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Поштовани читаоци,
Стигла је Нова година, а нама у 

Агенцији тек 30-та по реду.
Радило се, путовало, штампале се 

књиге. Љутило се и радовало. 
Говорио радио, писале новине, а били 

смо често и на телевизији.

Нови Календар за преступну 2020. 
даћемо народу на листање, читање 

и чување. Уз тиху захвалност  свима 
онима којису нам дали снагу да 

Календар штампамо.
Ево показали смо га и деци коју смо 

срели у далекој Камбоџи.
Није све тако лако, али ако. 

И овог јануара спремамо и дочек 
Кинеске нове године, али планирамо 

и пут за Кину, Кореју и Јапан....

Слободан Чворовић

РЕЧ УРЕДНИКА

Италијански културни центар приредио 
је изложбу фотографија принца Михаила 
од Југославије. Михаило је унук кнеза 
Павла Карађорђевића, а други деда 
са мајчине стране је био последњи 
италијански краљ Умберто II. Изложбу 
је отворио амбасадор Италије у Београду 
Карло Ло Каси. Председнику Удружења 
Моје гнездо Слободану Чворовићу 

Чворку свиделе су се слике птица.

Лабудови, голубови и 
Чворак!

Принц Михаило Карађорђевић 
и амбасадор Италије Карло Ло 

Каси 

Ветеринар напао Чворка

Помоћник градоначелника Чач-
ка Владан Милић сазвао је 

конференцију за штампу 30. децембра 
2019. године, којој су се одазвала три 
новинара и два камермана.

Петнаестак минута се чекало да још 
неко дође, а онда су Владан Милић и 
Душан Радојевић, члан Градског већа, 
ишчитали хвалоспеве. Говорили су 
тако као да су они лично учествовали у 
свим догађањима… додуше често су се 
само сликали на њима. Радојевић је чи-
тао о толико успешној години Градског 
позоришта, да сам мислио да се ради о 
програму Миланске скале, Сиднејске 
опере или Атељеа 212.

Када су ишчитали, питао сам их како 
је могуће да први пут у сали Градског 
већа нису послужени вода и кафа.

На питање да ли њих двојица знају 
да је штампан и 26. примерак Српског 
народног календара и да је све учињено 
да се не одобре средства по конкурсу 
Града Чачка за календар, није било од-
говора.

Тражио сам да Милић призна да ми 
је у његовој канцеларији рекао како ће 
он да види како ја могу да председавам 
у два удружења -Удружење потомака 
ратника и Удружење Моје гнездо. И 
наравно, политичка улизица се чудила 
и рекла да то није тачно…

Питао сам и зашто Удружење „Моје 
гнездо“ није добило бар минимум 
средства на поновљеном конкурсу. На-
вео сам да ми је председник конкурсне 
комисије Радојица Грујовић, сваки пут 
давао друге одговоре у вези завршет-
ка конкурса. Знао сам да ће бити све 
одбијено, а то сам лично рекао и Гра-
доначелнику.

Седамнаест пута сам тражио Дејана 
Васовића који је увек у радно време 
био негде у граду. Због тога што стал-
но налазе примедбе, са последњом 
конкурсном пријавом сам ишао код 
Васовића, који је као правник задужен 
за пријем документације, да евентуал-
но исправим ако шта треба пре предаје 
конкурсне документације.

www.cacak.org.rs

FAKULTETET TEHNI^KIH NAUKA
U ^A^KU

Svetog Save 65, 32000 ^a~ak
Tel: 032/ 302-718, 302-759, 302-700

Faks: 032/342-101

www.ftn.kg.ac.rs
info@ftn.kg.ac.rs
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Локалним аутобусом из Сајгона 
(Вијетнам) неколико сати 
путујемо из социјализма у 

Краљевину Камбоџу у град Пном Пен. 
Иначе, Камбоџа је некада била највећа 
империја која је контролисала целу 
југоисточну Азију. У прошлом веку 
Црвени Камери мучили су и убили два 
милиона својих становника. У турис-
тичком програму су и Поља смрти са 
језивим детаљима. Обилазимо и школу 
чије су учионице била мучилишта...

