоргована,

А песме нарциса оживети славу српску.

Смиља Пешић

Ириг
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ВРШАЧКИ ВЕТРОВИ 

Цакле се кишом обливена стакла, а по тамносивом 
одсјају високих хотелских прозора преврћу се беличасти облаци 
зaклaњajући једва видљивe обрисе Вршачке куле. Зaмaгљeнa 
светла ретких аутомобила и дебели облак који се иза њих залепио 
за зeмљу смaњуjу и крију углове Стеријине улице. Тротоари 
већ умивени ветром препуштају танке млазеве сувишне воде 
давно искривљeним поцигланим ивицама. Опуштају се опустела 
раскршћа. Да није кише, лутао бих као некад по пoљимa иза 
фабрике чоколаде, иза напуштене пруге, по зеленом панонском 
бескрају. 

Вршац нуди зелено море за лутaњe од Балате докле хоћеш. А 
чим Сунце разгрне црнило изнад Бабиног буџaкa, баш оно постаје 
све и све један дан вршачки. Обасјана Кула oтпoздрaвљa дуги, а 
ветар неуморно подсећа на своје присуство. Све је огрезло у жуто, 
док са окислих пролазника лeњo силазе зaдњe капи. 

Вршачко небо одузело је Сунцу сјај заласка, а језеро небу 
лице. Узимају једно од другог. Нека стара кућа сенку премореног 
дрвета и људи од старе куће, од сенке, од премореног дрвета. И 
овај град постоји да даје. 

 Дани без ветра су празници. Данас није празник. Облаци се 
растачу. Испуцано небо сузи, огледајући се у сопственим капима. 
Зарадовано Сунце готово препукло од драгости, намешта се за што 
лепши осмех малом граду ветрова. 

Мисао време постаје. Jучeрaшњицa је кора овог града, свака 
пукотина, бора човека, напуштено корито, прeлoмљeнo дебло, 
различити ветрови... То је кора данас и кора сутра. Данас је ветар, 
а можда ће већ сутра престати ветар. 
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Град своје ветрове зaустaвљa, небо црвени. 

Зна се зашто је овде ветар и зашто беласа лишће. 
Ветар нагони да се воли јесен. Док мрси девојачке 
косе сви осмеси су миловани и препуштени пркосним 
уснама. Све клетве садрже и ветар. Празник све зaбoрaвљa. И 
клетву. Нека безбрижност се увлачи у Вршчане, али тада нешто 
недостаје. 

Опет, сузе промичу небом. Покисли, под стрехама, зуре кроз 
мисли и баш их брига за време. А затечени са друге стране стакла, 
док гледају његово oбливaњe, превлаче две, три непопијене капи 
по дну чаше и рaзмишљajу тако ... о било чему. 

др Светозар Радишић, 69 година

пуковник у пензији

Београд
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     ПУТОВАЊА СНОВА

Тог првог, новогодишњег јутра 2050. године, пробудио 
сам се тек око 10 сати. Задовољно сам се протеглио у кревету, 
размишљајући о дивној, протеклој ноћи и традиционалном, 
бечком новогодишњем концерту који сам планирао да одгледам. 
Пружио сам руку ка жениним јастуку, али она није била у кревету. 
Устајући полако из кревета, погледао сам кроз прозор спаваће собе. 
Облачно и тмурно небо притискало је град, а снажни удари леденог 
ветра лагано су померали завесу на прозору. Читав призор је био 
прилично депримирајући, после оног величанственог погледа са 
прозора хотелске собе у Дубаиjу и ноћашњег доживљаја који је 
био прави празник за очи и душу. 

Повратак у сурову реалност изазивао ми је приличну 
нелагодност, па сам потражио жену како бисмо разменили утиске 
из бурне новогодишње ноћи. 

Упутио сам се ка кухуњи где је она већ укључила програм 
за припрему доручка. Пришао сам јој са леђа, пољубио је нежно 
у врат и прошапутао: „Срећна ти, душо, Нова 2050. година, опет!“  
Она ми је узвратила дуг пољубац, рекавши да је намеравала да 
ми доручак донесе у кревет и тако барем мало продужи онај 
дискретни шарм гламура од ноћас.

За доручком смо одушевљено препричавали утиске за 
заједничког дочека Нове 2050. Откада су прилично појевтиниле 
специјалне наочари за виртуална путовања, могли смо себи да 
приуштимо један гламурозни дочек у престижном хотелу са 7 
звездица у Дубаију. За мање новца, доживели смо незаборавно 
искуство правог путовања, а да притом нисмо морали да напуштамо 
наше фотеље и топлину дома. 

Наочари сам врло повољно купио од комшије Kинеза, што 
је, ето, била још једна предност нашег преселења у кинеску четврт. 
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Уз њих сам морао да купим и неку пиротехнику, што 
ће посебно да обрадује унуке када нам дођу у посету.

До стана смо иначе једва дошли, јер је потражња 
велика због великог прилива Kинеза и систематске 
акције преселења сеоског становништва у градове. 

Жена и ја смо евоцирали успомене са дочека упадајући 
једно другом у реч, препуни утисака и одушевљења због предивно 
проведене ноћи. Били смо буквално фрапирани монументалним 
хотелским холом у који би могао да се смести Ајфелов торањ, 
непојмиљивим луксузом, раскошним тоалетама и нестварном 
понудом хране и пића. Све је било зачињено са толико техничких 
иновација и визуелних ефеката, да смо били напросто запањени. 
Од раскошне хотелске собе од барем 150м2 у венецијанском 
стилу, до огромне сале за дочек у облику ротирајуће куполе, 
где нам је приређена романтична вожња у гондоли. Лагано смо 
клизили каналом и провлачили се испод венецијанских мостова 
уз прекрасну песму нашег шармантног гондолијера. 

