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2 ВЕСТИ

Удружење потомака ратника Србије – 
Чачак, „Војвода Степа Степановић“, 
пригодном публикацијом „Ратовали, а 

ми их заборавили“ обележило је Дан примирја. 
Брошура „Ратовали, а ми их заборавили“ трећа 
је по реду публикација чачанског Удружења.

Празник је први пут званично обележен 
2012. године. Дан примирја обележава се у 
знак сећања на 11. новембар 1918. године, када 
је у Француској, у специјалном вагону марша-
ла Фердинанда Фоша, потписано примирје у 
Првом светском рату. Тај датум се обележава 
у свим земљама које су потписале споразум. 
Празник се обележава на видљив и упечатљив 
начин ношењем амблема Албанске споменице 

на коме је цвет Наталијина рамонда с позадином у бојама.
– Ратници чачанског краја и Милунка Савић, хероина Балканских ратова и 

Првог светског рата, претходили су овом издању. Ова мала књига подсећа и 
на тешке борбе наших предака: Проте Милутина Гучанина, Ђакома Авакума, 
Арсенија Ломе, Марка Катанића… Она треба да нам помогне да схватимо да 
није све тако црно данас, да је увек имало мука и проблема. Проблеми се морају 
решавати у оквиру породице, са пријатељима, у оквиру града, државе – написао 
је у предговору Слободан Чворовић, председник чачанског Удружења потомака 
ратника Србије.

Штампање брошуре помогао је Град Чачак.

Поштовани читаоци,
Пролазе дани а пролази и ово наше 

лето. 
Путовало се са књигом, са Календа-

рима стигао сам у Уједињене Арапске 
Емирате и у Индију. 

Сваког октобра у Овчарско-
кабларској клисури у манастиру 
Никоље најављујемо наш следећи 

Српски народни календар.
Октобар је у Јежевици имао и до-
бро организовану манифестацију 

Качамакијаду. 
Место сусрета 500 излагача из 

читавог света је био 64-ти Сајам 
књига.  

Са поруком: Ако вам је живот горак 
ту је Туристичка агенција Чворак 

били смо и на Сајму чоколаде на 
Дорћолу.

На конкурсу за информисање наш 
пројекат: “Тамо пате срамота их да 

се врате“биће делимично покривен 
средствима Скупштине града Чачка. 

То је најмања субвенција која је 
додељена, али пошто је ово први пут, 

надамо се да ћемо оправдати својим 
објавама и да ће наша тема помери-

ти неке начине размишљања.

Слободан Чворовић

РЕЧ УРЕДНИКА

„Ратовали, а ми их 
заборавили“

Место сусрета 500 излагача 
из читавог света је био Сајам 

књига. Арапска Република 
Египат  била је почасни гост  

Сајма књига, под називом 
ПИСМО = ГЛАВА. 

Издавач календара поклонио 
је Њ. Е. амбасадору Арапске 

Републике Египат Амр 
Алгувејиу.

Београдски сајам књига ПИСМО = ГЛАВА

Поводом Дана примирја промовисана брошура
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Овчарско свитање
и сусретање 

календара поред десет Божјих за-
повести, химне Светом Сави, нови 
Српски народни календар за просту 
2020. годину започели и православним 
речником.

Српска светилишта, Срби свети
тељи, годишњице, повеснице, знамени-
ти Срби, песничка завештања, живео 

живот и народоумље су на преко 150 
страница најновијег Српског народног 
календара.

Јеловник и рубрика Насмеште се 
молим, завршавају текстове новог ка-
лендара.

Као и сваке године, после запаљених 
свећа и разговора са монахиња мама-
настира Никоље, пут је водио учеснике 
уз Мораву у Мотел ДОМ. На трпези че-
као је војнички пасуљ, купус салата, по-
гача, али и домаћа ракија, Дезерт колач 

Сваког октобра Агенција ЧВО-
РАК на левој обали Мораве у 
Овчар Бањи приређује Овчар-

ско свитање и сусретање.
Учесници су и ове године возом 

стигли из Чачка у Овчар бању. Леп 
сунчан дан је ово путовање због књиге 
Српског народног календара чини још 
радоснијим. Ранијих година 
пловило се низ Мораву, али 
због нерешених законских 
обавеза пловидбе група се за-
путила пешице до манастира 
Никоље.