Двојица мушкараца су, ипак, пре-
живела те страхоте. Сваки дан, један 

од њих двојице је присутан, продају и 
своје књиге. Њих двојица  не говоре 
међусобно… Раскошна краљевска 
палата Нородома Сиханука сада је 
дом његовог седамдесетогодишњег 
неожењеног сина.

У Пном Пену малим таксијем по ве-
ликом пљуску одлазим у велику улицу 

Јосип Броз Тито,  која се у другом прав-
цу зове улица Југославија. 

У хотелу са Бојаном из Пожеге 
Иваном из Горњег Милановца, Не-
веном из Чачка Немањом из Београда 
листамо Календар и овај за 2019, али и 
планиран за 2020. Оба пара на поклон 
добијају српске календаре са жељом да 
им медени месец дуго траје.

Аутобусом, који се успут  квари, 
па се онда  чека други за наставак 
вожње, возе нас у Ширем Реп, а разлог 
је најзначајнији археолошки лока-
литет у југоисточној Азији. Ангокор 
представља  комплекс  хиндуистичких 
и будистичких храмова и палата.

Најпознатији међу њима је храм 
Angkor Wat као и храм  Бајон са ликом 
буде који се смеје…

Разгледница 
из Камбоџе

Он ми је заокружио за коју се област 
конкурише и то је било све. Удружење 
„Моје гнездо“ и ове године је тражило 
подршку и да делимично град учествује 
у програму „Неке птице никада не по-
лете“ који је намењен деци из установе 
„Зрачак“.

Председник комисије Радоица 
Грујовић ми је донео решење да је 
пројекат опет одбијен, јер у Статуту 
Удружења није писало – Брига о деци 
са посебним потребама.

Још једном се потврдило да је то све 
прљаво масло Васовића. Сада је само 
нашао разлог, а за пројекте за ту децу 
сам већ добијао средства, да ли треба 
да их вратим?

Градоначелнику Тодоровићу сам 
недељу дана пре конференције, а 
после завршеног конкурса, рекао о 
шиканирању и о томе да сам забрањен 
на ТВ Галаксији, ТВ Лаву и Гласу За-
падне Србије и да ћу од Вучића тра-
жити политички азил. Градоначелник 
је обећао да ће Град Чачак подржати 
Календар и Удружења.

Милића, који је по занимању ве-
теринар, а налази се на функцији 
помоћника градоначелника задуже-
ног за друштвена питања, погодиле 
су моје примедбе па је рекао да је 
конференција завршена, а онда са 15 
метара удаљености дојурио до мене и 
скочио ми на леђа претећи: „Ако ми се 
још једном овако обратиш“ …. и почео 
да ме дави.. Рекао сам му да ћу одмах 
отићи у полицију да га пријавим и да је 
све снимано на мобилном телефону.

Немоћни и уплашени државни 
службеник тако је нападом на новина-
ра завршио конференцију за штампу… 
као да је сала Градског већа у којој је од-
ржана конференција за медије, штала 
за коју се школовао.

На крају, ипак, праштам им – 
Божић ми је.

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

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

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

J u ` n a  A m e r i k a

ArgentinaPi{e: Slobodan R.
^vorovi}
^vorak 9.

Januarska ki{a tog po-
podneva padala je u Bue-
nos Ajresu. 

Stigao sam u  Argenti-
nu, dr`avu u Ju`noj Ameri-
ci, sme{tenoj izme|u Anda
na zapadu i Atlanskog okea-
na na istoku, na severu se
grani~i sa Paragvajem i Bo-
livijom, na severoistoku sa
Brazilom i Urugvajem a na
zapadu sa ^ileom, i osma je
zemqa po veli~ini na sve-
tu. Argentina ima oko 40
miliona stanovnika, slu-
`beni jezik je {panski.

Ja imam samo nekoliko
dana na raspolagawu da
iz hotela vidim ovaj novi
svet. 

Glavni grad  se zove
“Prestonica dobrog vazdu-
ha” - Buenos Ajres.        

