News

25

BECTN

ЧВОРАК ВЕСТИ • САМО НА ВЕДРО И ВЕСЕЛО • ДЕЦЕМБАР 2019 • Број 25
32000 ЧАЧАК, УЛИЦА БОГДАНА ТЕОФИЛОВИЋА БР. 27; ТЕЛ: 060 3 22 26 23, е-mail: cvorakvesti@yahoo.com

НАСМЕШИТЕ СЕ МОЛИМ!
У овом броју:

>150 година од рођења
Махатме Гандија
> Индија други пут
> Путопис: Индија
> Пројекат: Тамо пате,
срамота их да се врате...”
> Отворено писмо:
Вештачко цвеће

ДЕЛХИ - ИНДИЈА

9

772466

259001
ISSN 2466-2593

2

ВЕСТИ

РЕЧ УРЕДНИКА

Са амбасадором Индије

Чворовић је у пријатељском
разговору са амбасадором
Индије Subrata Bhattacharjee
рекао да је он видео Индију,
а да би волео и да амбасадор
види његов Чачак.

Поштовани читаоци,
Давно сам рекао да сам отворио
агенцију да бих само ја путовао.
Изгледа стварно да је тако. Поново у
Индији, земљи која још памти Тита.
Настављам причу са мојом жељом да
бар неку искрену и истиниту реченицу о патњи младих по свету кажем
момцима који седе по какфићима
грицкајући кашичице од кафе коју
плаћају од пара дедине или бабине
пензије.
Морате путовати и видети и лепо
и ружно овога света да бисте волели
свој живот у Чачку.

150 година од рођења
Махатме Гандија

И

ндијска амбасада у Београду у оквиру
обележавања 150-е године рођења Гандија организовала је концерт у Мадленијануму.
Поред бројних званица присуствовао је и власник
туристичке агенције Чворак – Слободан Чворовић.
Чворовић је приликом недавне посете Индији обишао
и гроб оснивача савремене индијске државе и утицајног
поборника ненасилног протеста на путу ка остварењу
револуције – Махатме Гандија.

Слободан Чворовић
Ако вам је живот горак...
онда агенција Чворак
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Индија други пут

К

упљене авионске карте, а виза
одбијена. Недавни сусрет са
индијским амбасадором у
Београду можда је помогао да се ипак
добије виза вече уочи поласка на пут.
Летети у Индију са авионом по изгледу
на неки тандрчак није лако. Капетан и
капетаница, млада жена... помисли човек да је стјуардеса... смеје се и каже да
је и она управљала авионом, а сликали
смо се тек на земљи.
Делхи је главни град земље која има
1,3 билиона становника... Ако сте некада били у гужви и мислили да је то
највећа, помножите са 50 тако изгледа
аеродром Индира Ганди. Осећао сам се
усамљено јер премијер Моди је морао
да отпутује у Хјустон. Изгледа да му је
Трамп у Тексасу пречи од Чворка. Приликом давне посете Делхију био сам на
Гандијевом гробу и видео Таџ Махал...
Сетио се и Индире Ганди... Ипак беда
сиротиња свуда и прљавштина је оно
што странац данас види и ако се вози
малим таксијем кога зову Ото.. Метро
је ипак по мерилима за будућност која
стиже. Делхи не спава...
Тандрчак је пребацио и у град са
23 милиона становника... Мумбај
или Бомбај како се звао прошли пут.