Под манастирском виња
гом уз хладну воду и манас-
тирски ратлук и уз сећање 
на мати Евпраксију, почело 
је овогодишње Овчарско 
сви та ње и сусретање. Давно 
је посланицу за ово друзење написао 
Бранко В. Радичевић.

О путевима претходних календара, 
а којих је било за ових 26 година, преко 
89.000 примерака, говорио је издавач 
Слободан Чворовић.

Академски сликар Зоран Јуреш је 
говорио о разлозима зашто је препо-
добни Рафајло Банатски, на корицама 
календара за 2020.

Радован М. Маринковић и Слободан 
Чворовић су у садржај овогодишњег 

и за срећан пут посвету. Стојан Гузина 
професор музике са гитаром музички 
је обојио ОВЧАРСКО СВИТАЊЕ И 
СУСРЕТАЊЕ.

Бон кафа и пут возом за Чачак.
Издавачка агенција Чворак, очекује и 

планира да ће уз помоћ доброчинитеља 
нови календар угледати светлост дана, 
средином децембра.

НАЈАВА НОВОГ СРПСКОГ НАРОДНОГ КАЛЕНДАРА

ОКТОБАР 2019
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PutopiS ^a~anske novine,13. oktobar 2009.

Pi{e: Slobodan R.
^vorovi}
^vorak

Iz ulice Kneza Milo{a do svetskih
sokaka i avenija... 

Iz Ivawi~kog sokaka do Venecije, Rima, Londona, Pariza, Wujorka,
Wu Delhija, Pekinga, Bankoka, Honkonga, Tokija, Manile, Kaira,
Najrobija, Moskve , Osla, Lisabona, Rio De @aneira, Lime, Karaka-
sa, Sidneja... 

u svetu

AMERIKA 
Fakultet u Beogradu i lep `ivot u ^a~ku. Ja bih opet negde

i{ao, preko studenske organizacije planiram put u Ameriku.

Idem  krajem juna.

Avion za Wujork polazi sa dva da-
na zaka{wewa, a mi sedimo sve te sa-
te i dane na sur~inskom aerodromu.
Posle neuspe{nog leta i povratka iz-
nad Zagreba za Beograd, ja pred-
la`em da mi, studenti iza|emo na
pistu i {traj-
kujemo. Ipak
ostajemo u avio-
nu, da mirnim
putem izrazimo
nezadovoqstvo.
Kapetan nas po-
ziva da napusti-
mo avion. Grupa
se osipa i ostaje
nas nekoliko i
stjuardesa ka`e
da je na na{oj
strani. Kroz
prozor~i} avio-
na vidimo da
dolaze neka ko-
la i neke qude
koji se pewu ka
nama. 

Bio je to jun 1977. godine, vreme
KEBS-a i Beograd je bio doma}in
svetskim politi~arima. Nije bilo ni
vreme ni mesto za studentsko {traj-
kovawe. ^ovek koji je do{ao, predsta-
vio se kao na~elnik obezbe|ewa sa
pitawem o ~emu se to radi. Svi su oni
pogledali u mene jer sam ja ovo i
predlo`io. Pozvao me je da po|em sa
wim ka`e da je iz Lu~ana i da me vo-
di kod direktora,  i predlo`io mi je
da samo lupam rukom o sto kad budem
razgovarao sa direktorom. 

Gu`va, nervoza, neki oficiri,
osmelio sam se da pitam direktora
~ak i to da li bi on svoju decu ova-
kvim pokvarenim avionom slao na put
u Ameriku.

Ulazili su i izlazili qudi u
uniformama, zamolio me je za str-
pqewe, a avion koji je trebao da leti
za Australiju preba~en je na let za
Wujork. Ose}ao sam se va`nim. Direk-
tor  je obe}ao da }emo krenuti oko 14

~asova i to
obe}awe sam
ostalima pre-
neo sa neke
stolice sta-
rog sur~inskog
a e r o d r o m a .
Poleteli smo
za Wujork u
p l a n i r a n o
vreme.