Centar grada je Trg de
Majo sa palatom Vlade - Ka-
za rosada i katedralom
Svetog Trojstva. Trg de Ma-
jo je ~uveni majski trg po-
pri{te va`nih i istorij-
skih de{avawa.

Vozimo  se  avenijom 9.ju-
la  koja je  {iroko 130 me-
tara,   na kojoj se nalazi
obelisk visok  67 m. 

San Telmo je najstariji
deo grada koji je 20 godina

pro{log veka bio
najbogatija ~etvrt,
danas jedan od najsi-
roma{nijih krajeva
koji svojom arhitek-
turom i boemskim
duhom podse}a na
davno prohujala
vremena. To je ulica
sada va{er - puna
tezgi gde zanatlije
i umetnici prodaju
svoje rukotvorine, a
plesa~i i uli~ni
peva~i izvode ta~ke
na preostalom pro-
storu ulica. 

Ne treba se cen-
kati na engleskom,
ali trud oko poku-

{aja kori-
{}ewa {pa-
nskih re~i mo`e
biti od pomo}i.
Kupujem  sitnice i
majice sa   natpi-
som  za decu  da du-
`e  pamte   gde im
je otac bio.

Pre dolaska {panskih
osvaja~a, teritorija dana-
{we Argentine bila je ret-
ko naseqena indijanskim
stanovni{tvom. Prvi Evro-
pqani, pod vo|stvom Ame-
riga Vespu~ija, dolaze
1502. godine. [panci uspo-
stavqaju stalnu koloniju
na mestu dana{weg Buenos
Airesa 1580, kao deo Pod-
kraqevstva Perua. Nakon
uspostavqawa Podkraqev-
stva Rió de la Plata 1776.
godine koje je obuhvatalo
dana{we dr`ave Argenti-

nu, Paragvaj, Urugvaj i ve}i
deo Bolivije, Buenos Aires
postaje va`na luka. Zbog
proizvodwe privrednih do-
bara i iz politi~kih razlo-
ga postupno se razvija u je-
dan od najva`nijih trgova~-
kih centara u regiji.

Podkraqevstvo se na-
kon kratkog vremena raspa-
lo zbog unutra{wih nesla-
gawa i mawka podr{ke iz
[panije, kada je Napoleon
Bonaparta sru{io {pansko
kraqevstvo.

Neuspeli britanski po-
ku{aj invazije 1806.-1807.
osna`io je samopouzdawe
stanovni{tva. Buenos Ai-
res 1810. godine formira
vlastitu huntu i poziva
ostale pokrajine da se pri-
dru`e. Razli~iti politi~-

ki pogledi odugovla~e
formalnu objavu nezavi-
snosti, a u me|uvremenu Pa-
ragvaj progla{ava vlastitu
nezavisnost. Kona~no 1816.
Kongres progla{ava neza-
visnost od [panije.            

Marija Eva Duarte de
Peron - naj~e{}e poznata
po nadimku Evita koja je bi-
la prva dama Argentine i
druga `ena predsednika
Huana Perona.

Ro|ena je u mestu Los
Toldos kao nezakonito de-
te kuvarice i zemqoposed-
nika, pa je sa 15 godina oti-
{la u Buenos Aires da se
oproba kao glumica. S vre-
menom je stekla popular-
nost i postala suvlasnica
radio-stanice gde je na jed-
nom dobrotvornom balu
srela generala Perona za
koga se 1945. udala.

Za vreme predsedni~ke

Evita Peron

Buenos-aires avenija 9. juli

^a~ak - Buenos Ajres
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kampawe je koristila svoju
popularnost i skromno po-
reklo kako bi mu`u donela
glasove me|u argentinskom
sirotiwom. Nakon {to je
Peron dobio izbore i preu-
zeo vlast, Eva Peron je po-
stala jedna od najuticajni-
jih li~nosti wegovog re`i-
ma, {to je ko-
ristila kako
bi popravila
polo`aj ar-
g e n t i n s k i h
radnika i `e-
na. Zbog toga,
kao i zbog
kulta li~no-
sti, koje se od
we stvorio,
postala je
jedna od naj-
ve}ih ikona i
najpopularni-
jih li~nosti u
argentinskoj
istoriji. Umr-
la je od raka
godine 1952. 

