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Драги читаоци,
Пред вама је публикација Путујући споменар у којој је
представљен 31 најбољи путописни запис старијих особа од укупно
143 колико их је пристигло на V Конкурс за „Драганову награду
2019“.
Циљ Конкурса је да промовише активно старење и да створи
простор за размену искустава, знања, лепота и изазова старења
и мудрости аутора који имају 60 и више година. Истовремено,
ова континуирана акција доприноси смањењу стереотипа и
предрасуда које су иначе присутне у односу на, све бројнију,
старију популацију.
На Конкурс који је био отворен од 01. јануара до 01. марта
2019. године, пристигли су радови 134 аутора из Србије, по 2
из Босне и Херцеговине и Хрватске и по један из Црне Горе,
Швајцарске, Канаде, Аустралије и са Новог Зеланда. У складу са
пропозицијама Конкурса, за оцењивање је селектован 141 рад.
Путопис Александра Дамјановића, добитника награда на прва три
конкурса није оцењиван, већ је само штампан у овој публикацији,
као рад Мајстора пера.
Међу овогодишњим ауторима путописних записа су 82 жене
и 61 мушкарац, са 51 различите локације, од којих је 14 из сеоских
средина у Србији. И ове године, аутори радова су најразличитијих
занимања, нивоа образовања, почев од занатлија, службеника,
просветних радника, здравствених радника, инжењера,
уметника,... Најмлађи од њих има 60, а најстарији 94 године.
Комисија у саставу: Јелена Оцић, новинарка; Видак
Масловарић, књижевник; Александра Јовановић, уредница
портала Пензин; Мира Сатарић, дипл. филолог, представник Amityjа и Беба Кука, ћерка Драгана у чију част и сећање је награда и
основана, оцењивала је радове из пет категорија:
1.

Најбоља женска путописна прича –24 рада

2.
3.
4.
5.

Најбоља мушка путописна прича –13 радова
Најбоља прича о путовању по Србији – 24 рада
Најбоља прича о путовању у иностранство – 57 радова
Најбоља путописна песма – 25 радова

Поред 15 награђених радова, по прва три из сваке од 5
категорија, у овој публикацији је објављено још 15 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 ова иницијатива траје и буде препознатљива и
ван граница наше земље. Радује нас да се из године у годину
прикључују нови аутори са својим радовима, као и да сваке године
неки аутори шаљу своје радове иако још нису успели да буду у
кругу оних који су добили награде. На пет досадашњих конкурса,
укупно је учествовало 619 аутора, од којих 418 различитих. 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 пету 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

ПУТОПИС+ПРИЧОПИС+ПЕСМОПИС = СУДБИНОПИС
Све што се пише на путовању по егзотичној и непознатој
туђини и даљини, дивљини, па чак и по местима добро знаним у
нашој околини, у која одлазимо или којима се враћамо, свеједно
труцкали се (бусом, колима или возом) или летели (авионом или у
мислима) или, једноставно, „табановали“, постоје да би нам рекли
нешто судбинско и дубинско, дубинско и откривалачко, као што
су једнодневни „излети изненађења“, итд. о чему све лепше и
све зрелије пишу наши све одраслији путописци трећедопци! Из
године у годину, нудећи нам свој незаборав и случајна открића
(како нам то песник Раичковић лепо каза!), она открића која живот
значе и дају му посебан сјај и боју... упркос годинама, немаштини,
болестима и свим оним што ипак неотклоњиво чини нашу
свакодневицу.
Посебно овогодишње причалачко тројство из зборника који
прати Драганoву награду, чине Ирена Милосављевић из Јагодине,
Мирослав Барјактаревић из Крагујевца и Миле Гарић из Београда.
Најпре, имамо путописну причу из Прага, за који смо сви и без
Ирене знали да је златан, али кад се у ту туристичку разгледницу
мајсторски удене прича о судбинском као део властите приче о
коренима, све заблиста и људски и књижевно. (Све детаље ћете
пронаћи у причи „Златни Праг или у потрази за коренима“) Прича
господина Барјактаревића („Писма из Израела - Излет на север“),
непретенциозни је запис нашијевца који је трбухом за крухом
доспео у Израел па се, са југа, из пустиње, препуштен друштву,
са многонационалним колегама с посла отиснуо у непознато –
„излет изненађења“ да би доспео тамо, куд наша вера нама жели
да одемо – баш на реку Јордан где је Свети Јован крстио Исуса а
нашем срећном путнику је баш то крсна слава, па у Назарет, одакле
потичу Исусови родитељи, и до језера Галилејског које је више но
море....

Миле Гарић је педесетогодишњицу посећивања својих
пријатеља, Мема Перазића из црногорског села Добре воде,
украј Бара, обогатио открићем маслињака, где је својим кораком
његов домаћин одбројао око дводелног стабла 17 корака, свега 7
корака више од најстарије знане маслине на свету из улцињских
маслињака или којих других из белога света.
Мене је нарочито узбудила прича Владимира Цвијана
Спрема, осамдесетогодишњака који је за дванаест сати препешачио
сам од Новог Сада до родног села – 63 километара и 200 метара!
Није то био прост каприц изазван доколицом, већ неостварени сан
из детињства, његов и брата му недавно преминулог. То даје онај
посебан сјај који сам поменуо на почетку ове расипне белешке...
А уз то евокације из културне прошлости и историје села и вароши
кроз која је, идући дунавским насипом или по врелом и знамо
каквом асфалту, пролазио... Не туризам, већ го и чист авантуризам!
Посебно је лепо постављена и одлично реализована, са
дискретним хумором који плени, прича „Пут до бање“, Јарослава
Комбиља из Врбаса, где прво супруг бира дестинацију за краћи
одмор, а потом супруга, док ми интернетом сурфујемо кроз дичну
Војводину... Све док се, на крају, госпођа Комбиљ не одлучи за
новооткривену бању Пачир, која је пре коју годину откривена кад
су бушили недужну земљу тражећи нафту а добили грдну лековиту
воду...
На хуморно-шаљивој жици, испричана је и „Црноморска
романса“, Витомира Ћурчина из Зрењанина, о типичној, „пословној
романси“ у летње дане на морском жалу кад је све тако близу и на
дохват и душе и руке...
Песмопис је представљен песмама „Сентандреја“ Јованке
Стојановић, „Руже завичаја“ Ане Хорват, пореклом из Вировитице
која 1990. прешла у Панчево, а мушку част спашава Бранислав
Вуковић из Берана песмом „На гробу Сергеја Јесењина“. Прве је

отаџбинска разгледница са „српске етничке периферије“, како би
то рекао Кашђанин, друга чист лирски излив а Вуковићева, са јаким
наративним наносом, готово песмопрична.
Чисто путописне приче репрезентују Зајечарац Слободан
Алексић са „Знакови сете поред пута“ где се сликама дочарава
траса ЗБЛ (Зунинче, Берчиновац, Локва), села или, прецизније,
напуштени засеоци на „сапима Сање“, речице у зајечарском
крају, потом Миодраг А. Ђукић из Новог Сада са причом „У посети
умирућем пријатељу“, посвећеној долазној/полазној железничкој
станици „Београд“ којој је одзвонило... Ту је и прича-хроника
Родољуба Живковића „Градашница – село код Пирота“, где нас
аутор запљускује обиљем живописних података о селу и пиротском
крају...
Путописну разгледницу из Рима („Додир колена – у вечном
граду“) шаље нам Мирјана Николић из Ковачице, а Јованка
Димитријевић из Београда прича о посети групе пензионера са
Врачара северном Банату („Завичају у походе“ где говори о три
култна места: Српској Црњи Ђуре Јакшића, Мокрину Раше Попова и
Кикинди, „вароши поред Мокрина“, где са уживљавањем открива
судбинско а културолошко које је обележило најлепше приче у
овом зборнику награђених и похваљених радова. Најкраћа у књизи
је прича „Раскрсница“, железничка раскрсница, где се судбине
укрштају у време кад нас живот раздвоји – дефинитивно. Готово
да постоји и леп наговештај љубавне приче у позадини... Књигу
путовања и откривања сјајно затвара мајстор пера, Александар
Дамјановић из Новог Сада, причом „Малта“ где се на чудесан начин
укрштају историјско-културолошки слојеви. Посебно је расветљен
малтешки крст. Али, то није све што знатижељни читалац може да
открије и у овој причи и у овој плетеници прича, песама, путописа,
час мушких, час женских...
							
Ваш сапутник,
							
Миљурко Вукадиновић

Категорија:

НАЈБОЉА ЖЕНСКА
ПУТОПИСНА ПРИЧА

Најбоља женска путописна прича: 1. место

ДОДИР КОЛЕНА (У ВЕЧНОМ ГРАДУ)
Велика и дуго гајена жеља испунила ми се! Стигла сам у вечни
град. Риме, поклонићу ти седам дана у својих 30 година.
Чекала сам ово од раног детињства. Отац вајар, клесао
је у дрвету и камену и доносио књиге репродукција из музеја и
галерија. Сви окупљени око стола, гледали смо их и слушали његова
тумачења. Уместо слика из стрипова, у сећању су ми репродукције
слика и скулптура многих светских уметника.
Фреске и скулптуре Микеланђела Буонаротија су биле
најупечатљивије, јер, оцу је био узор и изазов а мени, због тате (тада
још не знајући за власитити таленат) идеал.
Спремала сам се за ово путовање као студент за десетку.
Пеглала италијански, проучавала мапу Рима, проналазила места
која желим да посетим. Детаљан план и списак музеја, галерија,
фонтана, био је спреман.
Рецепционеру хотела није била чудна моја молба да ми
препоручи такси који би ме возио до одређених места, сачекивао
ме... Телефоном је позвао неког Сандра и рекао ми да ће он бити
пред хотелом за пар минута. Таксиста се смејао мом списку а
вероватно и грешкама у говору, али је прихватио посао.
Altare della patria је у самом центру! Достојан олтар отаџбини
са бронзаним скулптурама у славу заслужних и два бронзана
четворопрега у покрету на врху крова! Подсетили су ме на Фидијине
у Венецији.
Прелепе степенице Piazza del Campidoglio звале су на
римски брежуљак (некад давно, верски и политички центар Рима).
Преуређен је по Микеланђеловој замисли. На врху степеница
дочекују са обе стране, горостасне коњичке скулптуре диоскура,
Кастора и Полидеука (симбола гостопримства). Јединствена
арабеска на поду трга, урађена по Микеланђеловом нацрту, складно
уједињује простор. Коњичка статуа Марка Аурелија у средини
Palazzo dei conservatori десно, Museo Capitolino лево, насупрот
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Palazzo Senatorio. Ту је и чувена Вучица капитолијска (по легенди
помајка Ромула и Рема). Одавде почињем да упознајем Рим!
Таксиста, ваљда обрадован мојим усхићењем, успут ме води
до цркве Santa Maria in Cosmedin где су позната Bocca della verita –
Уста истине! Увлачећи шаку у уста на рељефу, подсећа ме на сцену из
познатог филма „Празник у Риму“. И за мене су ови дани празнични.
На Piazza Navone, богата фонтана са симболима река и
обелиск. Као навијена причам Сандру историјат трга и обелиска!
„Ви сте бољи од водича!“ каже ми и позива на кафу у један
од ресторана који окружују трг. Оригинални италијански еспресо
делује окрепљујуће.
Током даље вожње, Сандро ми скреће пажњу на мостове на
Тибру и доминантни Castel Sant’Angelo, близу пута за Ватикан.
„У том кастелу су снимане сцене за оперу Тоска“, присећам се
гласно. Сандро одмах запева познату арију. Они сви имају и слух и
глас, помислих.
Колосеум! Таксиста ме прати, додајући да зна стазу за туристе
а њих, зачудо, нема. Зидови тог невероватног колоса, споља и
изнутра, степеништа-седишта која делом још постоје, изазивају
страхопоштовање, дивљење, али и језу.
Сећање на несретне гладијаторе и хришћанске жртве, а мање
на бахате и самољубиве цареве који су уживали и веровали да тиме
кроте народ, затамњује утисак. Жртве су и хиљаде људи страдалих у
току стварања таквог грађевинског чуда.
На крају стазе, села сам на један степеник и запалила цигарету.
Сандро ме упитно погледа. „То је тренутак предаха намењен душама
свих оних несрећника чијом је крвљу заливен Колосеум“, објасних.
У мени је неко горко дивљење.
Била сам и на Piazza Barberini са фонтаном Тритона иза које
почиње свима позната улица Венето.
Вероватно је Сандро видео да сам уморна од толико снажних
утисака, па ме је одвезао до љупке траторије близу мог хотела уз
напомену да је храна – perfetto, а цене ОК. Хтедох да му платим,
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али он одлучно закључи да ће ме и даље водити куда
желим. Платићу на крају – prezzo mite – умерено!
Увече сам шетала улицама око хотела и наишла
на Via Condotti – центар моде! Парадокс је да јој име
потиче од condotto – одводни канал – нашки речено,
улица WC-а, што је и била некада. Прилично је кратка са смишљено
упакованим продавницама и алпским ценама.
Следећих дана предавала сам се несебично Шпанском тргу,
Фонтани ди Треви, Пантеону, коме је грех поклонити кратко време,
јер делује ванземаљски и сам заслужује целу причу.
Сати као да су бежали преда мном. Журила сам кроз парк
Villa Borghese и њихову галерију, тек да видим љупку Полину на
јастуцима од мермера и Бернинијеве Аполона и Дафне – митолошку
композицију у мермеру која делује, као да може да полети. Риме,
не замери ми колико ја себи замерам! Имам тако мало времена.
У односу на остале грађевине Ватикана, зграда Сикстинске
капеле је скоро неугледна. А какво благо крије!
Микеланђело је њу, својим сликарским умећем, уздигао до
неба. Насликао је фреске у три димензије.
Призори из Старог и Новог завета, стварање света и Адама,
страшни суд, потоп, јединство и животност фрескописа, покрети,
боје, у свему снага која иде до граница људске замисли. Машта са
највишим степеном узвишеног осећања. Речи ту слабо помажу.
Треба видети и осетити, колико смо мали пред таквим остварењем
и истовремено велики, јер смо људи као што је и творац оваквог
дела.
Бернинијеве колонаде призивају као да грле, у Базилику Св.
Петра. Монументалност саме базилике споља и изнутра зауставља
дах. На једној од слика, којима је осликана унутрашњост куполе,
перо којим апостол пише је дуго 1,5м. Гледајући одоздо све је
сразмерно као да слику гледамо са пар метара удаљености. И тада
су сликари, осим талента имали и огромно знање.
Микеланђелов пројекат куполе са двоструким зидовима
омогућава успињање до самог врха куполе, излазак на терасу
и поглед на цео Рим. Дан је био сунчан па сам се, гледајући Рим
одозго, осећала вазнесено.
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Посебна, једина таква на свету, је
Микеланђелова Пијета (ту у Св. Петру, у првој
ниши десно!). Он је желео да из мермера створи дело на коме ће
почивати рука Божија. Са само 23 године живота то му је успело.
Његова Богородица држи у наручју тело свог мртвог сина. Погнуте
главе ка њему, њено лице је израз туге свих мајки које су доживеле
такав бол. Она као да се пита чему таква жртва и да ли је могла да
је спречи.
Видљива је тежина његовог тела у њеном крилу али је
видљива и огромна тежина у њеном срцу. Лице Богородице није
у грчу. Танани трептаји тог погнутог лика говоре о дубокој боли.
Микеланђело је у ову јединствену (прву такву до тада) композицију
унео мир и племенитост, идеал бесмртности људских душа. Пијета
је то говорила, говори и говориће.
У току свих ових дана, моје мисли и очи биле су као полароид
фото-апарат који одмах изради слику за трајање. Ипак, чувала сам
један слободни део себе, спремајући се за посебни доживљај.
Крунски део римске прославе за растанак, јер најлепше долази на
крају.
Basilica di San Pietro in Vincoli! Сусрет са Микеланђеловим
Мојсијем.
Очекујући сусрет са Микеланђеловим скулптурама,
покушавала сам да замислим како је успевао да тако оживи камен.
Сва његова претходна знања о мермеру и вајању морала су га
навести да прихвати мермерни блок као живу масу са огромном
снагом коју он мора да укроти. Да урони у њу и предајући себе и
своју снагу и ум наведе мермер да му се преда и послушно прати
ударце његовог длета као откуцаје срца.
Камен као да се предаje и повинује снази која се упија у њега.
И сам вајар добија снагу од материјала. Очи унапред виде целу
фигуру, па чак и детаље. И како се делови појављују, жеља уметника
да настави лако побеђује сваку сумњу, оклевање, па и умор.
Спремна, улазим у базилику! Преда мном олтар а са обе
стране стубови. Где је? Нешто ме вуче напред и десно.
Мојсије је преда мном. У делићу секунде мозак за увек брише
ранију репродукцију из књиге и за увек бележи виђено. Мојсије,
као да се тог трена окаменио а мермер још топао, вене му трепере
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задње откуцаје. Поглед и мисли теку. Микеланђело
је већ извео из мермерног стуба, младог мушкарца
Давида, симбол моћи младости. Мојсије је симбол
човекове зрелости. Он је вођа народа, онај коме су
предати закони и који треба да их спроведе. Он је
само верујући човек а сада треба да поведе народ кроз једну веру
и једног бога пуног милосрђа. Приказан је у часу те одлуке да се
прихвати божијег одабира и пута који му је поверен. А то је пут
истине. Његове очи траже тај пут.
Пред Мојсијем стојим опчињена. Сузе од тог узбуђења теку
незаустављиво. Обузела ме снажна жеља да га додирнем. Примичем
се једва приметно. Ипак, наоружани чувар стоји свега три корака од
мене. Прилази и говори да не смем ближе. Ту су и дебели гајтани
између стубића који обележавају докле сме.
Гледам чувара отворених очију из којих и даље теку сузе.
Тихим гласом га молим да ме пусти само да додирнем Мојсија. За
тренутак, чувар се двоуми. Погледа лево и десно. На срећу, сами
смо у базилици. Тихо ми каже: „Хајде!“
Са оба длана, додирујем истурено колено. Оно које је по
предању, када је завршио Мојсија, сам занесен животношћу
скулптуре, ударио снажно шаком и узвикнуо – „Parla!“ – Проговори!
Додирујем то место. Ту је пре више од 550 година била
Микеланђелова рука. Рука вајара који је када би ослободио фигуру
из камена пустио да се сама вине у вечност.
Спустила сам обе руке до стопала па се одмакла уназад са
осећањем да се за увек опраштам од драгог пријатеља. Људи долазе
и одлазе, само оваква дела остају бесмртна!
П.С. Таксиста Сандро је био максимално коректан, па и више
од тога. Позвао ме је код мама Ђине на ручак. Тако се испунио онај
стари савет: „Ако желиш да упознаш неки град, поклони му кораке
и поједи један домаћи ручак.“
Равиоле са телећим умаком а потом слатке са бадемима, биле
су изврсне као и атмосфера у мама Ђинином дому. Све заједно успомена за цео живот.
Мирјана Николић, 70 година
Вајарка, Ковачица
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Најбоља женска путописна прича: 2. место

ЗАВИЧАЈУ У ПОХОДЕ
Пре три године, са групом пријатеља из Удружења пензионера
Врачара кренула сам северном Банату у походе.
Од школских дана носим у себи жељу да одем у Српску Црњу
и видим родну кућу Ђуре Јакшића, да посетим Мокрин у коме се
родио Раша Попов и да разгледам престоницу сова – Кикинду,
„варош поред Мокрина“, као што би рекао Раша Попов.
На плавом небу, јутарње сунце се полако пење и својим
жутонаранџастим зрацима најављује леп дан. Добро расположени,
сместили смо се у савремено опремљен аутобус и са трга Славија
у Београду кренули у северни Банат. Гоца, организатор нашег
путовања, огласила се преко озвучења, пожелела нам је срећан
пут, лепо време и добар провод.
Уз звуке музике наши погледи расули су се по непрегледним
банатским њивама. И, тако, загрљени банатском равницом
јездимо ка северу. Асфалтни пут је испресецан обичним сеоским
прашњавим путевима. Та чињеница није реметила наш утисак
да смо на непрегледној равници која се може обухватити једним
погледом. Гледајући кроз прозор аутобуса, у мислима сам се
вратила у прошлост – у историју - када је ова територија припадала
великој царевини, а данас је то део једне мале земље у којој живи
велики народ. У даљини се види по неко село, прво црквени торањ,
па црвени кровови приземних кућа. Изнад сунцокретових поља,
виде се крила старих ветрењача и ђерам некадашњих бунара.
Након сата вожње направили смо кафе-паузу. Када смо
изашли из аутобуса, запахнуо нас је мирис пољског цвећа, кога је
било у изобиљу свуда около. У лепом етно-ресторану све блиста,
подови, столњаци, салвете, тако да смо са уживањем пили чај и
кафу. Посебну пажњу нам је привукла зидана пећ, каква се до скора
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могла видети у многим сеоским кућама. Окрепљени,
пут смо наставили уз песму и причу.
На улазу у Кикинду, придружио нам се
професионални туристички водич. После представљања кратко је рекао: „Док боравите у Кикинди ја ћу бити ваш
домаћин. Да бисмо рационално користили време за разгледање
града и његових знаменитости, било би добро да знам колико вас
познаје Кикинду“. Већина нас је први пут у овом граду. Они који су
били у Кикинди са ђачком екскурзијом се не рачуна. Молимо Вас
да нам покажете све што мислите да би могло бити интересантно
за нас, одговорила је Гоца.
Водичеве приче су биле непосредне и једноставне тако да
смо их напросто гутали. Водич, рођени Кикинђанин, са особитим
задовољством је причао о свом граду.
Кикинда има око четрдесет хиљада становника и представља
регионални центар северног Баната. У току свог постојања град је
неколико пута мењао име. До краја Другог светског рата ово је
била Велика Кикинда а од 1945. године само Кикинда. У другој
половини XVIII века, Срби су почели да долазе у Велику Кикинду.
Овде су затекли Немце, Мађаре, Јевреје и Французе.
Крајем XVIII века, царица Марија Терезија повељом оснива
Великокикиндски диштрикт, што је било од пресудног значаја за
развој овог града.
Зграда диштрикта је импозантна грађевина и у њој је после
Другог светског рата основан Народни музеј Кикинде.
Крајем XIX и почетком XX века, Кикинда постаје слободни
краљевски град.
Градила се и дограђивала у складу са потребама народа
који у њој живе и имала своје успоне и падове. Највеће губитке
град је имао за време националне револуције и 1888. године
када је Велику Кикинду захватио катастрофални пожар. У том
пожару, до темеља је изгорело 365 кућа.
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Разгледајући овај по много чему специфичан
град имала сам осећај ширине, небо је и даље
било плаво, само што су по њему пловили мали сиви облаци.
Улице су широке и секу се под правим углом, а у центру града
налази се пространи Градски трг. Куће у центру припадале су
богатим и угледним људима. Дивила сам се архитектури старих
породичних вила, грађених у прошлом и претпрошлом веку. На
фасади им се виде године, али њихов шарм је и даље присутан.
Радо бих завирила у тајне које крију њихови зидови.
На периферији велике царевине, недалеко од Велике
Кикинде, у непосредној близини румунске границе, 1832. године,
у Српској Црњи, родио се Георгије Ђура Јакшић, српски сликар,
песник, приповедач, учитељ. Ђура је живео у времену када су Срби
оспоравани и понижавани. Вероватно из тих разлога у Великој
Кикинди није могао да добије већи посао у црквеном сликарству.
Разочаран у људе и живот, утеху је налазио у уметничком стварању.
Због своје неуравнотежене природе, Ђура је био несхваћен и
усамљен. Свој таленат је развијао радом. Родна кућа му је скромна,
типична панонска. Из гонга, који је целом дужином куће, се улази
у велику кухињу са огњиштем, лево се иде у спаваћу собу а десно
у оставу. Двориште је поплочано циглом. После разгледања
куће, у дворишту смо спонтано изговорили по који стих Ђуриних
песама и напустили спомен кућу. Разгледање Ђурине родне куће и
рецитовање његових стихова у његовом дворишту, нас пензионера
из Београда, доживљај је који се не заборавља.
При повратку у Кикинду, водич нам је најавио изненађење.
Довео нас је пред један објекат који са улице не најављује
ништа посебно. Виде се зидани стубови који носе вишеугаони
необичан кров. Ово је сувача – млин на суви, коњски погон,
рекао нам је водич. Са неверицом смо посматрали објекат.
Крајем XIX и почетком XX века у Кикинди је било преко педесет
оваквих млинова, а у Европи око пет стотина. Осим наше суваче,
сада у Европи постоје само још две.
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Када смо ушли у млин видели смо до сада
невиђено – пред нама се створила огромна дрвена
конструкција кружног облика у основи. Забезекнуто
смо гледали у дрвенарију и питали се како је могуће
овде самлети жито и претворити га у брашно. У средини кружног
простора је огромна ваљкаста осовина око које се окреће точак
који покрећу коњи. Спољна ивица точка има дрвене зупце помоћу
којих се преноси енергија на два пара каменова за млевење
жита. Да бисмо разумели конструкцију и рад млина, водич нам је
стрпљиво причао о сваком њеном делу. На кикиндској сувачи зуб
времена је оставио свој траг. Ако се ускоро не обави конзервација
и рестаурација овог објекта, млин ће пропасти. Искрено се надам
да до тога неће доћи, тим пре што је кикиндска сувача једина у
нашој земљи и од изузетног је историјског значаја као непокретно
културно добро.
Пре него што смо напустили овај објекат, шалећи се, водич
нам је рекао: „Вероватно знате да у Банату добродошлицу чине
штрудле. Пошто сте ви наши гости, моја супруга и ја умесили смо
за вас штрудлу са орасима и штрудлу са маком“.
Следило је ново изненађење. Посетили смо стари,
запуштени погон грађевинског материјала „Тоза Марковић“,
претворен у јединствен амбијент за израду скулптура у теракоти
великог формата. Више од тридесет пет година Центар за ликовну
и примењену уметност ТЕРРА организује велики интернационални
симпозијум скулптура, које се излажу у дворишту атељеа на
отвореном. Скулптуре изложене у дворишту су у просеку веће од
обичног човека.
Разгледајући скулптуре на отвореном и видевши све оно у
хали схватила сам разлог доласка уметника из свих крајева света
и наших познатих вајара у Кикинду. Велики и пространи простор
за стварање прелепих скулптура, бројних радних столова, много
започетих малих и великих радова, малих и великих пећи, ту,
22

надомак руке, заиста је нешто јединствено и
тешко може негде да се види. Оригинална и лепа изложба радова.
Разгледајући изложбу на отвореном, примећујем да код сваке
скулптуре стоји име уметника који је израдио. Интересантно, нема
две исте, чак ни две сличне скулптуре. У хали, односно у погону,
могу се видети исте или бар сличне предивне сове у теракоти. И
овде водич тврди да ништа слично не постоји нигде у свету.
Кикинда се сматра највећим зимовалиштем сова у урбаној
средини. У зиму 2012. године, на зимовању у Кикинди било је
преко седам стотина сова утина.
У жељи да сове и даље бораве у Кикинди, надлежни су се
побринули за организацију манифестације едукативног карактера.
Ученици свих школа уче како да се понашају према совама да би
оне и даље остале у овом граду, на понос и задовољство становника
Кикинде.
На неколико места у граду, на великом паноу, стоји упутство
за туристе како се треба понашати у близини станишта сова.
Истина, ово није право време за доживљај, који се може имати
у хладним зимским данима када се сове шћућуре једна до друге
на огранцима стабала у самом центру града. На дрвећу код цркве,
било их је свега десетак. Оне не виде дању али добро чују, у то
смо се уверили на лицу места, јер смо ми тихо причали да их не
узнемиримо а оне су се ипак окретале према нама.
Водич нам је испричао да је о кикиндском станишту сова
снимљен филм, у продукцији страних телевизијских компанија
и да је са великим успехом приказан у многим земљама света.
Вероватно, захваљујући и том филму, у последње време Кикинду
посећују бројни оринтолози и туристи да виде јата сова у урбаној
средини.
У најпознатијој цркви у граду, посвећеној Светом Николи,
упалили смо свеће, оставили прилог и разгледали храм. Загледаној
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у иконе, у једном тренутку ми се учинило да су сви
изашли и да сам остала сама. Неколико тренутака
касније, схватила сам да је то била наша посвећеност
месту на коме смо се нашли.
Сазнали смо да је православна црква подигнута крајем XVIII
века на месту на којем је некад била мала црква. Грађена је у
класичном стилу, карактеристичном за војвођанске православне
храмове. У цркви, пажњу привлаче две предивне зидне слике у уљу:
Тајна вечера и Вазнесење Христово. Проглашена је за непокретно
културно добро од изузетног значаја за Републику Србију.
С обзиром на чињеницу да су у нашој групи већином
жене, водич нам је скренуо пажњу на чињеницу да Кикинда има
манастир чији је ктитор жена, Меланија Гајчић, ћерка имућних
родитеља Димитрија и Марије Гајчић. Наравно, додатни разлог да
не пропустимо да га посетимо.
На улазу у манастирски простор, сачекала нас је љубазна
монахиња. У храму, ненаметљиво, са благим тоном и великим
знањем причала нам је о манастиру и о добротворки која је
целокупну имовину своје богате породице кроз своје ктиторство
поклонила српском народу. Многи несрећни и заборављени
нашли су овде утеху.
Меланијин отац је имао личну способност и умешност за
стицање и увећавање имања. За Меланију, њен отац је био узор и
трудила да га у том погледу достигне.
Меланији је у револуцији погинуо отац, а две године касније
остала је и без мајке. Одмах после мајчине смрти, Меланијина
права за наследство су оспоравана, иако је била пунолетна и по
свим правилима могла је да наследи имање. Њен рођени брат
Михајло био је малолетан. Меланија је тражила старатељство над
братом али га није добила. Одлуком власти брат је одведен у друго
место и живео је у неодговарајућим условима. Можда је и због
тога касније био болешљив. Одмах после смрти Меланијине мајке
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на целокупну имовину Гајчићевих стављена је
судска забрана из разлога што су за ту имовину били заинтересовани
људи из магистрата. Меланија и њен брат Михајло били су лишени
свих прихода. Меланија се није лако мирила са неправдом којој је
била изложена, тако да је добар део живота провела у борби да
сачува очевину.
После мајчине смрти, Меланија се удала за Јована Николића.
Она и њен муж живели су у кући Николићевих на Градском тргу, на
месту на којем се данас налази хотел „Нарвик“. Након свега пет
година брака, Меланијин муж се разболео и умро. После смрти
мужа решила је да се не удаје.
Меланија, висока, витка, обучена у црно, деловала је
испоснички. Без обзира на статус који је имала у граду, живела
је веома скромно и штедљиво, а била је дарежљива према
сиромашнима. Због неприлика које је имала у свом животу, често
је била излагана непријатностима па је можда понекада реаговала
непримерено. У зрелом добу, покајала се због неких својих поступака
и окренула се вери и Богу. Побожност је потпуно одредила њен
начин живота. Спокој и мир нашла је на салашу, далеко од града. У
град је обично долазила суботом и уочи верских празника који су
се прослављали у њеној задужбини. Народ је прихватио манастир
и на богослужењу увек је био пун што значи да су верници у храм
радо долазили. После више одбијања и оспоравања Меланија
Гајчић је успела да добије дозволу од општинских власти да на
градској испаши, која се налази испред гробља, сагради капелу.
Касније је проширила своје ктиторство и финансирала изградњу
манастира. Код појединих људи у градској власти постојала је
жеља да се спречи оснивање православног манастира. Међутим,
Меланија Гајчић, упорна и одлучна, није одустајала од намере да
Кикинди обезбеди православни манастир. Њена жеља је уродила
плодом и тако је Кикинда добила манастир посвећен празнику
Свете Тројице.
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У част породице Гајчић, у храму је установљено
освећење водице на дан Великомученика Георгија,
која је била породична слава породице Гајчић.
Меланија је осећала велико задовољство када је
видела да је ову задужбину прихватио велики број грађана овога
града и његове околине. 1911. године Меланија је написала
тестамент којим је означила да је њен наследник манастир Свете
Тројице. Борила се да иза себе остави наследника и у томе је
успела. Са напоменом да други наследник не постоји. У тестаменту
је наведено да после њене смрти готовину треба ставити у банку
и од камате школовати српску децу. Дуг је списак имовине коју
је Меланија оставила манастиру, а све је у тестаменту наведено.
Највећа ставка у том списку је свакако три стотине јутара обрадиве
земље. Меланија је умрла 1912. године. Опело су служили сви
парохијски свештеници а опроштајни говор је одржао јеромонах
Стеван Илкић. Тело Меланије Гајчић спуштено је у гробницу испод
пода храма. Овим је остварена њена жеља да је земља никада не
покрије.
Док лагано сређујем утиске са путовања, покушавам да се
сетим најзначајнијих људи које је изнедрила ова банатска плодна
равница, лети пржена сунцем, зими милована кошавом: Михајло
Пупин, Урош Предић, Паја Јовановић, Ђура Јакшић, Мика Антић,
Раша Попов, Зузана Халупова . . .
Сва моја размишљања и сећања са путовања дају ми вољу и
снагу за леп породични и лични живот. Без путовања и без сећања
на њих била бих сиромашна за доживљаје и успомене које са тих
путовања носим.
Јованка Димитријевић, 80 година
Економиста/спољнотрговински радник, Београд
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Најбоља женска путописна прича: 3. место

РАСКРСНИЦА
Дан сунчан. Рано поподне. Недеља. Улазим у железничку
станицу. Код шалтера спуштам торбу и чекам. Испред мене, женска
особа купује карту и излази. Прилазим шалтеру и купујем карту за
Београд. На мој глас, шеф станице подиже главу, прилази шалтеру
са друге стране и руком ми показује да дођем испред уреда.
Излазим. Тамо ме чека он, у униформи и црвеном шапком шефа
станице – Иван. Поред њега, жена која је куповала карту – Лидија.
Буквално трчимо у загрљај. Вриштимо, љубимо се и радујемо као
мала деца. Људи су гледали у нас, не схватајући шта одрасли људи
раде. Кад смо дошли себи, почели смо да причамо где смо и шта
ко ради.
Нас троје смо ишли у исти разред у основној школи.
Препричавали смо догодовштине из тих година. Иван је био миран
дечак и сви смо га волели. Лидија и ја смо биле веома несташне
девојчице, и у оно време смо играле фудбал са дечацима. Ту је
било свашта: и разбијених носева и саплитања, чупања за косу, а
на голу било нас је и по пет.
Завршила се основна школа, Иван је отишао у Загреб у
школу за железничаре, а Лидија и ја у гимназију. И ту смо биле у
истом разреду. После гимназије, она у Загреб, ја у Београд на факс.
И после шест година, срећемо се овде, на железничкој станици.
Звони телефон и Иван улази у уред. Враћа се са таблицом и каже:
„Цуре моје – долазе ваши возови.“ И заиста. На трећи колосек воз
за Београд, ја улазим. На други колосек воз за Загреб, Лидија улази.
Отварамо прозоре и гледамо се. Између два воза стоји Иван, држи
таблицу у руци и пиштаљку међу уснама. Лидија и ја га гледамо и
као да га молимо: „Још мало, још мало.“ Он коначно диже руку и
задува у пиштаљку. Возови кренуше. Лидија маше са свог прозора,
из воза за Загреб. Ја машем са свог прозора, из воза за Београд, а
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Иван стоји са уздигнутим рукама и маше обема. Кад
се више нисмо видели, ушла сам у купе и села. Боже,
колико сам плакала. Сузе су текле низ образе, а ја
нисам ни покушавала да их зауставим. Људи у купеу
су ћутали и гледали ме, као да су разумели.
Више се никада нисмо срели. Прошло је више од четрдесет
година. Сад ми се чини да сам тад предосетила зашто плачем.
Југославија се распала, избио је рат, они су остали у Хрватској, ја у
Србији...
Често мислим о том дану, о том сусрету и срећи коју сам
тада осетила, о сунцу које је тада сијало. Још видим Лидијину
хаљину бордо боје, Иванову небо плаву кошуљу и црвену шапку и
његове раширене руке у правцу Београд-Загреб. То је била наша
раскрсница возова, а и живота.