Таксијем до хотела са возачем који се
изгубио... возимо се више од сат. Кроз
отворен прозор разгледам град. Платио
сам унапред, а и нисам у журби. Само је
Сабор трубача на бини јачи од свирања
овдашњих возача. Возе левом страном,
претичу са десне стране, а пешаци прелазе где и када хоће. Тротоар као да га
нема и са великом пажњом се крећем
и прелазим улицу. Имам осигурање па
ми је лакше.
После јутарњег индијског чаја
уговарам вожњу 7 сати са успутним
задржавањем, а помаже ми нови
индијски познаник. Пред хотелом се
договара о свим детаљима вожње и
каже возачу да ће да прати кретање
возила на свом телефону. Саветује ми
да платим тек на крају колико откуца
таксиметар и ако увек траже више.
Земља сиромаштва и свуда је криминал. Искрено бојим се... Возио сам се 68
километара нешто више од седам сати.
Вредело је. Врата Индије као заштитни знак Момбаја, а преко пута кажу
најлуксузнији хотел на свету па морам
ући. Како... кажу тешко.... али Чворак
улеће... и није скуп чај 5 еура и бисквит
плус. Железничка станица велика пешчана плажа где се купају обучени.... оно
што ми је заокружено у мапи. Мало
газим у воду. У хотелу Хаyат концерт
индијске певачице. Треба видети и
чути. Како? Ако си Чворак лако и ако
је возач таксија чекао ипак сам остао и
на вечери. Обрадовао сам се када су ме
питали за Слободана Милошевића...
Срео сам и младог пословног момка чији родитељи имају фабрику за
прављење седишта за возове. Он има

23 године и мотором иде на посао у
фабрику која има 60 радника. Чека да
му родитељи нађу жену за брак. Верује
у њихов избор јер мсли да је тако
најбоље за све и за фабрику такође.
Учење Гандија и његов лик свуда су
присутни.

ИЗ АРХИВЕ...
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HVALA [TO STE OKRENULI NOVINE - MALE PROMENE SU UVEK DOBRODO[LE

Iz ulice Kneza Milo{a do svetskih
sokaka i avenija...
Delhija, Pekinga, Bankoka, Honkonga, Tokija, Manile, Kaira,
u svetu Wu
Najrobija, Moskve , Osla, Lisabona, Rio De @aneira, Lime, Karaka-

Iz Ivawi~kog sokaka do Venecije, Rima, Londona, Pariza, Wujorka,
sa, Sidneja...

.... IZ PRETHODNOG BROJA...

Pi{e: Slobodan R.
^vorovi}
^vorak
Kroz glavu mi prolazi i
ono kada sam radio u hotelu u Rimu i prao ve{ na posledwem spratu hotela i
kada sam svaki dan od jedan
do tri u Londonu usisavao
hodnike hotela i onda kada
sam u Americi u ^ikagu zara|ivao bak{i{ kao tri konobara zajedno, a sada u nekoj ko{uqi sa pla`e tu sa
nagomilanim godinama stojim i uzimam par~e nekih
kola~a {to su ostali od bogatih gostiju. Pitam konobara: “Jel’ mogu da ostanem
jo{ malo” ne da bih jeo jo{,
on `uri negde, nego da bih
jo{ malo ostao u toj pri~i.
On ka`e: “ostani”, a ja ga
pitam za ime, u slu~aju da
me neko pita odkud ja tu on
mi ka`e Mirko. Ostanem
jo{ tu i gledam po tawirima, malim, ve} osu{enim
sendvi~ima, nekim nafilovanim kola~ima a onda polako, nogu pred nogu, izlazim. Koliko je samo godina
pro{lo kroz moju glavu za
ovih nekoliko minuta.
Idem onim malim uli~icama starog grada. Tu odmah
malo desno, ulazim u neku
galeriju. Velike slike, velika platna. Na wima pi{e
Romana. Ulazim. Unutra nema nikoga, a za stolom vidim neki mobilni telefon
i nov~anik i pretpostavqam da je vlasnik galerije negde na kratko iza{ao.
A ja nigde ne `urim i po{to
sam malo~as jeo, sedam pored tog stola, pored tog