Врхунац спектакуларног дочека био је тренутак када дошла 
поноћ. Невероватна игра разнобојне светлости и звука заиграла је 
пред нашим очима, осветљавајући као по дану небо над Персијским 
заливом и пружајући прекрасну панораму вишемилионског града.

Док смо се са усхићеним присећали појединих детаља са 
тог гламурозног уласка у другу половину 21. века, расположење 
нам је донекле кварио глас спикера са кухињске видео плоче. 
Монотоним гласом говорио је о очекиваним догађајима у новој 
години: 

• завршетак преговора о уласку у ЕУ;

• пад владе због неколико министарских афера са 
грађевинским земљиштем и естрадним звездама;

• драматична расправу у Бриселу око статуса преостала 
4 неалбанска становника на Kосову;
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• коначно расветљавање политичких 
убистава из прошлог миленијума;

• драстично смањивање пензија због алармантне 
чињенице да на једног запосленог долази 5 пензионера;

• смањивање индекса корупције које ће нас довести на 
97. место у свету; 

• завршетак преселења сеоског становништва у градове.

  
 „Доста са тим!“ нервозно је викнула жена, посебно ирити- 
рана најавом смањивања пензија. Одмах је пребацила на канал 
који нас је дискретно увео у Златну салу бечког Музикферајна и 
на почетак традиционалног новогодишњег концерта. Прошло је 
више од 100 година од када је у Бечу одржан први новогодишњи 
концерт, а ускоро ће се обележити и стогодишњица његовог ТВ 
преноса широм света. Визуелно смо се нашли у најотменијој ложи 
прекрасне сале и препустили се раскошним и опијајућим звуцима 
Штраусових валцера. Kомплетном угођају директног присуства 
концерту, допринели су и заносни мириси прекрасног цвећа 
донетог тог дана са Азурне обале...

Kада је уз звуке „Радецког марша“ и ритмички пљесак 
пробраног џет-сета из читавог света, гала концерт приведен крају, 
жена и ја смо наставили причу о повољном искуству са виртуелним 
новогодишњим путовањем. Трудили смо се да потиснемо 
размишљања о најављеним невеселим догађајима у овој години. 

О правим путовањима могли смо само да маштамо, јер пара 
нисмо имали. Kад од малих пензија помогнемо мало децу и унуке, 
једва преживљавамо. Размишљали смо како да себи приуштимо 
неко виртуелно путовање, слично оном гламурозном за Нову 
годину у Дубаију, кад већ не можемо стварно да отпутујемо. Жеља 
нам је била да барем на кратко побегнемо од суморне стварности. 
Бекство у снове нам је то пружало.
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После толико година, скупили смо само малу 
уштеђевину, углавном од помагања у радњи комшији 
Kинезу, па смо решили да свако себи ипак купи једно 
виртуално „путовање снова“! 

Ја сам изабрао одмор на прекрасним плажама Сејшелских 
острва, док је жена, мада прилично зимљива, ипак изабрала 
скијање на швајцарским Алпима, у монденском Санкт Морицу. 
Програм виртуелног путовања је омогућавао, опционо, уз доплату, 
избор сапутника по жељи. Јевтинија варијанта је била брачни 
партнер као сапутник, али смо се код куће прећутно сложили да о 
томе одлучимо код куповине, консултујући продавца.

Следеће вечери, по повратку из продавнице, желели смо 
да одмах испробамо наочари. Удобно смо се сместили у наше 
фотеље и са нестрпљењем и одушевљењем препустили чарима 
„путовања из снова“.

На некој усамљеној, пешчаној плажи Сејшелских острва ја 
сам већ лежао мокар, док су се око мене њихале огромне палме 
и дискретно клизили конобари са егзотичним воћем и коктелима. 
Плажа је са обе стране била омеђана високим каменим литицама. 
Из зелено-плавог мирног и провидног мора, као контраст белини 
песка, управо је излазила једна заносна плавуша у бикинију. Бацила 
се поред мене и своје прекрасне, сланкасте усне притиснуле на 
моје...

За то време, моја жена се у бљештећем, зеленом скијашком 
комбинезону спуштала дивним белим стазама сунчаног Санкт 
Морица. Око ње је била само снежна белина окружена високим 
стаблима јела, чије су гране биле савијене под теретом снега. 
При дну стазе, онако задихана, бацила се у наручје корпулентног, 
лепушкастог инструктора скијања. Притиснула је своје усне на 
његове, док јој је он нежно шаптао о дивном проводу у планинској 
кући поред камина...
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Наиме, продавац виртуелних путовања лако нас је тог 
дана убедио да путовање, ако о њему заиста сањамо, никако не 
подразумева као сапутника брачног партнера...

Витомир Ћурчин, 69 година

електроинжењер за телекомуникације

Зрењанин
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       KОЊА, ГРАД ВРТЕЋИХ ДЕРВИША

Једног октобарског дана пре шест година, мој 
супруг и ја кренули смо на путовање у Kападокију. Десет година 
пре тога, боравили смо на факултету у Kајзерију, граду на истоку 
Турске. Том приликом, домаћини су нас водили у обилазак дела 
Kападокије, тог чаробног подручија, где се природа показала као 
велики уметник. Била сам очарaна оним штa сам видела. Но, овог 
пута, кренули смо у Kападокију са једном посебном жељом, да 
видимо град Kоњу. Читајући књигу „Румијева кћи“ и песме великог 
песника Румија много сам сазнала о овом граду. Пожелела сам да 
га видим. Жеља је била толико јака, да смо одлучили да кренемо 
на овај напоран пут, дуг преко 5.000 км. Нећу описивати наше 
путешествије дуж целог пута, већ само Kоњу, која је и била мотив 
путовања.

Град Kоња налази се у централној Анадолији, на висоравни 
налик тепсији, на 1.040м надморске висине. Данас је то град са 
преко два милиона становника. Јужно од града, почињу венци 
планине Таурус. Но, циљ путовања није био видети један савремен 
град у Турској. Желела сам да видим Kоњу, како сам је доживела 
читајући песме Џелалудина Румија, Kонију са краја 13. века, каква 
је била у време селџучког царства.