Ката Стефановић, 66 година
куварица, Омољица
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Категорија:

НАЈБОЉА МУШКА
ПУТОПИСНА ПРИЧА

Најбоља мушка путописна прича: 1. место

ТАБАНОВИЋА ФИЈАКЕРОМ ДО РОДНОГ СЕЛА
Не знам како код кога, али код мене, и поред тога што
сам путовао и путујем копном, водом и ваздухом савременим
саобраћајним средствима, још увек је веома жив предачки ген
путника пешака, који ме, ево и у осмој деценији живота, богу
хвала, није напустио.
Волим да путујем најдражим саобраћајним средством
сопственим ногама („табановића фијакером“). Обујем прикладну
обућу („притегнем опанке“), понесем у торбици нешто хране,
воде, мобилни телефон, бележницу, фото-апарат и пут под ноге.
Обично ходам, путујем, речним и каналским насипима
и Бачким и Сремским атарским путевима који се попут паукове
мреже гранају у разним правцима од Новог Сада у којем живим
већ 60 година.
Од малена волим да пешачим. Од своје седме године смо,
неколико пута годишње, мој старији брат и ја ишли, атарским,
преким (најкраћим) путем, од родног нам Младенова, преко
Карађорђева и Обровца у Гајдобру да посетимо нашег деда Саву.
Раздаљину од петнаестак километара прелазили смо за
нешто јаче од два сата, идући „индијанским кораком“ (сто корака
лаганим ходом, сто корака брзим ходом и сто корака трчећи). Код
деде би се одморили, добро почастили и онда се сутрадан, на исти
начин и истим путем, вратили кући.
На једном од тих одлазака у Гајдобру, обузет усхићењем,
брат је узвикнуо: „Кад будемо велики, ми ћемо овако и до Новог
Сада, а можда чак и до Београда!“.
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Године су прошле. Ја сам у осмој деценији
живота. Мој брат је умро. Често су ми на
памет падале ове његове речи. И одлучио сам. Покушаћу да 63
километра растојања од Новог Сада, где живим, до мог родног
села, препешачим за један дан. После једног неуспелог покушаја,
од 20. јуна 2017. године, кад сам стигао само до Бачке Паланке и
поклекнуо пред циљем до којег ми је недостајало још петнаестак
километара – на пут сам кренуо поново 17. октобра исте године.
***
На полазној позицији, на дунавском насипу код Морнарице
и Бродоградилишта, био сам у пола шест. Још се није било потпуно
разданило. Свезао сам педометар испод десног колена и кренуо.
Насип је широк, знатно ојачан после велике поплаве 1965.
године. Протеже се од Новог Сада до Полојске шуме код Челарева,
где се прекида, да би се неколико километара иза шуме наставио
до Младенова и даље. Теме насипа је асфалтирано и њиме
саобраћају моторна возила, бициклисти и пешаци.
На дунавском рукавцу иза мене остаје Бродоградилиште,
некад бучно и активно, сад умукло, оронуло и зарасло у траву и
транзицију.
Полако хватам ритам и убрзавам корак. Дишем пуним
плућима и уживам у лепоти, тек пробуђене, Фрушке горе, обасјане
тек изашлим сунцем. Пролазим поред лепо одржаваних кућа,
новосадског насеља Телеп, које баштама излазе на насип. Јато
голубова је изненада прхнуло са насипа и нестало изнад Камењара,
излетничког насеља „сојеница“ у форланду – с оне стране насипа
који се не брани од поплаве.
Камењар, онај стари – изворни, наставља се у неколико
километара дуги низ нових кућа за одмор, становање и посао
(ресторани, приватне школе, теретане, пансиони...). Аутомобилски
саобраћај до Камењара је веома жив, а од Ветерника је забрањен
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и насип је одавде у потпуности препуштен пешацима
и бициклистима, којих је, како јутро одмиче, све више.
Иза мене је седам препешачених километара.
Са моје десне стране почињу да се нижу кровови
Ветерника. Основали су га, 1923. године, добровољци Српске
војске, слепи инвалиди, који су у масиву Ветерник, у време пробоја
Солунског фронта, 1918. године, изгубили вид. Ветерник се одавно
раширио на све стране. Сопствени атар му је тесан. Спојио се и
са Новим Садом и са Футогом. Деведесетих година прошлог века
у овом месту је подигнут храм који својим изгледом подсећа
на Грачаницу, а ових дана су захвални потомци својим славним
прецима подигли и споменик, што је за сваку похвалу. Оно чега се
нису сетили, што нису хтели или смели синови и унуци, урадили су
праунуци.
У свим правцима, различитим темпом, трчали су млађи у
спортској опреми. Старији су се задовољавали бржим ходањем или
само шетњом. Бициклисти... Ролери... Као да се сав неседелачки
Нови Сад овог јутра нашао на дунавском насипу, између Ветерника
и Футога.
Ускоро се на видику указао високи барокни торањ футошке
православне цркве и најавио шетњу по најуређенијој деоници
насипа, која у дужини од седам километара пролази поред овог
највећег новосадског насељеног места. Футог је био војни логор и
ратно пристаниште Еугена Савојског, који је одавде, са 47 хиљада
војника, кренуо у победничку битку на Везирцу код Петроварадина
1715. године.
Међу власницима футошког властелинства, био је и Михајло
Чарнојевић, синовац патријарха Арсенија III, чији наследници су га
продали. Нови власник је постао гроф Херман Хотек, понемчени
Чех, рођак Софије Хотек, убијене у Сарајеву, 1914. године, заједно
са супругом Фердинандом, аустроугарским престолонаследником.
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Футог је знатно старије насеље од Новог
Сада. Био је надалеко познат по вашарима, а
још познатији по купусу. Овдашњу православну цркву посетио
је, 1701. године, патријарх Арсеније Чарнојевић. У храму се чува,
из старог краја донета, целивајућа икона Успење Богородице са
потписом патријарха. У истој цркви су у два маха чуване и мошти
кнеза Лазара.
Поред српског храма, у Футогу је 1908. године грофовска
породица Хотек саградила римокатоличку жупну цркву,
грандиозно здање са два торња. Футог са својим лепо уређеним
насипом, који се завршава модерним бициклистичким полигоном,
остаје иза мене.
Предстоји ми неколико километара хода по насипу без
подлоге. Стазицом кроз траву. Широким приобалним појасом,
према Бегечу, преовлађују тополе, врбе и понеки јасен, храст
и багрем. Према Дунаву се пружају велике површине, обрасле
трском и шашом. У четвртом сату пешачења, из зеленила, као на
сликама Саве Стојкова, надвисујући крошње, појавио се торањ
бегечке православне цркве.
Бегеч је српска престоница шаргарепе и неисцрпни расадник
врхунских фудбалера. Овде су поникли: Младен Косић, Вујадин
Бошков, Радомир Крстић, Лазар Васић, Јован Слепчев и браћа
Мутибарић од старијих и Милан Павков који је недавно са два
гола, из Београда испратио славни Ливерпул од млађих.
На око два километра од Бегеча, налази се одсечени меандар
Дунава – чувена Бегечка јама до које, насипом води широки
асфалтни пут којим се одвија веома жив аутомобилски саобраћај.
Стотинак мањих кућа сачињава викенд насеље које користе
углавном риболовци, јер Јама је богата белом рибом, шараном,
штуком и сомом.
И Бегеч и Јама су иза мене. Више од сата пешачим као стрела
правим и дугим насипом и ево га најзад.
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У измаглици се назире звоник словачке
евангелистичке цркве у Гложану. Гложан, данас је
претежно словачко, а некад давно био је српско
село, о чему сведочи српска православна црква,
најстарија у овом делу Бачке. У Гложану живе вредни повртари и
прерађивачи меса (кулен), који својим производима снабдевају
Нови Сад, Бачку Паланку и Бачки Петровац.
Гложан је у саставу општине Бачки Петровац, дакле пети сат
пешачења завршавам уласком у другу општину, а само четири-пет
километара даље, ступићу и у трећу, бачкопаланачку општину.
Посматрам Дунав поред Челарева. Ту негде потопљен
је монитор „Драва“ чија посада је, предвођена командантом
Берићем, пружила вишедневни херојски отпор немачком агресору
у априлу 1941. године. Нигде никаквог обележја... Можда ћемо се
једног дана угледати, макар, на праунуке ветерничких Солунаца,
2041. година све је ближа.
Челарево је град пива. Центром места доминирају
православна црква, поред којих је пространа парк-шума са
дворцем Дунђерских, у којем је често боравио песник Лаза Костић.
Настављам у правцу Полојске шуме у којој се сваке године,
под брестовима, обавља традиционална смотра кобасица и осталог
асортимана из бачкопаланачких пушница. Насип се изненада
„ломи“ и, под углом од 90 степени, неколико стотина метара
иде упоредо са челом шуме и излази на асфалтни пут који спаја
Бачку Паланку са Новим Садом. Недалеко одавде, на локалитету
„Циглана“, налазе се некрополе од 8. до 10. века, које сведоче да
су ту живели Авари и Хазари.
На путу је веома жив саобраћај. Изгубио сам много времена
идући поред њега, уз стална освртања и праћење свега што се
креће према мени из оба правца.
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Насип прекинут код Полојске шуме
наставља се, за око један километар, иза споменика „Чамац“.
Поново сам на насипу. Пешачење је безбедно, али гуше непријатни
мириси који долазе са оближње градске депоније смећа. Одавде
се лепо виде високи торањ српске православне цркве у Бачкој
Паланци и силоси.
У равници, кад се равничари (пешачи) атарским путевима,
главни оријентири су: силоси, јабланови, димњаци циглана (и некад
кудељара), ватрогасни торњеви и црквени звоници. Они се први
угледају и по њима се препознаје место или предео. Километардва даље пролазим поред моста између Бачке Паланке и Илока. Ту
је државна граница. И мост је ту, али као да га нема – нарочито за
Нештин и остала српска села на сремској страни.
Тиквара у Бачкој Паланци. Рај на земљи. Са једне стране,
језеро Тиквара на коме се љуљушка мноштво чамаца и мањих
бродића, а мало даље од обале, брзо одмичу кајаци. У Бачкој
Паланци – граду спортова на води (и не само на води) нема
одмора – или се такмичи, или се тренира. С друге стране насипа
је, у сенци високих крошњи, трском обрасла Цврцина бара по којој
достојанствено броди јато „намргођених“ лабудова.
Бачка Паланка је град по мери човека. Ни премален, ни
превелик. Ко хоће више, за пола сата је у Новом Саду. Ко хоће
мање, за десетак минута је у неком од околних места. Сео сам
поред чесме на Тиквари, опрао ноге, променио чарапе, појео
сендвич, очитао податке са педометра, попео се на насип и
наставио пут. После овог мог првог и јединог петнаестоминутног
одмора, требало ми је десетак минута да опет успоставим брз и
уједначен ритам ходања.
Бачка Паланка са својим црквеним торњевима, силосима и
зградама остаје иза мене. Са насипа се, тамо иза Букинског друма,
види и шума Букински храстик и ловиште на Карађорђеву, надалеко
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познато по свом ловцу, бившем председнику, бивше
нам државе.
Сунце је све ближе заласку, убрзавам корак
да не бих закаснио на последњи вечерњи аутобус за
Нови Сад.
Спуштам се, накратко, низ насип тражећи место где је био
стари скелски прелаз за Шаренград, сремско село у које смо, некад
давно, чамцима прелазили идући на храмовну славу. Кући сам се
обавезно враћао са лицидерским коњићем, купљеним у порти
ондашње српске православне цркве. Сад је Шаренград у другој
држави. На тврђави изнад села вијоре заставе Републике Хрватске
и Европске уније.
Тражио сам и високе тополе са којих је, пре скоро седамдесет
година, мој покојни брат Војислав скакао у Дунав. Нисам их
нашао, од њих су остали само велики поцрнели пањеви. Давно су
посечене.
Мрак све брже пада, убрзавам корак, преостало ми је још
четири-пет километара до циља.
Телефон стално звони. Мноштво питања типа: „Докле
си стигао, да ли си добро, имаш ли проблема, ма шта ти је то
требало, да дођемо колима по тебе?“. Супруга, кћи, син, кум,
унуке... Сви се интересују.
Смркло се, одједанпут хладно, улазим у село. Журим на
аутобуску станицу. Не, нема аутобуса за Бачку Паланку. Отишао је
пре десетак минута. Следећи иде касно вечерас. Са њим не бих
стигао на последњи аутобус за Нови Сад из Бачке Паланке.
Седам на клупу. Гледам на сат. Пешачио сам 12 сати. Скидам
педометар са потколенице, сабирам и множим, препешачио
сам 63 километра и 200 метара. Шта да радим? Кренуо сам до
Милана, свог разредног старешине из основне школе да ме
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превезе колима до Бачке Паланке. Успут сам
срео Бату, председника Месне канцеларије, он
ме је превезао. У 22:00, окупан и задовољан, код куће. У кревету.
Владимир Цвијин Спремо, 73 године
правник у пензији, Каћ
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Најбоља мушка путописна прича: 2. место

		

ПУТ ДО БАЊЕ

Седим уз компјутер и шнирам по интернету. Наиме, јуче
ми супруга каже: „Толике године смо се запарложили, никуда не
мрдамо, као да смо, не дај боже, непокретни. Добро, било је и
тешких времена, није се могло; док се деца нису осамосталила, па
док је трајала финансијска криза, па док нисмо отишли у пензију,
па ово, па оно. Сећаш ли се када смо последњи пут били на мору?
Ето видиш. Не можеш ни да се сетиш. А ја ћу ти рећи. Било је то
1989. у Макарској, док је још Југа била ‘жива’… Па ваљда толико
пара можемо скрпити да мало прошетамо по Србији, да обиђемо
знаменита места! А и сам си рекао да има шта да се обилази и да
се види.“
Наравно, кренуо сам да тражим туристичке понуде. Ту сам
почео да се губим, јер, који год сајт да сам отворио, све агенције,
шта год да су нудиле, тврдиле су да је то баш оно што тражите
и да је понуда врхунска. А претходних пар година, усред сезоне,
готово свакодневно су пристизале вести о изиграним, односно
превареним грађанима: или би, нека од агенција, на добру
рекламу „нахватала“ масу лаковерних туриста, покупила паре, па
се „угасила“, а осим лажне адресе није имала ништа друго, или
би се пререгистровала, или би путници остали на улици у Турској,
Грчкој или Шпанији, јер им није уплаћен пансион, или би остали
на аеродрому јер им нису обезбеђене карте или… Зато сам решио
прво да направим списак интересантних места где бисмо волели
да одемо, па после тога да направимо тријажу, а тек онда да
видимо куда, на који начин и преко кога ћемо се отиснути на пут.
Кренем прво од Војводине. Ем је, нама из Врбаса, најближе,
ем је, вероватно, и најјефтиније. Пошто сам страствени пецарош,
прво се дајем у потеру за атрактивним риболовним водама.
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Наравно, одмах сам одбацио она места где
сам већ био: Палићко/Лудошко језеро, Стара
Тиса (Бисерно острво), Богојево, Бездан, Апатин, Јегричка код
Жабља и сл. На списак сам ставио Обедску бару, Царску бару и
Белоцркванска језера. То су чувена места где бих радо отишао на
пецање, али је проблем у томе што морам имати на уму да ли је и
супруга баш загрејана за такав избор, тим пре што је идеја да идемо
на годишњи одмор, а не на викенд. Пошто се бројим као мушкарац,
иако у годинама, подразумева се да, као каваљер, уважим женине
жеље. Нерадо, али из практичних разлога, прецртао сам сва та, за
пецароше, бајковита места. Успут сам се, са сетом, сетио и језера
на месту старе циглане код Змајева. Али…
Изнова кренем по интернету, овај пут да „инвентаришем“
интересантне дестинације које би, уз смештај, обавезно
подразумевале могућност пецања. Лепа је природа на врелу
Млаве, у Овчарско-кабларској клисури, на Дивчибарама, и још низ
других места којима Србија обилује, али пажњу ми је привукао парк
природе Увац, са очаравајућим погледом на меандре истоимене
реке. У понуди је не само смештај, већ и вожња бродићима, али и
могућност рекреативног риболова. Ем је лепо, ем ми је по ћефу. То
је био мој избор.
Сада је супруга села за компјутер и почела крстарење по
интернету. Мало сам вирио да видим где се зауставља, шта јој
привлачи пажњу и одмах сам схватио да ће усаглашавање око
дестинације бити као помирити ватру и воду. Али, кад мало
размислим, свашта је данас могуће. Ето, наша опозиција, таква
килава каква је, и леви, и десни, и они који не знају где су, и они који
би и да стисну и да пусте, направише некакву назови коалицију. Па
кад је таква папазијанија могућа, мислим се, можда ћемо жена и
ја успети да се усагласимо. Ако ништа друго, заједничко нам је – да
се негде иде… Оставих је да прекопава по богатом избору понуда.
После неког времена она се огласи. У руци је држала подужи
списак… Прочитао сам само неколико: дворац Дунђерски, тврђава
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Бач, манастири по Фрушкој Гори, Феликс Ромулијана,
Опленац, манастир Студеница... Прво, што одмах
пада у очи је да би, и кад би се направио избор из
тог списка. то значило кружно путовање, а не одмор
и уживање. Барем не уживање по мом схватању.
Башка што никад нисам био љубитељ разгледања зграда, објеката,
камења или старих цигала… И шта ја имам од тога да видим нечији
дворац? То ми дође као кад неко подигне поклопац, ја гледам у
пуну шерпу, а желудац оста празан. Иди бегај…
Претпостављате да је први покушај „усаглашавања“ био
чист фијаско. Пре ће се Трамп и Ким Џонг Ун договорити него нас
двоје…
Кад се ситуација мало смирила, покушали смо рационално
да размишљамо. Супруга је прихватила сугестију да је за наше
године ипак, уместо кружног путовања и ломатања по планинама,
упутније да се негде „усидримо“ и уживамо пар дана. А кад смо
се око тога усагласили, онда се одлука да идемо у неку бању
наметнула сама по себи. Остало је само да изаберемо у коју ћемо
ићи, а избор сам препустио супрузи, јер мени је, у крајњој линији,
баш и свеједно. Резоновао сам, као и сваки искусан мушкарац:
важно је да жена буде задовољна, а ако је она задовољна, то се
може искористити да и мени буде добро.
Може вам бити чудно да ни у једној варијанти нисам споменуо
крстарење Ђердапом. То је била, и још увек је, моја животна жеља.
Дунав је диван целим током, али мислим да је део кроз Србију
најлепши. Јединствен и непоновљив. Међутим, пошто је наша кћи
удата и живи у Пољској, одлучили смо да идуће године, кад дођу
на годишњи одмор, одемо са њеном и синовљевом породицом,
барем на једнодневно, а можда и на тродневно крстарење. Зато је
за ову сезону остала бања.
После пар дана, супруга каже да је пронашла оно шта нам
треба. Очекивао сам да је изабрала Кањижу. Јесте да је скупа, али
и вреди. Међутим, сигурно погађате, она је изабрала Врњачку
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бању. Није да ми се не свиђа. Био сам тамо
једном приликом неких пет-шест дана на неком
семинару. Право место за одмор и опуштање. Околна природа,
паркови у граду и целокупни амбијент, на неки необјашњив
начин, делују релаксирајуће. Али, проблем је што ја, због болова
у крстима, не могу дуго да седим у аутобусу, а возом даље од
Новог Сада не можемо путовати, барем наредних годину дана,
због реконструкције деонице пруге до Београда. Да је по бившем
директору Железница Србије, путнички саобраћај на железници
био би укинут још пре десетак година. Бар се тако причало…
Уосталом, од славних деведесетих, наовамо, многе линије су
заиста укинуте. Сећам се да су, на напуштеном делу пруге од
Врбаса према Србобрану, која је ишла до Бечеја, годинама стајали
очерупани вагони, од којих је остала само метална конструкција,
попут костура у пустињи…
Што се нашег избора бање тиче, морали смо све испочетка.
Међутим, Ана - тако ми се зове супруга, рече да је од једне
другарице чула за термалну бању у Пачиру. Као прво, никад нисам
чуо за ту бању. Као друго, не могу тачно да се оријентишем где је
тај Пачир. И као треће, нисмо знали за шта је лековита та бања?
Изгуглао сам мапу Војводине и нашао то село. Од Врбаса се иде
преко Куле, Бајше, Бачке Тополе и Старе Моравице, а удаљено
је 53 километара. Наводно је добра за костобољу, реуматична
обољења и слично. И за моју кичму, и за Анине кукове, то би било
оно што нам треба. Договор је пао: идемо колима на један дан, да
видимо како је, па ћемо видети шта даље.
Најзад је дошао и тај дан. Ана је позвала и куму Зорицу,
па смо кренули утроје. Одемо колима до Пачира, нађемо бању,
уђемо, раскомотимо се. Разгледам радознало. Наравно, није баш
атрактивна као бања у Морохалому у Мађарској, али делује уредно
и, што ми се одмах допало, има довољно лежаљки, као и слободних
столова и столица око кружног језерцета. Мало се распитам о
основним подацима и сазнам да је језеро површине 2000 метара
квадратних, да је вода температуре око 30 степени Целзијуса и да
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је врло слана јер садржи читав низ минералних соли,
а салинитет потиче претежно од натријум хлорида.
Пажњу ми је привукла чудна, љубичасто-смеђа боја
воде, па још пропраћена мирисом на фенол или
нешто слично. Касније сам сазнао да је то од присутног
јода. Брзо сам се привикао на мирис, а посебно ми је пријало обло
камење, тачније речено, каменчићи, који су у дебелом слоју насути
око језера и по целом дну језера, тако да све време током ходања
масирате стопала. Косина иде линеарно ка средини језерцета, где
је дубина 1,7 метар. Елем, након пола часа брчкања илити бањања
изашли смо из језера, јер се не препоручује дуже остајање у води
без паузе од бар петнаестак минута.
Паузу смо искористили да жене попију кафу, а ја сам се
ладио пивом. Од љубазног особља сам сазнао да у ресторану
има и сокова, сладоледа, а могу се поручити и мекике, намазане
кајмаком, па још одозгоре рендани тврди сир, или како их овде, на
мађарском, зову лангош.
Да не седим докон, распитам се мало о историјату бање,
пошто раније нисам чуо за њу. Испаде да то и није баш из давних
дана. Бања је почела са радом 2014. године и то само језеро, а
од јануара 2018. пуштена су у рад и два затворена базена, укупне
површине 200 метара квадратних, дубине 90 центиметара.
Температура воде у једном је 28 степени Целзијуса, а у другом до
32 степена. Поред јода и натријума, присутан је и висок садржај
брома, флуора, литијума и сумпора. Базени раде и зими, а укупан
покривен простор је 700 метара квадратних.
И тако, бањасмо се ми све до предвече, да би, расположени
и задовољни, стигли кући око седам увече. Договорили смо се
да по један дан одмарамо, тј. да идемо сваки други дан. Након
седам тура сматрали смо да је за сада довољно, па ћемо видети
за даље. Наравно, за извлачење закључака о деловању бање било
је прерано, али оно што сам већ осећао било је да су болови у
крстима попустили, те да се са лакоћом крећем. Ана и Зорица су
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такође рекле да су им болови у куковима готово
утихнули.
На крају, морам споменути још један детаљ везан за ту бању.
Наиме, кружи прича да је на том месту својевремено вршено
бушење у потрази за нафтом, али је уместо нафте кренула врела
вода. Нафташи су напустили позицију и нико више није обраћао
пажњу на тај детаљ. Али, не лези враже. У селу бејаше неко шугаво
прасе, које су лечили свим и свачим и на крају га најурили из села.
Прасе ко прасе, нашло бару на оном месту где је била бушотина, па
се каљужало, каљужало… После недељу дана мештани угледаше
прасе излечено... Па испитивање воде, па - бања.
Да ли је баш тако било, није ни важно. Али оно што је мени
важно, то је да сам, ни не размишљајући о томе, успео да излечим
проблем који ме мучио годинама. Наиме, на палцима обе ноге
имао сам микозу, тј. гљивично обољење које сам третирао (и
себе малтретирао) свим и свачим, али без успеха. И тако након
пет сеанси у Пачир бањи, у коју сам кренуо због болова у крстима,
после извесног времена – гледам палчеве на ногамa, и не могу
да верујем. Од микозе ни трага. Нокти, тј, по трећина нокта на
оба палца, колико је преостало – чисти и здрави! Данас, неколико
месеци после бањања, мени су се нокти потпуно обновили, тако
да ми није жао што ме супруга „натерала“ у бању.

Јарослав Комбиљ, 75 година
дипл. инг. технологије у пензији, Врбас
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Најбоља мушка путописна прича: 3. место

		

РОМАНСА НА ЦРНОМОРСКОЈ
ОБАЛИ

Дубоко заваљен у седишту аутобуса који се око поноћи те
септембарске вечери полако приближавао бугарској граници,
размишљао сам на миру о догађањима протеклог дана.
Завршавао сам пуно послова који нису смели да чекају мој
повратак из Бугарске, али сам се ипак плашио да сам нешто
заборавио. Обишао сам редакцију, спремио ствари на брзину,
посетио вереницу на послу, предао јој кључеве стана и у
последњем тренутку улетео у аутобус.
Надао сам се да ће ми овај седмодневни Сусрет новинара
са читавог простора екс-Југославије на црноморској обали
омогућити да се поштено одморим и опустим, мада је програм
активности био врло згуснут. Осим многобројних предавања
и панел-дискусија о положају медија, размене искустава са
домаћинима који су већ дуже у ЕУ, предвиђена су била и забавноспортскa такмичења. Констатовао сам да је програм постављен
мало преамбициозно и преозбиљно, узимајући у обзир број
дана, састав скупа и привлачну туристичку локацију Сусрета.
Смешећи се у себи, био сам свестан да је програм направљен
да се од надлежних обезбеде нека средства и боље оправда
ово новинарско дружење, које је иначе свима недостајало. То се
примећивало и по бучној атмосфери у аутобусу те ноћи, зачињеној
„братском“ разменом приличних количина флашираних воћних
деривата са солидним процентом алкохола.
Жива атмосфера наставила се и када је аутобус по преласку
границе стао испред кафанице „Ханче Атлантик“, што су бројни
пушачи одушевљено дочекали. Свеж ноћни, планински ваздух
као да нимало није бистрио главе. Брзо су се обнављала стара и
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градила нова пријатељства, док је громогласни
смех „седме силе“ парао ноћну тишину. Неко је
већ јурио организатора са питањем зашто није изабрана Варна или
бар монденски Несебар за место Сусрета, већ прилично непознати
Китен? Није баш све задовољило објашњење да је то учињено због
повољније цене, мирноће места и погодности хотела „Каменец“
за спровођење обимних активности, али то ипак није реметило
веселу атмосферу у аутобусу целе те ноћи. Због приличне количине
унетог алкохола, дошло је и до веома жучне расправе чак и око
избора филма који је требао да путницима олакша ноћну вожњу.
Организатори и возачи су једва смирили страсти, сумњичаво
вртећи главом и плашећи се шта их све може снаћи на путовању и
боравку у (О)китену, како су га неки већ прекрстили!
На следећем већем заустављању, код скретања за Нову
Загору, на око два сата до крајњег одредишта, јутарње благо
сунце већ је миловало наше прилично омамљене новинаре.
Уз јутарњу кафу и цигарету већ се расправљало о распореду
по хотелским собама, времену обедовања и уласка у собе,
лагеровању донетог пића.
На путу до самог Китена били смо фасцинирани
величанственим природним парком са древним храстовим и
боровим шумама. Њих су пресецале прекрасне зелене речице на
којима су клизили бродићи. По доласку у хотел први утисци били
више него повољни: лепо месташце испод шумовитих планинских
огранака, нов, модеран хотел са панорамским лифтом и дивним
базеном, морска плажа са пешчаним динама на свега 50 метара
од хотела!
Било је доста примедби на распоред по собама који је
припремио организатор, али још више кад се покушало са неким
изменама. На крају је подељен првобитни распоред са напоменом
да заинтересовани касније доставе усаглашен предлог измена.
Чекајући улазак у собу, испружен на једној лежаљци
поред базена, ослушнуо сам разговор на бугарском између две
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девојке у бикинију на суседним лежаљкама. Колико
сам фрагментарно и по гестикулацијама разумео,
коментарисале су иронично бучни долазак моје
групе, који је очигледно реметио уобичајени мир
престижног хотела са четири звездице. Док су темељито наносиле
млеко за сунчање на лепо извајана и већ прилично поцрнела
тела, бациле су поглед на мене. Видевши ме обученог са путном
торбом поред мене, збуњено су се насмешиле, схвативши да и ја
припадам тим новопридошлицама. Покушао сам на енглеском да
им објасним да се ради о Сусрету „журналиста“ из екс-Југославије
и да се неки понашају као деца на екскурзијама. У себи сам
помислио „као пуштени са ланца“. Прихватиле су конверзацију
смешећи се, при чему је нешто старија девојка одлично говорила
енглески.
У разговору сам дознао да су сестре из Пловдива, старија
Невена живи у Бечу удата за Аустријанца, док млађа Виолета
завршава студије туризма у Софији. Причале су ми да су још као деца
са родитељима често долазиле у Китен где је било пуно радничких
одмаралишта и кампова. Са транзицијом и наглим развојем високог
туризма пре двадесетак година, ова одмаралишта су претворена
у модерне хотеле или су потпуно запуштена. Виолета ми је на
солидном енглеском цвркутала о својој визији овог туристичкој
раја, где се на чудесан начин спаја лепота два предивна пешчана
залива топлог Црног мора са залеђем, јединственим, заштићеним
Природним парком планине Странџа, која спаја Европу и Азију.
Док се сугестивно уносила у своју причу, имао сам прилику
да је добро загледам. Негованом ручицом подизала је и спуштала
сунчане наочаре са прћастог носа и притом откривала зеленкасте
очи, тако контрастне тамноцрној коси везаној у реп. Црни бикини
истицао је фигуру једне џепне Венере, са нешто јачим куковима и
ногама. Задивљен њеном причом, а и изгледом, замолио сам је
да ми буде водич и помогне у састављању путописне репортаже
за мој дневни лист. Насмешила се само загонетно, рекавши да
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ће размислити. Додала је уз смех да би ме то
прилично стајало.
Када сам напокон добио кључ и ушао у хотелску собу,
дочекао ме је широко развучен осмех мог собног колеге, „цимера“,
иначе једног новинарског спадала из извиканог дневног таблоида.
Коментарисао је да очигледно не губим време и крећем летећим
стартом, као и да га никако не заборавим ако будем мењао собу
или кревет.
Први дан Сусрета је био предвиђен за одмор учесника од
пута и за упознавање овог прекрасног места. За посебним пултом
вршила се пријава радова и учешћа на преподневним радним
састанцима, као и пријава за поподневна забавно-спортска
такмичења и излете. Пријавио сам се, између осталог, за такмичење
у пливању и неком квизу, а за упознавање самог места пожурио
сам да потражим Виолету, као најкомпетентнијег познаваоца
градића и околине.
Пронашао сам је на северној Алтиманској плажи близу
хотела, како се баш са сестром спрема да због великих таласа оде
до јужног, мирнијег залива. Прихватиле су да им правим друштво
на шетњи до ове плаже главним градским улицама. То је била
прилика да уживам у многобројним ресторанима, хотелима,
пицеријама, тавернама, кафаницама, баровима…Виолета ми је
објаснила да је место добило име по томе што гледано из даљине
подсећа на букет цвећа („китка“ на бугарском). Замолио сам је да
ми што више речи каже и на бугарском, како бих почео да учим тај
језик. Смејући се одговорила је да би то било превише, да поред
посла туристичког водича држи и курс бугарског!
На плажи сам се распитивао и о ноћном животи у Китену, не
очекујући превише. Договорили смо се да после вечере изађемо
у дискотеку и да поведем и друге заинтересоване из моје групе
у упознавање локалних места за забаву. Што због умора од
путовања, што због година, није било пуно спремних за ноћни
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провод. У добром расположењу нашли смо близу
нашег хотела у великој дискотеци „Зангадор“ на самој
обали, са једним делом изнад самог мора. Амбијент
је био фантастичан, пуштала се углавном техно и рок
музика. С обзиром да је сезона била на измаку, гужва није била
превелика. Виолета ми је објашњавала да је пуној сезони овде
неописива гужва, када Китен, са многобројним гостима, нарасте од
својих 1.000 становника на читавих 50.000. Предложила је, такође,
да одемо и до дискотеке „Jamaica“, где до два сата пуштају техно
музику, а од два сата стару добру музику, углавном евергреен.
То је била и прилика за мој „блиски контакт“ са Виолетом у тами
дискотеке уз предивне, опуштајуће старе хитове „When a Man Loves
a Woman“, „Put Your Head on My Shoulder“, „Monia“... Приближавала
се зора кад сам се, прилично уморан, вратио у хотел, питајући се
како ћу издржати све планиране активности Сусрета за тај дан...
Наредних дана, због жеље будем у друштву са мојим
веселим, шармантним водичем, нисам успевао да пратим сатницу
планираних активности. Виолета ме је потпуно заокупила и у себи
сам се правдао да је то због планиране путописне репортаже...
Осетио сам да наше дружење полако клизи од безазленог
упознавања Китена са околином и курса бугарског језика, у нешто
прилично озбиљније и страсније, утолико више, уколико су дани
више пролазили...
Добар део једног дана провео сам са Виолетом и њеном
сестром на прекрасном излету до двадесетак километра удаљеног,
питорескног градића Созопола и величанственог парка природе
Ропотамо.
Созопол је најстарији град на бугарском делу црноморске
обале, место сликара и писаца. Шетајући његовим калдрмисаним
улицама одушевио сам се архитектуром камених и дрвених кућа
из 18. века, у карактеристичном балканском стилу. Неке од њих
су и национални споменици. Да нисам чуо непрестани цвркут
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мог шармантног водича, стекао бих утисак да је
време стало.
Провлачећи се кроз обиље ресторана, кафеа и галерија,
изабрали смо један симпатичан ресторан, ушушкан у зеленилу неког
ренесансног дворишта, где смо уживали у укусно припремљеним
морским плодовима.
У повратку смо свратили у национални парк Ропотамо где
смо бродићем пловили по реци која кривуда кроз густу прашуму.
Полако смо клизили по зеленој површини дивећи се богатству
биљног и животињског света. Попут детета, Виолета је своје искрено
ушићење нетакнутом, величанственом природом преносила на
све око себе.
Сутрадан, дан пре повратка кућама, Виолета и ја смо се
сами упутили у оближњи већи градић Приморско, удаљен око пет
километара од Китена. Решили смо да идемо пешице, добрим
делом пустом пешчаном обалом. Када би се уморили или превише
загрејали на сунцу, улазили смо у воду и уживали пливајући
потпуно сами. Наилазили смо повремено у питомим увалама на
усамљене купаче, углавном нудисте. У шали сам јој рекао да није
пристојно да се ми овако обучени шетамо по њиховој територији.
У праву си, одвратила је једноставно, на брзину је одбацила свој
бикини и потрчала смејући се ка мору. Није ми преостало ништа
друго него да јој се на исти начин придружим! Страсно загрљени
дуго смо уживали, окружени само тишином и плаветнилом неба и
мора...
Тог поподнева загрљени смо шетали главном улицом у
Приморском, разгледали сувенире, једно другом куповали неке
ситнице и, у неком ресторанчићу, на самој обали, јели бугарске
специјалитете по Виолетином избору.
У нашем хотелу исте вечери је била организована опроштајна
вечера за све учеснике Сусрета, као и додела диплома за
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најбоље пласиране у појединим забавно-спортским
такмичењима.
Ја сам се ту само кратко задржао и остатак
вечери се опраштао од Виолете на оближњој плажи, уживајући у
величанственој тишини огромног Црног мора што се испред нас
ваљало све до неке незнане руске обале. Иза нас је била пешчана
дина која је спречавала да светлост и бука са хотелске терасе
продре до заљубљених усамљеника на плажи. Са десне стране,
у даљини су жмиркали хотели окренути мору, а са леве стране се
пешчана обала губила у мраку према незаборавном Приморском,
љубећи се, као и нас двоје, непрестано са таласићима мора...
Сутрадан, рано ујутро, Невена и Виолета су отпутовале кући
за Пловдив.
Аутобус за повратак новинара требало је да крене у рано
поподне тог дана. Благовремено сам изнео своје ствари из собе,
али аутобус није никако кретао због проблема између организатора
Сусрета и рецепције хотела. Наиме, претходне вечери, на бурној
опроштајној свечаности, дошло је до дивљања неких пијаних
новинара и уништавања хотелског инвентара. Столице са терасе
завршавале су у базену, чаше поломљене, нека врата су разбијена...
Док је на рецепцији трајала жучна расправа око надокнаде
штете, изабрао сам исту лежаљку поред базена на којој сам пре
недељу дана чекао улазак у собу и упознао Виолету. Лежећи на њој
у мислима сам се вратио на тај тренутак, као и на све незаборавне
тренутке са њом протеклих дана...
По повратку сам интензивно комуницирао са Виолетом,
размењивали смо фотографије, договарали следећи сусрет
коме сам се неизмерно радовао, да би та комуникација после
два месеца, негде у новембру, од стране Виолете била потпуно
прекинута.
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Покушавао сам прилично безуспешно да
романсу из Китена прихватим као пролазну летњу авантуру.
Негде у фебруару изненадио ме је Виолетин позив мејлом
да посетим штанд Бугарске на Сајму туризма у Београду.
Још издалека сам је препознао док је за пултом делила
неки рекламни материјал, са симпатичним зеленим качкетом
испод кога је вирио реп црне косе. Поздравила ме је својим
карактеристичним, веселим осмехом и хитро позвала за један
сточић у маленој просторији у унутрашњости штанда. Ухватила ме
је за руку, док сам јој у искричавим, зеленкастим очима први пут
приметио неку сенку туге. Не дозволивши ми да дођем до речи,
била је директна и у даху изговорила оно што је очигледно још
раније припремила: да обоје већ имамо своје љубави и животе
које не можемо да мењамо а да друге болно не повредимо, а да
ће предивне заједничке дане у Китену памтити до краја живота.
Био сам импресиониран њеном рационалношћу коју нисам желео
да оспорим неким патетичним изливима. Само сам јој чврсто
стиснуо руку и понудио се да јој сада ја будем туристички водич
у Београду. Као да је то очекивала, одмах је категорички одбила
говорећи да се плаши. Убеђивао сам је да нема чега да се плаши,
али се она само сетно насмешила говорећи да се плаши себе...
Додала је само: Можда некад, касније...
Витомир Ћурчин, 71 година
Дипл. инг. телекомуникација и електронике у пензији,
Зрењанин
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Категорија:

НАЈБОЉА ПРИЧА О
ПУТОВАЊУ ПО СРБИЈИ

Најбоља прича о путовању по Србији:
1. место

ЗНАКОВИ СЕТЕ ПОРЕД ПУТА1
У Београду сам, путујем ка Клиничком центру. Непријатно
жуља седиште аутобуса 46, а Миријево је далеко. Пажњу ми
привлачи једна сликовна реклама на плексигласу, иза возача, „Пут
у Тоскану - седам дана“ и уводи у сећање на живописне импресије
мог сина, који је недавно са породицом, боравио баш у Тоскани.
Причао ми је о ћилимима винограда, воћњака, маслињака, шума
борова и чемпреса распростртих по брдима и брдашцима ове
италијанске покрајине. Допали су им се Фиренца, Сијена а посебно
Сан Ђимињано, градић средњевековне (очуване) архитектуре.
Описивао ми је куполу Дуома, Санта Марије дел Фјоре, палату и
музеј Уфици, Микеланђеловог Давида, мост и палату Векио, трг
Санта Кроче... Али у моју свест су се враћали и увек се враћају
призори мог родног краја.
Змијаста долина Сиње речице, надомак Књажевца. Кратак
ток те речице – потока, местимичне понорнице (за сушних дана)
вијуга кроз три села Горње Зуниче, Берчиновац и Локва. Сиња је
умела, али ретко, да запенуша, да се бујичаво спусти до Тимока,
изазивајући зебњу код мештана.
Свакодневно, корак по корак као да газим по сапима Сиње.
Прелазим са једне на другу њену обалу и сударам се са знаковима
поред пута, са сетом која ме обузима пред нестајањем. Ова села
нестају, она су мале животињице шћућурене уз воду а крзна
им бледе. Кроз прозор аутобуса 46, посматрам улице и зграде
Београда. Каже се да је овај или онај град изгубио душу; како
видим Београд се поприлично нагојио, тело нарасло, а душа не
знам, можда није. Село? Село не губи душу, оно губи тело. Копни
и нестаје, нахерени су кровови и напукли димњаци, димњаци
који се не диме. Зато се, понекад, сетно нашалим: село је постало
1