Vra}am se sa Lokruma i vidim hotel Dubrovka u novom ruhu. . “Kupio je” - ka`u “neki bogati hotelijar iz Turske”. Napoqu pletene stolice, ... konobari...raspitujem se i gledam na terasu i sobu gore u kojoj sam nekada spavao.... nekada DUBRAVKA skroman hotel a sada PUCI] PALACE otmeno luksuzno zdawe... ja nastavqam
malom ulicom ba{ iza hotela . Pogled levo-kuhiwa, konobari, kuvari, stoje i pri~aju.. na pauzi. A ja onako sa pla`e, rancem na le|ima, ho}u da sa wima razgovaram. Ja sam nekada bio konobar, ja sam nekada radio u hotelu, izme|u mene i wih je
najmawe trideset godina. I da bih zapo~eo pri~u pitam ih: “Jel mogu ja da se poslu`im sa ne~im sa ovog stola?” jer ja znam da je to ostalo od ru~ka. Sok i kafu konobari mogu da piju na pauzi i jedu ono {to je ostalo. Oni me onako, kao prosjaka puste
da se poslu`im a ja bih, ni da se smejem ni da pla~em.
nov~anika i mobilnog tele- devojkom koja ima prozor
fona, stavqam svoj ranac u nasuprot wenom i koju glekrilo i gledam slike Roma- da svako jutro dok je on na
ne Milutin. Koliko sam sa- moru. Ona wega vi{e ne ~emo kilometara pre{ao, ko- ka, ~eka ga ova mla|a... U
liko godina premotao u gla- malu galeriju ulaze ~ovek i
vi tu sede}i me|u slikama, `ena sa dvoje dece koja lime|u vekovima, nepomeraju- `u sladoled. Stranci i
}i se. Ulazi lepa vreme{na raspituju se za sliku i ja
`ena , zbuonako iz
wena {to
{ale ponekoga za~iwem
ti~e ali
pri~u,
po~iwe
molim ih
pri~u. Seda kupe
}a se Beosliku jer
grada, stumi je dadija umetnas prvi
nosti, izdan kako
bora kada
radim i
je bila mis
da }u doJugoslavibiti sije, {ezdegurno nasetih godigradu od
na, televivlasnice
zora koji je
ako neSlika Romane Milutin
tada dobi{to prola. Sve bi dala da mo`e da dam. Pewem se i dodajem im
ode do kafane Znak pita- sliku koju `ele. Slika buwa, se}a se Mome Kapora, {na ali oni su `eleli ba{
pita da li bi smela da do|e tu, gledali su je pre nego
u Beograd. ^udi se kako sam {to su po{li na krstarewe
ja ovde, ka`em joj da sam iz jahtom. Ja im ka`em da je sa^a~ka, da imam i ja galeriju da slika skupqa zato {to
slika, hvalim se da sam jed- je pocepana, slika sada ima
nom privatniku prodao do- jo{ jednu pri~u, oni kao da
sta slika, ni ona ne veruje ne veruju, poku{avam da ih
da sam samo jednog ~oveka ubedim, dok deca zavr{avaubedio da kupi i pokloni ju lizawe sladoleda. Romadrugima 149 slika. Pri~a na sedi i gleda kao da ne
mi o mu`u moreplovcu koji veruje, on uzima nov~anik
se sada o`enio mla|om, sa vadi karticu, a po{to ne