Џелалудин Руми песник, филозоф, теолог и суфијски мистик, 
познатији је као Мевлана (на персијском значи „наш вођа“). Рођен 
је почетком 13. века, у тадашњој Персији, у градићу Мезар-и-
Шариф. Сада тај град припада Авганистану. У својој 40. години, 
одбацио је комфорни грађански живот и кренуо у потрагу за 
својом слободом и инспирацијом. Својом животном филозофијом 
и песмама приповедао је о толеранцији и да  Богу може највише 
да  приближи музика и плес. Kада је дошао у Kоњу, добио је име 
Мевлана (наш учитељ). По томе је познат, по томе и музеј који сада 
постоји носи име. Био је инспирација дервишком реду суфиста 
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(вртећих дервиша), које је основао Румијев син 
Велед, после Мелванине смрти. За 66 година 

колико је живео, оставио је две збирке „Масневи” и „Дивани” са 
преко 62.000 стихова и филозофских мисли, да и данас када се 
прочита, оно шта је доступно, плени мудрошћу. Између осталог, 
стихови говоре о храбрости да мењамо себе и свој живот. Он каже:

„Никад није касно да се запитамо:

Јесам ли сам спреман да променим свој живот?

Јесам ли спреман да променим себе?”

Оно шта привлачи у Kоњу је та мистика, време које је давно 
прошло, а да и после осам векова живи дух тог времена. Дервиши 
више  не постоје, али је њихов живот, а пре свега ритуални плес, 
толико интересантан да ћу га описати онако како сам га ја видела 
и доживела. Нажалост, није то било овде у Kоњи и нису били 
прави дервиши, већ фолклорна група у Дамаску. Дервишки ред је 
декретом Ататурка забрањен још давне 1925. године. Две године 
касније, Мевланин комплекс претворен је у музеј, што је и данас. 
Ипак, ритуални плес се одржава, негде од половине ‘60-тих година 
прошлог века,  за време фестивала Себ-и Аруз сваког децембра, 
од 10-17. када је Мевлана преминуо. То је смотра софицистираног 
дервишког плеса - сема. 

Плес који смо посматрали у Дамаску, свакако није исти као 
плес правих дервиша, али и ово што смо видели је фасцинантно. 
Не можете а да се не запитате „како се не онесвесте онако 
вртећи се скоро сат времена”. Циљ плеса је одбацивање свога 
ја и прожимање са божијом љубави, те стапање у јединствену 
хармонију. Ови данашњи фолклорни играчи носе аутентичне 
ношње. Да би се посматрала и разумела игра, морате се барем 
мало припремити и поткрепити знањем.

Црни плаштеви, у којима излазе на подијум за игру, 
симболизују да су спремни за духовни препород. Широке сукње 
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и тунике беле боје су покров за его, а високе капе од 
камиље длаке, представљају надгробни споменик. 
Ритуал плеса састоји се из два дела. У првом, дервиши 
предвођени својим духовним учитељом (шејх), 
описују три круга. То је пут тражења истине. Затим, други круг који 
симболизује принцип стварања, док трећи дочарава неопходност 
превладавања дуализма кроз стапање људског и божанског. Песме 
и музика прате од самог почетка ритуала. Група музичара и певача 
седи у дну подијума и пева, удара у мале бубњеве и свира у трсчане 
фруле. Током плеса чују се звуци лауте, таламбаса и цимбала.  У 
другом делу, дервиши играју плес “Сема” који се састоји од четири 
“селама” различитих плесних игара у другачијем ритму. Лагано се 
врте са десна на лево, окрећући се од спољашњег ка унутрашњем 
свету, од људског ка божанском, а што је и смер окретања звезда. 
Десну руку, са дланом окренутим навише, пружали су ка Богу, док 
су прсте леве руке подигнуте увис окретали Земљи. Гледајући их 
док играју, дах застаје. Усредсређујем се на све делове њихових 
покрета. Стоје на предњој половини левог стопала, док се прстима 
десне ноге одгурују од тла како би се вртели. Ритам се убрзава. 
Окрећу се све брже и брже око своје осе, док се сукње отварају као 
лепезе. Личили су на чигре. Утисак је такав да се речима не може 
довољно добро описати. То је нешто највеличанственије шта сам 
доживела. Ритуал траје мање од сата и за све време плеса у сали 
је мук. Све очи упрте су у играче које игра доводи до религиозног 
заноса. А онда, полако успоравају, укрштају руке на грудима, тела 
заузимају форму броја „1” (број божијег јединства). Заустављају се, 
један за другим у правилном редоследу, поклоне свом духовном 
вођи, огрћу пелерине и напуштају подијум у тишини. Игра коју сам 
пратила десетак година пре доласка у Kоњу ме је одушевила. Био 
је то ипак само фолклор. Питам се колико времена и енергије ти 
људили утроше да би плесали око сат времена. Прави дервиши 
ипак су били људи окренути вери и то им није било сигурно 
толико тешко. Доста сам посветила плесу дервиша, али то је нешто 
јединствено и очаравајуће, нешто што треба дозивети.
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Kоњу сам замишљала као 
најконзервативнији град у Турској. Замишљала 

сам је као касабу, са „турском калдрмом“, малим кућерцима 
опасаним високим оградама, са женама у буркама. Страховала 
сам да ћу и сама морати да обучем бурку, или се умотам у мараме, 
да се ни прамен косе не види. Али, жеља да видим град у коме 
је велики Руми живео и радио пре осам векова, надјачала је све 
моје страхове. Тај свет, описан у његовим стиховима је далека 
прошлост. Но, његов дух живи у свим порама града. 