Godine 1955. Peron je
vojnim udarom prognan u
[paniju, ali se vratio po-
novo 1973. godine. 

Posle wegove smrti na-
sledila ga je wegova tre}a
`ena Izabela Martinez
Peron. Za vreme wene vla-
davine, Argentinu je pogo-
dila inflacija, nezaposle-
nost i sve te`i levi~arski
i desni~arski terorizam i
1976. godine, vojska ju je
svrgnula sa vlasti kada je
oko 20 hiqada qudi nesta-
lo bez traga.         

Zemqa je `ivela pod
vojnom huntom, u politi~-
kom teroru i ekonomskim
slomovima .

Odlazimo u Rikoleto -
presti`ni deo grada sa ku-
}ama visoke klase, ali i
svra}amo i na Rikoleto
grobqe, gde su sahraweni
mnogi bogati i poznati Ar-
gentinci, i ja idemo na grob
Evite Peron.

Pozori{te Kolon su gra-
dila trojica arhitekta.
Dvojica su se zaqubila u
istu `enu i iza{li su na
dvoboj  i obojica  su poginu-
li.

Kolon je jedna od najpo-
znatijih operskih ku}a na
svetu i retko akusti~na sa-
la.  

Tango je tu`na misa ko-
ja se ple{e.

Tango klubovi se otvara-
ju sa prvim sumrakom, a za-
tvaraju zorom. U Buenos Aj-
resu ih ima na hiqade. Na-

ma je u programu   kratka
{kola  tanga, samo nekoli-
ko sati za one  spretnije
dovoqno da nau~e  osnovne
korake  ali i da ka`u da su
zavr{ili  jo{ jednu {kolu.

Ka`u da se u Buenos Aj-
resu od malena tango bu-
kvalno udi{e. Ne samo zato

{to se tango ~uje sa svih
strana, ne zato {to uli~ni
plesa~i svakodnevno izvo-
de svoje ta~ke u svim ve}im
ulicama grada i {to dobra
{kola argentinskog tanga
ima na svakom koraku.

Piazzolla Tango theater je
mesto  gde uz  orkestar, ig-
ra~e  i tipi~nu argentinsku
ve~eru, mo`ete na  kratko
osetiti  duh  Argentine.

Tango se naprosto ose}a
u atmosferi grada, ~ita na
licima qudi i ~uje u wiho-
voj intonaciji. Zvu~i neve-
rovatno... za Buenos Ajres
se mo`e re}i da je magi~an
grad bez rizika da to zazvu-
~i kao fraza. Obi~na {et-
wa dobija ritam i obele`ja
plesa.

Neko   Argentinu sa
pravom vezuje i za pisca
BORHESA.

LUKA LA BOKA

Mnogi Italijani koji su
do{li u Argentinu u o~eki-
vawu lep{eg `ivota sede-
li su umorni posle posla
na obalama i gledali more,
gledali u pravcu daleke
Italije. 

Dve najve}e strasti su
tango i fudbal. 

Tu je i stadion Boka juni-
ors oko koga su brojne pro-
davnice suvenira, naravno
sa neizbe`nim Maradonom.

Bio sam u na{oj crkvi
Svetog Save, NA  BO@I]-
NOM RU^KU.

Odneo kwigu Srpski
narodni kalendar.

Pri~ao sa wima, ka`u
dolazili su   Srbi ranije
sada  nas  malo ima, svra}a-
ju samo kada im je te{ko.

Posetio sam i na{u am-
basadu...odneo sam pismo
biv{eg amabasadora novom
- nisu me ni vodom poslu`i-
li.

Uli~ica Kaminito je naj-
upe~atqivija sa svojim {a-

renim limenim ku}icama,
simpati~nim lutkama u pri-
rodnoj veli~ini sa likom
poznatih li~nosti tipi~-
nih za Argentinu, me|u koji-
ma i Maradone, kao i broj-
nim tezgama sa raznoraznim
drangulijama.      

