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2 ВЕСТИ

Поштовани путници и 

драги читаоци,

Стигли смо у јуни са жељом да 

летујемо... негде.

 Границе затварају па отварају... 

као да водимо животне 

ИГРЕ БЕЗ ГРАНИЦА. 

Неко брине за упис у школу, неко 

на факултет. Димитрије стасао 

за први разред, мора деда да 

купи торбу... и за школу, али и за 

путовања. 

Тридесету годишњицу агенције 

обележавамо кречењем, али опет 

све у плаво... као море. 

Идемо на море и у свет из ината... 

на неколико рата... 

Слободан Чворовић

РЕЧ УРЕДНИКА

Министар спорта и омладине Вања Удовичић са својим 
сарадницима данас је посетио Чачак. Поред Јеличког 
дуката добио је и књигу „Српски народни календар“.

Младен Шарчевић министар просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије посетио је Чачак. 
Издавач „Српског народног календара“ поклонио му је 

овогодишњи примерак књиге.

Чворак и „Српски народни календар“ на Каблару. Календаре је 
туристичким радницима у име YUTЕ поклањао Александар Сеничић.

„Dessert“ по свету свих ових година    
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Сунчан дан бог поклонио ту-
ристичким радницима Србије 

на Каблару. Дводневну посету 
чачанском крају организовала је 
Туристичка организација Чачак и 
агенција ЛАЗЕНА.

Гости из Суботице, Зрењанина, 
Београда, Лазаревца, Нови Сад, 
Рума, Бајна Башта... са жељом 
да своје путнике убудуће доведу 
и покажу им лепоте Овчарско-
кабларске клисуре. 

Чист кабларски ваздух учинио 
је све госте још гладнијим. Спас 
у Рошцима у породичној кући 
Чвркића... ракијица... чварци, 
пршута, сир, кајмак, печење, а тек 
пита са вишњама... трешње је мо-
гао да бере ко хоће.

Посета манастиру Никоље и 
приче о СРПСКОМ НАРОДНОМ 
КАЛЕНДАРУ.

Вечера у кафани Цар Лазар.
После кратке ноћи у хотелу Бе-

оград шетња лепим Чачком.
Спомен комплекс Љубић, Бања 

Aтомска...

• Ovčarsko-kablarska klisura
• Pešačke ture
• Domaći programi
• Odmor u Srbiji
• Pećine našeg kraja

+381 63 55 98 08
lazenacacak@gmail.com
Ježevica, Čačak, Srbija

Tуристички радници Србије 
у посети Чачку

Туристичка 
организација

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

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... 

KENIJA 

Na Ekonomskom fakul-
tetu u Beogradu, pri studen-
skoj organizaciji AISEC,
konkurisao sam za student-
sku praksu u Finskoj, Obali
Slonova~e i u Keniji, o~e-
kuju}i da }e bar tamo imati
neko slobodno mesto. 

Kongres studenata eko-
nomskih fakulteta te godi-
ne odr`avao se u [paniji, i
ja sam dobio praksu u Keni-
ji u Najrobiju, u okviru Se-
curito Company. Bio sam vi-
{e nego sre}an. Trebalo je
da sam snosim tro{kove pu-
ta, a kompanija tro{kove
sme{taja i ishrane za vre-
me dvomese~ne prakse u Ke-
niji. Od JAT-a sam dobio
besplatnu kartu na relaci-
ji Beograd - Kairo, a odatle
je trebalo da kenijskom
aviokompanijom nastavim
do Najrobija. Rezervisao
sam kartu tako da imam dva
slobodna dana do nastavka
putovawa iz Egipta. Kasno
uve~e sam stigao u Kairo i
JAT-ovom predstavniku
ostavio sam kofer da ga ne
bih vukao sa sobom u hotel. 