mo`e da se tako plati, ka`e `eni da ide do automata da podigne novac... Ona
se vra}a, donosi kune a Romana za~u|ena. Ona mi nudi
procenat, ja se smejem i
ipak prihvatam poziv do
odemo negde na pi}e i ne{to pojedemo.
Sedamo u slede}oj maloj
uli~ici, ona naru~uje vino
i dalmatinski pr{ut, siguran sam da nije jeftino ali
i slika je skupo prodata
Norve`anima, a i zaslu`io
sam. Pita me da li je mo`da
konobar primetio kako ja
govorim, kao da `eli da }utim kada on bude prolazio
pored na{eg stola, kao da
se boji... Onda }utim, malo
jedem, nailazi neki stariji
wen prijateq, poziva ga da
sedne ali ja ipak odlazim...
ne mora vi{e da me se boji,
jer ja sam i onako sit.
Slede}eg dana, vra}aju}i se sa Lokruma ponovo,
prolazim pored onih konobara a oni zovu Mirka i ka`u mu : “Eno ti onog”... mislili su da sam do{ao i danas da prosim i opet jedem
ono {to je ostalo od bogatih gostiju.
Samo sam nastavio... jeo
sam u najluksuznijim restoranima i hotelima sveta
ali ne}u nikada zaboraviti ostatke hrane u tom dubrova~kom hotelu koji me je
naterao da se svega setim.
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Tog novembra 1980-te godine stigao sam iz Beograda preko Rima, Bombaja do
Wu Delhija. Indija - zemqa
koja je druga u svetu po broju stanovnika od preko milijardu qudi i zemqa koja
je danas mesto modernog biznisa i visoke tehnologije,
i koja zauzima najve}i deo
Ju`ne Azije, tako da se cela Ju`na Azija naziva “Indijski podkontinent”.
Od aerodroma do na{eg
hotela svuda su bili znaci
dobrodo{lice. Dobrodo{ao prin~e. Taj dan isto kada i ja, u Indiju, u svoju biv{u koloniju, stigao je princ
^arls. Ja sam i{ao u hotel
sa grupom koja je trebala da
obi|e daleki Istok, da posle Indije ode do Tajlanda,
Japana i Filipina. Moj cimer \ura, neki profesor sa
matemati~kog fakulteta,
sa dva fotoaparata vi{e je
video dok je slikao kroz
zum aparata nego golim
okom. Na recepciji velikog

napravio neki skandal tra`e}i direktora hotela “Kako me nije tra`io, pa molim
Vas, proverite da li me je
tra`io” a onda za planiranu sobu, moju i \urinu, sam
na{ao neke zamerke. Tra`io im da mi zamene za neku drugu i oni daju mi drugu
- sobu u prizemqu hotela,
koja je imala svoj vrt. I zamislite mene u tom starinskom hotelu. ^itava grupa
doru~kuje u velikoj sali, u
sali za doru~ak, a ja u vrtu
i slu`i me wihov, u nekoj
narodnoj no{wi, konobar.
Ali {ta vredi {to me on
slu`i kad nema ko da me vidi. Naravno, ja zovnem ove
iz moje grupe da se svi slatko smejemo .
Na recepciji i daqe pitam da li me je tra`io
princ ^arls. Ujutru mi vra}aju dve ko{uqe koje sam
dao na prawe. Jedna je moja,
a druga je gre{kom doneta.
@eqan neke frke, i opet
pravim skandal i pitam:
”Kako je mogu}e?! Gledajte
na {ta ovo li~i, kakav je

luksuznog hotela “Imperijal”, koverat sa mojim i wegovim prezimenom i kqu~.
Naravno, palo mi je na pamet da pitam da li me je
tra`io princ ^arls. Rekli
su da nije. “Kako nije?” - pitao sam {efa recepcije pa

ovo hotel” a oni se izviwavaju. Sobarica gura ~itav
veliki nosa~ opranih i popeglanih ko{uqa da tra`im svoju. Nalazim je, moju
staru sivu, duga~ku pamu~nu
ko{uqu {to sam je kupio
negde u Parizu bog te pita