Imao sam
23 godine i
opet sam mi-
slio da je svet
moj. 

Koliki je NEW  YORK ,  a  ja  iz
^a~ka  sam  u sobi  na 19  spratu  na

drugoj  aveniji. Posle tri dana dobio
sam samo posao da prodajem sladoled
uz pomo} malog kombija u Pitsburgu,
glavnom gradu Pensilvanije.

Prve  radne dane u Americi sam
proveo na putu od magacina do dela
grada u kojem je trebalo da na  uli-
ce deci prodajem sladoled. Vozim
kombi i stalno  se  zaustavqam na
istim  mestima daju}i deci vreme da
istr~e  iz ku}e i kupe  sladoled.
I{ao sam sa starijim prodavcem. Uli-
ce sve nalik jedna  drugoj, miran deo
grada, prizemne  lepe ku}e  sa  dvori-
{tima bez ograde. Sutradan, na veli-
koj raskrsnici, slu|en, jer ne znam gde
da skrenem, udaram, ili je  mene uda-
rio automobil neke babe koja je samo
vri{tala. Sve brzo i zavr{ilo sa po-
lisom osigurawa. Prodavao sam tako
sladoled nekoliko nedeqa upoznao
neku devojku  {to prodaje  krofne i
posle  nekoliko dana  prihvatio  po-
ziv da upoznam i wene roditeqe. Ka-
da  smo stali  pred wenu ku}u,  nalik

na   mawu  osnovnu {kolu, nisam mogao
da verujem da  tu stanuje devojka  {to

^a~ak u NEW  YORKU

Nijagarini vodopadi

6.
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prodaje  krofne. Roditeqi qubazni
imaju ~etvoro dece. Spremili ro-
{tiq za studenta iz  Jugoslavije,  dva
tri par~eta  mesa i mali kuvani kuku-
ruz naboden na lepe srebrne  viqu-
ske. Otac  bankar  poziva  me  da  do-
|em i  do  wegove  kancelarije  u gra-
du,   bila je  mawa  zgrada  od Beogra-
|anke. Slede}e  nedeqe  idem  u wi-
hov  klub na ru~ak,  malo prodajem
sladoled, pa    obu~em   sako  koji sam
poneo -  sako sa mature a koji sam sku-
po platio u Trstu.

Pozdravqaju  nas  izgleda neki
bogati  o~evi prijateqi, posle  ru~ka
slu`e nam kowak  pored kamina u
sred leta. Nisam ni za kowak a ni za
golf, da mlatim onim  {tapom  i da
idem daqe po travi… pa ja sam znao
samo za klis i masku. Posle se pre-
svla~im  i kriju}i ulazim u kombi i
jo{  malo prodajem sladoled pa  u ma-
gacin. Otac predla`e  da  mi ona po-
ka`e  svoj  kolex, sve  {to sam video
na  filmu, kako `ive  ameri~ki stu-
denti. Samo mi nije bilo jasno {to
ona prodaje krofne kada imaju toliko
para.

Zovu  me ro|aci  iz ^ikaga i ja ho-
}u kod wih.

Idem na Nijagarine vodopade pa u
Detroit. Na stanici u Detroitu ~ekam
Grejhaund  autobus, no}na  vo`wa  da

ne pla}am  sme{taj, u
ruci  dr`im  kupqenu
razglednicu, prilazi
mi crnac tra`i  pare,
zavr}e mi ruku  gu`va
mi razglednicu, ja  be-
`im u  autobus,  raz-
glednicu i danas ~u-
vam  u dnevniku, nisam
je nikome poslao.  