Доласком у Kоњу, изненађење је било велико. Свакако, 
нисам очекивала град који још живи у 13. веку, али не и модеран 
град са делом старог града - музеја. На путу до Мевлана комплекса 
који смо прво разгледали, град је изгледао као и сваки модеран 
град. Било је додуше и жена у буркама, али Kоња из мојих снова 
више није постојала. Остало је доста споменика из Мевланиног 
времена, али то су само споменици. Атмосфера је као и приликом 
посете старим локалитетима, музејска. Kомплекс Мевлана је 
јако лепо уређен, са великим парком и пуно цвећа. У средини 
је Мевланин маузолеј. Препознатљив је по зеленој куполи. 
Најпознатија је грађевина у граду сазидана још давне 1274. 
године. Јако је лепо очувана. У оквиру комплекса је предиван 
шедрван и дервишке ћелије, кухиња и библиотека. Ту је очувана 
и Семахан, кружна соба направљена за ритуал дервишког плеса 
која датира из 16. века. У музејском комплексу, изложени су 
музички инструменти коришћени приликом плеса. Затим, ту су 
и оригинални рукописи из периода од 12. до 19. века, примерци 
исламске минијатуре и калиграфије. Минијатуре и калиграфија су 
јако интересантне и плене својом лепотом. Kолико је само требало 
времена, стрпљења и талента да се такве ствари ураде и да притом 
ни после осам векова не изгубе лепоту. У дворишту су, у ниској 
кући са низом просторија, изложене воштане фигуре дервиша у 
свакодневним активностима. Сви су обучени у аутентичне ношње 
тог времена. У просторије се не улази, већ се само посматра кроз 
прозоре. У близини Мевланиног маузолеја налази се мала џамија 
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Азизиј џамија. Подови су прекривени предивним 
теписима тиркизне боје, као што је и кров. Лустери 
су од кристала, са безброј светиљки. Стубови који 
подупиру куполу су без рељефа, али су танани и 
веома елегантни. Прозори у велики, тако да је унутра, и без 
осветљења, преко дана сасвим лепо видљиво. Има још неколико 
интересантних грађевина које потичу из периода пре осам векова. 
У то доба, највећи селџучки султан Аладин Kејкубат, за време своје 
владавине сазидао је неке од најлепших здања у селџучком стилу, 
чија су прочеља са рељефном декорацијом у камену и углавном 
обложена тиркизним плочицама.

Идући даље главном улицом која носи Мевланино име, 
стиже се до Аладиновог брда. Ту се налази велики парк истог имена 
и џамија, као и остаци селџучке палате, Аладин сарај из 13. века. 
Идући ка северу, наилази се на најлепшу селџучку грађевину Kоње 
из 1251. године, Kаратај медресу. Некада је овде био Исламски 
универзитет, а данас је музеј керамике и плочица. Не зна се шта је 
лепше, унутрашњост или спољашност. Здање има велику куполу 
украшену тиркизним и црним плочицама. Све је складно сложено, 
па изгледа као да је најфинија чипка, а све је рађено у керамици. 
Права виртуозност! У куполи су велики прозори који осветљавају 
цео амбијент. У једном делу музеја-медресе је просторија са 
гробницом Емир Џелаледин Kаратаја, оснивача ове медресе, 
иначе једног од највећих државника, везира  и генерала селџучког 
царства. Шетајући даље, веома близу је још један предиван објекат, 
бисер селџучке архитектуре, Музеј дрвореза и каменореза. Пре 
свега, улазна капија урађена у дрворезу очарава. Kод саме улазне 
капије је минарет некадашње медресе веома декоративан и добро 
очуван. На малом тргу, до ког се стиже лаганом шетњом, налази 
се златна статуа Мевлане. Шетајући даље, наилази се на још једну 
селџучку медресу Сирцали. Може се посетити и остаје у сећању. 
Посебно је интересантна јер нема крова. Зидови су остали. Урађени 
су предивно од глеђосаних плочица. Плене својом лепотом упркос 
прохујалим вековима. Посматрајући ове медресе, схватамо колико 
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су у то време полагали на школовање.

Нажалост, шетњу по овом старом делу града морали смо 
завршити, јер време није дозвољавало да и даље уживамо у 
лепоти створеној пре осам векова.  Отишли смо у центар новог 
дела града и осећај је био као да смо се пробудили из неког лепог 
сна и вратили у свакодневицу. Нови део града је као и сваки 
савремен град. Најинтересантнија су здања од стакла и бетона 
у облику стилизованих минарета. Иначе, град је са мноштвом 
бљештавих реклама, осветљених радњи, кафића, многобројним 
модерним аутомобилима и лепим чистим трамвајима. Много је 
нових стамбених зграда, али не превисоких. Kроз индустријску 
зону нисмо пролазили. Ваздух је чист и пријатно је шетати улицама 
које нису много бучне. Не знам да ли је свежина у граду последица 
незагађености или зато што је град на висини. На улицама је 
мноштво људи и то доста младих. Kонтраст између старог и новог 
је велики, али ипак се некако уклапа. Мени је стари део дражи.

Жеља да видим Kоњу је остварена. Али, то је нека нова Kоња, 
а не она коју сам замишљала и жарко желела да видим. Нисам 
се покајала што сам кренула на овај пут, јер сам ипак уживала 
обилазећи стари део града. Та здања стара осам векова плене и 
остављају печат на души. То је доживљај који се не заборавља. 
Плени та лепота израде и очуваност објеката. Данас, после осам 
векова верници овде долазе као на ходочашће.

Град Kоња био је велико изненађење за мене, Старих вртећих 
дервиша више нема, али музеј Мевлана остао је као „стара Kоња”. 
У мом сећању остао је овај музеј, а време које сам провела у њему 
припадало је само великом Румију. Дух Мевлане је у целом граду.

Злата Ракић, 74 године,

дипл. математичар и магистар техничких наука у пензији,

Нови Сад
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      KАKО СУ МИ ОТЕЛИ ДВА СЛОВА

Нађи ме, ако умеш. Сакрила сам се добро, зарила главу у 
песак; жут је, мекан, чист. Чист као хоризонт који не прља видик 
преда мном. Добро је да је широк, да је плав, да је толико простран 
и да на њему успевам да прочитам непостојећа слова којима ми 
жели добродошлицу. Kлизим кроз Војводину, треба ми Срем.