PUT U INDIJU

TURISTI^KA AGENCIJA
032/22-26-23
032/34-33-66

^A^AK
cvorak032@yahoo.com
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Slobodan ^vorovi} ispred Tax Mahala

kada. Radostan {to sam je
na{ao ja se kao i daqe qutim i ka`em: ”Ako me bude
tra`io princ ^arls, ka`ite mu da sam oti{ao za Agru
i Tax Mahal. Po{ao sam da
vidim spomenik ~ovekove
qubavi prema `eni. Spomenik koji je gradilo 22.000
qudi i `ena 24 sati dnevno
pune 22 godine. Beo mermer,
~iju unutra{wost krasi 28
vrsta dragog kamewa u raznim bojama koji su ugra|ivani u intarzije na grobnici, unutra{wosti gra|evine i podu. Kada je grobnica
bila gotova, ka`u preko
we je razastrt pokrov od
pravih bisera.
Danas to vi{e ne postoji, jer je u 18. veku sve
opqa~kano,
Sah Xahan
(1628-1658) bio je peti car
Indije. Kada je 1631. izbila pobuna u wegovom carstvu, krenuo je sa vojskom
da je ugu{i. Kao i uvek, sa
wim je krenula i wegova lepa i umna `ena - carica
Mumtaz Mahal
Na ovom putovawu: Mumtaz Mahal je umrla dok se
mu~ila da podari `ivot
jo{ jednoj bebi. Imala je samo 19 godina. Sah Xahan bio
je toliko o~ajan da je napu-

stio ovaj pohod, napustio
odar svoje voqene `ene,
vratio se u palatu, u{ao u
jednu odaju i za sobom zatvorio vrata. Devet dana
ni{ta nije jeo ni pio, a jedini znak da je `iv bilo je
jecawe. Kada se devetog dana pojavio, wegova kao
ugqen crna kosa bila je bela kao sneg. Posle toga izabrao je mesto po~ivawa za
svoju `enu, mesto kraj reke
Xumna, mesto koje se moglo
videti sa prozora wegove
odaje. Na tom mestu izgradio je veli~anstveni mauzolej, najlep{i na svetu,
~uveni Tax Mahal. Kada mu
je 1658. godine sin preuzeo
presto, Sah Xahan stavqen
je u ku}ni pritvor. @iveo je
jo{ osam godina sa jednom
jedinom mogu}no{}u - da
kroz prozor svoje odaje preko reke Xumne posmatra po~ivali{te svoje voqene
`ene. Stra`a ga je na{la
mrtvog u 74. godini sa otvorenim o~ima koje kao da su
gledale -Tax Mahal.
Pa eto, tako sam i ja video Indiju.
Nastavi}e se......

Vi{egrad - Sarajevo - Mostar - Trebinje - Dubrovnik
21. avgust i 4. septembar 2009. god.
3 dana 9.900 din
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„Тамо пате,
срамота их
да се врате...“

У

Немачкој, у Хамбургу, има
кварт са ноћним клубовима и
секси шоповима. Повирујем
у неке и слушам понуде младих дама.
Када је једна чула одакле сам, загрлила
ме је и несрећно рекла: “Е мој земљаче”.
Била је приморана и то да ради, јер су је
преварили, јер су је обманули.
Српска младеж, доконо седи по
кафићима од подне глођући кашичице од кафе коју су платили парама
узетим од дедине или бабине пензије.
Причају о томе како ће они да оду
тамо негде преко, да зараде паре и да
се врате. Сигурни су, кажу, да Запад и
Америка само њих чекају. Београд је
облепљен огласима за посао у кафанама, кафићима, продавницама, али се
нико не јавља. Младима је испод части
ту да раде, кажу за мале паре. У Америци родитељи воде рачуна и плаћају
трошкове својој деци само док не
заврше средњу школу. Евентуално им
плате школу вожње. Остало се њима
оставља по вољи, да ли ће да раде или
да студирају радећи. Када сам из оне
Југославије давно отишао као студент
у Америку, само на неколико месеци,
у почетку продавајући сладолед, а
касније радећи у ресторану, срео сам и
Робин Бајлер, продавачицу крофни,и
после неколико сусрета позвала ме је
да ме упозна са својим родитељима.
Размишљао сам што би свој слободан
дан траћио на родитеље продавачице
крофни, али дан уочи мог слободног
дана и планирнаог одласка код ње,
случајно смо се њеним колима возили
у том правцу. Предложила ми је да