Joj  koliki je ^ika-
go. Moje strine brat
do{ao u Ameriku  po-
sle rata, o`enio se sa
Nemicom, imaju }erku
i ku}u sa malim jeze-
rom. O~ekivao sam da
}e mi on pomo}i ili
mo`da ~ak na}i posao.
Dok kosi travu jedno
posle podne ka`e mi

da idem u centar  grada i da   tra`im
posao. Odlazim  onda  kod  wegovog

brata  koji je  skoro iz  Jugoslavije
do{ao sa  sinovima i `enom. Na{ao
sam posao u nekom supermarketu, sla-
gao sam kupus i lubenice na police. 

Sutradan sam video oglas za ko-
nobara u restoranu “Jojos”. Mala
plata, ali zarada je od bak{i{a, a ja

sam ga dobijao kao trojica
konobara zajedno. Svideo
mi se taj posao iako je bio
naporan. Jela nisam mo-
gao odmah da prepoznam
kad ih gotova stave na
pult, zbog nekih kola~a
sam se zakqu~avao u ras-
hladnoj odaji... 

Jedno ve~e u taj resto-
ran do{le su dve starije
`ene i naru~ile ve~eru, a
kada sam im ja doneo pi}e,
~uo sam da nazdravqaju
za sre}an ro|endan. Bile
su toliko  stare da sam
pomislio da mogu da budu
jedna drugoj na slede}em
ro|endanu samo ako to bu-
de  ovog meseca. Iza{ao

sam napoqe, i u ba{ti restorana na-
brao cve}e, napravio buket i stavio
ga izme|u wih jer nisam znao ko je sla-
vqenica. Odjednom: krik, gosti se
okre}u, gazdarica istr~ava iz kuhiwe

- {ta je bilo. Starija nakin|urena `e-
na, odu{evqena cve}em ostavqa ve-
liki bak{i{, gazdarica ka`e da tako
lep gest niko nikada nije uradio u
restoranu..

A ja, ne samo da dobijam slobodan
dan, nego i mogu}nost, da ako ikada
ponovo do|em u Ameriku, mogu da na-
|em posao u lancu “Jojos “ restorana...

Bio sam ponosan, a imao sam samo
dvadeset tri godine. 

Tih dana je umro Elvis Prisli…
Kupujem avionsku kartu za  Was-

hington od 73 dolara.
Naravno slikam se  ispred Bele

ku}e. 
Jo{  nekoliko dana u New Yorku pa

pravac ku}i u ^a~ak. 
Bilo je dosta   AMERIKE.
Septembar, malo  fakultet  pa u

Rim ponovo, ali ne na rad nego u obi-
lazak. Lep{a, moj nekada{wi vodi~ i
verovatno krivac {to sam se otisnuo

u svet, rekla mi je da ima neki prazan
stan i  daje mi kqu~eve.

Opet sam   u Rimu.
Te   1977. godine   bio sam i u  So-

vjetskom savezu - tada se moglo tako…

NASTAVI]E  SE….

PutopiS^a~anske novine,13. oktobar 2009.

TURISTI^KA 
AGENCIJA

032/22-26-23, 032/34-33-66

^A^AK

cvorak032@yahoo.com

IDITE  U  SVET
IZ  INATA

U NEKOLIKO RATA

Izgu`vana razglednica Detroita

Kowak posle ru~ka pored kamina u
maturskom sakou

Amerika restoran - ~ekaju}i bak{i{

Pre nego {to se presvu~em i odem da
vozim onaj kombi iza i da prodajem

sladoled

ALBANIJA

27. oktobar 2009. godine
6 dana autobusom

Obilazak Skoplja, Ohrida, Tirane,
Dra~a ...

Cena 265 eura, pla}anje u tri rate
~etiri polupansiona
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Демографска будућност сваке 
државе је неизвесна. Станов-
ништво Србије, као уосталом 

и целе Европе убрзано ће демограф-
ски старити све до 2030-2035. године 
због уласка популационо бројних 
беби-генерација као и старог станов-
ништва. Међутим, оно што не знамо 
јесте колики ће део ових генерација 
доживети старост или колико ће се 
потенцијалних радника родити и про-
живети своје године у радном добу да 
би помогли издржавање старијих.” Ово 
је део текста пренет из књиге ”Демо-
графска будућност Србије”, Владимира 
Никитовића.