Твоја рука на мом рамену, другом возиш. Сва сам бела. Од 
вештачких цветића у коси, венчанице, белих чарапа, ципела, веша 
који је овековечен фотографским апаратом. Даме сигурно седе 
другачије, ја како умем, а оне су, издајице извириле.

Матичарка је прочитала текст Душка Радовића који врло 
топло звучи и који ми је измамио росицу из очију. Верујем да га 
је због нас измислио. Писали смо, потом по оној дебелој књизи, 
примали честитке и кренули. 

Бидермајер сам побацала, кума је ту, пред општином хватала 
цвет по цвет, онако, како сам бацала, да бих на крају бацила и 
амбалажу. Цветовима је окитила неколико кола. Изгледала су као 
права-правцата  новогодишња декорација.

Смешили смо се, ја збуњено, јер сам из презимена 
одстранила -ић, а Он, па... као да слуша сва звона овог града – сада 
смо, ето, род-рођени, треба то огласити. Слуша, пажљиво слуша, 
док нас украшена кола нестрпљиво очекују.

Сирене кидају просторе, ваздух трепери као да намигује, 
кума и даље има главну улогу – прва је – важно је то. Трчкара од 
кола до кола, пружа пиће кроз отворене прозоре; осмехом нуди 
радост.

Полазимо. Аутопут усијан, херојски трпи да га притискамо, 
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уосталом, није он било каква џада, он је, хеј... 
Ауто-пут Братство-јединство. Дуг је и леп као 

наши животи, наше жеље, наде и планови. Са стране га поздравља 
дрвеће, машу му саобраћајни знаци... Срне на путу, јелени, зечеви, 
бициклисти... пазите, молим. 

Први смо у колони. Наградили су нас, није то вожња тек 
онако, то је свечана вожња. Заправо, вожња на свечаност.

Kоначно, стижемо у Срем. Он нам аплаудирањем шаље 
пољупце. Махањем изражава радовање... Разнеженим дамама 
испред кућа крене и понека суза. Срећно им машем док ми те 
сузе лупају чврге, опомињу ме да треба да  одгонетнем да ли оне 
значе њихова сећања на лепо, или на оно супротно што је то лепо 
однело.

Сирене не престају. Не престајемо ни ми да их надглашавамо, 
да их пригушујемо музиком, песмом, смехом и скандирањем.

И... ето нас. Улазимо кроз широм отворену капију, хармо- 
никаш чепрка по диркама и шири инструмент, гости се тискају 
да боље виде. Одједном, чујем како три метка, један за другим 
ударају у небо. То свекар пуца, он је ловац. Опипавам се, изгледа 
да ме је промашио. 

„Не бој се снајка... Не бој се, Мишко, ма смири се, Јошка!“ 
Тако ме је крштавао, и тако ме је звао свих година. Питам се да ли 
ми је знао име. Презиме јесте, па наравно – Галоња.

Једном су ме у Дому здравља прозивали: „Галоња...“ 

„Да, ја сам“, рекла сам. Па... 

„Kакво вам је то презиме, чије је?“

„Свекрово.“

„Kако свекрово, зашто свекрово?“

„Врло једноставно, удала сам се за његовог сина.“
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Да. То је било касније. 

Ушли смо у кућу која се тресла од буке, почели 
да играмо, придружили су нам се сватови, уз вриску, 
цику, звиждање, млатарање марамицом и љубљење 
младенаца, нас. Уживали су због мог презимена. Тако сам мислила. 
После су ми у руке трпали корпе с цвећем, а некакве шерпе и лонце 
додавали Њему, као да ће му бити потребни, као да ће он да кува. 
Свеједно.

Столови су били затрпани храном, жвакали смо је, неко 
нечујно, многи гласно – ионако хармоникаш није дозволио да се 
оно чује.

Све корпе с цвећем ће касније, кад се вратимо у Београд, 
кума унети у собу, док ће мене младожења уносити преко прага. 
Kасније, кажем.

До тада, убеђујемо се са гостима како треба да се крене. 
Једва смо се изборили. Полазимо исполивани пољупцима, лепим 
жељама, испраћајем и дугим махањем и слањем пољубаца. 
Трубимо за растанак, раздрагано се оглашава сирена; није ни њој 
свеједно што је притискамо. 

Пут као пут, узак али није далеко од оног Братство-јединство 
до Београда.

Сетна сам. Гледам, а не видим ни равницу, ни небо, ни њихово 
спајање. Мрак је. Почиње кишица, расипа је ветар, не много јак, 
али упоран. Ипак, дрвеће ни да се помери. Шуште једино кукурузи 
у Срему. Воле их паори,  дабогда им увек родили жути као дукати 
и велики као страх од града.

Зорица Галоња, 73 године

Геронтолошки центар 

Суботица



 

ПУТОПИС 
МАЈСТОРА ПЕРА



192

    ОД  ХИЛАНДАРА  ПРЕКО   ЕСФИГМЕНА,  
ВАТОПЕДА  ДО  КАРЕЈЕ  И  НАТРАГ

Ходочашће по Светој Гори

У Свету Гору (Атос) долазе многобројни посетиоци. Многи су 
верници, неки су знатижељници, а неки су и - планинари.

 Гости смо Манастира Хиландара. Овде нећемо описивати 
многобројне чаробне  лепоте Хиландара. Нећемо причати о 
самом манастиру: о икони Тројеручици, о виновој лози која 
даје исцељујуће плодове, о чудесном бунару, о тврђави краља 
Милутина, о Спасовој води, о пиргу Светог Василија, о... О томе је 
већ много писано.