Референца на Андрићеве „Знакове поред пута“
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непушач.
Тако тумараш по селу а оно по теби прска тугу и носталгију.
Постајеш песник, певаш, плачеш а сузе ти од рђе. Зуниче,
Берчиновац, Локва и њихова напуштена имања имају исте куће
зарасле у драч, иста дворишта, слепа и глува. Испод проваљене,
маховинасте ћеремиде остаје траг као ридај стрехе, а ка зиду
кривудава шара спроводи сузе у камене темеље, сада крхке. На
једним подрумским вратима, видим две алке, једна поломљена,
друга искривљена. Гледају разроко, важне некада, јер су свагда
на ризници биле вина пламенога. Сама врата повијена, по њима
поток браонкасти који зарђале, искошене очи испуштају за сећање
на пенушаве страсти. Рекох, нахерени димњаци прозуклих цигала,
шибани ветровима, тучени кишом и градом, пуштају из себе црнозелене вијугаве репове као замајеви из дечијих прича. Полупана
окна и зарђале решетке на прозорима као да и даље нешто штите.
Ту је, на једном од њих, плави чајник, завесица (зачудо, без много
рупа) и огледалце посрано од мува које није сачувало ни један,
једини лик можда неког зашиљеног брка, насапуњану браду,
девојачку кику из профила, мараму забрађену. Само, браон росне
капи, огледалцу краду сребро.
Сузна лица дворишта ивичи по нека тараба, сењак клонулог
крова, кокошињац заувек занемео, а у обору пешчарни валов
заувек сув. Двориштем зеленило дивља, бурјан освојио ђубришта
поред зида, коприва бира хладовину, дуд је као држећи старац
изборан и крњих зуба својих грана, липа исушена и некако виси
као о небо окачена, трешња нагорела, осакаћена попут ратника
из Великог рата. Сред дворишта, тек се назире пресвлак змијепутање, некада стазе, обрастао чичком и вресом, отисак људског
корака у нестајање.
Ходам и ходам обузет тим нестајем али не нестаје сећање
на некадашња лета и на жегу. Овако је било: жега притисла, дави,
ваздух украден, зној кожу слани. Не светли него јари. Село у белом,
као застава предаје. Биљкама зеленило копни а мачке и пси по
катакомбама подрума. Надасве, моћан је један звук, звук тишине,
скоро јачи од жеге.
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Горе тишина, доле мук, само су
цврчци успомена на некадашњи хук живота.
Сада је наступила белина или тмина тишине
која се хитином цврчкове музике инкрустира.
Те некадашње врућине и њихове тишине
подсећају ме на неколико сцена из филма аустралијског режисера
Питера Вира „Пикник код Хангиг Рока“. Гледао сам га на телевизији
почетком осамдесетих година. Наводно је снимљен по истинитом
догађају о загонетном нестанку групе ученица једне ексклузивне,
приватне школе на школском излету. Кадрови на излету су давали
призор девојака на ливади и у реткој шуми како се одмарају. Жега и
тишина коју су парали цврчци и атмосфера напетости која се увлачи
под кожу будећи стрепњу и немир. Стрепња и наговештај неке
несреће. Догађај не видите али га осећате. Заиста антологијски.
Остао ми је тај осећај као нешто архетипско и увек ми се враћа а
жега и тишина ових опустелих села су добар разлог за то.
Ходам, ходам... ходочастим... врца ми једна мисао и кисели
осмех: сутра ћу се попети на таван да стари фењер потражим.
Сутра ћу рано, још по мраку, да избауљам и да зору њиме
прошарам. Завириваћу у пусте сокаке Берчиновца и Локве да
сељака потражим. Сељака, оног од некада. Држим, ако га нађем,
да ће ме он научити једноставности и лепоти битисања.
Подигнем главу, а оно високо на бандери дрвени путоказ са
натписом „Зли дол“ и стрелицом. То је удол, са помало стрмим
странама и неколико кућа, који се негде високо завршава обрисом
купе, какав је врх брда „Вујин дел“ а подсећа на чувену куполу Санта
Марија дела Фјоре, у Фиренци. „Вујин дел“ је обрастао боровом
и јеловом шумом и доминира овим крајем; види се долина реке
Тимока, планина Тупижница, назире Ртањ и сјајкутави Бабин зуб
на Старој планини. У „Злом долу“ је повремено боравио један мој
пријатељ и заволео село своје жене. Имао је планове да окупи
оно мало пензионера из ових села и организује дружења не само
ради шаха и домина већ и интернетског доживљаја. Анимирао
је „свеонетамонадлежне“ покушавао и покушавао и скоро да је
успео али смрт жене га је спречила, отпутовала је изненада а и он
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путује, али полако и болно, да јој се придружи а
типичан је урбани тип, који је заволео монархију
села како ми је говорио, јер је био убеђени монархиста. Пењући
се уз тај дол, не знам зашто га тако назваше, наилазим на један
извор. Ту је мала прича. Био сам клинац кад се у Зуничу прочуло
да се појавио у „Злом долу“ један извор. Изненада је земљу
пробио попут печурке лисичаре и постао студенац, кладенац али
не обичан. Био је све јачи као што је међу људима јачала гласина
да је у питању лековито врело. Један по један, па све више,
потом и сељачка кола са кравама, читаве породице. Умивали се,
воду пили и носили је у разним судовима, долазили су из свих
суседних села па и грађани из Књажевца. Да талас јењава почели
смо да примећујемо, тај поток људи је престао да жубори, не и
онај из студенца сада слободан, неспутан. Испало је да је једина
лековитост била у дружењу и некој нади.
Горњи крај Зунича завршава чудним мостом преко Сиње,
коме као да се она руга, наиме све до моста је пут прав као стрела,
пар стотина метара а онда нагла кривина, скоро под правим
углом, и мост, жутоогради мост, који прескаче речицу. У неколико
случајева, у последње време, аутомобили су и мост прескакали и
заривали се у невину Сињу. Срећом, без великих последица али
са великим образложењима младића (најчешће алкохолисаних)
својим родитељима што су кварили описе њихових аутомобила.
Одмах, иза моста, на малој узвисини постоји једна ливада, моја
ливада, где бих као гимназијалац, преко лета, долазио носећи
претешки „Чаробни брег“ Томаса Мана да се у миру борим са
догађајима једног санаторијума и правим филозофским трактатом
Ђерђа Лукача у тој књизи (како сам то тек касније сазнао, радило
се о познатом мађарском филозофу). Борио сам се и са страхом да
сам болестан или да ћу оболети од туберкулозе, која је оквир теме
романа. Носио сам и лаганушну књижицу стихова Волта Витмена
и уживао у његовим „Влатима траве“ са влатом траве у устима,
испод паперја напупелих бркова једног матуранта. Између строфа,
посматрале су ме једне кошутасте очи, девојке у коју сам, тада,
био заљубљен а да она то није ни знала.
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На траси ЗБЛ (Зуниче, Берчиновац,
Локва) пролазим поред зграде некадашње
школе, чији су прозори облепљени креп
папиром окер боје, боје напуштености.
У великом дворишту, ограђеном лепом и
истрајном, каменом оградом налазе се остаци љуљашке и још
држећи кош за баскет, очито новијег датума. Изнад масивног
портала, остао је и зарђали клин за симбол школе, школско звоно;
њега нема као ни крме или сидра на олупини брода коју черупају
секундарци. Овде је и тај талас черупања прошао, на мети је
само бакар и остарела бела техника; завијања из мегафона једва
крећућих камиона, повремено узалуд подсећају и позивају. Поред
школе у заувек занемелом дворишту налази се споменик. Ретко
је посећиван, нема вештачког цвећа ни венаца. У том ућуталом
дворишту, споменик је једини говорник. Израђен је на постаменту
од црних плоча исечених из квалитетних стена атара села Локве,
одакле се некада, краће време експлоатисао. Споменик је подигнут
свим погинулим мештанима Берчиновца, Горњег Зунича и Локве
у балканским и потоњим светским ратовима. Споменик чине два
усправна тела, подигнутих руку, из чијих шака израста стилизована
петокрака. Запажам, по први пут, један интересантан детаљ.
Тела су извајана неком врстом кубистичке форме - геометријски
изломљене линије хватају наведени покрет тела и руку. Само је
једна блага зобљеност између њихових груди која прави један
неправилни ромбоид отвора и управо када сам прилазио да
уловим зраке залазећег сунца кроз тај отвор приметио сам то –
нешто. Уочио сам да се ради о мушкарцу и жени, младићу или
девојци. Њена лева нога је благо повијена у колену а према телу
младића. Скоро еротски покрет, кога је аутор, чини ми се хтао да
мало прикрије због идеолошких инсигнација комада униформе
и петокраке. Али није то морао да чини јер највећа и најтрајнија
идеологија је љубав, љубав између људи и љубав за слободу. Тако
сам видео овај споменик, као споменик борцима за слободу али и
споменик љубави која подједнако ослобађа. На плочи постамента
пише:
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‘’...У нас мртвих живи снови
никад да се понови
у свих живих исти снови
никад да се понови...’’
Тако је! Да се рат и смрт не понове али увек и само увек,
љубав да се понавља!
Одлазим даље према Локви, ни километар пута ме не дели
од тог мајушног села које је свило своје гнездо на врху брда и од
кога полази долина моје Сиње. Прође се тзв. локвански мост а онда
крећу серпентине, минијатурна Шарганска осмица. Пут се успиње
и вијуга уз брдо елипсама сличним, оним које небом исписује орао
осматрајући грмове црног глога у којима узнемирено чаврљају
чворци. Локвани су, док их је било некада, поткрадали брду
комаде земљишта и правили терасасте винограде и воћњаке. У
селу тек неколико настањених кућа, остала је само локва живота,
језеро зеленила и океан небеског плаветнила. Човек-мрав је,
између серпентина, правио пречице тако да се брзо спуштам као
по дечијем тобогану. Зашто тако брзо одлазим, зашто бежим од
лепоте природе? Зато, што се горе осећам самим, најусамљенијим
човеком на свету!
Остаје ми Сиња, која се у ово брдо усеца, градећи каскаде.
Пуно је камења различитог облика и боја. Вода која одлази и камен
који остаје и као да збори мојим ушима, својим хтонским гласом:
„Ја једино снове имам а Ти увек течеш, Ти стално путујеш. Никада
иста ниси, снови не чекају, не знају да чекају у час се распрше попут
твојих слапова. Зато, реко моја, Ти снове немаш, али имаш мене од
најдубљих снова сазданог.“ Понекад бих се изуо и загазио у Сињу и
док тако газим, реку још више волим а она жубори, милује, љуби и
као да у мене продире и побеђује. Побеђује ме својим неисцрпним
временом и путањом у непрегледно пространство. Кад из ње,
босоног изађем на тле, земљу осећам како ме држи, носи, ћути,
мудрује и побећује.
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Онда, подигнем главу и у небо гледам
и као да висим а оно притиска, модри,
газдује звездама и птицама и небо побеђује.
И док ходочастим овим мојим ЗБЛ, и вртим се
свакодневно у круг, рибица у акваријуму, поражен сам, ја и
ово мало људи. Ипак, настављам.
Некадашњи извор у „Злом долу“ није био лек, али зато је
лековит сваки сусрет са човеком, овде. Деси се да данима нема
сусретања. Да. По неки ауто прозуји и значи кратку посету, па
бекство. После Нове године, на изласку из Берчиновца, код
Локванског моста, сретнем човека. Мојих је година, скромно али
педантно одевен. Као да се нешто снебива, али ми ипак прилази,
пружа руку и честита Нову годину, речима необојеним фразом,
готово да је смислио ненаметљиви стих, нешто као „..Сретна Вам..и
..за Вас била радостна и спретна...“ Био сам дирнут. Уљудно се
поздравио и упутио ка мосту, вероватно ненавикнут на разговор.
Када обилазите разне земље, сусретања са људима,
обичајима, музиком, историјом чине, сем природних лепота,
основни садржај путовања. Моје путовање обалама Сиње изгледа
као залудни curriculum vitiosus а управо тако изгледа због одсуства
људи, тако да ми је драгоцен сваки контакт, а ево још једног таквог.
Тај контакт сам назвао сусрет са „човеком на огради“. Први пут сам
га срео, онако налакћеног на ограду али некако отромбољених и
безвољних руку. Живнуо је када сам наишао, поздравио ме и мало
смо попричали. Није ме задржавао иако му се то отимало од воље.
Сутрадан исто. Наравно да нисам Имануел Кант и нисам имао
његову чувену тачност поласка у шетњу кроз родни Кенирсберг
(из кога, кажу, никада и нигде није одлазио), имао сам утисак да
ме је „човек на огради“‘ чекао. Испричао би своју „муку“ па мало
о времену, па мало о оним из Београда. Ја понешто. Трампили
смо речи. Та једноставна трговина била је њему потребна јер
комшија скоро да није имао а родбина отишла. За наша виђења
припремио бих по неку причицу (а њему је свака била занимљива)
па и доскочицу да га орасположим. Трајало је двадесетак дана.
Због болести био сам дуже време одсутан... и у првој, мојој шетњи
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после тога, „човека на огради“ није било а онда сам на бандери
видео умрлицу, али и усред дана упаљену сијалицу изнад врата.
Помислио сам, мој се „човек са ограде“ преселио у њену куглу.
Својим пламичком живота упалио је жаруљу.
На изласку из Зунича, одваја се пут за један сокак. У њему
почива осам кућа, јер ту више нема никога, једна само повремено
оживи; прави „пусти дол“. Застајкивао бих на почетку сокака,
испред једне куће и посматрао њен ветроказ. Искован је као неки
човечуљак, патуљак али мене је асоциорао на Петра Пана и његову
Земљу недођију.
Овај ветроказ је показивао на недођију, на пустају, на
мртвају... а ја ипак идем истим путем, поред исте Сиње (не поред
Лоаре са белим дворцима), дани су исти. Путопис гради осећање
сете, али које, крајолик око речице, орошава неким новим
детаљима нестајања или крхког постојања. Природа је та која враћа
себи све, грмљем, вресом, маховином, човек јој постаје артефакт
покојим гвозденим клином, комадом греде, смежураним црепом
и поломљеним катанцем. Увече се вратим и читам Пруста, „У
трагању за изгубљеним временом“ и знам да сам му се придружио
и још знам да, док могу, моја ће нога свакодневно пролазити
поред знакова сете дуж тог пута. Моја би ми унука предложила да
на крају додам уз звуке акорда Неше `Галије`, „наћи ћеш свет који
нестаје, наћи ћеш свет који нестаје...“ Пристајем.
Слободан Алексић, 71 година
пензионисани службеник, Зајечар
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Најбоља прича о путовању по Србији:
2. место

У ПОСЕТИ УМИРУЋЕМ ПРИЈАТЕЉУ
Прва железничка станица БЕОГРАД, 23. новембар 2017.
На железничкој станици у Новом Саду, ушли смо у нову
гарнитуру штедлеровог електомоторног воза, тражећи погледом
где да седнемо. Одмах лево смо на, за степеницу, вишем поду
видели два слободна места и то уз погодан сто. То мом сапутнику
много значи, јер ће моћи да из тешке актен-ташне извади радне
текстове и да их до Београда разрађује. Тако сам ја остао без
саговорника. Дао ми је прегршт данашњих новина да се занимам.
Не зна да сам се ја надао да ћу ово време уживати у дужем
разговору са њим. Од када је у пензији, још мање има времена
за мене, а и стално имају предност они који му се јаве на један
од два мобилна телефона. Појави се кондуктер и погледа у наше
возне катре и закључи да то није довољно. На питање зашто, каже
немамо карте првог разреда. Па где је овде први разред? Ту на
овом узвишеном поду уз столове. Мој сапутник без речи доплати
за обојицу и настави да записује. Ја сам за два минута прочитао оне
новине, јер од три наслова ме заболе и стомак и глава, па боље да
се суздржим. Гледам кроз чисте прозоре. Пролазимо кроз станицу
„Карловачки виногради“ и почиње успон ка Чортановцима, где
смо ми имали три викендице. Једну мојих родитеља и две мојих
стричева. Мој отац је био железничар и плац је морао бити уз пругу.
Туга ме притиска, али са друге стране према Дунаву видим велико
градилиште, и схватим да граде стубове за вијадукт будуће брзе
пруге за Будимпешту. Нема више отпремништва „Чортановци
Дунав“ где су нас боцкали комарци док смо у обе руке носили
цегере пуне вишања, трешања, јабука или... Мојих најближих
предака одавно нема међу живима, али лепе успомене су остале.
Сад немам више ни са ким да их се присећам.
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У комфорном возу, већ од Новог Београда,
престаје раздраган жамор и почиње ужурбана
припрема путника за излаз у крајњој станици. Стижемо на време.
По преласку железничког моста преко реке Саве, воз осетно
успорава при уласку у станицу. Да ли из почасти или из безбедносних
разлога? Можда зато што пролазимо поред драгоцене ложионице
парних локомотива. Очекујем да видим испред депоа три последње
активне парне локомотиве које повремено поносно вуку вагоне
музејског воза Романтика. Задивљујућа, моћна 33 серија или витка
и брза 01 серија или скромна равничарска серија 51. Нема ни
једне, нема ни радника ложионице ни возног особља. Само коров
међу шинама да указује да је нешто старо, драгоцено, напуштено
и запуштено. Саблазно. Делује као да је овуда торнадо протутњао,
и да су сви побегли, отишли без повратка. Нема ни скретничара да
у ставу мирно, док прелазимо скретнице, поздрави наш воз.
„Хајде, стигли смо, шта си се замислио,“ убрзава ме мој
сапутник. На слепом колосеку, воз се тако меко зауставио да нисам
ни осетио. Ова станица је завршна (није пролазна) већ 133 године.
Излазимо на перон. „Видиш, ово је био свечани колосек, ту су
стизали краљеви и председници многих земаља, а сад паучина и
прашина њиме господаре“, рече са тугом у гласу.
Наши сапутници се брзо разиђоше, и поново завлада тишина,
пустош и прљавштина на умирућој престоничкој железничкој
станици, на којој још пише „Београд“ (Савски трг 2). Нема возова,
нема буке ни мириса локомотива, нема живости путника и особља,
нема галаме продаваца новина, нема понуде носача пртљага, нема
чистача ципела, нема понуда таксиста, нема ничега. Остадосмо
само нас двојица. Ходамо према згради станице.
„Овде је био Свечани салон украшен уметничим делима и
скупценим намештајем“. Покаже на прва врата. Ту смо примали
држанике, високе службенике страних и наших железница...“ и
наставља причу. Али ја га не чујем. Оне речи „овде смо примали“
ме избацише из разговора. Тек сада сам схватио са ким сам овде
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допутовао. Са некадашњим помоћником
шефа ове железничке станице. Зато је
оправдана она туга у његовом погледу и
гласу. У овом граду је студирао, овде је био на
пракси, овде је дипломирао, овде се оженио, о вде
су добили децу, овде је био помоћник шефа станице, овде је имао
своју канцеларују, овде су га поштовали и одавде су га испратили,
када је био унапређен и постављен за шефа станице у Новом Саду.
„Овде је канцеларија отправника возова“, прича, док
ходамо. „Овде је била канцеларија шефа станице, овде чекаоница
првог разреда, другог разреда, трећег радреда, овде за мајке са
децом...“, наставља а ја га не слушам. Задивљен сам податком да је
архитекта још 1884. године предвидео чекаоницу за мајке са децом
и пружио им могућност да на миру подоје и у чисто пресвуку малу
децу. Свака част, мајсторе. Тако стижемо до ресторана. Улазимо
и седамо за сто, и запажамо да смо једини гости. Наручисмо
чај, јер имамо још сат времена до почетка састанка на који смо
дошли. Мој сапутник нешто записује, па погледа на перон кроз
отворена врата. Ћутимо а знам да желимо да разговарамо, па
претпостављам да се присећа дана када је живео за ову велелепну
железничку станицу, кад је овде зарађивао хлеб за породицу, кад
је стручно опслуживао дежурне службенике и путнике намернике,
кад је овде имао своју канцеларију; а сад пустош и тишина.
Кад год је боравио у канцеларији, чуо је многобројне кораке
на перону, мушке и женске. Неке брзе, јер путник или путница
жури да воз не побегне, неке споре, јер путник овде преседа и чека
наредни воз или је неко дошао да дочека њему драгог и значајног
путника, а тог воза још нема. Чују се разговори оближњих путника,
чује се вика и дозивање, чује се преко звучника официјелна
најава долазећих и одлазећих возова, чују се продавци новина,
чују се носачи пртљага и таксисти а најјаче локомотива воза који
се управо зауставио. Ово је завршна станица и локомотиве улазе
скроз до краја колосека, тачно наспрам његове канцеларије. Ту
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су се изређале све генерације локомотива. Од
парњача до електричних, од најмањих до највећих.
Из канцеларије отправника возова, стално се чује звоњава
телефона и разговори а када бука мало утихне из канцеларије
телеграфисте чују се поруке Морзеовом азбуком откуцане. Већ се
толико увежбао да на слух чита поруку, не мора да иде тамо да
гледа и чита са телаграфске папирне траке. Тако је био најбоље и
правовремено обавештен о свему шта се догађало, па је могао да
брзо доноси исправне и важне одлуке. То је било врло значајно,
сви су га свашта питали и дању и ноћу, јер овде је увек била гужва.
Дешавало се да, оброк који је себи понео и врати кући, јер од
обимног посла није имао времена да га поједе. Железничари
везани за саобраћај радили су у турнусу 12 – 24, а то значи 12 сати
су радили а 24 су били слободни.
Он је пета генерација железничара у овој породици
Вучинића, па су му причали да је његовом деди и прадеди, у подне,
кад су били у служби, свеже припремљен ручак, доносила супруга
или син или ћерка. И ретко кад је ручак изостао. Његова супруга
је лекар и радно време јој не дозвољава да настави породичну
традицију, па је он сам себи долазећи у службу, доносио оброк.
У давна времена, његови преци нису имали сат у кући, ни радио
апарат, ни црквени торањ у близини а знали су да одреде када је
подне. Како? Остаће тајна. Поносан је на своје претке јер су носили
лепу униформу, били поносни и трудили се да буду уредни и чисти,
што се за друге мештане није могло рећи. Имали су зимску и летњу
униформу и ознаке стручне спреме на рукавима, на оковратнику
ознаке којој служби припадају и увек са капом на глави. Једини
запослени у породици, једини који су редовно доносили кући
готов новац потребан за живот, и зато су били посебно драгоцени.
Исто зато су их радо снабдевали и поштовали трговци, пијачари,
месари, обућари, фризери,... Становништво сваког места на прузи
је осетило кад је железничарима дељена плата. Сва трговина тада
оживи. Тако је некад било и још се приповеда. Он је у породици
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и железници, по стручности, достигао
врх а после достизања врха нема даље и
нема наследника. Традиција се прекида.
Има паметну децу и није проблем у њима,
проблем је у положају наше железнице.
Кад је дошло време да кренемо на састанак, потиштени и
ћутећи у знак последње поште, напустили смо вољену станицу на
издисају. Сваки растанак је тежак, али овакав је најтежи. Збогом
стари пријатељу.
Миодраг А. Ђукић, 70 година
Машински конструктор у пензији, Нови Сад
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Најбоља прича о путовању по Србији: 3. место

ГРАДАШНИЦА – СЕЛО КОД ПИРОТА
Кад планирате 310км ауто-путем, онда вам се, нормално,
чини три сата вожње таман да стигнете на одредиште. Ал’, које
излазак на ауто-пут, које кафа и пумпа уз пут, па две наплатне
рампе, па ограничење стодваес’ и не прође ни пуних пет сати а
ми у Пироту! Е, ауто-пут је чудо. А тек нишка обилазница: лепо
знаш да су и Грчка и Лесковац десно и јужно а Софија и Пирот
лево ал’ путокази те воде потпуно супротно. Ми се определисмо
да послушамо путоказе и, да видиш чуда, потрефисмо! Знају
Нишлије где је Пирот, па него.
Дакле, Пирот тј. Пољска Р’жана и мотел „Ловац“. Некада смо
ту долазили док је покојни Братислав-Батко Петровић, власник
мотела, био жив, уживали у лепом објекту, уживали у причи с
њим, а он нам угађао. Заједнички, уз ладно пиво, надгледали
како се базен гради... Базен је и даље ту ал’ Батка више нема. Ни
он ни ми се у базену не окупасмо.
Смести нас госпођа Драгица, супруга, ко и раније - најбоље.
Сервисирасмо се на брзину, па поред Нишаве, најлепшим кејом
у Србији до града. Пирот, иначе, чине Тијабара - десна страна
Нишаве и Пазар – лева страна Нишаве. Пазар, само име каже
шта је, а Тијабара значи ‘та бара’. Данас би Пироћанци вероватно
рекли Тајабара - та бара јер се показна заменица тија односи на
мушки род ал’ ето, остаде Тијабара. Иначе, да су ту биле некада
баре видљиво је и сада јер је Тијабара упадљиво нижа од Пазара.
Поплаве су давно спречене насипом тј. поменутим кејом који је
најлепши у Србији због двоструког дрвореда липа са обе стране
Нишаве.
Ми смо кренули у Пирот ради села Градашнице, које је
одмах ту, пар километара даље али не можемо а да не споменемо
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нешто о Пироту и Пироћанцима. Пирот
је добио име, по свој прилици, по травки
пиревини, пиру и како нам је некада
причала сада покојна Лепосава Живковић из
Градашнице, Градашничани су ишли да раде у пиротско
поље, на своја имања у пиревину, у пират. То је честа појава у
јужним говорима, да се додаје суфикс -ат или -то као одредница
за одређену, познату ствар: леб-ат, млеко-то, месо-то, сир-ат...
Отприлике као Енглези оно њихово the. Има и мишљења да је
Пирот добио име по кули, грчком пиргосу ал’ нам се то чини мало
натегнуто.
Елем, пиротска пијаца је чувена по колориту, јефтиноћи
(кугла сладоледа код Пеливана је 5 динара!) и језику. Управо смо
слушали финале догађаја који се управо одиграо: прича човек,
продавац како неки ‘оће да купи папричице па пита да л’ су љуте
а овај каже, нису. Каже купац, „...море, че ме пречукаш, ће ме
пређеш, ‘оће да каже да сумња како уопште нису љуте а баш
љуте оће, па целу папричицу у уста! – Апну ђу ођеднуш, лелелеле, уц’втил сас очити не мож’ га поврнемо...“ а Београђани,
моји сапутници, већ колутају очима, траже превод!
Пироћанци су иначе духовит народ и својевремено су онај
Турнир духовитости „Политике Експрес“ освајали двапут, а онда
се непоражени повукли у легенду. Сви су се градови такмичили
тако што су збијали шалу на рачун других а Пироћанци на свој
рачун: „ми смо си најсмешни, што да ђим прајимо рекламу!?“ Од
тад су и почели они вицеви о Пироћанцима. Знате оно како је у
Пирот дош’о неки јабанџија, то од турског јабанџи- странац, па
тај странац наишо на Големи мос’, то је онај главни, велики мост,
па види народ се збрао, уџверио, лелече и кука: погледа доле,
кад оно неко дете се дави у Нишаву! Скочи одма’ те га извуче.
Одушевљена светина га одмах прогласи за народног хероја те га
онако мокрог у „Национал“, то тад била главна кавана и хотел на
час’ и мас’. Овај се некако искраде па горе у собу и таман поче
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да се пресвлачи кад упаде неки запенушани
тип. Помисли сирома јабанџија-спасилац да ови доле видели да
га нема па послали овога да га доведе те да славље наставе па
завапи: „Доста, бре, доста..!“ – „Море, како бре доста, барабо
белосветска, куде је капата на детето?!“
Тад су Лесковчани, које је Пирот, такође, победио на том
Турниру духовитости, лансирали овај стари пиротски виц, али су
одмах и добили шта су и тражили: Пироћанци траже реплику па
кажу: „Море, Лесковчање, ви требеше да научите тај виц напамет
и да се преслишате а не да дезинформисујете народ. Неје бе тај
дош’л при јабанџију по капуту, неје бе, пратил’ га келнерат по
јабанџију да си поштено плати толко једење и пијење!“
Иначе, Пирот има још нешто што га издваја од свих осталих
крајева Србије, дуговечност: Србија има просек живота 67/68
год (мушкарци/жене), Београд 68/69 а Пирот 77/78 година! Да
л’ то има везе са Старом планином, са њеном лековитошћу?
Са прелепим рекама и прелепим призорима? Па, наравно! И
лепота и симболика и аналогија, то би вам рекао сваки астролог
а богами и Мика Алас; он је на ту тему, о аналогијама, написао
знаменито дело. Дуговечност, духовитост, вредноћа па онда
умеће са парама: „умејемо си с пару“, кажу за себе Пироћанци...
И тако, кроз Тијабару до Мали мос’ па десно уз реку и ето
нас у Градашници.
Село Градашница, сасвим извесно најстарије насеље у
околини. То је нешто што чак не треба ни доказивати јер је то
очигледно: село се налази на месту где Градашничка река или
Бањица, излази из клисуре која се отвара у прелепу према југу
окренуту речну долину. Обиље воде, клисура као уточиште и поље
као хранилиште, ето већ три разлога за претпоставку о старости
села. А четврти је оно Бањица, тј. извори топле, лековите воде
горе у клисури Даг-Бањице.
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Оно што одмах пада у очи је црква.
Грађена је у необичном, ренесансном
стилу са примесама византијског стила.
Црква је саграђена прилозима мештана у
другој половини 19. века а градили су је, како
Градашничани кажу, мајстори из Италије. Платили су им, како
легенда каже, једном кофом ж’лтица, златника. Платили, него и Талијани си умеју с пару!
Село Градашницу је некада чинило 30 фамилија које је
све идентификовао по тадашњим, првобитним породичним
именима сада покојни Милорад-Миша Живковић, чија књига о
селу још чека на вреднијег потомка који би одавно сређену грађу
коначно објавио. Дакле: Базовци, Лелебабини, Мазничови,
Белини, Тричкови, Џиџанови, Волејини, Чарлини... и тако до
тридесет!
Иначе, село има две стране, махале: Овуд-ма’ала и Отудма’ала. Наравно, важи и обрнуто тј. Отуд-ма’ала и Овуд-ма’ала!
Свака махала, ма’ала, значи, има по два имена: једно кад гледаш
с ове стране, а једно кад гледаш с оне стране!
На реци Градашници је некада било 25 воденица, неки
кажи и свих 27, а данас ради само једна а још две се назиру. Све
остале је однела река или немар. Или ново, немилосрдно доба.
Била је и једна ваљавица, тј. ваљаоница сукна које се мештани Градашничани, добро сећају. Две бетонске уставе - јазови које су
усмеравале воду на оближње воденице се једва назиру а једна се
просто петрификовала, у камен претворила, и више се не може ни
видети да то није природе дело. Тај први јаз, такозвани Љутин јаз,
по фамилији Љутини, која је од те лепе речице страшну трагедију
доживела, је и данас омиљено купалиште Градашничана и
Пироћанаца. И једни и други иначе ништа не дају из руку џабе,
осим ђубрета! Бацају где стигну а онда сутра опет у то ђубриште
дођу и пикникују. Дакле, и Пироћанци прате моду целе Србије:
мини депоније на све стране.
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На самом ждрелу клисуре, с десне стране
реке је црквица, мештани је зову Манастирче,
необично стара, очигледно ранороманичка грађевина.
Обнављана тридесетих година прошлог века, од материјала који
се ти још задржао: надпрозорници оригинални, цигле римског
формата, велики, лепо тесани угаони каменови. Неколико још
видљивих надгробних споменика сведочи о старом гробљу и
првобитној локацији села. Кажу да је село некада имало десет
хиљада оваца, што са данашњег становишта изгледа претерано
али званична статистика за пиротски округ уочи оног, Другог рата,
каже да је било 350 хиљада оваца што ових десет хиљада чини
вероватним.
Чувена овчарска фамилија Џајини (Џаје или Ћаје су били
овчарски босови, шефови овчарима па им отуда и име професије
у имену фамилије) је, наводно, имала преко хиљаду оваца!
Кад смо код оваца, причао нам је један мештанин, сада
већ деведесетогодишњак, како је као дечак, пред рат, ‘39. гледао
како Црновунци, Власи-сточари кроз село пролазе спуштајући
се са планине: „Ка’ почеше да слазе, наанумује’м, гоџа овце па
овчаре, па пцета, наанумује’м, цел д’н не мож’ да слезну...!“
И Градашничани су, такође, чувени по свом хумору. И
данас се прича како је неки Станко Падобранац од Вурдини
нешто објашњавао магационеру задруге код неког откупа: „...
две туре по петнаес - дваесипет и пет за потрошњу!“ Или чувени,
сада покојни, Тоза Лабурист омиљен у целом селу по ведрини
и лакоћи којом је низао стихове... И данас се спомиње, такође
покојни, Ђорђе-Ђора Липа од Лелебабине, стари весељак како
баронише неке своје догодовштине из Београд.
Клисура Градашнице је, нормално, привукла и тзв. електро
лоби. Суманути ликови планирају да направе брану, потопе
клисуру и претворе је у још једно безлично вештачко језеро које
ће заједно са електропривредом и тако и тако продати у бесцење
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неким белосветским бизнисменима. Да
је суманутост, изгледа, природно стање
ствари, говори и објекат који је општина
пиротска саградила на термалним изворима
у Даг-Бањици. Тај поменути објекат, тзв. Купалиште, је
једна нехигијенска бетонска рупа – ругло, склепана да замаже
очи Градашничанима у дуго већ планираним намерама да нешто
ружно са таквом лепотом, онако испод жита, подмукло, направе.
Спремају се да некоме, опет за три евра продаду тј. поклоне,
концесију за флаширање воде. Кренули су да праве пут одозго са
врха клисуре и већ нагрдили околину. Зашто код нас нико никад
претходно не стави прст на чело па се лепо замисли па каже,
ајде да то све направимо ал’ да лепота остане?! Ако не знају шта
и како нек питају јавно ко зна, наћи ће се ко зна. Нека се вода
флашира, ал’ доле у селу а ово нека остане бања, Бањица, до
које ће се долазити пешице. А лековитост те воде није, како је
говорила поменута баба Лепосава: „од водуту него до водуту!“
Каже да је лек, не у води, него у шетњи до те воде. И ту веће
истине од те нема. Па и бањски лекар вас у Врњцима лепо прво
пита где сте одсели а онда вам да шему пијења воде тако да без 6
км дневно не можете да прођете! Они барем знају у чему је штос
са лековитом водом.
Цео потез Даг-Бањице треба под хитно прогласити за
Национални парк, изузети га из руку оних који не знају ни шта
ни како треба а мере и смисла немају. Па ево, нека то буде наш
прилог Градашничанима да се некако за ту благодат изборе и
сачувају је за поколења.
Реону Даг-Бањице гравитирају и села Добри До и Нишор.
Код Нишора се 1877. године водила одсудна битка за ослобођење
Пирота од Турака и где су изгинули силни руски добровољци
а и наш капетан Милутин Карановић. Кажу да се шанчеви још
познају. Капетану Карановићу је гроб у Манастиру Св. Ђорђа
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код села Темска, недалеко од Нишора. А село
Добри До је, као и Нишор, имао своје воденице
на Градашници. Лети река у горњем току, кроз Добри До пресуши
па село има муку са водом. Одакле та имена, Нишор и Темска,
шта то значи? Превелика загонетка за викенд репортера. А и само
име Градашнице је загонетка. Ако је то старије насеље, како горе
устврдисмо, да ли је то само деминутив од град јер доле је град,
велик и моћан а село је ипак мало..? Поменути чика-Миша је
имао претпоставку, звучи прилично уверљиво једном мало боље
обавештеном лаику: Град-асх, град у пепелу. Ако су туда силне
војске пролазиле а само Крсташи су туда једно двеста година,
мало-мало па кроз Пирот и околину, пролазили и палили, онда
има резона. Пљачкали су и палили у одласку а онда у повратку
само пљачкали. Или само молили за комад ‘леба. Кажу да од
њих нама остаде оно битанга: бите-данке, бите-данке, то ваљда
молили па онда захваљивали! Шта ће јадни Србин, сваку протуву
на’рани и на пут испрати! Отад ваљда, Пироћанци постадоше
тврди на пару ил’ се отад на Швабе и те прве туристе, Крсташе,
угледаше те отад умеју с пару?
Иначе, да се вратимо на Пирот, Пирот је својевремено издао
Пиротски зборник, тротомно издање свих докумената у архивама
тадашњег среза и округа, као и ондашњих министарстава
Кнежевине, потоње Краљевине Србије. Такорећи, све што се о
Пироту писало и сачувало од 1860. до 1918. и уједињења. Ту смо
и сазнали зашто градашничка фамилија Полицајини, званично
Цветковић носе то презиме: био тада још за време Милошеве
друге владавине, неки Цветко Полицаја, аустријски одметнути
полицијот ваљда, те како је био пустопашан и дозлогрдио и
Турцима и Србима са обе стране границе, Турци ти лепо замоле
Књаза да му некако заједнички дођу главе. Како је Књаз знао
с Турцима а и они с њим, лепо се договорише те томе арамији
Цветку Полицаји некао доакаше. И то све лепо пише у Пиротском
зборнику. А пише и како је 1900. била страшна поплава, како је
река однела пола села, како се неким фамилијама затро траг, све
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их вода однела! За ту смо причу и раније
били чули ал’ нико није знао тачну годину.
А онда смо нашли чак и налог Градском
инжењеру да направи пројекат бране на реци
и бочних, одводних канала који би прихватили вишак
воде и одвели око села а брана и ти канали напајали воденице.
Биће да је и та горепоменута брана и Љутина воденица која је
прва до бране тако и названа по том Љути ком је породицу и кућу
однела вода. Данас ту претпоставку нико не може да потврди.
Ако су вас ови редови хватани на извору навели да
помислите како би то све вредело и лично видети и обићи, дела
за Пирот и Градашницу! Ако не, сачекајте још мало, биће још о
Пироту и пиротском крају на овом исто месту. Ал’ кад ће – не зна
се! Знам једино - да ћу опет скренути са царских друмова према
местима попут недирнуте природе Пирота. Царска места су на
срећу скрајнута с царских друмова управо да би било очувано то
недирнуто царство лепоте.
Родољуб Живковић, 69 година
Дипл. инг. кибернетике, Београд

74

Категорија:

НАЈБОЉА ПРИЧА
О ПУТОВАЊУ
У ИНОСТРАНСТВО

Најбоља прича о путовању у иностранство:
1. место

			