 Број људи који живе у Србији 
промениће се једино када се одигра бар 
један од следећих догађаја: живорођење 
у Србији, смрт неког ко живи у Србији 
и миграција особе из Србије или из 
ње.

Снажан развој информационих 
тех но логија као и напредак у развоју 
ста ти сти чке теорије омогућио је де-
мографима да прате имиграције ста-
новништва. Ипак, ово што се догађа 
задњих година је непланирана  виша 
политика заснована на идеји да се 

различитим методама поједине земље 
онемогуће да се успешно и самостано  
развијају. На снази је изрека: ако жели-
те да уништите једну државу  почните 
од школства. Лоши ђаци звршиће лоше 
студије медицине, грађевинарства, 
школства, и онда такви лекари тешко 
ће моћи неког излечити, зграде таквих 
инжењера ће се често рушити и профе-
сори тих факултета неће имати знања 
да науче друге.

Политика отварања школа у сваком 
мањем месту и добијање диплома по 
скраћеном поступку уз плаћање шко-
ларина довела  је до великог броја нео-
бразованих дипломирнаих  студената 
са магистарским и докторским звањем. 
Наравно, такве дипломе никоме нису 
потребне и више такве дипломе при-
ликом запошљавања ником ништа 
не значе. Србија је земља са највећим 
бројем виших школа и факултета, са 
највећим бројем магистара и доктора 
наука.

Запад са својим стандардом и са 
својим платама доводио је претходних 
деценија школоване  лекаре, стома-
тологе, инжењере и архитекте, дајући 
им плате мање него што би платили 
њиховог стручњака. Те зараде су биле 
зачуђујуће велике само када и ако 
се пореде са зарадама у Србији. Пре 
тридесетчетрдесет година забележе
но је велико кретање наших радника 
– просте радне снаге у земље Западне 
Европе (Аустрија, Немачка, Францус
ка, Швајцарска). Запошљавали су се и 
радили на црно трећеразредне посло
ве, оне које тамошње стнаовништво 

ПРОЈЕКАТ:

 „Тамо пате,
срамота их 

да се врате...“
није хтело да ради. У свим клозетима 
Европе радили су Срби.

Француска је била земља где су у 
подрумима конфекције даноноћно 
штепали и пеглали наши радници. 
У Енглеску су одлазили са Косова. У 
далеку Америку одлазили су Срби 
највише у Чикаго зато што су, при 
доношењу одлуке где и у који део земље 
да иду, ишли тамо где су неки већ из 
њиховог краја отишли. У почетку су се 
сви они окупљали око српских Цркава, 

али пракса говори да су престали да 
се појављују у својим црквама чим су 
дошли до неког бољег посла или су 
некако решили свој статус. Врло често 
Срби говоре да те никада нико неће 
преварити и израдити као Срби.

Плата професора средње школе у 
Норвешкој је 3.500 евра, али професор 
каже да плаћа стан – гарсоњеру 1.200 
евра. Ако одбијемо нулу на 3.500 и нулу 
на 1.200, све се може изједначити са 
платом и трошковима у Србији. Стан у 
Чачку може да се нађе за 120 евра.

Пре тридесет-четрдесет година 
забележено је велико кретање на-
ших радника – просте радне снаге 
у земље Западне Европе (Аустрија, 
Немачка, Француска, Швајцарска). 

Запошљавали су се и радили на 
црно трећеразредне послове,оне 

које тамошње стнаовништво није 
хтело да ради. У свим клозетима 

Европе радили су Срби.

ПОКРОВИТЕЉ ПРОЈЕКТА

1



7Број 24

Путујући по  свету сретао сам и 
оне старије, али и припаднике млађе 
генерације. Они који су отишли пре 
30 година остављали су своју децу код 
баба и деда у Србији, а виђали их само 
о годишњим одморима. Слали су мар-
ке и франке, а децу васпитавали баба, 
деда и улица.