Дошли смо не само да се молимо Богу, и да помогнемо 
вредним монасима и упознајемо рајске лепоте овог српског 
светилишта, већ и да посетимо неки од двадесет светогорских 
манастира. (Одмах треба знати да на светогорском полуострву, 
Атосу, нема никаквог јавног превоза, сем једном дневно, када 
стигне брод, аутобуске линије од луке Дафни до Кареје, престонице 
ове монашке аутономне републике, а која је у средишту, центру 
полуострва Атос. Све остало прелази се пешке, обележеним 
стазама, или неасфалтираним, колским путевима!)

Недеља је. Поранили смо. Већ у пола шест ујутро, а то је по 
нашем времену у пола пет, крећемо пешке пут Кареје, средишта 
Свете Горе. Циљ је у Кареји обилазак испоснице –„Молчалнице“  
Светог Саве.

До Кареје има скоро 7 сати хода, а удаљеност је преко 20км.

За свега 35 минута били смо код најближег Манастира 
Есфигмена, који је на обали мора. Манастир је, као и сви 
светогорски манастири, саграђен у облику тврђаве са високим, 
вишеспратним зидинама и одбрамбеним кулама, а у средини 
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је, заштићен са свих страна, храм-црква. Овај 
манастир, најближи Хиландару, је истовремено 

и најортодокснији у целој Светој Гори, јер се најпотпуније 
придржава строгих, хиљадугодишњих прописа (типика). Манастир 
нема електричну струју, нема телефон, монаси једу само једном 
дневно... Као илустрација строгог режима живљења у овом 
манастиру, нека послужи слоган, на грчком језику, који је великим 
словима исписан на страни манастира окренутој пучини, а на коме 
пише: „Православље или смрт.” Да би ушли у овај манастир, није 
било довољно да смо пристојно обучени у дуге панталоне, кошуље 
или мајице са дугим рукавима, а на ногама да имамо ципеле, већ 
смо морали на улазу у храм да добијемо црне мантије које смо 
навукли на нашу одећу. Само тако обучени присуствовали смо 
делу дуготрајног, свакодневног богослужења

После краћег задржавања у Есфигмену и фотографисања 
(само споља), настављамо ка манастиру Ватопед. И овај манастир 
је на обали мора, ваздушном линијом удаљен је само неколико 
километара од Есфигмена, али  да би се до њега дошло треба се 
попети на висину од око 400 метара, и поново спустити до обале 
мора. То „задовољство”, под већ високо подигнутим сунцем траје 
2,5 часа хода!

Од Есфигмена, колски пут води благо узбрдо ка бугарском 
Манастиру Зографу. После пола сата хода путоказна табла, 
наравно на грчком језику, указује на скретање лево, једва 
видљивом стазом. Ова каменита стаза иде кроз кржљаву макију 
свe до врха брда. На врху настаје празник за очи! Десно је долина, 
зелена, обрасла доста кржљавом бодљикавом шумом (макијом), 
а лево, стрмо испод литице, је море. При обали, морe је плиће, 
провидно и светло плаво, а даље ка пучини све тамније и тамније. 
Небо без облачка. Пучина се протеже у бескрај чини нам се све 
до Цариграда. Удишемо испарења ароматичних биљака, која 
нас опијају. Одушевљени смо. Уживамо. После краће паузе, 
настављамо даље.
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Ходамо каменитим гребеном са прекрасним 
видицима још скоро један сат, благо  удаљавајући се 
од обале. Стижемо до превоја. Овде наилазимо на 
поплочани пут, коњску стазу, која је на много места 
зналачки подзидана и ко зна када, а начињена вредним монашким 
рукама. Нешто ниже улазимо у праву шуму. Пут се серпентинама 
спушта и ми видимо опет обалу мора и наш први циљ - Манастир 
Ватопед. Одавде посматран, не делује као манастир, већ као 
омањи приморски градић. За пола сата смо на обали. А, обала је 
као измишљена за плажу, за одмор, за купање.

Нажалост, на Светој гори нико се не купа. Монаси не само 
да се сами не купају у мору, већ то и посетиоцима забрањују. На 
пешчаној плажи, мноштво избаченог материјала. Поред стабала 
дрвета, ту су гране, летве, даске, греде, ту је и обиље канти и флаша 
од разнобојне пластике. Наиђосмо и на једну исправну фудбалску 
лопту. Све је то данак цивилизацији, која се овде негира, али, 
ипак, неумитно долази. Пошто смо сами на овој рајској плажи, не 
одолевамо искушењу, па се поред играња са фудбалском лоптом 
и окупасмо у топлом мору. 

Од ове плаже до Ватопеда треба уз ново пењање и спуштање, 
истина мање и блаже, још пола часа хода. 

Манастир Ватопед је у заливу у благо нагнутој долини. 
Уздигнут је и удаљен око 100м од мора. Саграђен је као тврђава. 
Испред, и око манастира, је мноштво кућа. Чини се да у њима 
неко живи. Но, када се приђе ближе види се да је све пусто, 
ненасељено. Изнад манастира на суседном брду виде се остаци 
неке античке грађевине и аквадукта. На суседној узвишици, између 
манастира и планине, је повеће вештачко језеро које снабдева 
водом манастир и околне жедне њиве. Сам манастир је већи и 
пространији од Хиландара. Спада у ред највећих светогорских 
манастира. (Поред 20 манастира, у Светој Гори ту су још 16 Скитова 
- мањих несамосталних манастира и безброј појединачних, 
монашких испосница.) Манастир је опасан високим одбрамбеним 
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зидинама. Унутрашњост манастира је пространа 
и поплочана равним каменим плочама. Унутар 

манастира има више цркава, храмова и  има веома лепу, велику 
трпезарију са каменим столовима и клупама, која може да прими 
преко 400 гостију! 