ЗЛАТНИ ПРАГ
- У ПОТРАЗИ ЗА КОРЕНИМА

„Путовање вас прво остави без речи, а онда вас претвори
у приповедача.“
Летње јутро... Тишина... Спокој... Благи летњи поветарац
једини се усуђује да милује надгробне споменике. Стојим над
гробом оца и деде, загледана у благи дедин поглед и, док читам
златним словима исписано Франтишек Душан Пулпан, не могу
а да се не сетим буквалног превода презимена: Полу (Пул)
Господин (Пан). А био је тих, одмерен, културан – прави господин.
Ту благородност пренео је и на свога сина, мога оца. Сећања
лагано навиру...
Писак локомотиве, уједначен ритам клопарања воза по
шинама, врело лето 1976. године. Као матурант, први пут, с оцем
одлазим у постојбину предака да упознам фамилију, историју,
културу и архитектуру народа коме делом припадам.
Смењују се непрегледна житна поља са пољима сунцокрета
и кукуруза док се унапред радујем недоживљеном и успут
размишљам о деди. Млад човек, мајстор пива са дипломом
занатске школе у Плзену (сећам се уредних црних свешчица
исписаних лепим рукописом и препуних хемијских формула) креће
из Прага у мали град Јагодину „трбухом за крухом“ као и многи
у то време, и стиже у Јагодинску пивару пред сам почетак Првог
светског рата. Које су ли се мисли преплитале и која су га осећања
плавила док је хитао у непознато тако млад и сам? Никада нам,
нажалост, није говорио о својим осећањима. Знам само – не желећи
да служи аустроугарску војску, проживео је голготу преласка преко
Албаније, преживео тифус, обрео се у Француској и, по завршетку
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Великог рата, вратио се у Јагодину где се 1919.
оженио, примио православну веру, крстио у
Душана и добио троје деце, а свој живот у „туђини“ провео је у
духу максиме: „Поштуј народ чији хлеб једеш!“
Воз улази у прашку железничку станицу. На перону,
дебељушкаст човек са наочарима, широког осмеха, топлог
погледа („Оригинал добри војник Швејк“, помислих) - татин брат
од стрица. Да је заљубљеник у историју, одличан познавалац
руског и немачког језика, а по струци машински инжињер, касније
сам сазнала, а и уверила се да је прави представник свог народа
- поштовалац своје историје и своје културе. Захваљујући њему,
Праг сам доживела на посебан начин.
А онда је преда мном сед, питомог погледа, плавих очију и
срдачног осмеха, човек са пожутеле фотографије из дединог црног
кожног албума који је љубоморно чувао од радозналих очију –
дедин брат Ирка. „Баш личе“, помислих док сам га грлила као и
мог деду кога сам обожавала. Уз национално јело „свичкова на
сметане“ навирале су успомене деда Ирке, посластичара који се баш
потрудио да нам искаже добродошлицу својим специјалитетима.
Стан је био скромно намештен, намештај стар, али се
осећала пријатна топлина. Љубав и поштовање према својим
родитељима стриц је показивао у сваком тренутку. Возио је стару
шкоду и причао о томе како су нове ципеле некада правили тако
што су на ђон једних лепили горњи део других. Тих дана често
сам, разгледајући огромне булеваре, прелепе замкове, велелепне
мостове, размишљала о обичном малом човеку, о његовом
микрокосмосу, малим радостима, задовољствима, опстанку...
*
Историјску причу о Прагу започели смо, наравно, од самог
настанка насеља на узвишењу изнад Влтаве - Храдчани (Hradčany).
Окружена треперавим зеленилом парка, тишином и спокојством,
окупана блиставим летњим зрацима јутра, пред нама је поносно
77

стајала статуа принцезе која је, према старој
легенди, предвидела оснивање Прага. „То је она
иста принцеза, Либуша“, помислих, „о којој сам
слушала на дедином крилу док је он посебним,
умилним гласом, загледан некуд сетно у даљину,
говорио с пуно љубави“
А онда преда мном оживљава још једна фотографија из
старог дединог албума. На огромном простору од 70.000 метара
квадратних, из зеленила светлошћу сунца обасјане шуме, чији
свежи мириси опијају, израња велелепни, највећи на свету Прашки
замак (Pražsky hrad) , дуг 570 м и широк 128 м. Сами подаци не
значе ништа док се не нађете пред том импозантном грађевином
из 9. века, чије су фасаде у романичком, готском, ренесансном,
барокном и рококо стилу. На главном улазу, тешка капија од
кованог гвожђа над којом су статуе „Борба Титана“. Како само
масивно и моћно делују! Под њом, са обе стране, лево и десно,
стражари који стоје непомично као кипови и смењују се на сат. У
подне, уз звуке трубе и фанфара, врши се церемонијална смена и
траје нешто више од пола сат.
Крећем се калдрмисаним улицама и ослушкујем у својим
корацима топот помахниталих коња, претећи звекет мачева, а иза
високих прозора, замишљам, кришом извирују младе девојке,
стрепећи за своје јунаке. Сваки тај прозор, сваки дуги ходник,
патина старине ствара неку нову причу, зачињену оним стварним,
што видите, и оним фантастичним, што сте давно чули, прочитали...
„У трећем дворишту“, прекида чаролију стриц, „налази се званична
резиденција председника Републике“.
Освежење врелог летњег дана пронађосмо у бајковитој
уличици, познатој као Златна улица (Zlata ulička). Слепљене једна
уз другу, мале разнобојне куће са уредним бројевима враћају
вас у време Рудолфа II и у 16. век. У њима су живели алхемичари
покушавајући да направе злато. „У броју 22“, рече стриц, „кратко
је живео Франц Кафка“, а ја се сетих како смо га у школи зловољно
читали...
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Још ми се не беху слегли утисци од дивног
урањања у најдаљу прошлост, а већ се нађосмо
пред готском лепотицом из 14. века, катедралом Св. Вита, највећој
у Чешкој. Звоник је пројектован као готски, а завршен век касније у
ренесансном стилу са куполом прекривеном бакром, која је после
оштећења од грома у 18. веку замењена барокном раскоши. У
мени се мешају дивљење према њеној „застрашујућој“ лепоти и
тајанствена недокучивост тих далеких времена. На самом улазу
је прозор из 19. века у облику розете, украшен витражем. Док
посматрам призоре стварања света, преламање светлости као да
оживљава те сцене. Замишљам моћне краљеве, веселе и горде на
венчањима, крштењима, помпезна крунисања уз блиставу раскош
одора... Али ту их је обузимала и највећа несрећа, туга док су
сахрањивали најмилије, схватали да су смртни.
Преморена од толиког кретања, од врелине летњег дана,
од силине утисака, успоравам корак да још мало уживам у срећи
и сазнању да на прагу зрелости могу све ово да доживим. „Јеси
ли гладна?“, прену ме из магновења стричев глас. Нисам стигла
ни да одговорим, а већ сам осетила непоновљив укус кобасице са
сенфом у сендвичу који се продавао на улици. Наравно, стриц је
поново нудио још један њихов специјалитет којем нисмо одолели...
*
Нови дан и нови видици. Влтава која дели Праг и мостови
на њој који те делове чврсто, нераскидиво спајају! Највећа река
Чешке и на њој највећи и најстарији, сада Карлов мост, а некада
Камени, Прашки. Готску линију широког каменог моста већ
вековима подупире 16 стубова. Препун је радозналих шетача.
Лагано кретање људи прате и над њима бдију китњасти барокни
кипови религијске тематике, „чувари моста и Прага“.
На памет ми пада мисао: „Не чезнемо за одређеним местима,
већ за осећањима која она буде у нама“. Спокојна и заштићена,
препуштам се тако лепоти природе која опија сва чула. Плаветнило
таласа прелива се у нијансе зелене и сиве као одраз дрвећа и моста
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у води. А по њима се као сребро пресијавају
искрице сунца и позивају ме да загазим по том
искричавом шареном намрешканом тепиху.
Очарана призором, залеђена лепотом таласа,
непомично стојим нетремице гледајући у воду, а
из даљине навиру звуци Сметнине симфонијске
поеме Влтава. Затим ме један вртлог времеплова одвлачи дубоко
у прошлост и постајем сведок катастрофалних поплава. Чујем
хук побеснеле реке која руши громогласно стари Јудитин мост и,
много касније, својом застрашујућом снагом покушава да обори
те кипове, те верне чуваре. Они су сада на сигурном, у Народном
музеју, а на мосту су копије, ништа мање импресивне и стамене...
Окупљена група туриста фотографише се бучно и враћа
ме у стварност. Додирују подножје кипа по старом обичају и
замишљају жељу. То је кип Св. Јана Непомука, заштитника река,
морнара, рибара, који се истиче и лепотом и значајем. Слушам
легенду о њему и гледам у пет звездица изнад главе; то су оне које
су се појавиле на површини воде кад су га, измрцвареног, у њу
бацили. Још један, за мене, занимљив податак – Карло IV је под
утицајем астролога положио камен темељац за мост 1357. године,
дана 9, месеца 7, у 5 сати и 31 минут. Какав диван симетрични низ
непарних цифара: 135797531!
Пожелела сам да видим ову лепоту и ноћу. Светиљке у
мраку дају нову раскош статуама и мосту. Док сенке статуа плутају
по тамној површини воде, светлост лампиона се расипа титрајући
у наборима таласа и ствара чудне изобличене фигуре. У даљини се
искре светла замка и делују као огромни лампиони на раскошним
листопадним крошњама дрвећа.
Сутрадан – нови утисци, нова сазнања! Пред нама је огроман,
беспрекорно чист, као росом умивен простор. Углачан камен под
ногама који се светли у искрицама јаког сунца – тзв. Старометске
намести (Starometske namesti), или Велике намести; трг са статуом
чешког националног јунака Јана Хуса у средини.
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Око споменика клупе, голубови, туристи
који жаморе – типична слика трга у Европи,
закључујем. Сазнајем да је споменик подигнут 6. јула 1915. године
поводом обележавања 500-годишњице смрти проповедника,
мислиоца и ректора универзитета, који је разбуктао ослободилачки
покрет против хабсбуршке доминације. Дан његовог спаљивања
слави се као национални празник. Слобода је одувек била највећа
жеља предака, резимирам.
Ближи се подне... Велика је врелина. Упркос томе, гомила
људи се тиска око старе градске већнице, погледа упртих горе,
у велики часовник, познат као Астрономски сат (Pražsky orloj),
постављен је 1410. године и још увек ради. Одржала га је, ваљда,
легенда да ће град погодити велика несрећа ако се сат не одржава.
Показује до данашњег дана, непогрешиво, тачно време, владавину
зодијачког знака и положај небеских тела. Избија подне и чаробни
призор: свих 12 апостола показује се изнад сата благосиљајући
град. Са врха се оглашавају фанфаре.
*
Занимљиве су ми и фигуре које су постављене у пару, са
леве и десне стране два већа часовника. Има их осам – чешко
средњовековно друштво. Лево – симбол таштине у лику Нарциса
и симбол трговине – Јевреји са шаком блага. Десно је симбол
освајања Европе у лику Турчина и симбол смрти у облику костура.
Смрт повлачи конопац и звоњава означава одвођење грешника у
пакао. Незабораван, опомињући призор!
„А сада мало харизме!“, весело се оглашава мој стриц,
спасилац. „Идемо да се освежимо пивом, наравно, код Златног
тигра!“ (U zlateho lva). На улазу у гостионицу, запахнуо ме је добро
познат мирис хмеља, који је обележио моје детињство (живели
смо у близини пиваре, па смо брат и ја често проводили сате чучећи
поред отворених прозора подрума пиваре, посматрајући деду док
ради). Дугачки дрвени столови, клупе и пиво које се точи у кригле
и богато пени. Са стране, фотографије познатих људи који су ту
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често долазили. Пре но што исписмо, стриц рече
да погледамо у новчић од две круне, који потом
спусти у пену. Густа пена је држала новчић на
површини! Точило се ту познато плзенско пиво
које је прављено са водом из најдубљих бунара и
по специјалној рецептури, а довожено је у дрвеним бачвама. Они
који су пили на „рецку“, а ту се увек тако пило у већој количини,
кажу да од њега никада не боли глава. Испробасмо и ми то и –
уверисмо се! (Много касније сам сазнала да су нерадо примали
туристе.)
Освежени, крећемо у обилазак Вацлавског трга (Vaclavske
namesti). Изграђен је у време Карла IV; дуг је 750 м и широк 60
м, али носи карактеристике савременог града. Кип у горњем делу
булевара представља Св. Венчеслава на коњу, са заставом у руци.
Поносно јаше коња који као да је у лаганом, свечаном касу. На
постољу су и четири статуе светаца заштитника града. На самом
врху трга је Народни музеј.
Између ова два споменика прошлости пулсира савремени
живот града; одвија се саобраћај, мимоилазе се трамваји, људи се
ужурбано крећу, улазе и излазе из трамваја без псовки и нервозе;
туристи са дивљењем разгледају шарене излоге са предметима од
надалеко чувеног чешког кристала, стакла, порцелана. Делују ми
тако нестварно својим преливима боја, финоћом ручне израде.
Сви купују марионетке, најразличитије лутке на концу, сувенире
за успомену. Пред књижаром отегао се ред унедоглед; поклоници
лепе речи чекају на врућини, у миру и тишини, потписивање књиге.
Фасцинирана сам била и великом продавницом обуће из
1930. године, чувени „Бата“ са огромним излозима препуним
ципела. Свраћамо и у ресторан у којем се служите као у студентској
мензи, носите послужавник и наручујете по жељи - од танких
кришки црног хлеба са кимом до најразличитијих јела и десерта.
Као и у свему, и у кухињи се осећа значајан утицај Аустроугарске.
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Лагано се пале светла, још један дан је на измаку,
а град добија нову лепоту.
Сутрадан се возимо на још једно одредиште. Седим у
аутомобилу некако безвољна, чини ми се да сам од силине емоција,
које су ме данима плавиле, сагорела. Мисли су ми збркане, поглед
изгубљен у даљини, а крајњи циљ је тврђава Терезин.
Док слушам стрица и посматрам зидине, чини ми се да
нигде као у њој није супротстављена добра намера градитеља са
монструозношћу човековог зла. Тврђаву је подигао немачки владар
Јосиф II у част своје мајке Марије Терезије. Друга, мања тврђава је
у време Првог светског рата постала сурови војни затвор, а трећи
део је постао мучилиште Јевреја у време Другог светског рата.
Налазимо се у тамници број један која је сачувала аутентичност
до те мере да осећам мемлу, мрак, језа ми прожима тело док
гледам окове и размишљам о ужасу страдања младог Гаврила
Принципа. Измучен глађу, болешћу, хладноћом и бездушношћу,
умире од туберкулозе, а сахрањују га бедно на католичком гробљу
у необележену гробницу. Ипак, један од стражара је побо чешку
заставу на то место. После су посмртни остаци пренети у Сарајево
1920. године. Овде Чеси не наплаћују улаз српским туристима!
Још се нисам опоравила од овог страдања, а већ сам пред
много гнуснијим и масовнијим. Док обилазимо бараке, оживљавају
ми мучне сцене људске патње, налик оним касније овековеченим
у филму „Шиндлерова листа“. Просто ме гуши, изазива мучнину
толика патња сваког невиног појединца. Из те таме људске
посрнулости излазимо на непрегледну травнату, лепо уређену и
одржавану површину, покривену белим плочама. Свака од њих је
једна нова тужна прича. Одлазим са тог места са надом да свако
зло има свој крај, јер свеприсутна светлост обећава...
Гранични прелаз... Излаз из Чешке... Воз се зауставља. Осетих
како ми сузе лагано клизе низ образе. Опхрвала ме неизмерна туга,
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туга што напуштам све ово што је постало део
мене: прелепо дедино родно место Слатинане,
смештено на брду у шуми; дивне рођаке у
Жлебима који су нас тако топло дочекали. Да ли
ћу икада више обићи гробове предака и осетити
блискост, присност као што сам је ту осетила? Хоћу ли чути још
неку животну причу својих предака? На трен ми блесну слика
младог плавушана сетних небеских очију, дединог брата. И ту је
по ко зна који пут поновљена прича о суровости рата, о два брата
на супротним странама (дедин брат је био аустроугарски војник,
рањен на Церу и остао инвалид, док му је брат са српском војском
и народом бежао од те исте војске).
Из полусна ме прену очев благи, дрхтави глас: „Улазимо у
нашу земљу!“ Онако буновна, сетих се репродукције Богородице
са Христом у наручју у тешком тамном дрвеном раму, коју је деда
донео из Чешке са првог и јединог свог одласка у завичај 1921.
године. Она је имала значајно место над креветом у спаваћој соби.
Мала сам тада била, али чини ми се да је и умро загледан у ту
слику, са осмехом. Сада сам била сигурна и зашто је то било тако:
Оставио је овај свет с надом да ће се поново негде наћи у чврстом
топлом загрљају мајке, окружен својим најближима.
***
Једна птичица долете на надгробну плочу и отрже ме од
успомена на путовање, на трагање за прецима, за коренима.
Спустих руку на један, па на други драги лик и изговорих с тугом и
поштовањем:
„Хвала, оче, хвала, деда за ово богатство прелепих успомена
које сте ми подарили, које су ме оплемениле и помогле да боље
разумем себе!“
Ирена Милосављевић, 62 године
Наставница математике, Јагодина
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Најбоља прича о путовању у иностранство:
2. место

ПИСМА ИЗ ИЗРАЕЛА – ИЗЛЕТ НА СЕВЕР
Један део свог живота провео сам на Блиском истоку,
конкретно у Израелу. Чудни су путеви Господњи, никад не реци
никад. Живео сам у граду Бершеви, који се налази у пустињи Негев,
на крајњем југу Израела. Јако је топло, падне киша у фебруару или
не падне, али се дешава и чудо, усред пустиње – поплава! „Каква
сад поплава у пустињи, ваистину?“, запитао би се сваки нормални
Европљанин. Лепо, поплава, брате, река воде на улици, баш - река.
Наиме, иако је то модеран град од преко 300.000 становника,
кишне канализације нема, па ако се деси, а деси се, додуше ретко,
најобичнији пљусак, онда је права поплава. Пола сата и нема
ништа више. Нема воде, нема поплаве, суве улице као барут, као
да ничега није ни било. Ретко се деси, али се деси.
У том граду сам ја, почетком овога века, био једини Србин,
православни хришћанин и никаквих проблема нисам имао због
тога. Лепо сам се дружио са Јеврејима. Лекар у Дому здравља ми
је био Палестинац, сам сам га изабрао, диван човек и одличан
лекар. Израел је земља усељеника и ја сам се највише дружио са
онима који су дошли из Мађарске, Румуније, Русије и Марока. Тако
се моји пријатељи договоре да ми направе један излет, за Шабат, а
да ја не знам где се иде. Излет изненаћења. Ја пристанем, куд они
ту и ја, јако смо добри пријатељи били, без икаквих интереса.
Кренемо, видим да идемо на север. Путеви су добри,
путарина се тада нигде није плаћала, како је сада - не знам, види
се са десне стране зид којим је одвојен палестински део, понекад
је јако близу пута, али је одвојено тако да је побољшана физичка
безбедност возила на путу. Прва дестинација нам је била река
Јордан и место где је Свети Јован (моја крсна слава, ја сам и тамо
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славио а они су били моји гости, заједно смо
вртели славски колач), крстио Исуса Христа. Били
смо баш на том месту. Био сам им јако захвалан.
Гануло ме то. Ушао сам у воду баш на том месту,
уређено је, степениште од камена... И ту се човек
осећа некако чудно, препорођено, нестварно... Као да си негде
другде, нешто ти трепери пред очима... Вероватно аутосугестија,
не знам шта је. Ту се налази и један јако симпатичан ресторан где
смо и ручали лепу рибу, уз обавезно вино од нара. Изузетно је,
мало је скупље, али вреди. Нисмо се пуно задржавали и идемо
даље, а ја не знам где и не питам.
Улазимо у један град, видим таблу са натписом Назарет.
Место одакле су Исусови родитељи, Марија и Јосиф. Обилазимо
град, купујем неке сувенире, исти су као и на Светом гробу у
Јерусалиму, само трипут јефтинији. У Израелу је све бизнис, а ово
доноси лепе приходе држави. Обилазимо изузетну Цркву Јосифа
и Марије и мени је посебно било занимљиво то што се у порти
цркве на зиду налазе фреске урађене у мозаику. Фреске су велике,
можда свака има четири метра квадратна и свака је из различите
земље. На пример из Пољске, Аргентине, Француске... А са наших
простора има само једна из Словеније.
Још мало у Назарету и настављамо пут, али сада на југ. Ја не
знам следећу дестинцију и нисам знао где идемо све док нисам
угледао велико језеро, Галилејско. Неко га назива и море, али није,
језеро је и настаје од реке Јордан, а из њега отока иде у Мртво
море. То је резервоар пијаће воде државе Израел и одатле је вода
разведена по целој земљи.
Обилазимо језеро и ја поред пута видим неке њиве и, чини
ми се, кукуруз, али је проблем што је на сваком клипу кукуруза
пластична кеса. Побогу и забога, знам да Израел има јако развијену
науку, да скидају по три жетве, али да стављају пластичне кесе на
клипове кукуруза... О мора да је нека теорија завере! Питам ја што
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су кесе на кукурузу. Боље да нисам.
Ахахахахаха, смех у колима 10 минута, умало да слетимо с
пута. Возио нас је један адвокат Џорџ, поменуо сам му куму која
му даде такво име, пази молим те мађарски Јеврејин Џорџ, то не
може да ваља ни под разно. Кажу ми то су банане. Више нисам
смео ништа да питам. Ја сам гледао на телевизији и филму како
се мали црнац вере уз оно степенасто дрво, па горе са врха кида
гроздове банана и баца их на земљу. Ово, бре, ко кукуруз крај
Мораве! Банане на метар од земље. Свашта, ко на вашару.
Следећа дестинација је Манастир Светог Николе, католички
манастир. Био је закључан, али ту има једна интеренсантна ствар.
У порти манастира налази се лепа грађевина, савременог облика,
али је издигнута од земље, као велики левак, тако изгледа, а са
стране манастира су мермерне степенице. Пењемо се уз степенице,
улазимо и видимо амфитеатар. Та грађевина је подигнута у част
неког папе који је посетио Израел и ту држао мису. Међутим, током
ископавања темеља, наишли су на археолошко налазиште и, да би
га сачували, подигли су комплетан објекат на стубове а ископина
је остала неоштећена и доступна јавности. Јако се води рачуна
о ископинама без обзира на коју се културу односе, јеврејску,
хришћанску или муслиманску.
Настављамо даље и после неког времена опет манастир,
али ја гледам и не верујем својим очима. Православни манастир,
видим унутра, нема шансе да није. Била је са нама једна Хрватица
и ја то прокоментаришем њој, а она каже да зна, зато смо ту и
дошли. Запалим свеће за мртве и живе кад нам приђе један
младић и на чистом српском упита да ли имамо неку цигарету. Кад
ме шлог не стрефи!. Одвикао сам се од могућности да чујем српски
језик. Испоставило се да је младић из Београда, студент теологије,
вероватно је на пракси, непристојно је баш испитивати. Још сам
пушио тада и све што сам од цигарета имао оставио сам му, купићу
ја кад наиђемо на први град, њему је то све далеко од манастира.
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Нажалост, заборавио сам ком је свецу манастир
посвећен, али је једини православни на
Галилејском језеру и то са његове јужне стране.
Враћамо се за Бершеву и Џорџ пита да ли
сам расположен да свратимо на ручак у један арапски ресторан.
А зашто да не, кад они Јевреји иду, зашто да ја хришћанин не
идем. Свраћамо након неких сат времена. Велики ресторан са
леве стране пута, лепо уређен, јако је чисто. Препуштамо Џорџу да
одабере мени.
Прво стиже хумус преливен обилно маслиновим уљем, па
танке арапске лепињице које се ломе рукама и са тим се захвати
хумус... Јако је укусно, верујте ми. Па онда долазе мале чинијице,
16 комада, пуне разних салата, све су салате различите. Бројао сам
чинијице. И на крају доносе по два овчија ражњића. Мислио сам
да ће то мени тешко ићи. Ем овчетина, ем месо црно као угаљ.
Није изгорело уопште, напротив, већ црно. Кад сви једу, једем и
ја, па нек цркнем али Србин не иде са мегдана за асталом. Никад,
а можда ни тад. Кад сам пробао, да се истопиш. Мекано, сочно,
предивног укуса, путер му није раван. Ражњићи јесу велики,
ништа није претекло. То смо појели, попили по сок из лименке,
нас четворо, цех је око 200 евра. Знам да ће то да интересује наше
људе. Прво их занима колико то кошта, па ето колико, 50 еврића
по особи. Да ли је скупо или није скупо, не знам, нису ми дали да
платим ништа. Па сад види ко је Јеврејин.
Тиме се ово путешествије завршило и ја сам мојим
пријатељима био захвалан на дивно проведеном дану. Мени је то
била прва година у Израелу и бољи поклон од њих нисам могао да
добијем. Едит, Ивона, Џорџ – хвала!
Мирослав Барјактаревић, 67 година
правник у пензији, Кутак за квалитетније старење,
Црвени крст Крагујевац
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Најбоља прича о путовању у иностранство:
3. место

МАСЛИНА „СТАРИЦА“
У Црној Гори, у селу Добре воде, недалеко од Бара, на имању
породице Перазић, налази се вишевековни маслињак. О њему сам
од 1976. до 2018. године сваког лета слушао легендарне приче и
посебно о маслини „Старици“ за коју су мештани тврдили да je
„најстарија на свијету“...
Са Мемом Перазићем, једним од власника и наследника
маслињака, дружим се скоро пола века. Безброј пута сам покушавао
да идем са њим у маслињак, a он je вешто одлагао одлазак јер
je знао да сам ja радио за илустровани часопис великог тиража
и да сам хтео да снимим стару маслину о којој се у селу често
причало. Мемо није хтео да се о „Старици“ маслини много зна - е,
да слике маслине не би освануле у илустрованом часопису и да не
би привукле пажњу знатижељника, туриста, многих викендаша и
новинара a да он „не би губио вријеме“ са гостима...
Слутио сам где je „Старица” јер je Мемо лети свакодневно
терао краве у маслињак на испашу и увек затварао дрвену капију
на улазу у ограђени маслињак. Дугачки и високи камени зидови
ограђивали су маслињак, винограде, воћњаке, баште a и куће
породице Перазић.
Лета 2018. године, Мемо се „одобровољио“ и повео ме je у
маслињак иако ja то нисам очекивао. Наиме, он je у пролеће 2018.
посадио 70 младих маслина сорте жутица и хтео je да се похвали
како je и сина и унука и будући нараштај у породици обогатио
старим маслињаком са новим, младим садницама. Тако je дошло
до мог првог сусрета са „Старицом“ маслином.
О њој се у селу причало да je старија од званично проглашене
најстарије маслине у селу Мировици - која je уз табле-путоказе имала
легенду о старости од 2700 година. Ta маслина je под заштитом
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државе Црне Горе и о њој брине Општина Бар.
Позната je као Мека за туристе који аутобусима
обилазе Црну Гору и њене знаменитости.
A стари маслињак у потесу старе њиве
у Доброј води чувају и негују браћа Перазић:
Мемо, Јусуф, Бећо, Демо, Омер, Аџија и Исмет. Мемо и ja смо
„генерација“ - истих смо година одслужили војни рок, превалили
смо осамдесет лета, имамо унуке a дружимо се редовно сваког
лета. Када смо били у старом маслињаку, одмах сам уочио широко,
огромно стабло раздвојено у два дела, испуцале коре на њој и
безброј „бора“ по стаблу. По стаблу je одмах јасна „крштеница“
маслине-старице.
Када сам узео фото-камеру да je снимим, Мемо ме je замолио
да он сними мене уз њу - шалећи се речима: „Нећеш, ваљда као
пензионер, сам своју слику послати илустрованом часопису“. Тако
je настала слика - „Старица“ маслина. Маслина je сорте жутица.
Рађа и сада у XXI веку, у трећем миленијуму свог живота. Мемо je
од прадеде, деде, оца стекао „наук“ да „младе гране рађају“ a да
старије треба орезати. To je прави рецепт, сви Перазићи га поштују:
окопавање земље око стабла маслина и ђубрење стајњаком из
штала где су коњи, краве, овце, козе. Сваке године у јануару и
фебруару месецу после бербе плодова маслина, ове послове no
старинском рецепту обављају.
Да je „Старица“ маслина старија од оне у Мировици, Мемо
ме je просто уверио: опкорачао je око њеног дводелног стабла
бројећи 17 корака. Ону из Мировице - званично „најстарију на
свијету“ он je опкорачао са 10 корака. Очигледно „Старица“
маслина je старија a Меми верујем „на ријеч“ да je око маслине у
Мировици избројао само 10 корака.
Многобројне приче о маслини из Мировице ушле су у
туристичке бедекере на многим језицима. Оне je рекламирају као
„најстарију на свијету“. Маслина се налази на старој магистрали
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Стари Бар-Улцињ. Окружена je богомољама
православне, католичке и муслиманске вере. У
првој деценији XXI века, у Бару je подигнута „највећа“ православна
црква, такође „највећа“ католичка, недалеко од Бискупаде из IX
века и око 30 џамија у селима од Бара до Улциња показују колико
je верницима муслиманске вере стало да имају „највећу“ џамију
у околини, те je новоподигнута у Старом Бару својом величином и
декоративношћу прави понос њених верника.
Туристички интереси уведени у програме за госте који
обилазе Црну Гору и њене знаменитости налажу да се датовање
старости маслине у Мировици, некада селу Заљеву, не мења, да
остане уписна старост од 2700 година што je наука ДНК анализама
доказала. Села око Мировице, која je ово ново име добила no
маслини - симболу мира, Добре воде, Микулићи, Печурице,
Дубрава, Вал маслина, Велики пијесак, Нишице имају такође
старе маслињаке. Породице Абазовић, Бркановић, Ђуровић,
Каламперовић, Павловић, Узесић, Радовић негују и чувају и старе
и новоподигнуте маслињаке.
Вековима се у околини Бара цедило уље у старим уљарама
огромним облим камењем које je притиском истискивало уље из
плодова зрелих маслина. Сада, у XXI веку, цеђење уља се обавља у
најмодернијим италијанским уљарама и зато се добија уље којим
се породице диче јер имају „светски“ квалитет маслиновог уља.
Најстарије маслине на свету - она у Атини за коју Грци
везују филозофирања Платона у дебелој хладовини, маслина
крај Јерусалима са Маслинске горе крај које je Христ проповедао
своје учење, маслина на Сицилији из Палерма што je „запамтила“
морског путника луталицу Одисеја и једнооког киклопа Полифема
- све су млађе од „Старице“ из Добре воде. И она je запамтила
Старе Грке, Римљане освајаче, Хуне рушитеље, Турке, Аустријанце
као и улцињске гусаре који су се крили у земљама Јадранског мора
и у хладовинама маслињака од Улциња до Старог Бара.
91

Фотографија „Старице“ маслине говори и показује колико je
широка и велика. A по оној кинеској мудрости да слика „говори
хиљаду речи“ уверава нас да Меми Перазићу и његовим мерилима
можемо веровати „на ријеч“. Мемо je цео свој досадашњи век
провео у Доброј води, на планини Лисињ и околним брдима уз
стоку у селу Микулићи одакле извире око 70 извора воде из
Скадарског језера и које низ планину и кроз маслињаке и њиве
теку у Јадранско море. Зато су маслињаци сви у роду - имају
сунца и воде a и вредне домаћине као што je Мемо Перазић, мој
дугогодишњи друг.
Миле Гарић, 82 године
Фоторепортер у пензији, Нови Београд
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Категорија:

НАЈБОЉА
ПУТОПИСНА ПЕСМА

Најбоља путописна песма: 1.место

		

СЕНТАНДРЕЈА
Кад дођеш у Сентандреју,
A сигурно ћеш доћи.
Никад не мој доћи случајно
Увек дођи намерно.
Када дођеш у Сентандреју,
Видећеш црвене кровове,
Високе црквене торњеве,
Гвоздене капије
И улице стрме и кривудаве.
Када дођеш у Сентандреју,
Сигурно ћеш доћи,
Вуче те оно српско.
Некад их je било више,
Али их има и данас.
Патријарх Арсеније Чарнојевић
Довео ихје.
Овде све мирише на прохујало,
Све те подсећа на негдашње.
Срешћеш хиљаду придошлица.
Када дођеш у Сентандреју,
Гледаће те обронци дивних пропланака.
Удисаћеш мирисно зеленило,
Звук храмова пратиће те.
Некад их je било више,
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Али се чују и данас.
Видећеш пo неку српску кафану,
Видећеш епархију,
Наше Српске православне цркве.
Видећеш плоче,
С нашим ћириличним словима
И рећи ћеш:
Ту je било огњиште српских кућа.
A онда Сабо.
Музеј марципана.
Ту вам застаје дах,
Од ликова и грађевина.
Немојте одолети.
Када дођеш у Сентандреју,
Сигурно ћеш доћи,
Никад не мој доћи случајно
Увек дођи намерно.
Кад пођете из Сентандреје,
Махните овом барокном градићу Махните Србима,
Који чувају своја
Српска огњишта.
Јованка Стојановић, 71 година
службеница у Савезу композитора Србије у пензији, Београд
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Најбоља путописна песма: 2. место

РУЖЕ ЗАВИЧАЈА
Стигле руже, из далека,
њихов мирис све осваја,
свака од њих нежно шири,
диван мирис завичаја.
Те су руже некад давно,
са љубављу посађене,
сад у башти родног дома,
цвату саме, остављене.
Ветар мржње и „ Олуја“,
отераше руке миле,
које су их тако брижно,
по баштама посадиле.
Многе руже тамо вену,
сваки цвет им тугу скрива,
што их свеле, запуштене,
више нико не залива.
Из једног су врта овде,
такве руже донешене,
и не слуте да су сузом
безброј пута заливене.
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Волеће се опет људи,
раздвајат их нико неће,
по баштама завичаја,
процветаће руже среће.
Ана Хорват, 83 године
Текстилна радница у пензији,
Геронтолошки центар Панчево
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Најбоља путописна песма 3. место

НА ГРОБУ СЕРГЕЈА ЈЕСЕЊИНА
1
На народном гробљу у предграђу Москве
Докони туристи прашњави; а мало
Познато гробље; претрпано посве.
Зачуђени зуре: пред њима велика
Пољана дријема и на њој је стало
Крстова безброј, скромних споменика.
Један показује витких бреза пар
Чије су се гране надвиле над гробом,
Па трепере лишћем... Божанствени дар
И овдје су људи упрљали злобом.
Невине брезе, к’о да од очију
Придошлица ових, на измаку љета,
Камени споменик желе да сакрију,
И мјесто на којем почива поета.
2
Будући у немилости, мајчица Русија
Разметног сина на груди пријвија.
Вртлари искусни, око вјечне куће
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Пјесникове, биљке засадили кришом;
Небо их је сунцем мамило и кишом
Заливало, росом кропило свануће.
Ко су ти вртлари, и одакле? Не зна
Баш нико; али, нека сила јача
Доводила их је побједнички да
Ставе главу испод Дамоклова мача.
Сад дрвеће, цвијеће пољско (које ситно
Расте) и класје пожутјеле ражи
Гледају се нијемо... – На какво то битно
Питање човјек још одговор тражи?
3
Закавказје ломно; варош; и бди чама.
Радњица облијепљена новинама.
Власник: обућар – права људескара.
Једном годишње, скупи ли новац, крене,
И пређе изнова хиљаде километара
Да свом „баћушки“ дође на поклоњење.
Ево га; наравно, уз споменик стао,
Сасвим сиједе косе и широких леђа;
Дугачко му лице живот избраздао,
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Али пламте очи испод густих вјеђа.
Мисао га мучи, гадна, мрачна, слијепа;
И тајећи свјежи ожиљак у души,
С погледом упртим изнад руских степа,
Казује наизуст Пјесму о керуши...
4
Понављам: казује. Слушалаца свега
Неколико. Пјесма – занијела њега.
А стихови јасни што траже слободу,
Неизмјерне моћи ријечи, са стране
Као мелем кану и напречац продру
До људскога срца да се ту настане.
Помјерања нема док представа траје.
Простор је препун немилосне сјете.
Затим се мук врати; чујеш уздисаје
И паука страшног који мреже плете.
Подмосковље ћути. Предвечерје касно.
У сутону плавом, кад га удес сколи,
Јекну крепки старац: „О, како ужасно
Празнина понекад може да заболи!“
Бранислав M. Вуковић, 75 година
Просветни радник у пензији, Беране, Црна Гора
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Категорија:

ПОСЕБНО ПОХВАЉЕНИ
РАДОВИ

		

Очи воле што им срце збори

ХВАЛА ТИ, МАЈКО ПРИРОДО!
„Шта радиш сутра?“, пита мене мој друг и
пријатељ Веља Марковић, чика Веља, како су га из милоште звали
планинари.
„Немам обавеза па планирам да тркнем до језера Паригуз
у Реснику, можда ће нешто налетети, а и да не заборавим да
вежем удицу.“
„Лепо! Онда пођи са мном на једнодневну шетњу до Таорског
врела. Дуго тамо нисам водио групу, а чуо сам за нову стазу.“
„Прихватам предлог“, рекох без размишљања, јер сам
слушао приче о лепотама овог краја, а посебно о Таорском врелу.
Ово је шанса да све то и видим. Обрадова се чика Веља, као дете
када му испуне жељу.
„Онда сутра рано, у три сата, перон осам на Железничкој
станици“, рече ми кратко. „Кажу да је нова стаза дивна и за
пешачење богом дана. Пролази кроз дивне терене, а није ни тешка.
До сада смо на Таорско врело увек ишли возом до Ражане или
Косјерића, па преко Радановца и Грмића. Овог пута ћемо из воза
сићи једну станицу пре Ражане, на станици Самари. Спустићемо се
до реке Забаве па стазом све узбрдо до Горњег Таора, а онда све
низбрдо до реке Шкрапеж. Стаза је мало дужа, око три и по сата
хода у једном правцу, али, надам се, интересантна.““
„Договорено“, рекох му и спустих слушалицу.
***
У пет и тридесет смо на железничкој станици Самари.
Излазимо из воза, спуштамо се клизавом стазом до реке Забаве,
па с камена на камен и - хоп, на другу страну обале.
Идемо уз благу узбрдицу стазом ураслом травом, јер овде
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ретко ко пролази. Са стране стабла дрењина као
да их је неко ту посадио. Опали зрели плодови
црвене се на зеленој трави. Сунчане делове стазе украсио јесењи
каћун и по неки отпали лист растиња који је већ добио јесењу боју,
па иста асоцира на пиротски ћилим. Красота једна. Просто човеку
жао да гази такву лепоту. Мирис чисте природе обогаћује мирис
зрелих, дивљих крушака и оскоруша. А кад се свему дода мирис
покошене отаве на јутарњем сунцу и пој птица из околних лугова,
доживи се радост и срећа. На све то човек не може ништа друго
рећи осим - хвала ти, мајко природо!
Излазимо на ливаду с откосима покошене отаве и стаблом
оскоруше поред стазе. Овде правимо паузу ради кратког одмора и
доручка. И још нисам скинуо руксак са леђа, кад чујем извор жубори.
„Чујеш ли?“ питам Вељу. „А шта?“ „Жубор извора“, рекох му.
„Ма какав извор. То се теби увукло у уши слушајући их по
планинама па ти се причињава.“
„Ено видиш - извор.“ Нема ни десет корака до њега. А неко је
подметнуо кору од дрвета испод воде која падајући у вир, жубори.
Прилазим и шаком захватам воду. Пробам је - прва класа. Проспемо
из чутурица београдску чесмовачу и напунимо их водом са извора.
Завршимо доручак, руксаке на леђа па уз брдо до Горњаг
Таора. Разгледамо околину и крећемо сада све низбрдицом.
Наилазимо на стадо оваца и троје деце, играју пиљке.
„Чије су ово овце?“ питамо их.
„Наше“, одговарају углас.
„А знате ли ви пут за Таорско врело?“
„Ено тамо, поред баште, па низбрдо.“
Пролазимо поред ограђене баште, па поред воћњака јабука, чије
се гране савиле од рода, излазимо на ливаду. Спуштамо се зараслом
стазом и излазимо на пут који води на мост. Прелазимо преко дрвеног
моста, мало климавог, испод кога хучи као суза бистра вода.
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„Ево, ту смо“, каже Веља. „Ено куће Миће
Ранковића, мога пријатеља.“
Дочекаше нас пријатељски, радосно. Кад смо
им рекли да смо дошли да обиђемо Таорско врело и
да се данас враћамо, на брзину нас послужише.
„Оставите непотребне ствари, понесите само нужно, па
хајдете на врело, и обавезно дођите на ручак.“
Узимамо кишне кабанице (овде се зачас промени клима) и
чутурице с водом, па узбрдо, поред кањона из кога се чује хук воде
и клопатарање воденица поточара. Грабимо ка извору.
Од буке воде и клопатарања воденица поточара, један другог
не чујемо. У мислима видим пећину из прича о којој сам слушао
на састаницма планинара. Посматрам дебеле слапове као кристал
бистре воде која се прелива преко каскада и пада у велике вирове у
којима кључа бела пена попут облака и уживам. Мојим радостима
нема краја. Посматрамо невероватну игру сунца и воде. Под
утицајем сунчевих зрака на водену маглу која се ствара при паду
воде, на десетак корака испред нас појавила се дуга - руком да је
дохватиш. Не трепћемо. Каква уживанција. Очи воле што им срце
збори. Радујемо се лепоти природе. Ми корак к њој, она корак даље.
Тако минут или два, а чини ми се као вечност. Каква уживанција.
Запањен сам чудом природе. И срећан што га доживљавам.
Грабимо узбрдо и слушамо некомпоновану музику - хук
водопада и клопатарање воденица поточара што човеку душу
плене. Фантастично! Бројимо воденице... две, три, четири... „Ма
шта ће нам то“, кажем Вељи. „Слушај природну музику и гледај ове
несвакидашње лепоте и уживај.“
Занесени чаробним окружењем у коме смо се нашли, нисмо
приметили да смо стигли до врела. Пред нама је велика пећина из
чије утробе кључа јак млаз хладне бистре воде која одмах пада с
каскаде на каскаду и прави чудну буку. Буку коју први пут чујем.
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Буку раздрагану, радосну. Слушам њене акорде...
Нема композитора који може да направи такву
музику која плени човека целим бићем.
И док посматрамо предивну околину: Повлен, Горњи Таор,
Грмић, брдо Лазе, пребацујући поглед с једне на другу страну, уши
слушају чаробну музику што ,ју је природа створила. Плућа расту
пуна чистог ваздуха.
„Ала се данас нагледасмо природних лепота и њених чари
што плене човеку душу, обогаћују... И наслушасмо се чаробне
музике“, кажем Вељи. Уместо одговора, шири руке.
„Пази где газиш“, упозорава ме Веља у повратку. „Ово није
обичан камен већ сига. Он се лако ломи и можеш за трен да
склизнеш у провалију.“
„Не брини“, одговарам. „Када може да носи толике воденице
поточаре изграђене на темељима сиге и да се ниједна није срушила,
нећу ни ја.
***
„Данас нам је тако срећан дан“, рекоше нам домаћини по
повратку с врела. Најближа кућа од нас је даље од пушкомета и
нико нам не долази.“
На столу сервиран ручак. Трпамо своје ствари у руксаке и
грабимо залогаје хране из природе - хлеб, кромпир, печено пиле све испечено под врсником - на сачу.
Домаћини нас отпратише до моста. Ту се поздрависмо и
убрзаним корацима заграбисмо ка Пажани да би стигли пре воза.
Стајали су на мосту све док нисмо замакли иза брда, када чусмо
ехо који се протеже низ реку: „Дођитее!!!“
Будимир Буда Станковић, 94 године
Војни службеник у пензији, Београд
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НА ИСТОКУ СУ СВИ...