Недавно путовање по Русији и бора-
вак у Сочију био је обележен сусретом 
са децом  чији очеви живе у Србији...
На далеком Новом Зеланду, боравећи у 
нашој Српској  импровизованој цркви 
срео сам жену из Миоковаца која је 
плакала и ридала сузе када је чула 
да сам из Чачка, говорећи: 
“Нисам видела  моју кућу 
осам година.” Најпознатији и 
најбогатији Србин на Новом 
Зеланду  је неки Павловић који 
се оженио али и развео са женом 
из Пожеге. Дуго је на Новом Зелан-
ду и бави се откупом, конзервирањем 
и продајом морске рибе. Има своје 
маркете и ресторане. Дочекао ме је у 
разваљеним тенис патикама питањем:” 
Хоћемо ли да играмо шах?”. Није хтео да 
прича о свом животу ни за новине ни 
за телевизију. Али предложио ми је да, 
ако желим, разговарам са момком који 
је стигао пре шест месеци из Крушев-
ца. Хвалио се да му је добро. Устаје око 
седам, путује на посао сат времена, иде 
на утовар рибе, отпрема је у магацин 
где се она пакује, помаже у ресторану, 
тако шест дана у недељи. Недељом не 
ради, али каже да спава дуже, пере 
своје ствари и чека понедељак. Питам 
га где је радио у Крушевцу, јер Круше-
вац знам, годинама сам спавао у хотелу 
“Рубин”. Каже да је поправљао мобил-
не телефоне у центру града, али је газда 
велики део зараде узимао за себе, па му 
се то није свидело и зато је одлучио да 
напусти Крушевац. Моја примедба је 
била – тамо су ти били пријатељи, дру-
гови могао си да их видиш сваки дан 
по два пута. Ћутао је. Када је отишао, 
Павловић рече: “Лудо дете, не зна да ће 
за повратну авионску карту и поклоне 
морати да ради три месеца”. Да је остао 

тамо, оженио би се, мало кукао, али 
био би на својој земљи.

Оно штоје заједничко свима њима 
који су ми на кратко били домаћини 
широм света је да су са тугом и сетом 
пуштали Бајагину химну “Моји су 
другови …” Ту касету држе у колима 
и слушају кад год иду и вреаћају се са 
посла. Неки су признали, а неки нису 
да се уз њу најлакше плаче.

Прошле године када сам из Агенције 
са некадашњим сарадником пошао да 

попијем кафу на Морави, док су беде-
мом ишла и враћала се деца из школе, 
заболео ме је његов уздах. Све ми је 
било јасно. Он по своје синове мора 
у далекој Јужноафричкој републици 
да иде колима и да их узме и да их 
врати. Сећам се, када сам тамо би, да 
смо се бојали да нас на семафору, док 
чекамо зелено, Црнци са упореним 
пиштољима не избаце из кола. У Кејп 
Тауну договорио сам се да се видим у 
једном кафеу са породицом Илић. Они 
тамо имају своју конфекцију и врло 
су богати. Супруга је тек после дужег 
разговора рекла зашто је изабрала овај 
кафе и да тамо за суседним столом за 
сваки случај седе њена ћерка и зет. По-
менула ми је да је она у даљем роду са 
Владиславом Петковићем Дисом. По-
клонио сам јој Календаре.

У Јужној Америци у Аргентини био 
сам у нашој Српској цркви Свети Сава. 
Старешина мале цркве на Божић по-
зива ме за славску трпезу жалећи се да 
млади дођу само једном или два пута 
годишње у цркву. Старији дођу, каже, 
само да виде и чују ко је од њих умро.