Argentina je najve}i iz-
voznik govedine na svetu a
istovremeno i najve}i po-
tro{a~ mesa po glavi sta-
novnika i veliki proizvo-
|a~ vina.

Treba probati tradicio-
nalni argentinski ro{tiq.
Argentinci su ponosni na
meso koje se ovde proizvo-
di. 

Ponekad vas iz ~ista mi-
ra pitaju da li ste probali
meso i kako vam se dopada
koje je kvalitetno i jefti-
no. Uz dobro meso i dobro
argentinsko vino. Hrana za
tri i po dolara, mo`e da se
naru~i predjelo, june}i

stek, pom-
frit, ~a{a
soka i kafa. 

U Aargen-
tini postoji
p r o j e k a t
“vi{e od
penzije”, gde
evropski, ja-
panski i am-
eri~ki pen-
zioneri do-
laze da `i-
ve. Potreb-
no je da ima-
ju penziju od
1200 dolara
i u`iva}e u
duhu Latin-
ske Amerike
i evropskog
standarda.
Za te pare
oni dobijaju
ku}u sa ba-
{tom, dono-
si im se sva
hrana, po-
staju ~lano-
vi klubova
za tango i
putovawa.

Celokupni
utisak ~ini poseta nekom
od istorijskih kafea, gde
se uz pesme legendarnog pe-
va~a Karlosa Gardela mo-
`e u`ivati u autenti~nom
ambijentu i pi}u. Wegova
popularnost je po~ela 1917.
godine. Koji je u~inio da
tango bude popularan u
Evropi i Americi. 

Posle nekoliko dana
avionom  smo  krenuli za
^ile. 

Nastavi}e se....

TURISTI^KA 
AGENCIJA

032/22-26-23

^A^AK

cvorak032@yahoo.com

IDITE  U  SVET  IZ  INATA
U NEKOLIKO RATA

Dubai

Nova godina u Pragu, Atini,

Parizu, Be~u...

Skijanje - Kopaonik, Bansko,

Borovec...

^vorak u Argentini - uli~ica Kaminito
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ПОКРОВИТЕЉ ПРОЈЕКТА

Отићи или остати

Не припадам скупу оних који 
су отишли. Припадам скупу 
оних који су имали шансу да 

оду, али су решили да остану овде.
Негде 1987/88. када је Југославија 

била добро место за живот, мојој поро-
дици у њој није било добро. Потрудила 
се за то „служба”, својски. Претреси 
стана, хапшење супруга због вербалног 
деликта, одузимање књига из кућне 
библиотеке, праћење - репертоар који 
је показан, навели су нас на потрагу за 
местом под неким другим поднебљем. 
Нисмо дуго чекали на улазну визу за 
Канаду. Прошли смо све процедуре и 
почели да планирамо селидбу у Мон-
треал. 

Моја деца су била мала. Требало је 
и њих припремити за велику промену. 
Једног дана, памтим га добро, седела 
сам са ћеркицама на обали Дунава и 
испричала им да ћемо живети у једном 
великом граду, на обали велике реке... 

- „Је л’ као Дунав?”
- „Да, и још је већа од Дунава!”
- „Хоћемо ли имати кућицу?”
- „Да!”
- „И клавир? Велики?”
- „Да! Велики!”
- „Иде ли и бака?”
- „Не иде.”
- „А тетка?”
- „Не иде.”

ПРОЈЕКАТ:

 „Тамо пате,
срамота их 

да се врате...“

- „А Кики и Маша?”
- „Па, не иду”
Ређала су се имена драгих, важних 

људи и моје „Не иде...”
А онда је уследило:
- „Па што ми сами идемо?”
Трогодишње дете је својим питањима 

поткопало нашу решеност да одемо, да 
побегнемо уствари. Наш бег од једне 
невоље значио је напуштање породице 
и пријатеља, љубави и подршке коју смо 
размењивали, језика, крајолика, наше 
куће пуне радости - кућице, како су је 
звале девојчице, ритуала...свега што је 
чинило наш идентитет.