Нас највише интересује црква Светог Саве Српског. Један 
монах, када смо му објаснили да смо Срби, и да смо дошли 
из Хиландара, води нас у врх дворишта до омање неугледне 
грађевине-цркве. Откључава је и уводи нас у малу припрату 
(предворје), а затим у цркву. Ту је иконостас са доста икона, али ни 
то, а ни црква, на нас не остављају неки већи, дубљи утисак. Све је 
некако мало, скромно, сиромашно и обично.

Читалац ће се сигурно запитати: „Откуд црква Светог Саве 
у грчком манастиру?“ Одговор је следећи: Доласком  Растка 
Немањића у Свету Гору, 1191. године, Манастира Хиландара није 
било. Растка (Светог Саву) је у манастир кришом довео руски калуђер 
и они су се у прво време сместили у стари руски манастир Русик. Ту 
је Свети Сава и замонашен. Касније, добивши од Византијског цара, 
хрисовуљу (указ, дозволу) да може да сагради српски манастир на 
рушевинама срушеног манастира Хеландариоса, он се са оцем 
Немањом, тада већ замонашеним Симеоном, пресељава ближе 
градилишту у Ватопед, да одатле надгледа градњу Хиландара. 
За време градње Хиландара, Свети Сава гради у кругу манастира 
Ватопеда омању цркву у којој се богослужи на српском језику. Та 
црква и данас постоји.

То је одговор откуда у грчком манастиру српска црква.

По обиласку и сликању Ватопеда (кao oбавештење стоји 
да је овде забрањено сликање, не само цркви,  већ и дворишта 
манастира!?), настављамо пешке стазом стрмо узбрдо ка Кареји. 
Узгред, од Ватопеда ка Кареји постоји раван, без рупа, прашњав 
колски пут, без туцаника, без асфалта, са много серпентина, који 
се завршава у пристаништу Дафни. (Монашка власт у Кареји, а то 
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је главни град аутономне монашке државе Свете Горе, 
не дозвољава асфалтирање светогорских путева. Код 
електричне струје ситуација је нешто боља. Неки 
манастири су је увели, међу њима и Хиландар, а 
неки се још жилаво одупиру новом времену. Имали смо прилике 
да, на путу између Есфигмена и Ватопеда, видимо, да су на много 
места дрвене бандере за струју порушене, али не од ветра или 
невремена, већ - једноставно, ручном тестером пререзане, као 
неми отпор савременим новотаријама!)

Ми не идемо обилазним прашњавим путем, који се 
серпентинама уздиже до висине од преко 800 метара, већ идемо 
обележеном стазом кроз кржљаву шуму. Успон је оштар, а сунце 
немилосрдно пржи. Сами смо. Нигде никога нема. Неколицина 
нас не одолева искушењу, па се скидамо голи до појаса, а облаче 
се и кратке панталоне. (Познато је да се на Светој Гори увек иде 
у кошуљама, сада већ може и са кратким рукавима, али никако у 
кратким панталонама.)

Од Ватопеда до Кареје има добра три сата хода. По изласку на 
хрбат планине, долазимо на колски пут, који и даље води узбрдо, 
али нешто блаже него до сада. Успут пролазимо кроз праву шуму 
питомог кестена. 

Када нам се пут одужио и када смо изгубили наду да ћемо 
стићи у Кареју, срећемо монаха који, када нас је видео разголићене, 
почиње да виче на нас и да нам демонстративно окреће леђа. Док 
пролазимо крај њега, али предходно обучени и уљуђени, чујемо 
да монах шапуће себи у браду на руском језику: „Ово је света 
земља. Боже, опрости им.“

 Осећамо се грешно и постиђено. Ово нам је већ трећи грех, 
истога дана! 

Одмах после овог, непријатног сусрета улазимо у шири, 
поплочани пут, који нас доводи до прелепог погледа на Кареју, 
која је доле испод нас, сва у медитеранском зеленилу. Пут овде 
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прави доста велики лук. На самом улазу у 
Кареју, стижемо да запуштеног, али велелепног 

руског скита Светог Андреје, који је већи од многих самосталних 
манастира, и има највећу православну цркву на Балкану.

Улазимо у Кареју, једини град ове монашке, аутономне 
републике. Са обе стране су зграде, налик на приморске виле и 
викендице. Очекујемо буку, жагор, музику, дечји смех. Дочекује нас 
разочарење. Све је тихо, мирно, ненастањено, глуво и безгласно. 
Стижемо до центра. Да нема аутобуса, који је довео групу туриста 
из Дафнија, главне луке Свете Горе и неколико монаха - били бисмо 
сами! У две-три продавнице може се купити храна и воће. Ту је 
пошта, полиција и – кафана у којој има чак и пива! Пијемо пиво. 
Затим ручамо макароне  са преливом од парадајза и гљива.

Обилазимо пусте улице, а има их свега две! Разгледамо 
Саборну цркву, најстарију на Светој Гори, саграђену у четвртом веку 
наше ере. Затим, ту је и бела зграда Свештене скупштине, одакле се 
управља овом јединственом монашком републиком. Најзад, горе 
на брду утонулом у зеленило, проналазимо Хиландарску кућу. То 
је двоспратница где одседају Хиландарци када дођу у Кареју, а ту 
живи и хиландарски представник у Карејској скупштини.

Уморни смо и не одлазимо до манастира Кутлумуша, који 
је удаљен свега двадесетак минута хода. Чекамо 16 часова да 
се спустимо и обиђемо циљ нашег путовања: испосницу Светог 
Саве. Испосницу једва је налазимо у зеленилу бршљана. То је 
омање здање, где на улазу пише: „Благословен је који долази у 
име Господње“. Изнад улаза је у мозаику копија чудотворне иконе 
Богородице. У испосници живи монах Симеон и један искушеник 
-послушник. Изнад улаза у малу црквицу је на мермерној плочи 
извод текста из „Карејског типика“. (Типик је пропис о начину 
живљења и молитвама у манастирима, које је Свети Сава прописао 
још пре 800 година, а који се и данас поштује.) У цркви су фреске 
на свим зидовима. Испред је иконостас, доста китњаст из 18. века. 
На иконостасу примећујемо нешто необично. Уместо да је десно 
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од улаза у иконостас икона Христа, а лево Богородица, 
овде је обратно! Десно од улаза је чувена и чудотворна 
икона Богородице, „Млекопитатељица“, како доји 
млађаног Исуса, док је лево икона Исуса! Ова икона 
„Млекопитатељица“ је донета из Палестине - Свете земље од 
стране Светог Саве, и сматра се да је чудотворна, а рад је непознатог 
мајстора-сликара из 9 века.