Када се на разгласу зачуло први пут моје име,
службеник је управо секао поставу моје ташне, јединог предмета
од којег се нисам одвајала последњих пар година, била ми је
успомена. Пре тога је све повађено из торбе за лични пртљаг,
из мојих џепова, извађени улошци из ципела, ја разголићена и
поново обучена – и чекам. Јакна је одложена са стране и не знам
још да ли је опарана или јој је исечена постава. На питање колико
имам код себе новца, одговорила сам да не знам, а већ мислила
на неку сићу коју ми је брат убацио у џеп при поздрављању. Вели:
„Попиј кафу успут“. Само сам то и имала, карта је била прескупа.
Као са покварене плоче ми је упућиван позив за полетање.
Ја отупила од свега, не реагујем. Биће како мора да буде или како
бог заповеда. Можда и не треба да се исељавам, само то нисам у
животу планирала. Размишљам како ли се осећају моји рођени са
оне стране. Видела сам им замрзнуте погледе када сам одвођена
у споредну просторију.
Ужурбано, неко је ушао и рекао да се пакујем и да ће ме
испратити до улаза у авион. Нисам имала ни воље ни потребе да
их ишта упитам. Спаковати и вратити поново све назад за тако
кратко време – није било шансе. Сав вишак сам оставила у корпи
за отпатке. И није ми било жао. Успомене су биле на сигурном, у
пртљагу који сам предала.
Не знам ни да ли сам плакала до уласка у авион, али када
сам села на своје седиште, зарозала сам се. Чим је зазвонило –
знак да можемо да одвежемо појасеве, стјуардеса ми је донела
чашу воде. А онда сам пукла. Није то било самосажаљење него
туга што напуштам своју домовину на овај начин. Да ли зато да ми
је буде мање жао? Је л’ да мање патим за њом?
Прво преседање је било на лондонском аеродрому Хитроу.
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Из аеродромске зграде могла сам да видим само
маглу. Пронашла сам свој гејт за продужетак
путовања, заузела место у једном углу и покушала да средим своје
мисли и пронађем разлоге за оно што ми се издешавало. Прво
сам морала да се ослободим еха мог имена који ме је још увек
позивао да дођем у авион. А онда оног стања сужења свести када
си затечен и не знаш шта се са тобом догађа.
После освежења и лаког дремежа, осећала сам се мало боље,
тек толико да могу да употребим здрав разум. Он ми је говорио
да сам вероватно била случајни узорак или последица моје
равнодушности пре претреса. А била сам као зомби. Срећна што
ћу се придружити својим најрођенијима, а несрећна што остављам
све што сам волела. Одлична позиција да нестану емоције и да
само поступаш по некаквом „да не заборавим“. Пао ми је на ум и
Мома Капор са својим „...а на истоку су сви сумњиви...“. Пала ми је
на ум и прича мога оца о томе како је хапшен, ухапшен и осуђен, а
да није знао разлог. Боже, па није ваљда да се историја понавља!
Посматрала сам путнике око себе. Одавали су утисак
задовољних и поспаних људи. Свом расположењу сам додала и
сећање на Пекићево „Беснило“. Па ја сам на истом аеродрому.
Добих лак спазам на души... Ипак је мени боље овог трена него
људима из романа, макар се радило и о фикцији писца.
Следеће стајање је било после једанаест сати лета. Излазимо,
све са стварима, иако се враћамо у исти авион и на исто седиште.
На пасошкој контроли мене одвајају на други шалтер. Нас са
кризних подручја. Била сам једина. Мој додатни стрес. Ипак, није
било претреса.
Полећемо. Не осећам свој уобичајени страх ни мучнину. Тога
нисам била свесна на протеклом лету. Не знам како сам изгледала
па су ме стјуардесе посећивале често, нудиле нечим, запиткивале,
не знајући да смо енглески језик и ја у свађи. А онда је један
диван, млади стјуард, пореклом са словенског подручја, покупио
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мој лични пртљаг, узео ме за руку и одвео у бизнис
класу на седиште број један. Показао ми је како да
га отворим и претворим у лежај, понудио пићем
и штампом, показао како да користим телевизор и
радио, помиловао погледом и отишао.
Е, тада сам смогла снаге да себе погледм у огледалу. Видела
сам старицу која је личила на мене.
Драгина Гиља Брадић, 71 година
књиговођа у пензији, Нови Зеланд
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О КУЋИ БЕСМРТНОГ ПЕСНИКА
И СВАТОВИМА КОЈИ ВЕКОВИМА ЋУТЕ
Ево, како неке ствари грубо звуче: ТУРИСТА – Путник из
задовољства. ТУРИЗАМ – Путовање ради забаве и задовољства,
нарочито пешке. Привредна грана која се бави организовањем
таквих путовања.
Многи не путују из личног задовољства већ да би се и они
појавили тамо где им одлазе колеге, пријатељи, комшије... да
себи и другима потврде да су и неко и нешто. Дешава се, наиђу
проблеми па човек заборави на удаљене дестинације.
До следећег прегледа, први пут, имам месец дана. Донео
сам одлуку да бар седам дана добро искоростим. Дестинацију су
одредиле околности. Зовем пријатеља, причам му шта ме мучи.
„Опусти се, предајем фирму брату, нека види шта су то обавезе. Да будем искрен, и ја сам родни крај сметнуо с ума. Не
брини, увек испоштујем договор.“
Појма тада нисам имао да ћу коначно обићи оно што сам
одавно желео и морао. Шта значи, отићи, обићи, видети... Ја сам од
оних људи који док посматрају трагове прошлости и садашњосати
у свему томе воле да учествују на свој начин. Kренули смо из града
после првих сунчевих зрака. Ишли смо заобилазним путем, због
клизишта у Мрамору.“
„Маторац, да ли желиш да свратимо у Белољин, чисто, да се
мало вратиш у детињство?“
У Белољин сам, као дете, одлазио кад год сам могао јер
сам село доживљавао као град. Село је имало биоскопску салу,
пијацу, железничку и аутобуску станицу, циглану, пошту... За друга,
забачена села, Белољин се доживљавао као лепа варошица.
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Понедељак. Тог дана је у селу био пијачан дан. У кући
и дворишту, мог деде по мајци, била је гужва, слична
оној на железничкој станици или у кафани. Долазили
би и одлазили људи, разговарали, пили ракију, вино,
људи са чудним белим капама, бозу. Kао дете, највише сам се
занимао за капе на главама окупљених. Било је ту белих, налик
на пола расечене лопте, потом шубара, капа партизанки и шешир
господина Лоле. Деда Вучета није носио капу. Имао је густу црну
косу. Тетак Бора је имао велику главу и увек би носио шајкачу.
Шајкача га је чинила још крупнијим него што је био.
Ту смо, испред некад најбогатије куће у селу. Kапија и данас
постоји. И две куће у авлији. Бурад је у подрумима одавно празна
и расточена. У авлији и у кући, ни једно чељаде. Да по која змија
не прође кроз непокошену траву могло би се рећи да је све у
непомаку, да је време заувек стало.
„ Значи, овде си долазио, овде си први пут имао прилике
да читаш новине и књиге, гледаш филмове... Ех, живот је такав,
идемо даље.“
Био сам захвалан пријатељу; где да се расплачем у сред
бела дана.
Туларе. Скрећемо за Суви До. Први део асвалта је новијег
датума, а потом, стари пут, пре неколико деценија асфалтиран.
Идемо споро. Бледосив асфалт је испуцао уздуж и попреко, више
има рупа него што их нема. Тамо где нису рупе, стоје закрпе.
Помислиx како пут треба назвати: Пут са хиљаду закрпа и рупа.
Гробље. Пријатељ разгледа надгробне споменике. Већина је
од камена. Чуди се. Kажем му да је мој покојни деда био најбољи
каменорезац. Палимо свеће и крећемо даље. Планирао сам, при
повратку, три дана да останем у Сувом Долу. Тада нисам знао да
ћу се из слатког сна пробудити са змијама на грудима.
Блаце. Варошица као већина у Србији; једна дуга улица,
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и она, скоро пуста. Морао сам да свратим у
библиотеку, да се јавим пријатељима а потом и
у кафаницу крај пијаце. Некад давно у Тузли, где сам непланирано
живео, многи су рецитовали песму, Мостраске кише. Неко је
једне вечери почео да рецитује Драинчеве стихове. Доживео је
овације. Kористим годишњи одмор да одем до Блаца. У тадашњој
сам библиотеци затражио песничке збирке од Драинца. Није
било ни једне, једине! Поводом тог изнеђења објављујем текст
у Политици експрес. Данас је све другачије; као да је песник оживео. Сетих се његовог стиха: Kад помислим на бесмртност
жао ми је што сам писао стихове.
Како је у питању радни дан, нико из Библиотеке не може да
нам прави друштво у кафани, најбитнијој нашој институцији.
„Школски, одакле ти?! Долазиш нам сваке преступне године.
За здравље да те не питам, сваки пензионер мора да има бар једну
бољку.“
Смејемо се. Мада је у питању реч бољка - лепо звучи. Питам
га за пут до Трбуња.
Прилази нам човек и после поздрава, док спушта своје тело
у столицу наручује нову туру пића. Та присност је у Топлици сасвим
нормална, и оно најбитније, природна. Рекох конобару да ми
изостави ракију.
„ Види ти њега. Ракија, па пиво. То једино радиш код нас - где
те углавном нема. Извини, чуо сам шта си питао школског. Је ли
то могуће?! Читао сам твоју приповетку Грех је кад песник умире
у мају. Ја ником не ласкам, али причи скидам капу. Оно може да
напише једино онај који воли Раку. Kад, цврц Милојка, господин
није био у Трбуњу. И, како ће те тамо...да видите кућу... издалека.
Идем ја по кључ, да видиш, несрећниче, где је и како живео твој и
наш омиљени песник. Бесмртни песник.“
Шест километара од Блаца, путем у облику потковице стиже
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се до куће Рада Драинца. Ту сам ...где нисам био. Благи
ми поветарц шапуће стихове: Овде је небо моје / Овде
је љубљена Топлица.
Замишљам како Радојко Јовановић, као
голобрди младић, пешачи преко Албаније. Вероватно му је тих
дана Топлица била још лепша. Тада није могао ни да сањао да ће
се будити и у Паризу.
Скромна, приземна кућица... двориште уређено. Споменик
Драинцу је изван дворишта У углу дворишта, до споменика,
храст а испод њега две клупе и сто. Испред куће бела ружа,
процветала. Kућа је споља сређена али се јасно види да се ради о
кући „блатуши“. До улаза се стиже преко два степеника и плоче.
У кући, две собе. У једној, неизбежни - оџаклија и бакрач. Доста је
сачуване грнчарије и дрвених корита. Ту је и слика Рада Драинца
илити Радојка Јовановића. У доњем, левом, углу пише: 1899-1943.
година. Гледам у слику као хипнотисан и све ми се чини како чујем,
Раде рецитује: Дао бих све а ништа немам / Глад ми је бескрајна
а руке вечно празне.
У Топлици ко залута, није му лако. Свако од познаника жели
да будете његов гост. Појавили су се и моји рођаци, нисмо се
видели две деценије. Девојчици, рођакињи, занимљив сам због
браде и зато што се шалим са њом као да смо генерација. Каже:
„Мамице, баш ми је овај чика симпатичан. Много је шашав.
Мора да ноћи код нас.“
„Не могу! Ја се плашим воденог бика“, кажем. Боље да сам
држао воду у устима.
„Рођо, читао сам ту причу. Можда се ти шегачиш али је
царица, по свему судећи, бацила злато у наше језеро. У Сувом
Долу ју је затекла вест о Лазаревом погубљењу, и она је понето
злато бацила у Блачко језеро. Јесте оно као обична бара али му се
дубина не зна. О Воденом бику, који чува злато, не знам, шта ћу ја
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у поноћ на обали језера.“
Разви се прича о Косову, Плочнику, Воденом бику... и потраја
до иза поноћи.
Ујутру, правац... Пролом бања. Не могу да упоређујем, једино
могу да приметим да је у овом случају реклама оправдана. Опет се
сусрећем са људима из детињства. Пијем пиво које се производи у
бањи. Одлично је. Мој пријатељ уговора неке послове. Земљак ми
прича шта све бања нуди а ја у шали одговарам:
„Чекај, пензионер сам тек три године. Занима ме Ђавоља
варош.“ Пријатељ ће:
„ Био сам тамо више пута. Остављам те пред улазом, онда
се враћам назад, морам тетки да обезбедим термин. Долазим по
тебе тачно у четрнаест и тридесет.“
Признајем, мало сам се изненадио кад сам платио улаз у
комплекс. Помислих, ђавоља работа, хоће приватник преко ноћи
да згрне богаство. Али кад см кренуо путем који је вијугао кроз
шуму заборавих на таксу. Обраћам пажњу на поток који има, чудну,
наранџасту боју. Сетих се да су ми помињали ђавољу воду. Реших
да видим и то чудо, кажу, вода је добра за вид. Одмах сам одагнао
тако нешто. Обична каменом ограђена бара, вода има другачије
боју због локалитета и минерала.
Kоначно, Ђавоља варош. Призор је - величанствен. На
узвишењу има места да се седне. Посматарм стене, куполе,
сватове, ко ће га знати шта ... и маштам... Да једино природа ствара
божанска дела, то ми је јасно, ипак... И... успавам се... као у кревету.
***
С једне и друге стране потока, на узвишици, стоје сватови.
Kуршумлија, невеста, и даље се моли. Марко Плочник, постарији
младожења, обузет је страшћу.
Kуршумлију према мосту води њен брат од стрица.
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Рођени брат Марка Пролома, Иван, чека невесту на
средини малог моста. Уместо да пружи руку деверу,
Kуршумлија се по ко зна који пут крсти. Њена
молитва је у том тренутку била најузвишенија.
Девер покушава да узме младу за руку, али, нема снаге руку да
подигне. Куршумлија не покушава своју да му пружи, а њен отац
зна, правила се игре морају испоштовати; крв ће се пролити ако
се церемонија не одигра онако како су се мушке главе договориле.
То што је он кћерку изгубио коцкајући се - не мења ствар.
Према мосту, љутито крећу младожења и младин отац.
Присутни са ужасом схватају да се тела двојице мушкараца
одједном налазе у непомаку. Многи сватови журе да виде шта
је са затеченим људима. Доживљавају сличну судбину. Уместо
песме, на све су се стране чули јауци, дозивања, клетве. Kако
је време одмицало, живот се стишавао, док није завладао
мук. Уместо сватова, стајале су стене чудних облика, које је
изненадни летњи пљусак, умивао и обликовао. Сав тај ужас су
преживели једино невеста Kуршумлија и Јован Пролом, момак у
кога је девојка била заљубљена.
Јован је хтео да они, као поштеђени, изврше самоубиство.
Kуршумлија је била јасна:
„Не! Ми смо, ко што видиш, у нечијој милости. Изродићу
ти много деце!“ повикакла је Куршумлија.
„Господине, ви сте се баш успавали. Све ми се чини, као да
сте нешто, сањали“, обрати ми се нека госпођа. Вероватно је мој
поглед уплашио, брзо се удаљила.
Пријатељ је, попут мене, поштовао тачност. Његов предлог
да прво свратимо у кафану где је радио мој земљак или у ону Етно,
где је радио, кажу, Грк, одбио сам.
„ Прво црква Лазарица. И то, пешице“, рекох одлучно.
Идемо ми, а ја као у неком трансу. Он ми помиње некакав
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девојачки мост а ја видим онај из сна. И даље
сам са својим сватовима у Ђавољој вароши,
сватовима који вековима ћуте. Пут је асфалтиран, идемо брзо.
Коначно ћу се уверити у деда Исаилову причу о увијеним
шљивама. Док се приближавамо светињи јасно ми бива да је у
питању црква брвнара. Улазимо у двориште. Одмах одлазим до
клупе. Сан ми још не да мира. Наравно, пријатељу сам препричао
свој сан. Зато, каже:
„ Заборави на сан. Да чујем причу твог деде. Шљиве нам не
могу утећи.“
„У најкраћем, деда ми је причао да је Цар Лазар пре битке
на Косову један део своје војске причестио - овде. Војска је после
причешћа обилазила око цркве шест пута.“
Kако је војска обилазила цркву тако су се шљиве увијале.
„ Вековима причају да је тако било. Сад идемо у цркву па се
онда позабави шљивама.“
Унутрашњост цркве нас дочека с оном познатом, благом,
свечаном тишином. Може човек да верује или не верује у Господа,
али, ако не осети ( у свакој нашој цркви) побожну тишину, онда с
њим нешто није у реду.
Видим, шљиве уистину постоје. Увијене су. Два чуда на малој
удаљености. Прво чудо сам назавао: Сватови који вековима ћуте,
друго: Шљиве мученице.
Опчињен сам оним што видим. Кад - чујем му глас у благом
поветарцу:
„Дедино, ово је и даље лош знак. На Господу је, и нама,
кад ће се променити. Поведи ти рачуна о себи, испуни те твоје
пензионерске дане миром. Продужи овземаљски живот, сваки му
други ни налик по лепоти није.“
Враћамо се назад преко Барлова и Плочника. У Тулару,
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у добро снабдевеној продавници купујем пиће,
минералну воду и храну. Пријатељ ме вози до Сувог
Дола. Задржава се неколико минута и одлази.
Откључавам врата, улазим у кућу, узимам метлу;
нема те паучине која уме да вам пожели добродошлицу. Дан је
сунчан, топао... отварам све прозоре. Сређујем собе. И, уморно
тело частим одмором. Опијен чистим ваздухом брзо сам заспао.
Не знам колико сам спавао, пробудио ме нечији додир.
Ех, дешава се... Брзо сам схватио да су се на мојим грудима
склупчале две змије. Лагано их отресам и излазим на терасу.
Зовем комшију. Он долази. Показујем му змије. Жели да их убије.
Објашњавам да је у питању змија, смук. Чудно ме гледа, за њега је
свака змија - змија. Примећујем једну на завеси. Сликам је.
„Где ћеш ноћас спавати“, пита ме комшија.
„Овде! Напрваићу мало јачу буку, појачаћу тон на телевизији
и оне ће отићи. Затворићу оне прозоре где не стигох да ставим
мреже, више због комараца.“
Змије се више нису појавиле. Биће да су алергичне на буку и
ТВ серије. А ко није?!
Три дана сам уживао у цвркуту птица и свеопштем зеленилу.
Не кажем, треба упознати свет, али не треба сметнути с ума свој
завичај, посебно ако сте га одавно напустили. Туриста или не,
задовољство је ваше.
Душан Мијајловић Адски, 66 година
Песник и књижевник, Ниш
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СЕЋАЊЕ НА АУСТРАЛИЈУ
Мој дочек нове 2013. године у Сиднеју нећу заборавити док
живим! С једне стране, јер је тамо било лето са око 25 степени око
поноћи, тако да смо сви изашли на улицу и гледали величанствени
ватромет, који се сматра најскупљим на свету. Било је потрошено
6,9 милиона долара! Пратило га је милион и по гледалаца у луци
(500.000 више него претходне године) и неколико милиона широм
света, преко телевизије. Потрошено је седам тона пиротехничких
средстава која су испаљена с кровова зграда, сплавова и Сиднејског
лучног моста. С друге, и још драгоценије стране, јер ме је искрено
и дивно гостопримство мојих домаћина обасипало пажњом на
сваком кораку. Што сам старија, све више ценим доброту. Мислим
да је она ређа и од интелигенције и од талента и од богатства.
Имају је само одабрани.
Мој другар са Музичке академије, Боба (Слободан
Живковић), који ме је позвао да будем њихов гост, један је од њих.
Дете доброчинитеља, легендарних Радојке и Тинета Живковића,
који су давали на стотине хуманитарних концерата, наследио је од
њих не само црте лица и боре осмеха које се са годинама уселе
око очију само код оптимистичних и добрих људи, него и жељу
за даривањем: бесплатно поучава децу из суседства, бесплатно
пише за сиднејске новине „Српски глас“, бесплатно води црквени
хор. Истински је верник и, кад није у храму, захваљује Богу што
му је подарио дивну жену за супругу, одличну децу, позив који
воли, лепо уређен дом и спокој у срцу. На прсте једне руке могу да
набројим људе који имају особине сличне Боби!
Пре доласка у Аустралију, слао ми је мејлове пуне пријатељске
нежности:
„...Чекамо те да нам дођеш. Буди спокојна, јер долазиш код
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пријатеља. Пуно топлих поздрава из данас помало
ужареног Сиднеја од скоро +40 С. Али, већ сутра
долази освежење. Ми, наравно, имамо одличан еркондишн у случају потребе. И најбоље жеље за твоје
и тебе од свих нас.
Боба“
Terra Australis Incognita (Непозната јужна земља) из античког
периода постала је познатија у XVII веку, када су први европски
бродови стигли до њених обала. У XVIII веку Џејмс Кук је опловио
источну обалу, прогласио је поседом Велике Британије и назвао
је „Нови Јужни Велс“, где су на одслужење казне депортовани
осуђеници из читаве Британије.
Староседелачко становништво је потиснуто у унутрашњост,
где су услови за живот били врло неповољни. Локално
становништво било је састављено од различитих племена и
говорили су више стотина језика и дијалеката. Заједничко им је
било усмено преношење традиције, предање о правремену,
анимизам и тотемска клановска организација.
Данас Аустралија има више од двадесет милиона становника
и спада у најмодерније и најурбанизованије земље света. Готово
је невероватно да је пре само два века била на нивоу племенског
друштва, далеко од тековина цивилизације. Насеобине су биле
привременог карактера и од трошних материјала чији су остаци
данас ретки и слабо очувани.
Сиднеј се простире (као Лос Анђелес) у пречнику од око 120
километара, али, где год да се крене, иде се преко прекрасних
националних паркова и брежуљака (на тако огромном простору
Сиднеј далеко више од Рима на седам брежуљака пружа предивне
видике на мноштво залива и увала са свих страна). Мислим
да једино норвешка обала (мада је нисам видела) са својим
фјордовима више „кривуда“.
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У то сам се уверила већ првог дана нове
2013. године када ме је Снежана повела у
стотинак километара дугу вожњу колима која је укључила неколико
плажа и мостова. Прошли смо, притом, и чувени Сиднејски
лучни мост, који је, уз Сиднејску оперу, својеврсна икона града.
Он је завршен 1932. године мада се потпуно исплатио тек 1988.
Протеже се око 500 метара од северног до јужног краја. (Потребно
је 80.000 литара боје за сваку његову страну; обојен је у зелено и
Аустралијанци сматрају да је незамисливо да је неке друге боје.)
Постоји могућност пењања на врх моста – за оне најхрабрије, а за
оне нешто мање храбре, 200 степеница води до Пајлон видиковца
на 87 метара изнад воде. Има и дневних и ноћних тура пењања,
а ми смо изабрале да у новогодишње подне колима пређемо с
једног краја на други и управо ту пожелимо нешто – јер се верује
да ће се то испунити у наредних 365 дана.
На Божић смо отишли у Флемингтон, на службу у цркву Светог
Саве која је најстарија (основао ју је прота Миленко Стефановић
1954. године) и једна је од шест православних цркава у Сиднеју.
Млади протонамесник Саша Чолић залаже се за одржавање
часова веронауке и српског језика за децу и за часове српског
фолклора, а нада се да ће у овој години бити прикупљена средства
за санирање пукотина на зидовима храма и да ће се започети са
фрескописањем.
Црква је релативно мала, скромна, неосликана, са дрвеним
подом и дрвеним нерезбареним иконостасом, без позлате, са
иконом „Тајне вечере“ у центру. Са обе стране су дрвене клупе без
наслона.
За мене, као музиколога, била је најинтересантнија посета
чувеној Сиднејској опери. У њој се годишње изведе преко 2.500
представа и концерата. Између осталих, ту су гостовали и Лучано
Павароти, Зубин Мехта, Ела Фицџералд, Михаил Баришњиков...
Она је ремек-дело данског архитекте Јерна Уцона. Најпознатија је
грађевина у Сиднеју (као Ајфелова кула у Паризу или Победник
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у Београду). Грађена је у експресионистичком стилу.
Део УНЕСКОве Светске баштине посатал је 28. јуна
2007. године. Једна је од најпознатијих грађевина
XX века. Налази се у луци Џексон, близу Сиднејског
лучног моста. Дом је Аустралијске националне опере, Сиднејског
филхармонијског оркестра, Сиднејске позоришне компаније.
Лежи на 580 постављених стубова; снабдева се струјом чија је
потрошња једнака потрошњи града од 25.000 становника. Кровови
су покривени са 1056 милиона белих и крем-белих шведских
плочица које се периодично одржавају и замењују.
Однедавно, оперска сала са 1547 места носи име највеће
сиднејске сопранисткиње Џоан Сатерленд која је стекла светску
славу и славу Аустралије пронела широм света. Италијански
обожаваоци су је из милоште звали La Stupenda (Божанствена).
Имала је каријеру дугу четири деценије. Била је популарна не
само у Аустралији него и у Северној Америци и у Европи. Певала
је широк репертоар од Хендлових до италијанских опера XIX века.
Павароти је за њу рекао да је „најзначајнији колоратурни сопран
свих времена“. Важила је за наследницу Марије Калас. Имала је
изванредну агилност, прецизну интонацију, врхунски маркирани
стакато, сјајне трилере, огроман горњи регистар и помало
непрецизну дикцију. Монсерат Кабаље је рекла да има „глас као
рај“.
У тој „грађевини за историју света“ слушала сам на почетку
2013. године Пучинијеве „Боеме“ који су премијерно приказани
за дочек Нове године. Улазнице су (за наше појмове) прескупе и
кретале су се се од 75 до 350 аустралијских долара (колико коштају
и карте за престижни Вагнеров фестивал у Бајројту). Упркос томе,
сала је била испуњена до последњег места.
Са мојом љубазном сиднејском домаћицом, сликарком
Снежаном Живковић, посетила сам Аустралијски музеј и Уметничку
галерију.
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У најстаријем аустралијском музеју,
основаном 1827. године, импресионирали су ме
радови Абориџина – са бројним, маштовитим маскама, радовима
на кожи, сликама са масом украсних детаља у комбинацији
пунктуализма и наивне уметности. У једном делу смештени су
пањићи. Када се на њих седне – чује се прича о Абориџинима.
Аустралијски домороци насељавају аустралијско копно више од
42.000 година. Већина њих били су ловци и скупљачи, са развијеном
говорном културом и веровањем у духове, поштовањем земље и
веровањем у тзв. правреме (Dreamtime). Посебно је занимљиво да
су у Аустралији данас 49 одсто факултетски образовани грађани.
Њихова богата и оригинална уметност – књижевност, филм,
опера, музика, сликарство, позориште, плес и занати – позната је
и призната широм света.
Интересантно је да је, у литературу, живот Абориџина дивно
пренео један наш човек, родом из околине Аранђеловца, Сретен
Божић-Вонгар, кога сам ја и упознала на једном књижевном
сусрету у том граду 2010. године. Његова песничка збирка „Билма“
слика један свет на самом рубу свог трајања, вечити митски двобој
Давида са Голијатом. Вонгар (у преводу – Доносилац поруке) аутор
једесетак књига са милионским тиражима.
Видела сам и тзв. Плаве планине, високе хиљаду метара,
где су чувене стене „Три сестре“ које веома подсећају на фигуре
из „Ђавоље вароши“ поред Куршумлије. Овде доминирају шуме
еукалиптуса (којих је овде укупно 13 одсто у односу на светску
заступљеност), које су изблиза (разуме се) зелене, али посматране
издалека делују плавичасто. На једном саобраћајном знаку,
угледала сам нацртаног кенгура (као што се у нашим крајевима
види „крава на путу“ или „јелен на путу“).
Од Снежаниног и Бобиног сина чула сам неколико легенди
које се везују за ове стене; највише ми се допала следећа: у Џенисон
долини живеле су три сестре које су биле заљубљене у три брата
из Дарук племена, но по тамошњим законима њихови бракови су
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били забрањени. Али браћа су била ратници и решили
су да узму сестре. Старешина племена Куранџури је
претворио сестре у стене. Имао је намеру да их врати
у девојке када се рат заврши, али је он у бици убијен
и до данашњих дана нико није могао да уништи магију.
Године 2000, УНЕСКО је прогласио Плаве планине за
национално благо од изузетног значаја.
Са Бобом сам посетила зоолошки врт, један од најлепших
и најуређенијих који сам видела (мада сам видела многе јер сам,
путујући по свету са мојим сином, имала обичај да их посећујем).
Има жичару (као онај у Сан Дијегу), железницу (као римски),
беспрекорно је чист (као сингапурски), има панде (као пекиншки) и
споменик мајмуну (као београдски). Разуме се, оно што је за мене
било најинтересантније то су аустралијске животиње, пре свега
коале, које подсећају на играчке и које су спавале на џиновском
дрвету и кенгури, посебно мали, који су се такође одмарали
лешкарећи. Постоји и вештачко брдо са литицама на којима су
дивокозе и читав низ, углавном ноћних животиња смештених у
замрачене просторије...
По доласку у Београд, стижу ми нежна писма мојих драгих
домаћина:
„Понедељак, 14. јануар 2013.
Драга наша Гордана – Гоцо,
Желимо ти срећан повратак кући и нашем Београду...
Твојим одласком из наше куће осетили смо благу празнину,
али нас сећање на твој боравак код нас и твоја дивна личност
освежавају.
Пуно те поздрављају и воле
Снежана, Саша, тата Јевта, Драган, Метју и наравно ја.
Твој Боба“
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„16. јануар 2013.
Поздрав из Сиднеја
Драга наша Гордана,
Ево, већ неколико дана се будим мислећи да си још увек
овде и са жељом да те предухитрим са кафом и доручком.
Оставила си предиван утисак једне веома оригиналне или,
боље речено, веома карактерне и позитивне особе...
Хвала што си била мој гост, хвала на поклонима, још једном,
јер су од срца и брижљиво изабрани, а пре свега, хвала на толико
позитивне енергије коју си донела са собом.
Нека те Бог чува, а и твој Св. Никола!
С љубављу,
Снежана Живковић“
Гордана Крајачић, 75 година
Музиколог у пензији, Београд
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МОНОЛОГ ДУШЕ

Већ трећи пут важем торбе. Претешке су. Ето, толико сам
се дуго двоумила хоћу ли путовати, а сада сам у торбе нагурала
толико безначајних ствари. О, како смо похлепни и неразумни
када путујемо. Вучемо тешке торбе, као да нам је то послиједње
у животу. Зар морамо понијети све што имамо и као да се никада
више нећемо вратити? Па, тјешим саму себе, и није ми први пут
да одем и не вратим се више. Ипак су то посљедице мојих лутања.
Убило ми душу безнађе и сиромаштво.
„Стигао је такси!“, рече ми С. Тек сад ме заправо стегло
у прсима. Шта ћу тамо наћи? Хоће ли ме итко дочекати? Као да
сам сва у грчу, не могу говорити. Хвата ме језа и чудна нелагода
пролази цијелим мојим бићем. Поново отварам и затварам ручну
торбу, провјеравам све. „Пасош је ту!“, кажем тихо.
На аеродрому, низ великих челичних птица. Нанизане су
баш као и оне праве птице на телефонским жицама. Сад ће се оне
винути изнад облака, до звијезда. Авиони су велике челичне птице
које дању царују, а ноћу су сјајне звијезде које путују.
На писти смо. Мотори громогласно захучаше. Полијећемо!
У авиону мук. Чује се само снага мотора. Ево нас, полетели смо!
Авион се нагиње, час на једну, час на другу страну (да, најавили
су да ће бити проблема при полијетању због јаког ветра). Чини ми
се да ми је дах стао, као да не дишем. Руке се овлажише. Гледам
путнике око себе: па, то су низови престрашених погледа. Наша
судбина су сада велика челична крила, која се још увек нагињу, час
на једну, час на другу страну. Која неизвјесност? То је снажна борба
са вјетром. Коначно, смирио се. Дижемо се у висине. Тек сада смо
одахнули, вратили се у нормалу. Сви смо живнули, стјуардесе нас
обилазе и послужују, а ја сам већ у свијету маште.
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Гледам славонске цвијетне ливаде и путељак
којим пристиже моба. Поране косци, да за росе
поодмакну у косидби. За росе је косидба лакша. У моби је обично
неколико косаца, неколико жена, па и дијеца. Свако од њих има
свој посао тога дана. На раменима косаца, њишу се косишта са
оштрим косама, а о појасу прибор за оштрење косе. Жене носе
дрвене рогуље и дрвене грабуље, тегле и велике плетене корпе с
јелом. Биће у ливади посла за цијели дан. Дијеца су водари, они ће
с извора доносити работи свијежу воду. Стигла је моба у ливаду. За
њима оста зелен путељак, јер су они стресли росу.
„Would you like a coffee?“ пита ме стјуардеса.
„No, thank you.“ Ух, што ме препаде.
Баш сам гледала косце у јутарњој измаглици. Ливада је пуна
сребрног сјаја од росе. Почела је косидба. Нижу се дуги откоси.
Падају мајчине сузице и бијеле раде, као војници у неравноправним
биткама. Жао ми је бијелих рада и мајчиних сузица. Да сам бар
тамо, па да их покупим. Увијек сам у тим ливадама брала мајчине
сузице и доносила их мами. Оне не вену, него се осуше и дуго трају.
Свануло је кад смо летјели изнад Србије.
Сад осјећам радост. На којој смо надморској висини? мислим
ја. Назиру се насеља која личе на рељефе израђене у школи. Сада
све личи на дјечији цртеж: брежуљци, поља, путеви, насеља.
Смењују се цртежи. Какав склад и савршенство у коме превладава
зелена боја. Како се сада лијепо осјећам. Чини ми се да свака жила
има свој слободан ток, да срце куца нешто брже, да дишем пуним
плућима и да ми је у поглед стигла радост.
Кад је авион слетио на сурчински аеродром, гледала сам
како се траве савијају од струјања мотора. Гле, као да се клањају,
а гушће су и зеленије него у Аустралији. Чекала сам тренутак да их
дотакнем – да дотакнем тло.
У комбију само осам путника. Путујемо у Хрватску. Возач
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добро познаје пут, вози сигурно и брзо. Промицала
су насеља, шуме, врбаци. Све ми је то било чудно и
недодирљиво. Поглед ми је изгубио радост. Опет ме
мучи исти онај осјећај, који ме стезао и убијао ми
душу прије поласка. Већ други пут провјеравам гдје ми је пасош.
Ево, сад ћу стићи на мејста на којима сам готово сваке ноћи у
сну, гдје буду окупљени сви моји најмилији. Ту сам. Стигла сам.
Обазирем се на све четири стране. Па, нема никога. Гдје сте сада?
Како сте ме преварили. Да се бар неко појави, неко мени знан,
неко коме се и очи смију и ко се зна радовати човјеку. Гдје сте
сада? А сваке ноћи вас видим ту. Боже, кад нестаде сва та чељад?
Која сабласна тишина. Гле, нема ни старе куће. А гдје су моје
трешње? Била су четири велика, превелика стабла, а сада нема
ни једног, само четири велика, црна пања. Миришу на трулеж.
Око њих трње, шибље – шикара. Која дивљина! Боже, помози ми
да не заборавим трешње, оне велике четири трешње које су се,
чим у прољеће отопли, претварале у четири сњежне краљице, на
којима бљешти бела свила и тил. Четири велике, као снијег бијеле
кошнице у којима брује пчеле радилице.
Пробијам се кроз драч и тражим мјесто где су расли наши
косовски божури. Увијек кад су трешње дозријевале и гране им
биле пуне тамно црвених гроздова – зрелих трешања, цвијетао је
и божур, дичећи се истом тамно црвеном бојом. Легенда каже да
су се косовски божури јавили послије Косовског боја и да су никли
из крви косовских јунака, зато су тако жарко црвени. Ко је посадио
наш божур, не знам. Вјерујем да су га донијели моји преци у
великој сеоби Срба.
Зар је могуће? У густишу купина и глога, вире из земље
бокори косовског божура. Сагнем се да га дотакнем. Очи ми се
замаглише и овлажише. Како си устрајао, поносе мој? Колико
је ратова протутњало преко тебе? Е, јунаци моји, ви растете, па
растете. Ви сте наш цвијет, наш симбол и део нас. Ви сте наш понос
и узор. Опет додирујем цвет.
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На гробљу је безброј надгробних споменика са
сликама мојих предака. Гледам их све док ми се
очи не засјене. Враћам сјећања и опет их гледам у ретроспективи
моје маште. Сви су ми блиски и јасни као бијели дан. Који људи,
која доброта. Поклањам им руковет цвијећа и палим свијеће.
Савладава ме туга. Она тешка, људска туга. Па, мене није
нико дочекао, нико се жив није мени радовао, нико мене није
познао. Мене су препознале само слике са надгробних споменика,
божур у драчи, дивље руже у међама и камење у нашем врбаку.