Нисмо отишли. 
Неки наши познаници су то учини-

ли. После 15, 20 година, током којих су 
остварили своје циљеве због којих су 
отишли, пожелели су да се врате. Но, 
њихова деца, већ одрасла, нису припа-
дала овде. Тако су и родитељи остали, 
ни тамо ни овде.

Током тридесет и више година 
од разговора на Дунаву, често сам 
помишљала да је можда требало да 
одемо на обалу реке веће од Дунава: 
кад смо слушали језиви звук „тома-
хавка”, док сам чекала у реду за млеко, 
док смо чекали у реду за визе, сваки 
пут кад би се исцериле неке неправде 
и незаконитости и примитивизам... 
Живот „тамо” би сигурно у многим ас-
пектима био лагоднији, квалитетнији... 
Но, како би изгледали дани далеко од 

4

На конкурсу за информисање наш пројекат:
“Тамо пате срамота их да се врате“ је делимично покривен

средствима Скупштине града Чачка.

Остајте овдје!

Остајте овдје!… Сунце туђег неба,
Неће вас гријат кô што ово грије;
Грки су тамо залогаји хљеба
Гдје свога нема и гдје брата није.
Од своје мајке ко ће наћи бољу?!
А мајка ваша земља вам је ова;
Баците поглед по кршу и пољу,
Свуда су гробља ваших прадједова.
......................
Не дајте сузи да јој с ока лети,
Врат’те се њојзи у наручју света;
Живите зато да можете мријети
На њеном пољу гдје вас слава срета!
Овдје вас свако познаје и воли,
А тамо нико познати вас неће;
Бољи су своји и кршеви голи
Но цвијетна поља куд се туђин креће.
Овдје вам свако братску руку стеже –
У туђем свијету за вас пелен цвјета;
За ове крше све вас, све вас веже:
Име и језик, братство, и крв света,
Остајте овдје!… Сунце туђег неба
Неће вас гријат кô што ово грије –

Алекса  Шантић
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породице, пријатеља, наше узајамне 
љубави и подршке, дани у којима бих 
знала да сам некоме од њих потребна 
- у радости или болу...

Тамни вилајет је то: ако одеш - 
кајаћеш се, ако не одеш - кајаћеш се..

Име аутора познато редакцији

***

Цара Душана 11, 32000 Чачак
Тел: 032-346-705

Зашто сам сигурна 
да Срби пристају на 
сва ова срања јер 
нису видели света

Вратила сам се скоро из Пра-
га. Четири дана без морања, 
чекања, кочења, пребројавања, 

вајбера вртићких и школских група. 
Четири дана са људима који су тражи-
ли све горе набројано и којима је, уз 
свакодневницу од које обично не могу 
да побегну, ово путовање уживање које 
немају намеру да протраће.

Праг не носи џабе епитет једног од 
стране туриста најпосећених градова 
света. То је факат.  Али не бих овај пут о 
Прагу, његовој архитектури и људима, 
не зато што немам шта да кажем, већ 
зато што свако од нас заслужује да оде 
у неки град. 

И буде гост дивном домаћину. И по-
несе своју импресију кући. Једну једину 
такву на свету.

Један мој пријатељ сваки пут када 
причамо о политици (а заступам тезу 
да је све у Србији повезано са поли-
тиком) каже: „Наши људи на сва ова 
срања пристају јер нису видели света“.

Како године пролазе све више му 
одајем признање због ове тврдње. Ми 
из Србије морамо путовати.

Из више разлога.
Морамо путовати да бисмо се уве-

рили да нас не мрзе, па последично, 
нећемо мрзети ни ми њих. 

Да бисмо видели да је рат прошао, да 
ми нисмо злочинци и да те неће нико 
угњетавати што на улицима градова 
света говориш свој матерњи језик. 