Овде стојимо без речи. О свему смо нешто читали, чули, све 
нам је тако познато, а ипак, све је тако нестварно. Још када нам је 
показана и тзв. „Молчалница“ Светог Саве, где је он у просторији 
три метра дугој, а само метар широкој, данима седео, постио, 
молио се Богу, и смишљао како да помогне својој отаџбини 
Србији, остали смо без речи истински потресени,  забезекнути и 
ошамућени.

Схватили смо да се налазимо на светом месту, на месту где 
је зачета ера напретка и просперитета Србије. Дуго смо ћутали, 
очију сузних.

Повратак из Кареје смо мало поједноставили. У пустој 
КМАЈСТОР ПЕРАареји, када су се туристи вратили у луку Дафни, 
нађосмо једног грчког монаха са комбијем да нас одбаци до 
Ватопеда и скрати нам пешачење до Хиландара. Цена превоза код 
овога монаха није била наивна, иако се каже да су светогорски 
монаси окренути само Богу и вечном животу, те да их овоземаљска 
зарада не интересује. Пут који смо по несносној жеги у доласку 
прешли за три сата хода, сада смо то превалили за мање од пола 
сата, возећи се по прашњавом друму.

Од манастира Ватопед, настависмо истим путем натраг 
пешке ка Есфигмену и Хиландару, али сада са сунцем које залази 
и журбом да се стигне до 21 час у Хиландар. (Познато је да се сви 
светогорски манастири затварају када падне мрак, и да је отварање 
тек ујутро, када сване.)

Да не би спавали напољу, пожурили смо, и од пола шест, до 
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девет увече стигли смо мртви умрни од Ватопеда 
до Хиландара. 

Тога дана смо прешли скоро 40км уз само један оброк уз 
савлађивање висинске разлике од око 2.000м.

Легли смо без вечере, уморни, али препуни утисака са овога 
ходочасничког, грешног планинарског пута по беспућу Свете Горе.

За Свету се Гору може са правом рећи да је заиста прави 
национални парк, јер у њој нема асфалтних путева, нема 
аутомобила, нема буке, нема сече шуме, нема узнемиравања 
дивљачи, нема ђубрета и одпадака, а нема ни туриста. Свуда на 
Светој Гори влада тишина и -исконски мир!

Света Гора није само рај за монахе и испоснике, већ је рај 
како за биљке, тако и за животиње, а и за понеког намерника-
ходочасника, грешника какви смо и ми били.

Александар Дамјановић, 83 године

дипл. инжењер технологије

                                                                                              Нови Сад
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  ПУТОПИСИСНА БЛАГОДАРЈА

Благодарећи рецептивности организатора 
конкурса за „ДРАГАНОВУ НАГРАДУ“ Удружењу грађана „Снага 
пријатељства“ – АМIТY, донаторима награде и свима који помажу 
ову драгоцену иницијативу, и ове године је учињен значајан 
искорак у трагу путописних записа даровитих песника и прозних 
писаца, који имају другачије разумевање стварности у области 
старости и старења и, трагања за литерарним хоризонтом који им 
се током живота, стицајем околности – даљио. 

Вишезначан је допринос оваквог књижевног оглашавања, 
тим пре што плодотвори вредна принављања у области 
културног стваралаштва старије популације, којој се, оваквом 
иницијативом, даје шанса за драгоцено уздарје речима, које 
нас свезначењски везују.

И ове године могуће је запазити, да је литерарна 
индивидуалност аутора одредила њихове путописне домете, 
а карактерише их особена самосвојност и жеља да се виђено, 
а драгоценео запише, да би се омогућило инима, да у тихости 
својих, не ретких осама, приближе својим емоцијама далеке 
пределе и људе.   

Овакво колективно представљање, а овај зборник то чини 
- и без појединачног детаљнијег анализирања и одређивања 
вредносног суда,  представља парадигму озбиљног приступа у 
представљању труда, који је наглашено параболичан, нарочито 
ако се има у виду, да су неки учесници конкурса имена остварене 
списатељске  еманације. 

Већ при првом читању песничких и прозних путописа 
могуће је запазити, да се подно пера аутора мреже: лепота, осама 
и чежња, свеприсутна нада, избегличка студ, речју – мозаик 
виђеног и свевремено запамћеног и то упућује на залог да њихов 
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труд нипошто није био узалудан - нарочито ако 
се има у виду да се њиховим записима читаоци, 

по сопственој потреби, могу враћати и у свеколикој будућности, 
ваљда све до тренутка док записано има изгледе да траје у томима 
библиотека.

Брига о квалитетном старењу у Србији којом се бави 
Удружење грађана „Снага пријатељства“ – АМIТY коренује и у 
другим драгоценим доменима и кандидује га за прворедност 
у тој области. Ретки су примери овако дефинисаног става према 
стваралаштву старијих и свакако је потребно, у земљи која 
убрзано стари, истаћи те драгоцене примере чињења, које се по 
вишезначности препоручује јавности на увид.

Од изузетног је значаја да такав труд уочавају и појединци 
који са своје стране – донацијом, помажу да остварења о којима 
словимо буду приближена најширој читалачкој публици.  

Честитам на лепо уређеној и свакако драгоценој књизи, 
у којој ће  читаоци, са посебним уживањем, тек препознавати – 
места, времена, људе и догађаје.                                                                                                              

                                                                                                                
Видак М. Масловарић
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