Јелена Рекић, 75 година
Наставница у пензији, Аделаиде, Аустралија
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ПЛАНИНА НАД КОЈОМ БОГОВИ
ФАРБАЈУ НЕБО

Допустите ми да се овом приликом послужим лепом
особином човечијег духа и да вас одведем у један прекрасни крај
Србије у коме сам често и радо боравио да му проучим природу,
у коме сам сваки пут находио што год ново да видим или о чему
да се дивим, који нисам никад остављао а да не би пожелео, да се
још једном тамо поврнем, а то је – Копаоник и његово подгорје.
Јосиф Панчић
Копаоник је планина зиме и неба што лаје, по мишљењу
многих. Ипак, да није баш тако, сведочи интересовање планинара
и њихових породица за ову сунчану или сребрну планину (Monte
argentario), како су је још у средњем веку назвали житељи, због
богатства руда.
Планинарско-смучарско друштво „Копаоник”, Београд,
основано на иницијативу групе старешина - смучара из Команде
1. армије, која је на Копаонику имала смучарски полигон за обуку
питомаца војних школа и војника извиђача КоВ-а, сваке године
традиционално организује планинарску трансверзалу „Јосиф
Панчић” на овој планини. Друштво је основано 3. јуна 1971. године.
Аутор идејног плана трансверзале је Јован Ђокић, са сарадницима,
који је сачинио и текст дневника и скица на карти трансверзале.
Трансверзала је установљена 1999. године.
Била сам учесник копаоничке трансверзале 2000. године,
заједно са члановима друштва “Железничар” из Новог Сада.
Трансверзала има две деонице: источну и западну, облика
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осмице. Укупна дужина трансверзале је око 46
километара. С обзиром да нисам неки врстан
планинар, одабрала сам западну и то средње тешку туру.
Кренули смо од планинарског дома „Копаоник” ка центру
туристичког насеља „Сунчани врхови”, путем за Јошаничку бању. Од
хотела „Бачиште” (које је бомбардовано 1999. године), пешачили
смо путем, па преко ливада и кроз густу шуму, уз помоћ добрих
водича из ПСД „Копаоник”, долином Барске реке до Семетешког
језера. Језеро је лепо и необично, са пловећим острвима, на
којима има дрвећа и растиња. Мештани тврде да је ово језеро
веома мистериозно и да је без дна. Поред језера, било је неколико
насељених кућа, радила је продавница. Не сећам се колико смо
километара прешли, али знам да је разлика у надморској висини
од Семетешког језера до асфалтног пута на којем нас је чекао
аутобус била 400 метара надморске висине (мнм).
Иако сам касније још двадесетак пута била на Копаонику,
никад нисам поновила ту акцију, осим колима до Семетешког језера
где се живот разложио. У време када смо ми били, обилазили су га
само риболовци (језеро је богато шараном и бабушком), и понеки
туриста. Међутим, по скорашњим вестима и фотографијама види
се да је језеро оживело изградњом етно-објеката и организацијом
сабора „Илински дани“.
Купивши дневник планинарске трансверзале „Јосиф Панчић”,
у циљу бољег упознавања Копаоника, два пута сам с друштвом
пењала на Кукавицу (1.726 мнм), планину у наставку стазе којом
смо били дошли до Семетешког језера. С обзиром да деонице
планинарске трансверзале имају контролне тачке, једна од њих је
и на врху Кукавице, голом као ољуштена банана. Једино су на путу
до врха цветале боровнице, лоптастих круница зеленкасто-црвене
боје. Међутим, тамо печата нема, само шупља цев на којој је
требала да буде ознака контролне тачке КТ-8. Али зато смо нашли
КТ-7, на великој стени где је плоча – обележје из НОБ-а.
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Источна деоница трансверзале има пет
контролних тачака (КТ-1 до КТ-5), а исто толико
и западна (КТ-6 до КТ-10). У планинарском дому
„Копаоник” КТ-1 смо пронашли тек уз помоћ особља
објекта. На Гобељи сам неколико пута била, по киши, снегу, ветру,
сунцу, и, наравно, обезбедила печат КТ-2 на чесми поред ограде.
С обзиром да одседамо у Брзећу, никад нам није био проблем
да одемо до гејзера хладне воде, високог неколико метара,
окруженог густом листопадном шумом, на путу за Велико Метође,
где се налази КТ-3, на 1.425мнм. Откривању овог печата увек су
се највише радовала деца. Обично би смо од гејзера продужили
стрмим козјим стазама до невелике пећине, у којој је уређена
црквица посвећена светом Методију, великомученику епископу
града Патре Ликијске. Вода гејзера је променљиве висине, али
достиже и до 10 метара. Мештани су овај гејзер посветили деспоту
Стефану Лазаревићу.
У време сеоске славе у Брзећу, сваког 3. јула, на дан Светог
свештено-мученика Методија, виђала сам мештане, а посебно
жене, како свечано обучене, у ципелама на штикле, кроз густиш
иду до светилишта, а око цркве остављају црвене конце, молећи
се да им се испуне жеље. Вода, која капље у пећини, је лек (како
кажу житељи) разним бољкама и слабостима, а посебно је добра
за очи.
Овај дан је и 1504. године био свети дан за рударе. Према
предању, Турци су их натерали да уђу у окна и копају руду, али
је тада наступило велико невреме и муња је запалила рудник.
Велики број рудара страдао је у пожару и урушеним окнима, али
је остало је сећање и саборовање до данашњих дана.
Један од најлепших графита на Копаонику управо је на путу
од Брзећа ка врховима, где, са леве стране, пише: „Ни небо ми није
далеко”. То небо, које Богови фарбају и у којем се можеш изгубити,
често се помаља иза брда и затворених планина варалица,
доносећи кишу, град, или, и, из ведрог неба, ситан и густ снег
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помешан са ледом. По таквом снегу газили смо
старим макадамским путем десно од зелене
рампе, тј. места где се од асфалтног пута одваја земљани у правцу
гејзера, ка превоју Јарам, на 1.788м надморске висине (деоници
старог пута од Брзећа). Пут је из турских времена, претпоставили
смо, у заветрини, и никако нам није било јасно због чега се та
деоница није искористила приликом прављења пута за врхове,
већ је пробијен пут на ветрометини, један од најчешће завејаних
током године.
Од КТ-3 до КТ-4 ишла сам једном, кроз простор налик на
ледену јаму, али узбрдо, до ски-жичаре Леденица и Гвоздац.
На стубу, где је излазна станица ски-жичаре Бела река 2 од
туристичког насеља Брзеће је КТ-4. Печат КТ-5 би требао да се
налази на Сувом Рудишту (1.976мнм), на високој пирамиди, поред
површинског копа рудника гвожђа. Међутим, неколико пута смо га
тамо тражили и нашли смо само голу цев на којој је требао да буде
печат. Вероватно туристи, одушевљени чињеницом да су освојили
један од врхова Копаоника, са собом с врха понесу све што се
може понети, у славу своје маленкости, па и печат копаоничке
трансверзале.
Као учесник трансверзале била сам у прилици да положим
цвеће на гроб Јосифа Панчића на Панчићевом врху (2.017мнм), тј.
уђем у простор војног објекта, који је био отворен планинарима
само за ту прилику. Неки од планинара су у част ове акције дошли
пешке из Београда, прешавши током неколико дана око 300
километара.
Једне године, нас четири планинарке, из Београда и Новог
Сада, путем иза војног објекта продужиле смо до Небеских столица,
археолошког локалитета из позно-античког III или IV века, не знајући
да су на том простору НАТО агресори током бомбардовања 1999.
године бацали касетне бомбе, које су се могле изгубити у зеленилу
и завитлати нас попут злог ветра увис. Но, имале смо среће, ваљда
је тог дана Ђаво сложио своје руке у крило. Након разгледања
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остатака ове грађевине и кратког одмора, у широком
луку спустиле смо се до Брзећа, где смо стигле по
мраку и дуго седеле испред локалне продавнице
пијући по криглу пива. Уживале смо у свом тријумфу.
Иако смо до „Сунчаних врхова” отишле аутобусом, успон на 2.017
мнм и силазак били су велики успех, као и то што смо постигле да
изађемо из шуме лутајући од тајне до тајне Копаоника заједно са
мраком.
Приликом једног силаска од жичара поред „Сунчаних
врхова” до Брзећа, наишле смо на чобанина који је терао овце у
Брзеће, од којих су се три ојагњиле или јагњиле. Попут продужетка
сна, у недрима чобанина угледасмо, увијено у кесу, јагње, док је
друго било у његовј торби, на раменима. Једна овца је у шуми,
попут жуте светлости, доносила своје чедо. „Рођење је једина
нада”, како би рекао Данте Алигијери, највећи италијански песник
касног средњег века.
У потрази за КТ-10, из правца Јарма, ка Рватски бачијама,
провели смо дивно септембарско поподне. Пошто смо,
претражујући стене и остатке неких грађевина нашли на једној од
стена печат, кренули смо, у жељи да убрзамо повратак, уместо на
југоисток, у супротном правцу и стигли на пут за Јошаничку бању.
Требало нам је пуно времена да се вратимо до „Сунчаних врхова”,
где смо се одморили и где су нам пиће наплатили унапред, јер им
нисмо деловали сигурно, онако уморни, у мајицама, с грашакама
зноја на лицима (један од нас је имао поцепани сламни шешир),
што се тиче плаћања.
С обзиром да никад касније нисам поновила стазу која води
од планинарског дома „Копаоник” на којој је КТ-6, овај печат нисам
успела да обезбедим у дневнику планинарске трансверзале, али
ме је увек увесељавало објашњење дато у овој књижици да „је
контролна тачка КТ-6 на дрвету после преласка малог потока и
ливаде”. КТ-9 смо узалудно више пута тражили, на блоковима
стена, па и улазили дубоко у шуму, бауљајући и гледајући на сат,
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да нас мрак не претекне, јер опасно је затећи
се у планини када мине дан, али нисмо успели
да га нађемо. У потрази за печатима на западној деоници стигли
бисмо колима и до Јошаничке бање, у долини реке Јошанице и
њене притоке Самоковке, где бисмо вечерали свежу пастрмку на
роштиљу.
Немогуће је писати о Копаонику, а не споменути водопад
Јеловарник. Слапови Јеловарника су копија небеског шеталишта,
плаве руке ветра. Обишла сам га неколико пута, најчешће у друштву
сестре и њене деце. За децу је од Брзећа до Јеловарника, ипак, то
био велик пут, али смо увек имали среће да би по нашем повратку
у хотел наишао дотрајали аутобус, попут оног фирме „Крстић и
син” из филма Слободана Шијана „Ко то тамо пева” и да би нас
возач повезао. Аутобус је возио уморне рударе из рудника Трепча
на њихова одредишта.
И, тако, постоји једна планина зеленила и воде које се
најтоплије сећам из времена од пре двадесет година, када је у
Брзећу постојао само хотел „Јуниор”, намењен дечијем туризму,
а преко пута њега се зидао хотел „Копаоник”. Осим туристичког
насеља, невелик је био број објеката и на врховима. У међувремену
је изграђено пуно хотела, у жељи да Копаоник постане највећи
ски-центар. Ова планина се и даље грана свемиром, са жичарама
попут ђинђува, због којих је човек велики крст у њеном животу, и
одолева му својим стазама, пропланцима и ливадама.
Љиљана Фијат, 60 година
Економиста, Нови Сад

133

		

ХРИШЋАНКИН ГРОБ

Како је петак нерадни дан у Алжиру, одлучио сам да га
искористим за обилазак античких градова Типазе и Шершела,
западно од града Алжира. Дотле се стиже добрим, али
незанимљивим аутопутем. Прво што путнику привуче пажњу, то
је џиновски маузолеј мауританских краљева, који се види са пута.
Називају га многим, увек погрешним именима. Французи су га
звали Tombeau de la Chrétienne - Хришћанкин гроб, а Арапи Кубрер-Румиа - Римљанкин гроб. Уствари, то је гробница Јубе II, краља
Мауританије, великог пријатеља и савезника Рима. Сматра се да
је ту сахрањена и његова жена Клеопатра Селена, ћерка чувене
египатске краљице и Марка Антонија. Мало је познато да су Антоније
и Клеопатра имали близанце - ћерку и сина. У мегаломанији своје
бурне љубави и нереалних владарских амбиција, назвали су их
Александар Хелиос (Сунце) и Клеопатра Селена (Месец). После
пораза и смрти двоје љубавника, Октавијан је поштедео њихову
децу, за разлику од несрећног Цезариона, Клеопатриног сина са
Цезаром. За ово је имао добар разлог; Цезарион је са правом
могао да претендује на престо као Цезаров наследник, чиме би
директно угрозио Августа. Тим пре, овај је могао да укаже милост
деци пораженог издајника Антонија. Не само што их је поштедео,
већ им је одредио и улоге у политици Царства. Клеопатру Селену
је удао за краља Мауританије, док је Александра Хелиоса послао
негде у Јерменију. Тако је учврстио везе са народима на рубу
Царства, који још увек нису били покорени, већ су признавани као
„пријатељи“ и „савезници“.
У римско време, под Мауританијом је подразумевана
територија данашњег централног и западног Алжира, као и цео
данашњи Мароко. Ова земља још није осетила ни благодет, ни силу
Империје, када су се њихови краљеви уплели у Југуртине ратове,
134