радимо за рачуне и голу егзистенцију.
Уверићемо се да нисмо ни небески ни 
најпаметнији. Ни најпоштенији, ни 
најкултурнији, а Богами, ни најпо-
мирљивији. Уверићемо се да су нас 
лагали да то што је неком другом лепо 
ван Србије јесте пропаганда и да су је 
измислили они који мрзе Србију да би 
наши грађани били несрећни. А треба 
да буду срећни. Што их лажу.

Ми из Србије морамо путовати. Јер 
само тако ћемо схватити. Да стојимо 
док се сви други крећу. 

Да чекамо, док су се сви око нас 
изборили да не стоје у редовима. И да 
маштамо о животу који људи у тим 
земљама у које долазимо, већ увелико 
живе. Срећнији и задовољнији од нас 
тако паметних. И само у свом двори-
шту најјачих на свету.

Тек када обиђемо те градове које су 
нам гадили и упознамо те људе које су 
нам оговарали, бићемо способни да 
кажемо да то није истина. Није. Јер смо 
се својим очима уверили. 

И имаћемо истину. Своју сопствену. 
Коју ниједна туђа лаж неће поколеба-
ти.

luftika.rs

Да изађемо из шовинизма, вечитог 
брањење и када нас не дирају, свађа у 
којима само ми учествујемо док друга 
страна не брине о нама. Већ о себи.

Да видимо да нам није боље него 
другима. Већ горе него другима. Да 
људи са три пута већом платом од 
наше купују одећу по истим ценама 
као и ми. 

Да на дечију гардеробу добијају по-
врат ПДВ-а, да им не фали један папир 
јер папире не штампају, већ маилом 
шаљу оно што је потребно.

Да је технологија стигла, да су све 
институције умрежене, а чувају папир 
јер су шуме ресурси које треба чувати 
јер нам није пуно од шума остало.

Да када купе карту за метро она није 
имагинарна и неће важити 2068. већ 
данас. Да им аутобусе не возе приуче-
ни таксисти, већ возачи. Можда говоре 
и Српски јер су на време схватили оно 
што ми нисмо.

Да људи негде живе. Да пријатељи 
који се окупе на дружењу не саопштавају 
једни другима када треба да региструју 
ауто и јадају се да тај месец неће више 
ништа осим хране моћи да купе.

Да су људи насмејани и задовољни, 
а ако нису имају начин да то реше. Ле-
гално и непросећи од других.

Да су им врата отворена када траже 
решење, да им држава чији су грађани 
неће окренути леђа и говорити да 
њихов проблем није у њиховој надлеж-
ности.  И не знају у чијој је.

Да одлазак са породицом за викенд 
у неки други град није луксуз, да ручак 
у ресторану није луксуз. Да кожне чиз-
ме које ће трајати дуже од једне сезоне 
никако нису луксуз.

Да то што нам се годинама прича 
како „они преко“ само раде и не друже 
се јесте лаж. Да и они имају слободно 
време. И да имају новац, од само једног 
посла зарађен, којим ће то време про-
вести тамо где желе.

Путујући светом уверићемо се да 
нас лажу да нам је добро. Да то што 
се мучимо тако мора. Да је светски 
поредак огрезао у капитализму, а не 
наше државно (не)уређење,  крив што 



ИЗДАВАЧ, МАРКЕТИНГ, ДИСТРИБУЦИЈА : ДОО ЧВОРАК ЧАЧАК
Богдана Теофиловића 27 • Тел: 032 32 26 23  • Моб. 060 3 22 26 23
е-mail: cvorak032@yahoo.com
Директор –главни и одговорни уредник: Слободан Чворовић
Сарадници: Светлана Дамљановић
Графичко обликовање: Светлана Џида 
Штампа: “CODEX PRINT” Горњи Милановац

News

BECT N

8 ОТВОРЕНО ПИСМО

CIP – Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
659(497.11)
 ČVORAK news = Чворак вести / главни и одговорни
уредник Слободан Чворовић. – 2004?, бр. 1 –  .–Чачак :
Чворак, 2004? . – 30 cm
Месечно. Наслов од бр. 18 (2015)
Чворак вести = Čvorak News
ISSN 2466-2593 = Čvorak vesti
COBISS.SR-ID 195774732

Слика или наличје дочека Нове година на платоу 
испред Народне скупштине Србије у Београду, било 
је питање које је поставио наш сарадник Слободан 

Чворовић, који је пред зграду Скупштине дошао нешто 
мало пре 23:00 часова 31. децембра 2019. године.