свратимо код ње. Дуго смо се возили
у планину. Искрено, осећао сам страх,
јер ми је ово путовање била неизвесно.
Кола су се зауставила пред неком кућом
која је била осветљена рефлекторима.
Она је на кратко изашла, а ја сам узео
у руку неку малу чудну кутијицу са
дугмићима. Она је ушла и рекла да
престанем, а ја од музике нисам чуо
да су се врата од гараже дизала и спуштала. Позвала ме да изађем и мом
чуду није било краја кад сам до детаља
испитао да ли је могуће да ту живи са
правим оцем и са правом мајком. Наравно да сам сутра увече био гост код
њих. Роштиљ у дворишту, скроман,
кувани пурењаци на неким сребрним
виљушкицама, отац банкар пита ме за
Тита а мајка за Дубровник, а ја сам се
све време питао зашто њихова ћерка
преко лета продаје крофне.Наредни
дани су били баш лепи. Изгледа да сам
се свидео њеним родитељима...

****

ПОКРОВИТЕЉ ПРОЈЕКТА

Лука Томић
Вилмингтон, Делавер, САД
МОЈ ЖИВОТ У ИНОСТРАНСТВУ

Сине,
јел’ би се ти могао
вратити да живиш овде

Р

аних седамдесетих моји су отишли за Канаду и ја сам тамо одрастао. Када негде живите од малих
ногу и када вам се тамо све прво догоди
у животу, то је ваша земља Бар тако ја
мислим и осећам.
Прво држање за руке, први пољубац,
прва љубав, први раскид, прво „умрећу
због ње“, ма све прво. Иако сада живим у САД моја земља је Канада и ја
се осећам Канађанином, али... Увек
постоји неко али.
Сестра и јасмо код куће морали да
причамо српски. Моји су говорили да
деца знају када дођу у Југославију да
причају с бабама и дедама, родбином
и другом децом. Иако смо због тога
пуно негодовали, сада ми је драго што
су због тога били строги, а ми нисмо
заборавили српски језики.
Уочи распада, мислим друге,
Југослалвије, моји су са зарађеним
пензијама одлучили да се врате. Није
их могло зауставити никакво мољење,
преклињање па чак ни моје блеф
претње.
Доста им је било канадске зиме,
и снега, и вожње по леду. Свега им је
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На конкурсу за информисање наш пројекат:
“Тамо пате срамота их да се врате“ је делимично покривен
средствима Скупштине града Чачка.

било доста, само желе да се врате кући
а та кућа за њих увек била Србија. Вратише се они а с њима и сестра.
Ја сам долазио сваке године да их
обилазим, прво сам, а после и с породицом. Мада су рекли када су одлазили
да их Канада више никада неће видети,
за моју свадбу дошли су срећни и
стварно уживали та три месеца.
Тата је говорио да му је то био
најлепши одмор у животу, а
и мама се с тим сложила. Још
памтим када су одлазили да
нису били баш толико срећни
што се враћају, али њихов живот
је био сада у Србији а њихова кућа
тамо.
Сваки пут када сам долазио за
Србију, моја предобра сада покојна
мајка, после некога времена, увек би
ми постављала исто питање. И то увек
када би ми испржила кромпир и нико
на овом свету никада неће моћи да испржи кромпир као моја мајка, с оним
танким љутим кобасицама и жутим
сенфом из оне чашице.
Питала би: „Сине, јел би се ти могао
вратити да живиш овде?“ А ја бих увек
исто одговарао: „Како мајко, да се вратим, ти знаш да је тамо сав мој живот.
Тамо је кућа“.
„Знам, сине, знам Мајка онако пита“,
одговорила и брзо би се окренула да јој
не видим сузе.
Мог старог више нема већ пет година, а три године нема ни моје мајке.
Нема више најбољег прженог кромпира на свету и нема вше питања о повратку. Нема вие чекања да се вратим