мењајући савезништва и гледајући сопствени
интерес. Тиме су призвали Римљане, као некада
Нумиђани својим учешћем у Пунским ратовима. За Римљане је то
још увек била непозната и дивља територија. Зато су је поклонили
свом пријатељу Јуби II, некадашњем краљу Нумидије, не би ли је
пацификовао и романизовао, пре неминовне окупације. Јуба II
је испунио очекивања. Оснивао је, по римском узору, градове, а
од пунског града Јола начинио је своју престоницу коју је назвао
Цезареја. Као и Иродова Цезареја у Јудеји и Цезареја у Кападокији,
и овде је улагивачко име требало да потврди вечну љубав вазалних
краљева према Царству. Сами Римљани никада нису назвали ни
један град овим именом.
По Јубиној смрти, Мауританијом је кратко владао његов син
Птоломеј. Пошто је погубљен по Калигулиној наредби, Мауританија
је припојена Царству и подељена на две провинције: Мауританија
Тингитана, која одговара данашњем Мароку и Мауританија
Цезарензис, која одговара данашњем Алжиру. Занимљиво је како
старе, римске поделе настављају да делују до данашњег дана.
Претварање Мауританија у провинције, показало се,
међутим, веома преурањеним. Мавари су стално дизали буне и
водили герилски рат. Најдосаднији делови Тацитових „Анала“
посвећени су јаловим покушајима Римљана да заведу ред. Упади
побуњеника из пустиње, напади на гарнизоне и градове, после
чега следе римске казнене експедиције, са успостављањем
војних пунктова све дубље и дубље у Сахари, али без видљивих
резултата. Слично су, много касније, прошли и Французи. Усамљене
легионарске тврђаве усред ничега, у романтичним филмовима,
имале су своје претече у антици. Судбина им је такође била слична;
предвидива и ни мало романтична.
Силазимо са аутопута да бисмо обишли Маузолеј. Он је
изграђен у типичном нумидијском стилу, подсећа на Медрасен
код Батне, али је већи и монументалнији. Камени украси на фасади
имају облик џиновских крстова. Отуда онај назив Хришћанкин гроб.
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Шофер, који ми је и водич у исто време, објашњава ми
да је некада могло да се уђе у гробницу и да је она
изнутра још занимљивија него споља. Нажалост, сада
је то забрањено, а улаз је запечаћен. То је учињено
зато што су у време тероризма, побуњеници од њега направили
своју базу.
„Ни данас околне шуме нису сасвим сигурне“, упозорава ме.
Чудо је како је овај маузолеј уопште опстао, с обзиром шта
се све са њим догађало. У XVI веку, алжирски паша је решио да
га уништи. Када су радници почели са рушењем, из гробнице
је излетео рој црних оса и на смрт изуједао једног њих. Паша је
обуставио радове. Два века касније, правоверни су опет покушали
да га сруше. Овога пута са безбедне раздаљине; гађали су га из
топова. Пагански гроб је и томе одолео. Свој допринос су дали и
Французи. На Маузолеју је њихова флота вежбала гађање. Упркос
свему, споменик последњим владарима Нумидије и Мауританије
и даље стоји, сведочећи о времену гашења последњих трачака
берберске слободе, пре доласка светских империја.
Мауритански краљ је за своју вечну кућу изабрао усамљено
место са кога се пружа поглед на море и на планину Шеноа,
која се плави у даљини. Ова дивља планина, позната је по јаким
земљотресима, због чега се њено име са страхом изговара. Она
је, међутим, још увек дом његовог народа. То су Шенуи, остаци
неарабизованих Бербера који су сачували свој језик. Они до данас
ходочасте на врх планине где је светилиште предисламске богиње
Лале Тафурит, која штити женску част и верност.
Настављамо пут, спуштамо се на море и стижемо до
Типазе, градића који још увек чува успомену на римско доба. Од
древног града није много остало, а и то је углавном прекривено
травом. Но, управо нежна зелена боја која прекрива степеништа и
порушене храмове, заједно са јаркоцрвеним пролећним цвећем,
даје живот каменим грађевинама. Трава је ублажила строгост
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римске архитектуре, заоблила ивице и ставила
печат носталгије и пролазности на грађевине
прављене за вечност.
Град су основали и дали му име Феничани и тада се звао
Типаса. На брежуљку изнад града налазе се остаци базилике Свете
Салсе. Она је била девојка из Типасе, хришћанка у паганском
граду. Уочи велике светковине, ушуњала се у храм змијоглавог
божанства, откинула му главу и бацила је у море. Ревност у вери јој
није давала мира, па се вратила да уништи и остатак идола. Тада
је ухваћена. Гневни мештани су је каменовали и тело јој бацили
у море. Но, таласи су га поново избацили на обалу. Хришћанска
браћа су је потајно сахранила на брегу, где је касније изграђена
црква. Тиме је отпочео зачарани круг верске нетрпељивости који
је обележио историју овог града.
У време цара Валентинијана, побунили су се Бербери против
римских власти. На челу устанка био је неки Фирм, који се из ината,
или превеликих амбиција, прогласио за цара. Устаници су заузели
Цезареју (Шершел) и Икосијум (Алжир), али Типаса, која је између
ова два града, остала је верна Риму и постала њихово упориште у
контраофанзиви која је уследила. Фирм, међутим, није побеђен
силом, већ издајом, после чега је извршио самоубиство. Устаници
су били присталице донатиста, тако да су починили велика насиља
над правоверним хришћанима. Због тога је, по гушењу устанка,
цар Валентинијан ставио донатистичку цркву ван закона и пружио
прилику православнима да на зло узврате још горим, како је то
иначе хришћански обичај према заблуделој браћи.
Тријумф Старе Цркве, међутим, није потрајао. Са запада
ће стићи Вандали на челу са краљем Хунерихом, доносећи са
собом аријевску јерес. Бискуп Типасе је протерен, а правоверни
хришћани су листом пребегли у Шпанију, преневши са собом култ
Свете Салсе, која се тамо и данас веома поштује.
Када су, много касније, стигли Арапи доносећи ислам, град
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су назвали Тефасед, што би значило „Веома Оштећен“.
Касније је обновљен, па је постао Типаза, да би га
шиитски Фатимиди поново порушили.
После шпанске реконквисте, на ове обале
стижу бројне избеглице из Андалузије, које су дале печат околини
града Алжира.
Спуштам се до мора, где је некада била лука. Пенушави таласи
жестоко ударају у оштре стене. Ветар тутњи толиком силином да
ми се чини да ћу да оглувим. Крошње дрвећа се повијају готово
под правим углом ка градским зидинама. Ма колико јак, њих
није повио овај ветар који продире до костију. Оне су заувек
деформисане упорним, дуготрајним налетима ваздушних демона,
који се овде никада не смирују.
Брзо се враћам у затишје иза градских зидина. У близини је
мали музеј са одличним римским мозаицима.
Настављамо пут ка Шершелу, што је искварени назив за
некадашњу Цезареју. Пратимо стрму обалу уз обронке планине
Шеноа, која као да је изненада изронила право из мора. Злокобни
таласи јуришају на оштре хридине, не би ли је повратили у морски
загрљај. Повремено се укаже по неко рибарско село, покисло и
шћућурено на неприступачном стењу. Када обала постане питомија,
смирују се и таласи. Тамноплаво море постаје зеленкасто и ускоро
стижемо у Шершел. Некада престоница Јубине Мауританије, а
затим римске провинције, сада је приморска варошица. Римски
споменици су раштркани и уклопљени у колонијалну архитектуру.
Тријумфална капија краси мали трг, а Јупитеров храм је претворен
у џамију.
Стигли смо баш у време молитве. Верника је толико да не
могу сви да стану у храм, а можда и не желе, јер брадати јуродиви
са хекланим капицама, грме жестоке проповеди у дворишту и ван
њега, док им следбеници у тамним бурнусима, кличу и одобравају.
Затим се, сви као један, клањају у правцу Јупитерове џамије. Из
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тешких облака почиње да се слива ледена киша,
но тамној маси верника то ни мало не омета.
Ја сам се довољно нагледао Јупитеровог храма, па сам
пожелео да посетим два музеја по којима је Шершел познат.
Нажалост, то је немогуће; петком су затворени. За утеху, таксиста
ме позива у ресторан на ручак. Тамо смо изазвали општу панику и
неверицу, јер смо упали у време молитве. Уводе нас под строгом
конспирацијом и смештају у најудаљенији сто. Затим нас, у трен
ока, ограђују картонским параванима. Усплахирено се извињавају
и кажу да ћемо бити услужени чим се особље и кувар помоле.
Осећам се веома нелагодно, што сам их узнемирио и што седим
унутар картонске кутије. Шофер је, међутим, опуштен и рекло би
се да ужива у пометњи коју смо направили. Није ни чудо, он је
Кабил, а ови подједнако презиру исламска ограничења, као што
воле демонстрацију слободног духа.
У неко доба, молитва се завршила, па су се келнери
ужурбали. Стигла је сабљарка коју смо наручили, али картоне нису
уклонили. То је, ипак, била права гозба и можда нешто најукусније
што сам икада пробао у Алжиру. На крају, шофер ми није дозволио
да платим.
„Све је плаћено“, рекао је, „Ја сам те звао и ти си мој гост!“.
Ово није било ни мало типично. Но, такав је био и мој шофер.
Он је био један од ретких таксиста у Алжиру који ме је возио по
таксиметру, а не по погодби. Зато сам га и питао да ме вози у
Типасу и Шершел. Његова цена ми се учинила превеликом, али
сам прихватио. Сада сам схватио да је он у цену све урачунао, као
да је туристичка агенција. Инсистирао сам да му се реванширам
и он је прихватио кафу. Не било коју, међутим, а свакако не у том
ресторану. Одвео ме је у најбољу кафеџиницу у Шершелу, где се
служила права арапска кафа у ракијским чашицама. Јачина јој је
била таква, да је по свему, сем по боји, на ракију и подсећала.
Кад смо напустили кафану, киша је престала и град је блистао
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у предивним бојама поподневног сунца. Прошетали
смо се Корнишом, сишли до луке, али, нажалост, није
било много времена да уживамо у лепоти. Чекао нас
је повратак у Алжир.
Милан Митровић, 61 година
Пројектант за геофизику и сеизмологију, Београд
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ВРАЋАМ СЕ, БЕЗДАНЕ, ТЕБИ
Ускоро ће бити пуних 65 година од врелог лета 1954. године и
дана мог рођења на салашу атара сомборског. Моје прво путовање
у Бездан је било коњском запрегом у посету баки и деди. Првих
тридесетак година, са краћим или дужим одсуствима, провела
сам у том месту где Дунав улази из Мађарске у Србију и уједно
чини природну границу између Србије и Хрватске. Пожелела сам
прошетати улицама мог детињства и младости. Поделићу са вама
радост и тугу успомена.
Давно сам, у „Политикином забавнику“, на питање које
место у Југославији називају „Мала Венеција“, прочитала одговор
– Бездан. Да би се ушло у Бездан, мора се прећи мост. Дрвени,
камени, метални, монументални – свеједно. Европска река Дунав,
затим мрежа од седам канала и речица Плазовић (Киђош) са
огромном количином воде, биљним и животињским светом, чине
праву водену завесу, водени пут и жиле куцавице овог предела.
Десетак процената територије Бездана чини шумски појас,
углавном листопадног дрвећа па са водотоковима чини изузетно
здрав и леп оквир овом „воденом насељу“. Налази се тачно на
половини тока реке Дунав, тачније на његовом 1425. километру од
укупно 2850 км колико тече од изворишта у Немачкој до Црног мора
у Бугарској, кроз десет земаља. Да не занемарим ни сувоземне
путеве: Бездан је удаљен и од Београда и од Будимпеште тачно
200 километара.
Бездан је старо војвођанско насеље у северозападној
Бачкој на 90 метара надморске висине, са координатама 45̊51’06”
северне географске ширине и 18̊55’30” источне географске дужине.
Спомиње се 1305. године као насеље Battyan или 1341. године
као Берчан. Насељавање је текло неорганизовано Дунавом, а
први становници су му били Пољаци, Чеси, Немци. Мађари, који
су у Панонску низију дошли крајем IX века, данас чине већинско
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становништво Бездана. Полако су на територији
безданске пустаре једни долазили, други одлазили,
неки протеривани, неки плански колонизовани од
1762. године до данашњих дана. Тако је Бездан
нанизао бисере од 25 националности и у тој разноликости блистао
богатством. По броју становника, максимум је достигао 1890
.године са 8366, а по попису из 2011.године у Бездану живи 4.623
становника. Скоро све улице у месту имају неутралне називе који
немају потребе да се мењају са променом власти: Ружина, Цветна,
Пуста, Родина, Нова, Новоградска, Гускина, Мала, Кратка, Бајска,
Источна, Каналска обала, Малта, Велика и Мала Рајна.
Чиме су се бавили ови људи? А чиме нису. Пољопривреда
је увек била основна привредна грана. Плодна равница даје
берићет. Житарице свих врста: пшеница, јечам, раж, овас,
кукуруз. Индустријско биље: шећерна репа, соја, сунцокрет,
конопља, сирак, дуван, хмељ. У мојим раним сећањима још
постоје хмељарници на трећем километру уз цесту за Сомбор,
потес Дудови. Затим биље за исхрану стоке: луцерка, грахорица,
детелина, сточни грашак. Лековито биље, камилица. Поврће:
позната паприка за најпознатији рибљи паприка на бездански
начин. Затим, воће. Винова лоза. Или обично сакупљање жаба и
пужева по барским теренима око села. Организациони облици
пољопривредне делатности одвијали су се кроз пољопривредни
комбинат, земљорадничку задругу, кооперацију и ентузијасте који
су уз помоћ пољопривреде градили сеоску инфраструктуру те тако
подизали квалитет живота у свом насељу.
Давне 1878. године, Ендре Штахуљак у Бездану оснива
расадник за дудове. Улицама Бездана за хладовину, а дуж
пољских путева као ветробрански појас, засађена је ова биљна
врста. Не знам шта се више памти: да ли лист за исхрану свилене
бубе или слатки плод претворен у ракију дудовачу. Лахор свиле
или опојна магла „дударе“? Век касније, један је закон срезао све
дудове у мојој улици, атару мог села и у мојој души. Остала су само
квалитетна дудова бурад.
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У барама, мочварама и близу канала расте
трска, па је за овај добар и јефтин изолациони
материјал направљен погон за прераду и дораду, тзв. „Трскара“.
Са носталгијом плови у мојој свести скела по затегнутој дебелој
жици преко Великог бачког канала, са сеоске на другу обалу где
је био смештен тај погон. Исто тако, за прераду конопље или
кудеље постојала је „Кудељара“. И сад постоје базени за намакање
конопље, део технолошког процеса прераде ове биљке. Што да
сирак иде из села непрерађен, одмах на крај села је изграђена
„Сиркара“. На Писти (није случајан назив Писта – одатле је
привредна авијација вршила заштиту биља) – погон за прераду
рибе у познати „Бездански рибљи паприкаш“. Млин „Слобода“
за прераду житарица. Брашно за неколико приватних пекара у
Бездану: Бало, Харјунг, Правђик, Рикерт, Хегеи… сада има и нових.
Али и за продају по целој Југославији. И за извоз. Приликом моје
посете, млин је био миран. Као да је уснуо мало дужи сан.
Велики број становника Бездана је рођен на води. Читаве
породице су живеле на шлеповима: мушкарци радили, жене
рађале, подизале децу. Лађе и лађари. Најјефтинији вид
транспорта. Пловили су европским рекама, упознавали друге
културе и обичаје. Кад брод стане, ту је Бродоградилиште „Дунав“
у Бездану за ремонт. Прошла сам крај њега, постоји у свом језгру,
али великих послова више нема.
Две штампарске радионице су након Другог светског рата
постале једно предузеће, позната Штампарија „Војводина“
Бездан. Памти наша екс-Југославија кроз мрежу пословница њене
књиге, брошуре, обрасце, регистраторе, амбалажу за стакларску
индустрију и амбалажу од валовитог картона за намештај. Пет
стотина запослених у једном тренутку и спајање са великим
комбинатом „Белишће“, знак су жеље за просперитетом, а не
деструкцијом коју је донео рат на овим просторима крајем XX
века. Штампарија је имала свој рукометни клуб, неговала је „у
здравом телу, здрав дух“, одгајала такмичаре за светска првенства
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и олимпијаде. Штампарије у том облику нема, здрав
дух живи у спорту.
Фудбалски клуб „Спорт“ и Кајакашки клуб део
су тог здравог духа. Фудбалерима су прошлог лета
изгореле трибине. Кајакаши се поносе олимпијским искуствима
и уз велику дисциплину, труд, одрицање и тренинге граде своју
спортску империју с оне стране канала, тамо где је била „Трскара“.
Трговинско предузеће „Котекс“ је у својим продајним
објектима некад имало понуду артикала домаће и стране
производње. Конфекција „Мура“ из Словеније, свилене кошуље
и женске блузе из Горњег Милановца, ципеле из Италије, школски
прибор из Немачке, намештај „Криваја“ из Завидовића, итд. Сада,
на пар продајних пунктова, Кинези нуде трећеразредне производе
примерене куповној моћи потрошача. Немам ништа против
Кинеза. Волела бих да смо сви скупа богатији.
Сећам се угоститељског предузећа „Турист“ и великог броја
њихових објеката широм Југославије. И сећам се сода-воде и
„Содаре“. Безданци и сада радије пију сода-воду него минералну. И
шприцер је са содом оригиналнији. Достава пуних сифонских боца
је иста данас као што је била некад. Разлика је у врсти превоза.
Некад шпедитер и Риђан, сад пикап и возач. Ставиш пред капију
празне боце, наиђе кочијаш па замени за пуне. Да не улазимо баш
у ситнице, новац је испод боце. Важно је да се сифони однесу у
подрум. Тако прија та, подрумски хладна, сода-вода.
А да градимо мало: „Бетон”, „Градитељ”, „Новоградња”,
„Хорват и синови”. Свеједно. Важан је градитељски дух. ЛКВ систем лаких кровова. Инжењери. Иновације.
Трикотажа „Бети” Бездан. Стотине текстилних радница
са малим платама, али се радило, плело, шило, моделирало,
продавало, облачило. БЕ-ТИ – безданска трикотажа. Изграђене
погоне из увек мале акумулације у текстилној индустрији уступили
су амбалажерима „Савременог паковања”.
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Године 1871, уметнички ткач Јанош Шмит
је из данашње Чешке у Бездан допремио
разбоје од куваног трешњевог дрвета за „жакар” ткање уз помоћ
бушених картица, претеча компјутерских носиоца информација
осмишљених још 1801. године. Напушта се ткање са предивом од
конопље и лана, а прелази на ткање од свиленог рајона. И тако
до дана данашањег, на истим тим дрвеним разбојима. Свилени
дамаст има одавно свој бренд, а досегао је ниво државничких
поклона. Споменућу само цара Хајла Селасија, а било их је много.
Биоскоп – био. Сад зврји празан.
Позориште. У, након пожара обновљеном задружном дому
или Дому културе засијала је сјајем звезда нова позоришна сала,
бина, гардеробе. У неким транзицијским путевима изгубила је
титулара, али постоји. Радујемо се представама на оба језика
друштвене средине: српском и мађарском. Само је зими мало
хладно.
Хајде да се мало лечимо. Идемо у надалеко чувену лековиту
јодну бању, смештену у центру Бездана. Модеран је то бањски
комплекс капацитета за годишњи смештај 1.500 стационарних
и 1.200 амбулантних болесника. Минерална вода припада
категорији алкалних натријум хидрокарбоналних вода богатих
јодом, температуре од 26 до 37 степени Целзијуса.
Други вид лечења за Безданце је опуштање уз обале Дунава
и оних споменутих седам канала. Пецање рибе, купање, одмор
и уживање у пријатном амбијенту викенд насеља Корлатош,
Шебешфок, Барачка, Кенђија, уз неизоставно кување рибље
чорбе или паприкаша даје дубоки унутрашњи мир и снагу. Чарде,
својеврсни угоститељски објекти везани за ово географско подручје
као да лебде између неба и воде. Чаробно!
Заветна црква из прве половине XVIII века, Капела Свете
тројице најстарији је сачувани сакрални објекат у Војводини који
је саградио сам народ. Подигнута је на тадашњем гробљу, у знак
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завета у време великог помора оваца. Обновљена је
осамдесетих година XX века.
Католичка црква, посвећена Апостолима
Шимуну и Јуди Тадеју, саграђена је 1846. године у
романском стилу, троброда је, са торњем висине 38 метара. У њој се
налазе оргуље велике културне и историјске вредности саграђене
у радионици Јожефа Ангстера у Бечу 1903.године. Двомануалне
су, са двадесет два регистра. Служба у цркви је двојезична: на
хрватском и мађарском.
Демографска померања крајем прошлог века донела су
промене и у духовном смислу. Повећан број верника православне
вероисповести довео је до почетка вишегенерацијске
задужбинарске градње православног храма названог Лазарица, а
посвећеног Кнезу Лазару и косовским мученицима.
Ови објекти су сведоци времена и печати људске душе.
Егзистирају на простору Бездана у својој мултиконфесионалности,
мултикултуралности и мултиетичности. Радују ме и духовно
обогаћују.
Из историје, желим споменути „шлајз” или преводницу на
Дунаву, завршену 1856. године као први објекат у Европи где је
примењено подводно бетонирање. И још нешто: када је 1876.
године Дунав пробио насип код Баје, а вода стигла до моста на
Шебешгфоку код Бездана, споменути инжењер Ендре Штахуљак је
кружним насипом обранио уставу и тако спасао од поплаве целу
северозападну Бачку. Одликован је за овај подухват. Расадник
дудова нико није спомињао.
Школа и ђаци. Пројектована за десет разреда. Ради за
осам. У њој је и предшколска установа. Али, деце је све мање.
Пад наталитета и природна миграција. Тужно. А замислите, 1910.
године, у Бездану, су отворена три нова забавишта. Чудан је тај
точак историје. Врти уназад.
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Шта све нисам споменула: Шумско
газдинставо са седиштем у Бачком Моноштору,
објекте водопривреде, црпне станице, амбуланту, апотеку,
неколико банака, фотографа, библиотеку, продавницу „Борово”
обуће и конфекције „Борац” из Травника, продавницу мобилних
телефона, сластичарне, салоне лепоте, ткача, кројача, ковача,
колара, тапетара, столара, пилане, каменоресца, електричара,
водоинсталатера, мајстора за оправку ТВ пријемника, стаклоресца,
гвожђару, узгајалиште нутрија, цртаче шема за гоблене, велепродају
и алкохолних и безалкохолних пића и радионицу за крпљење
свилених чарапа. Скоро свега од набројаног – једноставно нема.
Проверите ви: Можда сам ја ово писала о градићу Пејтону
из познате америчке серије, а не о Бездану. Знам да нисам
поменула манифестације, ни Панонски пут мира, Камп Бездан
или Тројни сусрету Србије, Хрватске и Мађарске. Добро знам да
хоћу. И због Бездана и због мојих Безданаца. Имају потенцијал за
просперитетан и модеран живот. Знам да их је пуно широм света
из економске нужности. У мислима и сликама су у свом родном
месту. То је питање историјског тренутка. Посредно, доносе
напредак у Бездан. Разваљују ону чахуру свилене бубе.
Одавно се већ не крпе свилене чарапе.
Милица Маринковић, 65
економиста, Сомбор
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ЊУЈОРК ЗА ЈЕДНУ ОСОБУ
Путовала сам јако много целог живота, али
никад сама, па још на другу страну света. Ишла сам увек пословно,
као преводилац, где је неко други о свему бринуо, а моје је било
само да преводим што боље. Приватно сам путовала као туриста,
у друштву, преко неке агенције где је опет водич о свему водио
рачуна. Била сам двапут у Америци, али сад први пут идем у
Њујорк, сама, по задатку, да представљам старије становништво
на скупу Отворене групе за старење при Уједињеним нацијама.
Имам 73 године, познајем проблематику и говорим енглески, те ме
Црвени крст Србије на позив организације Help Age International,
са којом сарађује по овом питању, упућује да говорим на тему
„Дискриминација и насиље према старијима“. Поносна сам што
сам једна од три жене са планете изабрана за ову мисију, схватам
колико је Црвени крст Србије цењен у свету, али мој страх је толики
да не мислим ни на говор ни да ћу имати прилику да загризем
„Велику јабуку“.
Умирују ме и испраћају људи из Црвеног крста речима
да не бринем јер су ми обезбедили помоћ Air Serbia. То се
зове „асистенција“. То значи да сам на тле Америке ступила у
инвалидским колицима! За све постоји први пут. А и зашто да не, у
овим годинама... Врло елегантан и ефикасан начин да прођете све
формалности на аеродрому „Кенеди“.
Излазим из таксија испред хотела и мислим: Кањон колорадо
на Менхетну! У непосредној близини зграде Уједињених нација,
стојим на плочнику главе скроз забачене уназад у узалудном
покушају да видим небо, као да сам на дну уског, дубоког кланца
кањона. Окомите литице високих зградурина делују застрашујуће,
а још пада киша из оловног неба.
Али ујутро је грануло сунце, фасаде су бљеснуле, јесте
Менхетн пословни центар али нема гужве, пословно обучени
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људи и жене ходају брзо на следећи састанак,
у рукама обавезно телефон, кафа или сендвич,
можда лаптоп преко рамена. Људи не стоје доконо, не хватају
зјала или гледају излоге. Овде се ради. Изненађује ме - поред
импозантних пословних зграда, сачуване су и старинске, можда
с почетка 20. века, и ту су смештени занати. Берберница, кројачке
поправке, обућар. Онолики челик, стакло, бетон се некако огледају
међусобно те се та шљаштећа сценографија некако удвостручује...
А онда паркирани бицикли на ивици тротоара, дрво уоквирено са
нешто земље где лепо цвета „лепи Јова“... Занимљиво, контрастно,
у сваком погледу. Кад сам избила на Ист Ривер, иза зграде УН,
заборавила сам где сам. Огроман простор, сунцем окупан, разни
бродићи, импозантни мостови. Тај дан је био 4. јули, дан великог
националног славља, чувеног ватромета на који су Американци
тако поносни, а туристи долазе из свих крајева земље, па чак
и из Европе. Целог дана је полиција одржавала ред да се људи
сместе на положајима одакле ће, безбедно, најбоље моћи да
прате најчувенији ватромет који се испаљује баш ту, са реке, у то
слободно пространство уз невиђен спектакл. Било је то стварно
нешто величанствено, а колико је коштало...? Но, играчке су увек
скупе, а Американци су велика деца.
Тог свечарског дана ме је моја „домаћица“ повела да видим
знаменитости до којих је могло пешке да се дође: Grand Central
Station, станица која је дивно архитектонско решење, пространо,
чисто, светлих боја и са продавницама звучних имена, Рокфелер
центар са прелепoм скулптурoм, увек бучан прометан Time Square,
где живот увек најјаче пулсира и одакле иду градске аутобуске
туристичке туре са отвореним кровом. Усред тог стакло-металпластика декора смештена је барокна црква, као пресликана из,
рецимо, Беча, која би могла да изгледа лепо, кад би се посматрала
изоловано, али је то немогуће. Улазила сам унутра, има све што
треба, али - није то то.
Међутим, оно што стварно вреди и што је прави драгуљ
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Њујорка, јесте Централ парк – оаза зеленила и мира
усред вреве мегалополиса, где људи проводе дан у
природи, на трави једу, пију (ту су ручни фрижидери),
играју се са децом и кућним љубимцима. Пуно воде,
биљака, цвећа, веверица и разних птица, физичке активности,
вожње кочијама, забављачи... Заборављаш да си усред Њујорка,
иако понекад изнад крошања провирује врх неког облакодера.
Њујорчани су врло срдачни, љубазни, предусретљиви. Хотел
звучног имена делује скромно, али практично. На рецепцији
добијаш сваку помоћ или информацију, мени су чак позвали
хотелског мајстора да ми поправи наочаре. У малом холу велики
балон са хладном водом и лимуном и стаклено звоно испод којег
су домаћи колачи. Да се окрепите кад стигнете. Ту су три врсте
кафе, чај, топла чоколада. Све бесплатно током целог дана. У
сутерену теретана и компјутерска соба. Све што може да затреба
једној практичној пословној особи. У соби имате WI-FI, апарат за
кафу, а у ходнику је ледомат.
Поменух да се овде ради, рад се цени и плаћа. Моја прва
авантура у Њујорку се дешава управо у овом хотелу, чим сам стигла.
Моја „домаћица“, Џема из Help Age International-а ме је дочекала
на рецепцији и селе смо да поразговарамо, нешто поједемо и
направимо план рада за сутра. Била сам преуморна од дугог пута,
плус jet lag али је стрес попуштао у удобним фотељама.
Пришла нам је насмејана госпођа са молбом да нас пита за
утиске о хотелу и ресторану. Зашто да не? Ионако се упознајемо
и ширимо видике. Џема је Аустралијанка која ради у Лондону и
дошла је овде да ме дочека. Госпођа поставља питања, касетофон
ради, њена другарица укуцава нешто на лаптопу и кад смо
завршиле са утисцима, добисмо широке осмехе уз захвалност
јер је управо комплетиран извештај о познатим хотелима и
ресторанима. То је њен посао. Уз руковање и поздрав Џема и ја
добисмо по 50 долара за уложен допринос њеном извештају. Не
знам да ли смо се више смејале или чудиле! Ово је личило на
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оне чувене приче о неисцрпним могућностима
да се обогатиш брзо и лако у чудесној далекој
Америци, куда је толико њих пошло следећи свој сан, филм, бајку,
са једним доларом у џепу... Сваки филм је мени деловао као бајка,
али пошто је ово био доказ да чуда не бирају места ни време да се
појаве, односно, жив сам сведок, ја послах својој деци интригантну
поруку: „Ја зарадих прве паре у Америци!“ Нисам помислила на
скривену камеру, сувише је озбиљно место. Уз то, било ми је јасно
да је ово начин рада у Америци (чуди ме само што није искочио
неки порезник иза палме).
Наравно да је овај боравак прилика да упознам људе из целог
света и чујем разне приче. Као да сам била у Јапану, где има много
стогодишњака и где су честа убиства и самоубиства дементних
парова. Или у Израелу, где су домови за старе права оаза мира,
заједничке среће и бриге. Велико је искуство нас старијих и лепо је
кад имате коме да га пренесете.
Ево још једног мог искуства из Њујорка. На Менхетну тешко
да можете да шопингујете на наш начин и са нашим финансијама.
Има нешто мало ексклузивних радњи, а још мање оних које би
биле доступне нама. Али оно што ми се посебно допало је да кад
излазите из радње и кажете „Довиђења“, они често узврате уз
додатак „Чувајте се“ или „Уживајте у овом дану“. То ми је некако
лепо падало на срце јер сам била потпуно сама, уплашена од свега
апсолутно, а стекла сам утисак да ме је тај град примио некако
срдачно, као у загрљај, ништа ми се ружно није десило, иако нисам
знала да активирам Viber, ни да пустам туш у купатилу, нека рука је
била ту за мене.
Жао ми је што сам видела само делић најзанимљивијег
града на свету. Знам ја и за Кип слободе, Метрополитен,
Бродвејске мјузикле итд. Али човек никад не може све да види,
обухвати и доживи. Моја мисија је била успешно обављена, сви
су ми честитали, срећно сам се вратила, зар то није једно дивно
путовање?
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А што се тиче питања: шта сам видела? За овако
велики град и кратко време то ме подсећа на ону
причу или виц кад слепи описују како изгледа слон,
па онај који је ухватио сурлу каже да слон изгледа
као змија... Тако је то са путовањима, а нарочито је доживљај
другачији кад си сам. Али, тако је и са другим искуствима. Треба
наћи нешто што оставља утисак, макар била и сурла.
Мирослава Матић, 73 године,
Проф. енглеског језика и преводилац,
„Кутак за квалитетније старење“, Црвени крст Крагујевац
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КАМЕН
Дошло време годишњих одмора. Лето само што није почело,
али супруга Милена и ja последњих година тако и идемо - почетком
јуна. После хемотерапија, санирао сам метастазу карцинома
простате на костима и, уз исцрпне савете лекара, могли смо да
кренемо. Ja сам инсистирао да идемо тамо где се најбоље осећам,
такорећи „као код своје куће“ - значи у Кала Неру, a Милена je то
прихватила.
По савету лекара, морао сам да водим рачуна и да се што
мање излажем сунчевим зрацима, a то je подразумевало да носим
и капу, качкет или нешто слично, што ми није био обичај. Син Љуба
je предложио сламнати шешир, ja прихватих, и одох да га купим.
Где? Наравно, код Кинеза. Кинеска радња мала, таква и Кинескиња
која исто толико и говори српски. Показа ми две врсте сламнатих
шешира, оба типа „дивљи запад“. Одлучих се за један уз питање:
„Има ли огледало?“. Кад донесе огледало, ставих шешир на главу, a
тог момента започе њен смех, боље рећи кикот, тако да није могла
ни да придржи огледало a ни да се заустави. Цена и величина су
ми одговарали, брзо платих и напустих радњу.
Долазим кући, шешир сам оставио у ходнику, a у стану супруга
Милена и кћи Милица. Свечано објавих да сам купио шешир, a њих
две углас: „Да видимо!“. Показах шешир и сложише се да je леп, ал
сад долази оно главно: „Стави га на главу!“. И понови се кинеска
радња, смех до суза, a мени постаде јасно да од тог шешира нема
ништа и да га овог лета нећу носити. Ипак, понео сам га са собом
да умирим Нену јер je она највише бринула о мом здрављу.
Док су моји другови скупљали марке, значке, пепељаре
и друге ситнице, ja сам скупљао звона, a касније и камење.
Ha Тасосу сам у време досаде, скупио толико разноврсних и
разнобојних каменчића да сам no повратку у Београд направио два
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„камењаријума“. Размишљам да, ако има акваријума,
зашто не би било и камењаријума? Име сам измислио
али ко год их je видео, сложио се да су лепи.
Ово о мом хобију било je неопходно да би
описао шта се десило у Кала Нери тог лета. Чим смо допутовали
и сместили се у нашу стару собу, срце ми je заиграло када сам
на зидићу прекопута улазних врата приметио десетак каменова
извучених из мора. Један ми je одмах привукао пажњу и
заинтересовао ме. Камен je са једне стране био пун рупица налик
пчелињем саћу, с тим што су рупице биле црне, a остатак камена
сив и тежио je око два килограма. Неколико дана сам га меркао,
a онда, немајући куд, прешао на преговоре са газдом Антонијем.
Прво сам тражио да ми га поклони, али авај, није хтео ни да чује
уз образложење:
„Знас, Нино, тамо на периферији где je камењар ти рони и
нађе камен, али има много језева и боду!“
Где овако болестан да роним, то ми није никако одговарало,
те наставих преговоре и сутрадан извукох кеца из рукава!
„Антонио, ja теби шешир - нов, a ти мени камен!“
И опет није пристао...
Сутрадан ујутру, долази Антонио и каже: „Може!“. Објасни
ми да његова жена Рула има сваке године богату гошћу из Америке,
која носи сличан шешир, a овај ће носити Рула.
Да се не предомисли, брзо му дадох шешир, узех камен, и
одмах га спаковах у гепек кола.
Враћајући се на крају одмора за Београд, возим и размишљам
како сам направио добар посао. Овај камен ће имати добро
место, на старом креденцу, уз остало камење и звона. A онда око
Ниша променим мишљење. Схватим да je Антонио добио овом
разменом. Како? Камен ће вечно бити у мојој колекцији и биће
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Антонијев камен. A шешир ће однети ветар или
ће неко сести на њега и већ за пар година нико
неће ни знати да je био мој.
Када сам мислио да je ова прича завршена, испричам je
познатом (бар у нашем окружењу) професору господину Гиби,
a он ме наговори да причу проширим и тематски на: Употребу
камена код Срба. Из његовог искуства, на ову тему je нека девојка
покушала да магистрира, али joj то није успело. Мени магистарски
рад не треба, пa ово je само прича која нагони на размишљање.
Ако сам у даљем тексту нешто испустио, ви додајте:
1. Ha првом месту бих ставио воденички камен јер je некада,
кроз историју, Србија била пуна воденица. To брашно
je имало посебан укус јер није било спржено као код
индустријских млинова услед велике брзине окретања, a
од истог се прави најбоља проја и качамак.
2. Следећи je камен за купус који je сезонски, али се исти
чува годинама и преноси са колена на колено.
3. У сточарским крајевима, нарочито у појатама,
употребљавао се посебан тзв. белутак за кување млека.
Млеко се намузе у дрвену посуду, a за то време се белутак
усија у жару ватре. Тако усијан се машицама спусти у
хладно млеко и за два-три минута, млеко je кувано. Ово
je било важно за производњу дуготрајних белих сирева,
јер су се исти правили од куваног млека.
4. Камен-међаш за обележавање поседа-парцела, који je
код Срба био узрок многих судских спорова, a и данас je.
5. Камен-темељац употребљавао се за темеље бољих
кућа, a данас je модификован (бетон) и популаран код
политичара за почетак радова на неком новом објекту.
6. Камен за калдрму представљао je почетак изградње
путева у урбаним насељима, a и дан-данас је остао у
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забаченим крајевима.
7. Камен за бацање са рамена je био прва
теретана код Срба и популаран при разним
прославама и окупљањима сеоског
становништва - као друштвена игра.
8. Камени аван се користио за уситњавање зрна и сувог
лековитог биља.
9. Брусни камен за оштрење косе при кошењу траве или
жита.
10.Камен-тоцило за оштрење ножева, a не тако давно, то je
било и занимање - оштрач ножева и маказа.
11.Кремен-камен за паљење ватре уз помоћ суве труд
печурке и кресива. Настао много времена пре шибице, a
и данас се може наћи у неким упаљачима.
Поред горе набројаних каменова код Срба, скромно смем
да констатујем да je у многим источњачким културама округло
камење у просторији у којој се борави, одвлачило негативну
енергију, у шта и сам верујем.
Нинослав Михајловић, 72 године
Текстилни инжењер у пензији, Београд
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ДВА ДАНА У ЗАВИЧАЈУ
Навијам сат за три сата ујутру и поред тога што знам да ћу
устати пре него што буде звонио. Увек слабо спавам пред пут.
У три и тридесет сам испред зграде. Убрзо стиже Бане, млади
професор који свакога дана вози своје колеге за Грачаницу. Неки
од њих свакога дана путују, а други зависно од распореда. Релација
Ниш-Приштина дуга је сто двадесет пет километара и вожња траје
око три сата у оптималним околностима. Тако је и данас. Остављамо
Марију испред школе у Грачаници у пола седам. Још је мрак, а
сви прозори на школи су осветљени. У школско двориште, улазе
средњошколци Медицинске, Грађевинско- саобраћајне и Средње
музичке школе. Све средње школе су из Приштине „избегле“
у основне школе у Грачаници и Лапљем селу. где су смештене
Гимназија и Средња економска школа. У подне, у другој смени,
средњошколце ће заменити малишани нижих разреда основне
школе „Краљ Милутин“, школе домаћина. У трећу смену долазе
ученици виших разреда основне школе.
У десет сати, доћи ћу поново на литерарни час, заправо на
промоцију зборника ученичких радова „Необично плаво“. До тада,
време ћу провести у Манастиру, на литургији. Испуњена, радосна,
као друга ја, излазим у свет, у дан. Провејава снег, сусрећем
колеге, пријатеље, кума, све као некада када сам пролазила
улицама Приштине. Застајкивала сам стално да разговарам са
пријатељима, познаницима или школским друговима које сам
сретала. Мојој деци је било досадно па су често предлагали да
идемо споредним путем. Сада знам да ћу стићи на време јер је све
тако близу. Улазимо у учионицу - Ратко, организатор и нека врста
домаћина, Живојин, Жарко и ја као гости-песници, а учионица пуна
професора и ђака. Читамо наизменично своје песме и текстове
ученици и ми, онако како нас Марија најављује. Причамо о светом
Сави, о минулим временима. Један ученик је ово време назвао
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проклетом авлијом. Нисмо могли да га убедимо да
није тако. А није. Живот је леп. Поред Грачанице још
лепши, одговорнији, заштићенији. Можда је баш
зато живот овде и тежи. Није свеједно из њихове
перспективе. Фотографисали смо се на крају и све су фотографије
већ на Фејсбуку. Прваци су нестрпљиво жаморили пред вратима и
чекали да напустимо учионицу.
Волим ову светосавску недељу у Грачаници. Сутра ће бити
приредбе. Свака од ових школа припрема посебан програм. Свих
десет година како сам се вратила у Грачаницу, надокнађивала
сам ону празнину мога школовања. Тада је увек био распуст до
шестог фебруара. Неко је знао а многи и нису знали који празник
прескачемо у познању и прослављању. Сада сам се радовала јер
је у мени клијало једно зрно из детињства. Сећање на деду и бабу
који су ме водили у цркву на овај дан. И прође успаван живот све
до повратка у завичај и спознаје.
Мој други разлог овог путовања је хуманитарне природе.
По благослову добротвора, треба да посетим једну породицу
у Лепосавићу. Тај градић на северу Космета није ни близу, а ни
сувише далеко, али није ми једноставно да обавим задатак. Света
из Црвеног крста, дошао је по мене и путујемо. Прво до Косовске
Митровице да купимо бицикл. Негде иза Вучитрна зауставља нас
полиција, радар, казна. За незнатно прекорачење брзине. Педесет
километара на сат је требало да вози. Сасвим смирен узима
опомену од полицајца и не прихвата да ја платим казну.
У робној кући у јужном делу Митровице налазимо један
велики бицикл и купујемо га. Млади Албанци продавци говоре
на албанском. Ми говоримо српски. Разумемо се. Они су продали,
ми смо купили. Сви задовољни.
Петар има четрнаест година и сваки дан одлази у амбуланту
да му мере притисак. Пожелео је да има бицикл како би лакше
стизао до амбуланте. Прочитала сам дирљив чланак у новинама
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и упамтила само то - бицикл. Када је стигао
новац из Скандинавије, требало је реализовати.
Радојица из Црвеног крста „Лепосавић“ свесрдно ми помаже у
детаљима око потреба породице и око организације пута. Он нас
чека у својој канцеларији. Прича како је у току акција добровољног
давања крви и да имају четрдесет давалаца. Примерена бројка за
мало место. Ова канцеларија у својој надлежности има двадесет
седам подкопаоничких села, рећи ће ми касније Света. Радојица
нас води у магацин где за остатак новца купујемо доста хране и
нешто средстава за хигијену. Питам га да ли је обавестио породицу.
Он каже да је лепше да их изненадимо. Сада је хладно, нема где
да иду, сигурно су код куће.
Возимо се узбрдицом, улица није широка а куће све некако
једнаке, двоспратне, окречене, лепе - дворишта сређена. И,
одједном, стајемо испред куће која као трн међу цвећем штрчи
међу оним зградицама. Гола цигла, раван кров, без дворишта.
Са улице блатњав приступ до куће решава једна неравна летва и
половина дебла које се љуља у блату тако да без нечије помоћи
не смем да станем на њега. Радојица снажно куца и после неког
времена излази отац, и син Спиридон, брат близанац болесног
Петра. Кажу да су Пера и годину дана млађи Сретко са мајком у
Дому здравља јер Пера има инхалације. Радостан, дечак преузима
бицикл и уз помоћ мојих сапутника уносе храну у кућу. Улазим да
потврдим тескобу живљења. У једној соби је више магацин него
животни простор. Много половне одеће. У другој соби, бројим
три новија кауча и ту они сви спавају, како рекоше. Мучан утисак
ублажава топлина заложеног шпорета. Ваљда ће имати дрва до
краја зиме, размишљам. Спиридон прича и пита, осмехнут је и
радостан. Каже да црта лепо и да му је свештеник узео цртеже да
пошаље на конкурс. Сва три дечака похађају специјалну школу.
Полазимо до Дома здравља да сретнемо остали део
породице. Они су некако збуњени. Ништа не питају. Задовољна
сам што је ова пошиљка стигла у праве руке и некако сетна пред
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спознајом како људи живе. Читав дан, па и сада,
смењују ми се слике болести и немоћи, немаштине и
незнања. Квадратни склоп цигала – кућа - такорећи
на улици, у блату. И
распричани, насмејани
Спиридон. Дебела стакла наочара његовог оца. Збуњена мајка,
ћутљива браћа. Много половне гардеробе коју само слажу, рекла
бих. Нов електрични шпорет који као да није употребљен. Иконе
по висећим елементима без вратница у кухињи. Две поломљене
столице испред куће уз једну страну и жута канта за смеће уз другу
страну зида а у средини улазна врата. Крај канте, прислоњен нови
бицикл. И онај полубалван који вири из блата и љуљушка се кад
неко згази на њега.
Враћамо се Света и ја према Косовској Митровици. Путем, на
стубовима мале заставе Србије. У даљини, бајковити предели села
под белим покривачем. Успевам да фотографишем билборде са
натписима „Спасибо“ (и Путиновом сликом) и „Ми браћа- Снами
Бог“, на руском, наравно. У Митровици, стајемо испред зградекуће Црвеног крста где неизоставно правим фотографију бисте
доктора Боре Морачића.
Један од најугледнијих хирурга у Приштини, имао је бурну
биографију у Другом светском рату и након њега. Тако велики а
толико једноставан. Приступачан свима и доступан у свако време.
Извршио је преко пет хиљада и шест стотина операција, читав
један град - о томе ми је причао негде 1994. године. Извео је
генерације и генерације студената. Оснивач је Светског удружења
хирурга гастроенеролога. Виртуоз са скалпером, али и на виолини.
Доктор Бора је и деветој деценији био активан. До краја посвећен
добротољубљу и човекољубљу кроз рад у Црвеном крсту.
Пролазимо кроз Бошњачку махалу и ту нас нанизане црвеноцрне заставице које лепршају под небом, подсећају да улазимо
у јужни део Митровице. Питам да ли је изводљиво да одемо до
цркве посвећене Светом Сави, добијам одговор да то није мудро у
овом тренутку. Настављамо пут. Возимо се полако уз живо сећање
160

на гимназијски период живота, школске другове,
заједничке пријатеље из Приштине и широку
лепезу њиховог расејања. Он је ту, у свом селу. Ништа није продао,
каже, ништа нигде није купио. Живо се сећа бабе и деде. Прија ми
тај разговор ушушкане прошлости. То нико не може да нам отме.
То што је у нама и што једни другима дарујемо посвећујући време
једни другима. Јер време је оно што је најскупље, оно чега најмање
имамо. Чак и за своје најближе. А овај човек је своје време данас
поклонио мени.
Сутрадан, тражим могућност да се из Лапљег села пребацим
до Грачанице. Хладно је, мирише на снег и не бих да чекам да
ме неко препозна и заустави ауто како би ме повезао. То иначе
практикујем када је лепо време. Гледам у плаветнило неба и
облаке, ослушкујем цвркут птица, уживам у мирисима трава и не
журим.
Сада улазим у трговински простор својих пријатељица да
сачекам извесну могућност да стигнем у Грачаницу, али без журбе.
Стиже врућа ракија. Ја не бих хтела, али мора мало ради загревања
тела. А онда, уз здравицу, пописмо то мало - преко руке. То је стари
косовски обичај, остао још из турског времена. Србима је било
забрањено да славе славу, да иду у цркве, да се крсте. Пошаље
бег свог заптију (слугу) код једног домаћина да види поштују ли
каури та правила. Сутрадан, дође заптија и реферише „Послушни
су Срби, светли беже, све је како си наредио“. „Па добро, како онда
славе Славу?“ пита бег.
„Трпеза је скромна, мало једу али поприлично пију. Па онда,
онај горе наздрави оном прекопута. Онда онај десно наздрави
ономе лево. Попију ракију преко руке, куцну се чашама и пољубе
три пута...“ Разбесни се тада бег: „ И теби то није ништа!? Па кад
је онај горе наздравио оном доле, а онај десно оном преко пута,
изобразили су крст. Када су се куцнули чашама имитирали су звона,
а пољубивши се три пута опет су поштовали њихово тројство!“ Али
знао је да против обичаја у домовима не може ништа, и то је тако
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остало. Све до данашњих дана. Ако сте поштован гост
у кући Косоваца, многи ће вам прићи да наздраве и
тиме укажу поштовање. Држите се!
Ја сам изгурала некако ову чашицу вруће
ракије. Кроз Грачаницу сам поново сусретала драге особе, отишла
у једну блиц болничку посету, у пошти подигла мамину пензију и
попила пола шољице кафе код драгих пријатеља. Имала сам пола
сата времена до почетка Светосавске академије у Дому културе.
Ушла сам у салу у тренутку када је хор ученика Музичке школе
запевао Химну Светом Сави. Та свечаност испунила ме је сасвим.
Кратко сам чекала аутобус за Ниш. Нисам осећала зиму и лагану
вејавицу која је прекривала Грачаницу. У току пута перипетије.
Саобраћајна инспекција проверава документацију. Када су нам по
трећи пут вратили личне карте, моје нема. Возач поново силази
до полицајаца, а најзад је проналази неко од путника. Залепиле су
се јер су биле влажне од снега. Спуштамо се полако кривудавим
путем након скретања за Куршумлију, мислимо како су задржавања
завршена. Одједном наилазимо на застој. Већ је мрак. Светле само
ротације на полицијским аутомобилима који блокирају пролаз са
обе стране. Возач се враћа и каже: „Проклизали му точкови слетео
је према реци. Нико није повређен. Извлаче аутомобил, задржало
га је грање, срећа није упао у реку.“ „Хвала Богу“ чује са са неколико
страна. Брзо куцам поруку својим пријатељима професорима који
су пошли за Ниш нешто пре аутобуса. Прошли су ово место, хвала
Богу, одахнула сам и ја.
Снег нас прати целим путем, али топло је у аутобусу, па је и
то благодат. Памтим путовања када грејање није радило, када су
се врата комбија којим путујемо ледила, па су путници прескакали
седишта и излазили кроз задња, пртљажна врата. Боже, какве све
зиме памтим и дуга ледена путовања. Стижем у Ниш, расквашен
снег још се није заледио. Радујем се што сам побегла клизавици
и мразу. Греје ме помисао на Грачаницу, на три дечака из
Лепосавића, молитва Светог Саве. И греје ме топлина мога дома.
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После двадесет година у избеглиштву, први пут
то записујем.
Радмила Тодић- Вулићевић, 64 године
Дипл. економиста, Ниш
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ДЕВОЈАЧКА СОБА
Не бих вам знао рећи ко је први казао узречицу
и којим поводом: „Што јужније то тужније...“. Одувек је она у мени
чинила подвојена осећања, од сагласја до побуне. Живот ме је
уверио да југ Србије у истину јесте пустошан и тужан, особито у
овом веку. Али са друге стране, кад сте рођени у Топлици, када
у вама живо пулсирају успомене детињства, када се зaгледате у
прошлост, у дичну историју, у свеколику јединствену њену лепоту,
не преостаје ништа друго него да тужно уступи месту, радости,
поносу, дивљењу, јуначког краја и завичаја. Када год мислим
о завичају, ја зборим не само о Топлици него о васцелом југу и
југоистоку Србије. На југу и југоистоку Србије, станују незнане тајне
и лепоте. То је дика и понос Србије. Можете спорити моје осећање,
али ми га не можете узети. Можда је за вас ваш север или запад,
лепши и дражи, али југ је југ и исток са зором и рађањем сунца
вазда непоновљив. Ако и даље сумњичаво вртите главом остаје
ми да вас позовем на једно ваше путовање лично, или кроз моју
путописну причу са југоистока Србије. Да ли сте радознали да
завирите у Девојачку собу?
Када већ споменух путовање и путопис, рећи ћу да
страст путовања и записи утисака не живе у сваком подједнако
страствено и искрено, као у мени песнику вечитом дечаку, сањару
и писару врлом бележнику. Знам, има толико људи који путују
и причају о својим путовањима. Толики жуде и путују далеким
светом и земљама, а никада не пропутују свој ближњи родни
свет, своју земљу. Нећемо спорити лепоте и крајеве света којима
хрлите, али они вам никада не могу бити блиски као родни
завичај. Пролазно дивљење није исто, што и драж носталгичне
споне која плени душу и срце, кад закорачите на родно тло. Какве
ли су тајне и лепоте ту око вас у вашем крају и завичају а ви их
нисте видели или ишта о њима чули?
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Опростите, ја се већ распричао, онако
изокола, студијски, а управо хтео бих да вас
поведем на путовање до Лазаревих лепота и топонима који носе
његово име. Можда би путопис могао да се утроји или учетвори, ако
хоћете до Лазаревог царског престоног града, или до Лазареве реке
и знаменитог јединственог Лазаревог кањона. О Лазаревом граду,
верујем да по нешто знате и да сте чули или читали, али мислим да о
Лазаревој реци, Лазаревом кањону, и напокон о Лазаревој пећини,
о Девојачкој соби, можда слушате, или читате по први пут.
Пред нама је врели августовски дан. Зато путујемо раном
зором на црквени сабор у Злот. Мој старији син је службовао у
Зајечарском и Борском округу, па и у Злоту. Позван је да буде драги
говорник на сабору. И тако скупа идемо у госте Злоту, он снајка
и ја. Путовање је право уживање. Смењују се села, брежуљци,
живописни крајолици и вијугави пут. На асфалту већ цакли сунце.
Пријатна духовна музика са радио апарата у колима и наше добро
расположење, чине да нам надолазећа врућина уопште не смета.
Мени се учинило да смо за краће време него уобичајено већ
били на одредишту. Домаћи и гости са свих страна југоистока Србије
већ су се прикупљали испред лепог молитвеног дома. Атмосфера
је врло свечана. Расположење титра на сваком лицу. Грле се стари
знанци. Ћаскање и пребирање по недавним успоменама је живо.
Ускоро креће и саборска прослава. Хришћанске химне, поздрави,
дија - слике на великом платну, приче из даље и ближе прошлости,
песме и рецитације смењују се заредом. И након тога, бива беседа
главног госта говорника, надахнута и величанствена. Скуп се
претворио у уво.
Просто речено, свечано тече сабор и дан за памћење.
Касније је следовао заједнички ручак у порти цркве и под шатором.
Оморине као да нема. Победила ју је сама величанствена свечаност,
гостољубље, братски и сестрински дух заједништва. Сви желе
да дан што дуже траје. И потрајао је заиста дуго, јер се саборска
свечаност наставила заједничким излетом.
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Морам рећи да сам први пут у животу био на
јединственом излету, крај Лазареве реке, за коју
никада нисам чуо, да сам по први пут видео Лазареву
пећину и Лазарев кањон. И први пут слушао причу о
Девојачкој соби. Данас, када пребирам успомене и покушавам да
испричам личну путописну причу прибојавам се да ли ћу уопште
моћи да препричам и опишем те лепоте југоистока Србије. Слабе
су речи да вам дочарају што су моје очи виделе и што је мојој души
било подарено од красота ових излетишта. Рећи ћу вам искрено:
„Дођите сами и уверите се. И вас чека Девојачка соба. Док не
дођете, ево мало мотивационог описа.“
У улазном холу Лазареве пећине, иза велике зелене решеткасте
капије, сачекује нас водич. Млађи човек, уредно углађен, смиреног
духа, стрпљиво причекује да се формира омања група за путовање
кроз пећину. Насупрот августовској јари испред пећине у улазном
холу је прилично хладно. Посетиоци се заогрћу дуксевима, јакнама,
ћебадима. Чине то они који су већ имали искуства у посети пећини.
Ја сам голорук, па позајмљујем дукс од једне старије госпође која
одустаје од посете пећини, будући да су изграђене стазе кроз
ходнике пећине мокре и клизаве а њене ноге несигурне. Захвало
сам се на њеној услузи и љубазности. Потом стајем тик уз водича да
боље чујем уводну причу о Лазаревој пећини.
У групи посетилаца пећине са нама је и пар странаца.
Водич зато прича причу на енглеском, и понавља и на српском.
Претворили смо се у уво да чујемо сваку реч и да што више
запамтимо битних појединости о пећини. Будући да памћење
у овим годинама није најсигурније, ја у бележници записујем,
полускраћено, појединости из његове приче. Ови записи видим
колико су важни данас када ја скромно покушавам да препричам
причу о Лазаревој пећини и да напишем што вернији путопис.
Водич је рекао да је пећина знана по Глави бизона и
Девојачкој соби. Ова прва битна реченица у свима, а и у мени буди
радозналост. Прострујала су ми умом питања од куда у пећини
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Глава бизона и каква је то Девојачка соба? Није
уљудно прекидати водича у причи, па пуштам да
његова прича тече како је он узбудљиво дарује сваком посетиоцу.
Слушамо је све време радознало и предано. Водич казује да се
Лазарева пећина налази у источној подгорини Кучаја; од села Злот
удаљена је 3 км, а од Бора 18 км. По легенди која живи у Злоту,
Лазарева пећина је добила име по кнезу Лазару. После Косовског
боја, остаци српске војске, бежећи пред Турцима, склонили су се
у пећину. Ту су живели неко време и хранили се, о чему сведоче
кости домаћих животиња, који су налажени свуда по пећини. У
турско време, пећина је била зазидана, да се не би могли склањати
хајдуци и збегови.
Водич казује и то да неретко долази до мешања неких
појмова, па се тако често Лазарева пећина назива Злотска пећина,
по Злоту. Ја заиста нисам знао да уз ову пећину су и неке друге
Злотске пећине: Верњикица, Мандина, Водена, Хајдучица...
Записао сам њихове називе уз жељу да бих волео и њих да посетим
неком другом приликом.
Сада размишљам о Лазаревој пећини и као да испонова
слушам причу водича који казује да она спада у ред речних изворских пећина. Кроз водичку туру показао нам је два њена
хоризонта пећинских канала: сувих- фосилних и речних- активних.
Прва група канала је приступачна и релативно проходна, док су
канали млађе еволутивне фазе испуњени водом - стално или
периодично. Други, доњи хоризонт пећине може се видети само
са висине горње терасе.
Занимљив је и део приче уз легенду о имену како је Лазарева
пећина настала? Лазареву пећину изградиле су воде алогених река,
као и воде које падају директно на део Дубашничке површи, који
припада сливу пећине. Мене је задивио и податак да изнад улаза у
пећину стоји импозантна вертикална стеновита литица, висока чак
25м. Потом други важан податак да Лазареву пећину чине већи број
морфоспелеолошких целина као што је Престона дворана.
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Дакле, Престона дворана, заиста заслужује
епитет „престона” по лепоти украсних накита. Она
је део главног канала који је најбогатији пећинским
накитом. Преовлађују саливи и драперије и
дугачки, витки или масивни сталактити, често у облику масивних
разгранатих лустера. Мислим да је лепша од свих стварних дворана
сваког кнежевског двора. Водич је напоменуо, да је накит сув, и
да се у ово време не запажа стално ново депоновање калцитних
материја. Мени се ту отео пригушени уздах: „Штета“! Престона
дворана је окамењена, а могла би природа још да је дотерује. Јесте
феноменална, али кнежевски зов и жеља били би смислени. Мој
поетски дух и машта су се примирила када сам на крају Престоне
дворане стајао и дивио се пирамидалном блоку са сталактитима
који личи на средњовековну кулу. Ова громада сталактита названа
је Кула кнеза Лазара. Пандам јој није, и никако не може бити, она
урушена кула кнеза Лазара у његовом престоном граду. Што граде
људске руке, и што гради природа, не могу се ни у чему мерити...
Био је то мој закључак пред овом пирамидом. Стајао сам пред њом
неко време очаран и не чувши позив водича да кренемо даље у
обилазак пећине, јер га је друга група посетилаца чекала на своје
путовање кроз пећину.
Пожурио сам да се прикључим свој групи која је већ улазила
у Дворану блокова. То је највиша дворана Лазареве пећине. На
енглеском и српском језику наш водич је наглашено удвојено
говорио како максимална висина Дворане блокова износи 21,5м.
Ту смо разгледали и дивили се једном заиста монументалном
масивном сталагмиту, беле боје. Водич је и пред овом фигуром
напамет тачно спомињао пречник у основи 14,5м, и висину од
5,5м. Због свог изгледа који подсећа на стогове сена, логично
назван је Стогови. Као узгред, али ипак сматрајући важним, рекао
нам је да овај масивни сталагмит као и остали подни пећински
накит формирани на блоковима и другом кречњачком материјалу,
говоре у прилог значајне старости процеса одроњавања и сламања
пећинске таванице.
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Стог је остао у својој дворани да тако
зденут броји векове, а ми смо продужили
даље до Арсине дворане. Пред Арсином двораном наметало
ми се више питања: „Да није то дворана неког мени незнаног
витеза и Лазаревог кнежевског ратника? Не би ме чудило да је
названа Обилићева дворана. Можда дворана Топлице Милана, Југ
Богданова и девет Југовића, дворана Топличких витезова, епских
јунака из моје Топлице“. Таква дворана пристаје уз престону
дворану, мислио сам ја.
Моја маштања прекинуо је наставак приче нашег врлог и
елоквентног водича. Говорио је са усхићењем о непоновљивој
лепоти дворане, рекавши да је Арсина дворана најлепша дворана
Лазареве пећине. Био сам сагласан са њим иако је нисмо могли
видети. Прича о истраживању дворане ме је очарала. Иза очарања
дошло је велико изненађење. Водич је рекао да је најлепша
дворана добила име по Арсићу, члану спелеолошке групе друштва
истраживача из Ваљева, који је једини успео да се провуче кроз
сужење и испита дворану.
По Арсићевом сведочењу и истраживачком подухвату зна се
да се у дворани од накита истичу пећински стубови, сталагмити,
бигрене и калцитне каде, од којих су оне дуж левог зида испуњене
водом. Накит је од белог калцита али не светлуца. Дворана је
дугачка 43м, с највећом ширином од 15м, и висином од 2,5м. У
северном краку тог Главног канала, јављају се бигрене каде, које
су сада најчешће суве. То су слапови. Овај део је са спелеолошког
аспекта најинтересантнији.
Сећам се мојих промишљања док је текла прича о Арсиној
дворани. Ова дворана је интересантна за знатижељу посетиоца. Ту
знатижељу подгрева невероватна прича коју је по ко зна који пут
испричао наш водич. Прича се мени и свим осталима и сада чинила
стварнијом од стварности. Легенде оживе тако снажно када их
срцем примите и изворно упознате. Водич је приповедао: „У врху
Слапова, на таваници налази се узан отвор - улаз у Девојачку собу.
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Према легенди, у турском периоду, народ је у овој
просторији тајно скривао своје тек стасале девојке, од
турског погледа и зулума, а дечаке од данка у крви.
Пошто је улаз у Девојачку собу малих димензија,
тако да може проћи само један човек, ако би се појавила глава
са чалмом, стражар би се морао постарати да власник остане и
без главе и без чалме. Групни напад није био могућ, а ни дим није
могао истерати напоље привремене житеље, јер су га извлачили
процепи и пукотине, кроз таваницу“. Прича Девојачке собе је више
од легенде о патњи, поносу, самоодржању и љубави поробљене
раје овог краја. Ја закључујем да није далеко од истине. Југоисток
Србије и Топлице пун је истих и сличних сведочанства која баштини
у историји својег памћења. Овде је слободарски дух неугасив.
Ношен осећањима и предачким духом већ сам са осталима
пристигао у Концертну дворану. Под њеним сводом одзвањала је
нова прича нашег домаћина водича. Показивао нам је уздигнутом
руком на драперију- сценску завесу на почетку дворане, док се
у позадини дворане видела огромна глава бизона. Тек сада ми
је била јасна она интригантна почетна реченица да је пећина
знана по Глави бизона и Девојачкој соби. Глава бизона је у ствари
изолован кречњачки блок, делимично обложен бигром и тако
складно обликован као глава бизона. Он је дугачак 8м, широк 5,5м
и висок 5,2м. Ову дивоту од висине, ширине и дужине омамљујуће
природне вајарске лепоте треба видети. То се речима не може
осликати. А шта тек рећи о Девојачкој соби, будући да се то само
слутити да. Велика је истина рећи да се у Лазаревој пећини лепота
на лепоту слаже.
Из дворане у дворану стигли смо и у Дворану слепих мишева.
И овде застаје дах. Очи не могу да се нагледају лепоте. Дворана
слепих мишева је најбогатији део Лазареве пећине пећинским
накитом. Овде нема дилеме око имена. Дворана је добила име
по великој колонији слепих мишева. И овде је знатан део дворане
испуњен пећинским накитом - накит чине бели калцитни стубови
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и сталагмити, између којих су калцитне каде.
Какви природни феномени и непоновљиве
лепоте на сваком кораку.
Кружно путовање кроз Лазареву пећину делом који је
уређен стазама ближио се крају, али није престајала водичева
прича и објашњења на моја додатна питања док сам тик уз њега
очарано корачао. Говорио је о клими у пећини, о променама
које су настале људским чињењем отварањем садашњег улаза
у пећину. Ове промене нажалост су штетно утицале на негдањи
затворени систем који је владао у пећини. Промене су довеле до
деградације неких процеса у њој. Пре свега на изградњу пећинског
накита. Исушивање пећине са опадањем релативне влажности и
мржњење воде и крављење воде у току зимских месеци, знатно су
оштетили пећински накит. Накит је изгубио своју ранију белу боју
и посивео је.
Но и поред свега, цела пећина је дражесна. Како је
привлачила човека тако је привлачила и животиње. Утврђено је
да је човек од давнина користио Лазареву пећину као станиште.
Такође у Лазаревој пећини су откривене кости пећинског медведа,
пећинског лава, и вероватно пећинске хијене. И те кости збране на
једном месту у самој пећини видели смо изложене. У бележници
сам записао и податак да је у пећини откопано 50 целих или
фрагментираних предмета од бакра: длета, шила, игле, пљоснате
секире, лепи украсни предмети и сл., као и већи број предмета
од печене земље и предмета од костију дивљих животиња: шила,
длета, ножеви и др.
У разним периодима људске историје, Лазареву пећину
настањивали су разни људи тако да је она била и значајна ловачка
станица, у којој су израђиване алатке од костију уловљених
животиња, првенствено од јеленских рогова. Зна се и то да су се у
бронзаном периоду у Лазаревој пећини лили разни предмети од
бронзе: ножеви, копља, длета и др., а посебно украсни предмети:
игле са украшеним главама, прстење од навијене бронзане жице,
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украси за косу итд. Такође, били су заступљени и
коштани предмети. То је био њен златни период.
Касније, Лазарева пећина је била станиште или
склониште само повремено, нарочито за време
Турака, што јој је определило препознатљиво име.
Лазарева пећина у злу и у добру, ето траје хиљадама година
да прича своју причу. Ја моју подужу причу, (не знам да ли је могла
бити краћа, пред толиким лепотама и откривењима у једном врло,
врло благословеном дану, дану који вапи за путописном причом)
о њој приводим крају, са осећањем да прича о саборовању у Злоту,
о излету и посети Лазаревој пећини, Девојачкој соби, Лазаревој
реци и Лазаревом кањону, остаје не испричана. Овде ваља да
путник намерник или не намерник наврати још који пут. Доживљај
ће се причати целога живота.
О Лазаревом кањону би се тек могла писати путописна прича.
Потом прича о високом висећем мосту на челичним ужадима над
реком који се љуља уз шкрипу под ногама са наизменичним рупама
и сатрулим даскама. Каква тек може бити прича над причама,
обогаћена описима идиличне бистрине воде испод моста у којој
се огледате, зачињена песмом жубора реке и шумором шума.
Какво идилично дисање природе овде струји око вас у Божанском
миру и сугласју. И напокон прича о сласти лубеница овога краја ту
хлађеним у води којима смо засладили излет.
Ето био је то дан за незаборав који је сменила лепа августовска
звездана ноћ по којој смо се вратили у Крагујевац бременити
успоменама, које сам до некле овде и овако тек раскрилио пред
вама. Слободни сте да их до маштате и сами...
Славимир Ј. Зеленкапић, 69 година
економиста, Крагујевац
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НИЧИЈИ