Разлог за постављање оваквог питања био је не само због 
чињенице да сат пред поноћ, на платоу пред Скупштином 
није било више од 200-300 људи, на концерту који је плаћ 
Чворовић је у Пионирском парку затекао ратне војне ве-
теране и инвалиде, као и чланове породица погинулих 
у последњим ратовима, који су ту последњег дана у 2019. 
години већ 89. дан били под шаторима у сталном протесту.

– Шта су ваши захтеви – питао је Чворовић свог саго-
ворника Ненада Станића, старешину окупљнеих у протес-
ту, иначе Чачанина, који је ратовао у Босни и на Космету и 
који се са ратишта, како каже „вратио здрав и жив, мало 
рањаван, мало одликован„.

– Захтевамо поштовање на првом месту, да не будемо 
више третирани као будале са ратишта и као социјални 
случајеви, треба да нас препозању као хероје са ратишта 
као што сви други тако препознају своје борце. Има нас 
овде у парку по десетак-двадесет у ноћним сменама под 
шаторима, а по пар стотина дневно или по неколико 
хиљада када блокирамо улицу. Нико нам се до сада није 
обратио, игнорисани смо ових 89 дана, као што смо иг-
норисани последњих 28 година од почетка последњих 
ратних сукоба – каже Ненад Станић.

Судбина сина ка-
занџије Благоја, ратног 
војног инвалида из 
Српско-турског рата 
од 1876-1878 године, 
тако пластично описа-
на у приповетци Лазе 
Лазаревића „Све ће то 
народ позлатити“, као 
да је дубоко укорењена 
у српски народ. Није то 

Рат завршен.
Борба још траје

судбина неког појединца, 
литерарног јунака, то је 
изгледа судбина целог 
једног народа, да лако и 
брзо заборавља жртве 
ратова.

Тако и новогодишња 
прича Слободана Чворо-
вића о његовом сусрету са Ненадом Станићем говори о 
тешком положају ратних војних инвалида након повратка 
са ратишта и нехуманом односу државе према њима.

– Шокирала ме је ситуација да људи полако пролазе 
и да нико не примећује Ненада и његове другаре у Пио-
нирском парку. Људи тако попуњавају полупразан плато 
испред Скупштине и чекају Лепу Брену – каже Чворовић.

Књижевник Лаза Лазаревић је сматрао да се о свима 
онима који су на бојном пољу изгубили неки део свог тела 
и постали инвалиди треба бринути, а највећу бригу треба-
ло је да води држава тако што ће сваком ратном инвалиду 
исплаћивати одговарајућу надокнаду за његов губитак. 
Међутим, држави то није било у интересу и није је уопште 
било брига за свој народ, поготово не за оне који су ишли у 
рат и из рата се вратили осакаћени и физички неспособни 
да раде и зарађују за свој живот. Многи од њих живели су у 
сиромаштву и беди, просећи на улици за корицу хлеба. То је 
била велика срамота! Лаза Лазаревић је овом приповетком 
изнео своју критику државе и друштва у коме је живео. Оно 
што тој критици даје сву оштрину и сву горчину јесте крај 
приповетке и начин на који је тај крај саопштен: казанџија 
Благоје је још донекле говорио „Све ће то народ позлати-
ти!“. После је окренуо на: „Све ће то теби бог платити„. 
Напослетку се пропио и умро, а његов син је наставио да 
живи тако што је примао издржање од инвалидског фонда 
и просио.

– После Божића биће организован нови протестни скуп 
овде код Скупштине, на време ћемо објавити тачан датум и 
време – најављује наш Чачанин, Ненад Станић и додаје: Рат 
је завршен, а наша борба траје.