кући из провода. Нема више обраћања
моме оцу: „Јој, још га нема“. И одговора: „Што си луда хајде у кревет, или
код неке спава или је у затвору, у оба
случаја знаћемо ујутро, или ће доћи
кући или ћемо га извлачити из затво-

ра“. Не, никада ме нису извлачили из
затвора То никада не бих урадио мојим
родитељима. Нема више ни мало померене завесе у тами да се види када сам
дошао кући и паркирао кола, па тек
онда да се оде на спавање. Нема више,
када се пробудим, да ме пита када сам
стигао, а ја да јој одговорим: „Што ме
питаш када знаш“. Тада би ми опсовала
„маму мангупску“.
Мислим да само ми на Балкану
имамо псовку где ти рођена мајка псује
мајку. Увек када дођем у Србију моја
сестра ми испржи кромпир и танке
љуте кобасице и купи онај жути сенф.
Иако је све супер укусно, ипак некако
није лепо као кад га је мајка пржила.
Никада то нисам сестри рекао, нити
бих икад споменуо, али мислим да она
то некако зна и осећа.
Е, сада долазимо до оног АЛИ с почетка. Иако се осећам Канађанином и

волим Канаду, све што сам старији и
када дођем у Србију обузме ме неки
осећај мирноће када слетим у Београд.
Тај осећај никада нисам имао док сам
био млађи. Поготово кад се вратим.
Када уђем у стан који су ми родитељи
оставили, све је онако како га је она
последњи пут оставила. Умрла је две
недеље пре него што смо деца
и ја стигли на одмор у Србију.
Осећам да ме крв вуче прадедовини, дедовини и очевини.
Знам да је Србија део мене и
увек ће бити. Знам да се увек
дивим њеним леотама. Увек се
радујем њеним победама. Моја
деца се одушеве увек када су тамо.
Знам да су поносни на својих „50 одсто
serbian blood“ Ја то све знам. Али, да ли
бих могао да се вратим тамо да живим?
Стварно још нисам сигуран, али није
више онај осећаj који сам имао кад сам
био млађи. Сад ми је веома тешко и
жалим што је нисам бар једном слагао
и рекао: Можда једног дана, мајка, наравно да ћу се вратити!“ Она би знала
да то није истина, али макар не би пустила сузе као много пута ре тога. Моја
предобра мајка.

НАСТАВИЋЕ СЕ

ОТВОРЕНО ПИСМО

Поштовани,
Шаљем вам слику мог града од пре два дана.
У Чачку расте најдужи фикус на Балкану.
Године 1971. у темеље Дома културе у Чачку, засађен је
фикус, од када ова биљка попут чаробног пасуља, не престаје
да расте. Од 2003. године, фикус је добио статус Заштићеног
природног добра трећег степена.
Али, сада Дом културе има ново растиње - пластично.
Велики стручњак за сасушене саднице углавио је пластично и
посуо белим камењем.
Стручњак -директор Градског зеленила Чачак Драган Николић објашњава
да је то због јаког сунца и рефлексије које стакло чини.
Па добро.
Нађите решење, а пластику почупајте.
Ставите фолију на стакло или садите цвеће ван јула, августа и септембра
како је посађено у другим садним просторима око Дома и на тргу.
Морам признати да лепо изгледа нарочито она страна када се крене ка
кафани Таково.
Друга слика је од пре пет дана.
Емирати -Дубаи... Изградили солитере ... Направили језеро у
пустињи.
А у плодној чачанској долини стручњак сади пластично цвеће.
Предлажем да се директор Г. З. заједно са директором ТОЧа упути у
Дубаи и провери - али о свом трошку.
Писмо још једном прочитати и ако волиш ЧАЧАК пошаљи даље...
Желим вам лепу јесен...
ЧВОРАК
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