Ове редове посвећујем свим губитницима, емигрантима,
азилантима, усељеницима, свим људима без свог крова над главом
и без домовине, онима који нису нигде a свуда су, људима који су
изгубили завичај и домовину, a нису ни у једнoј земљи примљени
за равноправне чланове друштвене заједнице, такозваним
расељеним лицима.
Скоро цео јули 1973. провео сам у Кромби Холу (Crombie
Hall) Универзитета у Абердину, у Летњој школи Британског савета
(The British Council Summer School).
Ca још педесет два средњошколска професора енглеског
језика из двадесет земаља Европе, Јужне Америке и Северне
Африке, трудио сам се да освежим и побољшам знање енглеског
језика. Енглези имају пригодан израз за ову активност. Називају je
„Ишчеткај свој енглески“ (Brush up your English).
Свидео ми се начин рада на часовима. Разговарали смо
о прочитаним делима савремене британске књижевности.
Уосталом, то смо чинили и на студијима давних педесетих година
ca др. Олгом Хумом, др. Ранком Кујић (која je касније постала и
академик), др. Иванком Ковачевић, професором Боривојем
Недићем, др. Видосавом Јанковић и професором Мери Стенфилд
Поповић, која je ca др. Владетом Поповићем, својим супругом, и
основала Катедру за енглески језик и књижевност на Филолошком
факултету у Београду.
Мада смо свако пре подне били „ђаци“, односно „прекоморски чланови“ (overseas members) Школе, имали смо и друге
садржаје и активности као голф, стони тенис, одбојку, бадминтон
и крикет, и наравно, шанк у бару.
Позивани смо у домове наставника и званичника Универзитета и града. Посетили смо познату дестилерију вискија
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„Тичерс“ (Teachers). Гледали смо како се у рибарском
делу луке продају на акцији бакалари, лососи,
харинге и бела риба. Абердин већ одавно
извози залеђену, димљену и конзервирану рибу.
Први су овде дошли Римљани и њихово насеље се звало
Дивене (Devona), а град изграђен касније, у Норвешким хроникама
(the Norse Chronicals) помиње као Епардјн (Apardion). Зову га још и
Град замкова, пошто их у граду и околини има двадесет и седам.
Сматра се да je прави град основан 823. године, a да je хришћанство
присутно у овим крајевима од седмог века.
Једно преподне смо били на маршу пo околини и брдима
између река Дона и Ди (Don and Dee) на којима нема ни једног
јединог дрвета.
Најзнаменитије грађевине, зграде градске управе и многе
стамбене куће су од сивог гранита и гримизног порфира из оближњих
каменолома. Град има више од двадесет предузећа за обраду камена
и производњу грађевинског материјала.
У Абердину се гaje чувене руже и извозе, као и њихове саднице.
Kao и Норвежани, и наши домаћини имају платформе за проналажење
нафте под морским дном. Овде je развијена и машиноградња. Ту je и
бродоградилиште за новоградњу и ремонт, a и производња хартије.
Текстилна индустрија je обновљена. Производи тканине од чисте
вуне (чувене „кромби“ штофове) од њихових оваца ca многобројних
фарми из ближе и даље околине.
Абердин одржава везу ca градом побратимом из Норвешке,
Ставангером. Он му je уосталом и најближи, пошто се налази управо
преко пута и удаљен je само двеста седамдесет шест морских миља.
Већ пo доласку, осмог јула, ујутру, пробудио нас je гајдаш који
je у традиционалној ношњи (сукњица као код Грка) марширао испод
наших станова и свирао буђење. Сетио сам се тада наших трубача из
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Гуче и гуслара. Могли би и они тако да дочекују
наше госте у Србији.
Упознао сам и домара универзитета пана Јанека Бандровског,
једног од многобројних Пољака у Великој Британији. Он je висок,
плав човек војничког држања, стар око педесет година.
Питам га зашто нема на овом скупу ни једног његовог земљака,
a сви професори из земаља око Пољске су дошли.
Пан Јанек се тужно осмехну, пa рече:
„Господине, ja то не знам јер сам давно отишао из своје земље.
Ja сам човек без домовине, азилант, расељено лице (a displaced
person). Напустио сам Пољску још 1939. године.“
„A ja и мој сусед, Мађар Бела Данко смо се синоћ, после
неколико вискија, питали како би било да и ми постанемо шкотски
азиланти. Има овде лепих Шкотланђанки.“
Јанек:

Ha то ће пан („пан“ – у Пољској, Чешкој и Украјини – господин)

„Moj деда, који je био легионар и борио се под генералом
Домбровским и прошао многе земље, овако ме je саветовао: ‘Свуда
прођи, али се врати тамо одакле си пошао. Тако ти je најлепше,
најбоље и најсигурније, a тамо треба и да умреш’.“
Већ годинама трчим пa сам и у Абердину свако вече био поред
обале Северног мора. Сутрадан после оног незавршеног разговора
ca паном Јанеком, видим да неки човек стоји на молу и чујем како
плаче. Не да плаче, већ плаче из гласа, незадрживо рида. Сиђем ca
обале, и видим пана Јанека. Ceo на ограду гата и држи на крилу неки
кофер. Питам га:
„Пане, куд сте то Ви наумили?“
иде.“

„Господине, идем у нигде. Један нико и ништа не зна куда да
Пан Јанек мало поћута пa настави:
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„Видим да сте задихани и знојави. Видећемо се
довече у библиотеци и све ћу Вам рећи.“
Ево шта ми je то вече мој нови познаник
испричао.
„Ja сам човек који je себе изгубио и никада се више није нашао.
1939. сам се у Пољској одазвао позиву војске да браним земљу. Код
нас je отаџбина на првом месту, a породица на другом. Тако ja на
родитеље, браћу и сестре нисам ни мислио кад смо одлазили.“
„Прошао сам разне фронтове и био у многим земљама. Био
сам легионар који се борио за друге, као и моји преци. Они су се у
својим јединицама борили у француској револуцији против Прусије.
У целој нашој историји увек смо се борили против Прусије, Русије
и Аустрије, јер су нас стално комадали. Био сам у Русији, Африци
и Италији, a рат смо завршили овде у Британији. Ту нас je наш
командант генерал Владислав Андерс и распустио. Тако и ja остаде
овде, као риба на сувом, као глиста на асфалту. Рекоше нам да смо
расељена лица или азиланти.“
„Питате се, сигурно, зашто се нисам вратио у Пољску. Нови
режим тамо није баш волео нас ‘андерсовце’, a још 1941. нацисти су
спалили моје завичајно село. Зато што су пружали отпор, становници
су или стрељани или завршили у логорима Освјенћиму, Мајданеку
и Треблинки. Хитлеровци су сматрали Пољаке за народ неважан и
непотребан Рајху, њиховој новој држави.“
Пан Јанек настави своју причу.
„Ето ме у Абердину где ми нађоше радно место. Ту и упознах
Мери Грем. Уствари, прво сам у једном пабу (енглеска кафана), уз
криглу „Гиниса“ (врста тамног пива Guinness) упознао њеног оца,
капетана дуге пловидбе, Марка. Хвалио се својом четворицом
синова, a кћерку Мери je само поменуо.“
„Касније ми рече да je лепа, али својеглава. Она упада у
зубарску ординацију не чекајући ред. У школи и код куће њена je
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реч прва, главна и последња. Каже да je још као
дете тукла дечаке у школи. Деца из других улица
нису смела ни да се појаве у њеном крају.“
„Капетан сматра да је зато сам крив јер ју је као једину ћерку
размазио. Ипак, верује да ће кад се уда да се промени и буде смерна
супруга као што je и његова жена, њена мајка Дорис.“
„Међутим, не испаде тако. Пошто смо становали у њиховој
породичној кући, ja се изгледа не ожених, него удадох, јер сам био
домазет (човек који живи у жениној кући). За све у кући, ja сам био
крив. Мери се понашала као њена имењакиња, краљица Мери I,
звана Крвава (Bloody Магу) јер je спалила многе протестанте као
јеретике.“
„Прве године брака je била пажљива и учтива. У свему ми je
угађала, a њен отац би говорио: ‘Шта сам ти рек’о.’ Добили смо од
града кредит, пa смо саградили кућу. Много су нам помогли и њен
отац и браћа. Кад нисам био на послу, био сам до касно у ноћ на
нашем градилишту.“
„Међутим, кад нам се родио син. Мерино понашање се
променило. Прво ме je звала ‘дед’ (dad = тата), a после Пољак (Pole).
Неко je могао да помисли да се зовем Пол (Paul).“
„Почела je да ми наређује.
‘Хеј, ти, Пољак! Нацепај дрва! Донеси угаљ!’ Касније, да водим
дете у школу и да идем после наставе пред њега.“
„Кад je због нечег љута, Мери стави моје ствари, a немам их
много, у кофер и викне:
‘Пољак, марш у твоју земљу! Много вас je у овој Британији. Где
год пођеш налетиш на неког Пољака.’ A није тако. Мојих земљака je
било највише у Лондону. Шта ћу, куд ћу, покупим се и као пребијено
пашче одем на обалу мора и тако седим и плачем.“
„Некад je и циник. Каже ми: ‘Укрцај се на неки брод пa иди у
Ставангер. Можда ће те нека усамљена, јадна, ружна Норвежанка
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прихватити’.“
„Детету je дала име Роберт, a зову га Боб.
Презиме носи њено девојачко Грем. Мене, наравно,
није ништа ни питала.“
После je ca једном пријатељицом отворила кафану ca мањим
рестораном, што се њенима није свидело. Kao ни њено понашање
према мени. Тешили су ме да ће те њене лудости временом да прођу.
Ja, нисам. Народ каже: ‘Што дикла, навикла.’“
Једно поподне пан Јанек ме позвао на пиће и да упознам ту
његову Крваву Мери. Била je, и преко нашег очекивања, љубазна.
Пошто сам ja учитељ енглеског (teacher of English), донела ми je
„Teachers Whiskey“, a супругу „Bloody Mary“ (сок од парадајза ca
вотком).
„Ето, сваком своје!“ Насмешила се и оставила нас.
„Видите, професоре! Понаша се пo систему вруће-хладно.
Зна да сина обожавам, али да сам, како би рекли шахисти, у
неодбрањивом мату.“
Haшa летња школа je завршена. Поздравио сам се ca свима, a
пану Јанеку саветовао ону народну „стрпљен, спашен“.
Већ 29. јула сам био у „Летећем Шкотланђанину“ (eкспресни
воз који иде од Лондона до севера Шкотске). Напустио сам га у
Гринзбиу, и ту сачекао воз за Донкастер. To je индустријски град у
јужном Јоркширу, величине нашег Сомбора. Ту je у болници за
ментално оболеле особе био један наш човек. Требало je да га
посетим јер je био женин рођак.
Дане Бурсаћ je из Лике, из неког села у брдима између Срба,
Лапца и Госпића. Био je то човек смеђ, висок, јаке грађе, стар око
шездесет година. Мене није ни погледао, мада сам се представио
и њему и управнику болнице др. Хенрију Едемсу. Чекали су ме на
улазу у пространи болнички парк.
Пошто Дане није желео да разговара са мном, обраћао сам се
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само доктору. Рекао сам ко сам, ко ме je послао и
куда идем. Док смо ми причали, Дане je недалеко
од нас грабљама скупљао откосе недавно покошене траве. Потом их
je вилама убацивао у тракторску приколицу.
„Господине докторе, послала ме Данетова сестра да видим
како je, да ли му треба да му нешто пошаље од куће и кад ће се
вратити.“
Доктор ми одговори да се Дане повукао у себе и да прича само
кад мора. Плаши се мене и мисли да су ме послали да га на силу
вратим.
„Пре Вас je, пре неколико година, био и један његов рођени
брат, баш из Вашег града. Изгледа да Дане није био задовољан
вестима од куће. Каже да неће због стања у породици и претњи
неких људи да се врати. Жели да остане овде.“
Онда се сетим Милоша Црњанског и муке око његовог повратка.
И његовог сталног страха да га прате и прогоне.
Поздравим се са доктором, a Дане ме je игнорисао. Одем на воз
који ме одвезе до „Летећег Шкотланђанина“ и вратим се у Лондон.
И после толико година често сам у мислима са паном Јанеком
и нашим Данетом. Питам се како имају снаге да живе усамљени
и несрећни, непозвати и непознати у далекој и туђој земљи. Како
опстају без икакве радости, утехе и задовољства? Без наде да ће икад
да виде своје родитеље, децу, бивше девојке, суседе и познанике,
свој завичај?
Иво Андрић je писао у „Ех Pontu“ да je човеку најтеже да je
негде далеко, тамо где му није место, и да су му „дани који пролазе
узалудни“. Taj осећај, пише Андрић, добро je познат људима који
нису нашли своје место „или су га изгубили“.
Срђан Шерер, 87 година
Проф. енглеског језика и преводилац у пензији, Апатин
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ОДМАХ ТУ, ИСПОД 66. ПАРАЛЕЛЕ
		

Панонска душа
лебди над Атлантиком
осматра Северни ледени океан
гледа ка глечерима,
смотри Исланд
На непрегледним ливадама
свих нијанси зелене,
велико изненађење,
чопори онижих коња
и породице овчица
Хуче високи, широки,
блистави водопади,
нису тиши ни таласи океана,
над црним обалама вулканског песка,
трапаво лете шарени пафини
птичице са литица
Поносни, витки гејзир,
у трену настаје и нестаје,
шуме прелепе маховине уживају
на бесконачним брежуљцима
окамењене лаве,
небо богато облацима
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Тролови сричу древне руне
смишљају нове невоље људима,
језичци глечера клизе и топе се,
из њих истичу бистре, хладне реке
весело жуборе, кривудају,
журе оцу Океану
И хладно је и није,
јер вулкани никада не спавају,
они само дремају, док ерупцију спремају,
одмах ту, на граници према Северном полу,
на Исланду, испод 66. паралеле
Стеван Буковић, 68 година
лекар специјалиста, Београд
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ПОВРАТАК ИЗ ГРЧКЕ
Уморили смо се од одмора. Ближио се повратак
кући и обављали смо последње куповине. Љиља је
куповала сваком понешто: мужу, сину, свекру, свекрви, мајци, оцу...
и себи. Ми смо се тек уселили у нову кућу, грцали смо у кредитима,
овај одмор смо себи једва некако приуштили и ја нисам смела да
будем тако широке руке. То ми није сметало да покупујем по неки
скроман сувенир за сваког, а за своју душу, преко свега, наумила
сам да купим флашу метаксе. Муж је био апсолутно против тог мог
наума. Наводно, метакса се није смела носити преко границе и
није био спреман да плаћа царину и има било какве компликације.
Препирали смо се око тога. Остао је при свом ставу и ја сам, хтела
- не хтела, морала да попустим. Ипак ми је било криво. Била сам
убеђена да због једне флаше метаксе не би било проблема. Док
смо шетале по Лептокарији, у једној радњи сам приметила пљоску
са 300гр метаксе као сувенир. Без колебања, ушла сам у радњу и
последњим драхмама купила пљоску. Љиља ме је посматрала.
Знала је да ће се муж томе противити.
„Боље да му не кажеш за ово. Сакриј је негде међу ствари да
не види. Не исплати ти се да се због те мале флаше расправљаш са
њим. Не би ти се исплатило ни литар да си купила.“
„Да знаш да ћу тако и урадити. У праву си. Не верујем да
ће ми ико правити проблеме чак и ако ми је цариник нађе међу
стварима.“
Брзо смо се спаковали. Кад су кола била спремна за полазак,
додала сам мужу своју тоалетну торбицу, да је стави негде на врх,
да ми буде при руци.
„Шта ти је то толико тешко у торбици?“
„Парфеми и тоалетне водице. Постави то усправно и
забарикадирај лепо, да се флашице не разбију.“
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гепек.

„Женска посла“, гунђао је док је стављао у

Љиља је жарко желела да се вратимо кући преко Охрида. На
Охриду, никад дотад није била. Нас двоје смо били неколико пута
и за Охрид су нас везивале многе успомене. Док смо били у Грчкој,
потрошили смо мање новца него смо очекивали, а пријатељи су
били јако пријатно друштво. Мужеви су нас жене хвалили због наше
економичности и, под Љиљиним утицајем, хтели су да нас награде
посетом Охриду. У Грчкој смо саме кувале, а у Охриду ћемо узети
собе у хотелу и тамо ћемо бити ‘госпође’. Шалили су се, а нама је
пријала похвала. Без много двоумљења, у рану зору смо кренули на
пут према Охриду.
На карти је био уцртан леп асфалтни пут. Знали смо да ће
бити дугачко путовање, али с обзиром да смо имали добра кола, та
даљина не би била проблем поготово што је крајолик кроз који смо
пролазили био прекрасан. Оно што нисмо знали, то је било, да је то
пут преко високих планина, кривудав и без туристичких дестинација,
где би се путник могао одморити и освежити. Да, природа је била
прелепа, али пут којим смо пролазили био је слабо обележен.
Окружен пашњацима и ливадама, или са густим шумама, тако да
смо повремено имали осећај да смо се изгубили. Понели смо нешто
хране, али недовољно воде и били смо приморани да је тражимо
у малобројним домаћинствима уз пут, нам је вожња била заморна
и спора. На грчкој граници су нас гледали као да смо пали с Марса.
Пустили су нас даље без икаквих задржавања. А на нашој страни,
цариник је пошао у детаљан преглед кола. Понашао се као да смо
неки шверцери, који мисле да ће тим планинским путем лакше
прошверцовати робу. Када је чуо да идемо на Охрид да још мало
продужимо одмор, а у нашим колима угледао гајбу са празним
флашама воде Карађорђе и Претис алуминијумско посуђе, затворио
је пртљажник и насмејао се:
„Скупа је Грчка, је л’ да? Можете ићи даље.“
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Пријатеље није ни заустављао, показао им је
руком да продуже пут.
Уместо да у Охрид стигнемо око поднева, после
много лутања стигли смо тек око шест поподне. Стали смо на
паркингу и расправљали шта нам ваља прво чинити. Пријатељи су
били за то да се одмах нешто жестоко саспе у уста, а мој муж да
се најпре обезбеди преноћиште пошто се ближи вече, па тек онда
‘вољно’. Ми, жене, смо стрпљиво стајале поред кола и нисмо се
мешале у дискусију, која је већ прелазила у препирку. Тако смо лепо
провели одмор до сада, били смо у свему сложни, неће ваљда сада
ова дилема све да поквари. Одлучно сам се умешала.
„Милане, дај молим те, додај ми тоалетну торбицу.“
„Чекај, видиш да имам преча посла.“
„Молим те, треба мало да поправим шминку. Дај ми ту торбицу
па после расправљај!“
„Жено, ти си немогућа. Баш ти је сада шминкање потребно!“
„Јесте, неопходно ми је!“
Гунђао је, а ипак је пришао пртљажнику, извадио из њега
торбицу и пружио ми је. Без да би ме удостојио погледа, одмах се
опет окренуо пријатељу.
„Ако се запијемо, ко зна где ћемо ноћити. Брзо ћемо то обавити
и онда смо слободни да пијемо колико нам је воља. Туристбиро је
одмах овде иза ћошка. Отићи ћемо после на вечеру као људи. Не
знам ти, али ја сам гладан као вук. Уморни смо сви, учини још тај
мали напор пре опуштања.“
Љиља је ћутке посматрала. Толико ме је већ познавала да је
знала да покушавам некако да интервенишем, али није знала шта ће
се догодити. Наглим покретом сам отворила рајсфершлус, извадила
пљоску и пружила је пријатељима.
„Ево, да буде вук сит и козе на броју!“
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Тек ме је тада муж погледао. Видела сам
сјај у његовим очима. Само је замајао главом.
„Тоалетне водице, је ли? Е, јеси ђаволска, жено...“
Дебело је потегао из пљоске после тог врхунског комплимента.
Преноћиште смо обезбедили који минут касније у хотелу
Турист, где смо вечерали и одсели неколико дана. Охрид нам је, као
и увек, пружио лепо освежење. Готово да је било и лепше него у
Грчкој на мору. Преко дана смо се мање купали и сунчали, али смо
зато предвече редовно одлазили у шетње и обилазили историјске
знаменитости. Хладне ноћи су омогућиле дубок, миран сан.
Запамтила сам тај боравак у Охриду још по једном пријатном
догађају. У току једне поподневне шетње наш поглед је привукао
излог са сребрним и бисерним накитом. Љиља се залепила оком за
огрлицу са висећим бисерним листићима. Њен муж се показао као
велики каваљер, увео је у радњу и купио јој ту скупоцену огрлицу. Ни
мој муж није остао равнодушан поред толике понуде филигранског и
бисерног накита. Било му је непријатно. И он и ја смо знали да себи
тај луксуз тешко да можемо приуштити, али је ипак ушао у радњу
заједно са мном и купио ми огрлицу и наруквицу у комплету. То су
били мали охридски бисери који су се продавали више као сувенир,
али мени драгоцен накит, вреднији од злата.
Вероника Вељић, 77 година
Службеница у пензији, Смедеревска Паланка
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ПУТОПИС
МАЈСТОРА ПЕРА

МАЛТА
Сусрет са лепотом и непознатом праисторијом
Годинама сам слушао приче о овом средоземном острву.
Приче су биле најпре о прелепим, рајским плажама, затим
о Малтежанима, који су гостољубиви, који радо примају и
угошћавају туристе жељне сунца и топлоте. Слушао сам приче
о граду Ла Валети, који је споља сива средњовековна тврђава,
а унутра-диван, уредан град препун лепота и - историје. Томе су
додаване и романтичне приче о Витезовима Светог Јована који
су после средњевековних крсташких похода из Свете земље
прогнани најпре на Кипар, а касније на Родос, да би најзад добили
као поклон острво Малту, где су се коначно скрасили.
Ови Витезови, сада Малтешки, били су вишенационална
организација и били су подељени на више „језика“, а тих „језика“
било је осам. То су били: Баварци, Провансанци, Французи,
Арагонци, Кастиљанци, Енглези, Немци и Италијани. Грб Малтешких
витезова био је крст са осам кракова,, два и два крака су били
спојени, тако да се добија такозвани Малтешки крст. Малтешки
крст са својих осам кракова симболише и осам врлина: истина,
вера, покајање, мир, праведност, милосрђе, чистоту и трпељивост.
Тај Малтешки крст је и данас, када је Малта слободна, независна
држава, чланица Европске уније - застава Републике Малте!
Знао сам да је Малта једно омање, каменито и безводно
острво, а ипак туристички атрактивно, густо насељено и погодно
за живот. У Средоземном је мору, на главном поморском путу од
Гибралтара ка Суецу, скоро подједнако удаљено од Европе, (острва
Сицилија) и Туниса у Африци. Највиши врх ове острвске државе је
на западу, на стрмим стенама, клифовима. Највећа висина Дингли
клифа је свега 258 метара! Пре поласка на Малту, имао сам доста
површних сазнања о овом острву, а истовремено имао сам хиљаде
питања на која нисам знао одговор.
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Малта је, у ствари, мали архипелаг, јер
поред саме Малте, као највећег острва, постоје
још два насељена острва, а то су Комино и Гозо. Но поред њих,
ту су и два минијатурна острва Коминото и Свети Павле и која су
ненасељена, тако да Републику Малту чини, чак, пет острва. Иначе,
држава Малта заузима свега око 316 квадратних километара,
а настањују је око пола милиона становника! Тако да је Малта
најгушће насељена земља Европске уније. На Малти је у употреби
најчешће малтешки језик, који је складна мешавина италијанског,
арапског и енглеског језика, а у употреби су и енглески, као и
италијански језик.
У средњем веку, пре доласка Витезова Светог Јована,
сва малтешка насеља била су удаљена од обале и подигнута на
узвисину одакле се могло пратити приближавање непријатеља,
пљачкаша или гусара. То су Рабат и Медина, утврђени градови
саграђени још у доба Римљана. Оба ова града пуна су историје.
Свакако, најзанимљивије су катедрална црква Светог Павла, као
и пећина и катакомбе Светог Павла. Свети Павле је овде, на овом
острву, посебно поштован. Постоји легенда, за коју се тврди да је
истинита и која гласи:
„Свети Павле је половином првог века, због проповедања
хришћанства у Светој земљи, ухваћен и послат бродом у Рим
на суђење и - егзекуцију. Брод је поред обала Малте доживео
бродолом. Међу малобројним преживелим бродоломницима
био је и Свети Павле. Боравећи у пећини- затвору на Малти, он је
исцелио оца римског намесника Публија. Ипак, после три месеца
боравка на Малти, он је пребачен у Рим, где је умро у арени,
растргнут од дивљих звери. Недуго затим, на Малти је римски
намесник Публије примио је хришћанство и био први хришћански
епископ Малте.“
На Малти, одувек је владала оскудица воде. С обзиром на
величину острва, није било водотокова, али било је доста извора
мале издашности, па се зато, када је падала киша, скупљана
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и кишница. (Данас тога нема, јер се морска вода
дестилише, па нема оскудице у води. )
Долазећи на Малту очекивао сам сунце,
пешчане плаже, љубазне домаћине, брдовито острво,
очувану средњовековну историју и старе римске и средњовековне
зграде...
Све то сам нашао. У Валети, уживао сам у погледу из баште
Бараки на залив и три града са друге стране залива. Дивио сам
се цркви Светог Јована и слици Каравађа. Посетио сам чамцем
Плаву пећину. У пећини Гар Далам видео окамењене остатке
преисторијских животиња. Слушао сам легенду у пећини, на острву
Гозо, о Одисеју и његовом трогодишњем боравку код чаробнице
Калипсо. Тамо сам посетио „Окно“, необичну морску прераст
(природни камени мост)! Затим „Врата“ и унутрашње море необичан залив у који се долази кроз природни тунел. Свега од
историје и природних лепота на Малти и Гозоу има у изобиљу. Био
сам потпуно задовољан виђеним, јер „ни мање земље, ни веће
разноврсности“.
Међутим, ипак је на мене на Малти најупечатљивији и
најимпресивнији утисак оставила је праисторија. Сматрао сам
да само у Енглеској у Стоухенџу постоји нешто што је старије од
Вавилона, Хетита, Египатских пирамида.
Обилазећи Турску и обилазећи остатке Хетитског царства,
па остатке прошлости у Ирану, пирамиде у Египту и Мексику,
сматрао сам да сам посетио најстарије светске цивилизације, које
датирају око 2.000 година пре Христа!
На Малти, нисам ништа спектакуларно очекивао. Сматрао
сам да ће најстарије што ћу видети и посетити бити остаци из
римског или грчког доба. Међутим, Малта је била потпуни шок
и угодно изненађење. Срећом, преварио сам се. Малта ми је
отворила очи да прошлост и историју гледам и осећам, дубље,
потпуније.
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Малта је пуна мегалитских споменика, а то
значи остатака из преисторије, негде 4, па и 5.000
година пре Христа! На самом острву Малти, таквих споменика има
четири. То су Таршин, непосредно код главног града Ла Валета, Гар
Далам на истоку острва, па Хагар им и Мнаида који су на југу
код Плаве пећине. Ипак, најимпресивнији утисак оставио је храм
Џанти, који је на суседном острву, Гозо.
Прво изненађење догодило се када сам пошао у обилазак
природне реткости Плаве пећине. Успут, зауставих се да видим
остатке храма Таршин. Овај храм је можда најмлађи од свих
малтешких мегалитских преисторијских храмова. Но, он је
интересантан, јер се преко њега може пратити еволуција у
праисторијском градитељству. Унутар ове грађевине - храма
нађене су велике камене статуе. Висина статуа је око два и по
метра и вероватно су представљале Богињу-мајку. У храму су
импресивне капије од два усправљена монолита са наткривеном,
пребаченом грубо обрађеном стеном тешком преко једне тоне.
Ту се налазе и очуване степенице од грубо отесане стене! Овај
први додир са праисторијом био је упечатљив и мислио сам
непоновљив. Касније, када сам видео Хагар им и Џанти схватио
сам да и од нестварно лепог има нешто још лепше и нестварније.
На југу острва, у близини мора наилазим на једно, још веће и
монументалније, светилиште-храм, Хагар им. Огромне кречњачке
стене , тешке више тона, грубо обрађене и усправљене, чиниле су
зид који је окруживао храм. Сматра се да је храм био посвећен
култу- фалуса. Обновљен је и рестауриран, те делује веома
импресивно. Пролазећи улицама, а окружен зидом усправљених
стена, грубо обрађених, нисам могао а да се не запитам, прво
како и којим алатом су те стене обрађиване, а посебно како су
овде донете, допремљене, усправљене и подигнуте? Не треба
заборавити да је старост храма око 5.000 година!
Следећи мегалитски храм био је Мнаидра. Недалеко је од
Хагар има, а и од Плаве пећине. Састоји се од три кружна храма,
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међусобно одвојена, а који, ипак, чине целину.
Дошавши овде, посматрајући ове камене блокове,
усправљене, човек не може а да се не запита: зашто
и због чега су Хагар им и Мнаидра два храма толико
близу? Колико је требало људи и рада да се ови храмови саграде?
Зар није био довољан само један храм? Археолози тврде и
закључују да је овај храм био посвећен култу здравља.
После одмора и купања, следећи излет је био на острво
Гозо. Острво Гозо је северозападно и није далеко од Малте. Гозо
се разликује се од већег острва плоднијим земљиштем, лепшим
плажама и пејзажима, а и самим становницима, који су дубоко
везани за ово острво.
Ипак, најимпресивнији је, у средишту острва, мегалитски
храм Џанти. Овај храм има још једно име: Тврђава дивова. Ово
име му итекако одговара, јер својом величином, дужином
и унутрашњошћу казује да му име Тврђава дивова потпуно
одговара. Све у овом храму је огромно, као да је заиста био
намењен Дивовима! Храм се дели на две целине, а које као и
храмови у Мнаидри, нису директно повезане међу собом. Један
храм је Јужни, а други је Северни. Јужни храм је већи, и сматра
се да је стар 5.500 година. Састоји се од пет састављених апсида.
Северни храм је нешто мањи, а сматра се и да је нешто касније
зидан. Он има четири апсиде, међу којима је размак 23 метра и
има усправљене блокове високе 8 метара. Не треба заборавити
да овде нема никаквог везивног материјала, који би повезивао
ове оријашке стене. Нигде нема трага ни о каквом лепку, или
о малтеру! Храм је данас откривен, без крова, а вероватно је
био покривен у своје време дрветом или кожама. У градњи
су коришћена два типа камена, ко зна одакле и како донета.
Мекши, нежнији је коришћен за унутрашњост, која је и осликана
необичним спиралним цртежима . За спољашност, коришћени су
тврди, делимично обрађени, огромни монолити тешки више тона
и постављани тако да су преко оних усправљених, вертикалних
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постављани хоризонтални монолити, чинећи на
тај начин зид стабилним. Овај храм је вековима
био затрпан шљунком и земљом, па је зато добро очуван.
Дошавши пред овако монументално дело људских руку,
човек мора да буде у неверици, фасциниран и збуњен не
само градитељским умећем, већ и знањима тог, како кажемо
„праисторијског човека“.
Долазак на Малту није било само купање, обилазак
многобројних градова дуж обале, обилазак оставштине из римског
и доба малтешких витезова, већ школа и наук из праисторије!

Александар Дамјановић, 83 године
дипл. инжењер технологије, Нови Сад
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