Памтим једну причу из Париза када 
сам са књигама на леђима и у торбама 
за једна Ђурђевдан био у Руској цркви 
у малом месту МОжерон.  Руска црква 
је само за празнике украшена нашим 
иконама. У дворишту цркве мали 
вашар, исти као у било којој српској 
варошици, само по нека искривљена 
француска реч квари осећај да нисам 
у Шумадији. Чини ми се као да је цео 
Свилајнац тог дана славио Ђурђевдан. 
“Српски календар” им је изгледа био 
бар на кратко лепа веза са Србијом.
Иза Трга Републике у Паризу налази 

се и ресторан Калемегдан. Нудим 
момцима, власницима ресто-
рана, књигу –неће. Излазим, 
али ме сусреће човек, гура ми 
паре у џеп, хоће да помогне 
штампање Календара. Он је 
њихов отац, некадашњи влас-
ник кафане Калемегдан. Згуж-

ваном новчаницом датом, сигуран 
сам, од срца хтео је бар на трен да убла-
жи свој бол и носталгију. Никад нисам 
потрошио ту папирну новчаницу.

Сунчан дан, испред Цркве Св. Спаса 
у Москви. Носим књиге у малој белој 
кеси “Морава” Угоститељско предузеће 
Чачак. Пита ме човек да ли је Верица 
директор тог предузећа. Каже: она је из 
мог села – из Турице. Хвали је и каже 
да је помогла и запослила цело село у 
Чачак. Прича ми како му се чини да је 
успео у Москви, али да је тај успех рела-
тиван. Његовог колегу када је, како они 
кажу, направио паре, увукли су у кре-
дите и сада покушава да у намештеној 
игри  само живу главу извуче.

Сећам се, када сам се спремао за пут 
у Јапан, Нешу из Краљева, саветнику 
наше амбасаде у Токију, носио сам суве 
шљиве и вунене чарапе. Када сам га 
позвао телефоном у ноћи по доласку, 
јавио ми се и ословио ме  мојим име-
ном. Питао сам како зна да сам то ја, 
а он рече: “А ко ће мене овде да зове”.
После неколико година сазнао сам да 
је Нешо, нажалост, пронађен мртав у 
Београду под неразјашњеним околнос-
тима.

НАСТАВИЋЕ СЕ



РАДОСТ ЖИВОТА

Ласта има три грама мозга

Главни град Доха изгледа као из нау-
чних филмова…. Свуда се гради... рад-
ници  су са средњег и далеког истока… 
Бангладеш, Индија… Индонезија…  
живе у својим групама чувају новац да 
се врате кући.

Туристички водичи странце из 
Европе упозоравају на пристојно пона
шање према женама нарочито.

Доха је велики град,  чист али оно 
што овде истичу да је град без насиља 
и пљачке.

Ако се жели за неколико дана виде-
ти град и ако постоје аутобуске и метро 
линије најбоље узети кола са возачем.

Музеј исаламске  Уметности, Кул-
турно село, Национални музеј вам са 
поносом показују. Њихове услуге се 
мере по сату, па вас чекају колико же-
лите и сликају вас где год желите.

Недавно сам чуо ову пошалицу: 
Ласта има три грама мозга и 
кад захладни оде на југ… а ја 

целу зиму плаћам грејање…. е нећу 
више, рече наш сарадник Слободан 
Чворовић, власник ТА „Чворак“ и 
отпутова у топлије крајеве. 

За почетак слетео је у Катар на 45C, 
на западној  обали Арапског залива. И 
одмах нам послао мејл:

Иако је историја ове државе у далекој 
прошлости бележила и Турке и Пор-
тугалце, данас је Qатар краљевина на 
чијем је челу шеик Амир који је престо 
наследио од свог оца пре шест година. 
Амир је други син по рођењу али његов 
брат се одрекао престола јер жели да се 
посвети вери.
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На великој плажи у подне нема ско-
ро никога јер долази се на купање тек 
после 18. Ради сликања,  а водећи ра-
чуна да обучем дуге купаће гаће  мало 
сам се купао у претоплом мору.

Високи солитери тако близу један 
другом су атракција за око… сваки је 
радио неки други архитекта… па све  
изгледа као да су неке коцке и фигуре 
расуте из кутије за играчке.

Живот на улицама почиње тек када 
падне мрак. Соук је место са радњама 
кафанама галеријама... треба два три 
сата да се обиђе али баш треба… и оно 
што је чудно на десетине чистача ули-
ца. Цене европске… кафа  3 еура, колач 
6, а нека азијска порција почев од  15 
еура….

News

BECT N