Obi{ao sam Kairo i we-
gov muslimanski deo sa
brojnim spomenicima pod
za{titom Uneska, ju`no od
grada i{ao sam do koptske
~etvrti, ali i do Egipat-
skog muzeja i do Keopsove i
Kefrenove piramide. Kada
je bilo vreme za povratak
na aerodrom, krenuo sam
taksijem. Mislio sam da
imam vremena da svratim u

novootvoreni hotel Heli-
os. Taksi je u Egiptu jeftin
pa sam mogao sebi da dozvo-
lim da me voza~ sa~eka.
Dva sata uo~i puta za Keni-
ju stigao sam na aerodrom.
Preostalo je bilo samo da
uzmem svoj kofer iz JAT-
ovog predstavni{tva, ali
je ono bilo zatvoreno. Nai-
me, radilo je samo dva dana
u nedeqi kada imaju letovi
sa Beograd. Besomu~no sam
tra`io nekoga, ali bezu-
spe{no - a vreme za poleta-
we se pribli`avalo. Raz-
mi{qao sam da li da osta-
nem zbog kofe-
ra, u tom slu~aju
bi mi propala
avio karta, ili
da idem i da mi
naknadno po{a-
qu kofer. Luta-
ju}i kroz aero-
drom, shvatio
sam da za moj
problem niko
nije zaintereso-
van niko nije
znao da mi
ni{ta ka`e ili
pomogne. Neko
mi je predlo`io
da odem do po-
druma gde se na-
laze magacini
sa izgubqenim
stvarima. U po-
drumu vidim ma-
lu JAT-ovu tablu
ali su vrata i
ovde bila za-
kqu~ana. Pewem se na neku
plasti~nu gajbu i virim na
mali prozor gde me|u tor-
bama, koferima i kutijama
vidim svoj kofer koji sam
za 80 dolara kupio u ^ikagu
pre osam godina. Sre}an na
tren, jer sada treba da po-
`urim da nastavim let za
Najrobi. Pi{em poruku JAT-
ovom predstavniku da mi
kofer po{aqu slede}im
letom. 

Kasno no}u sam stigao

lete}i sa Kenya Airwaysom
u Najrobi, gde sam me|u oku-
pqenim crnim likovima
koji ~ekaju nekoga, video
tablu na kojoj pi{e Slobo-
dan. Tablu je dr`ao moj no-
vi doma}in sa Ekonomskog
fakulteta u Najrobiju, sa
kojim sam oti{ao u wihov
studentski dom. Ja sam sa-
mo jednom do tada bio u ne-
kom studentskom domu u Be-
ogradu i ~esto `alim za{to
nisam osetio i te radosti
zajedni~kog `ivota i dru-
`ewa i bio deo wihovih
pri~a....Pravo iznena|ewe

za mene, a bio sam i upla-
{en i besan kako }u bez ko-
fera. Na stolu u studen-
tskoj sobi sa~ekalo me je
pismo koje je po~iwalo sa:
“Moj nepoznati prijatequ
iz Jugoslavije, dobro do-
{ao u moju sobu, Dobro do-
{ao u Keniju”. To pismo ~u-
vam i danas. 

Ujutru dolaze po mene iz
firme Securito gde treba da
obavim praksu. Prima me
direktor, gospodin Foster.

Raspituje se o meni, mom
fakultetu, o Jugoslaviji.
Rekao sam mu za kofer koji
i{~ekujem, a on se raspiti-
vao za dolaske aviona iz
Kaira u Najrobi, i rekao da
}e me svakog dana neko vo-
ziti do aerodroma dok moj
kofer ne stigne. 

Premestio sam se u novi
hotel. Cve}e ispod prozo-
ra, rajske ptice i drvo ba-
nana, bazen. Na posao idem
autobusom, a ne slu`benim
kolima, iako mi je pru`ena
ta mogu}nost. Na semafori-
ma ispred hotela svako sta-

je belcu. Svakoga
dana odlazim na
posao, ali i na ae-
rodrom. Napokon,
kofer sti`e iako
neke stvari iz we-
ga nedostaju. 
Jednog dana u gra-
du, `urio sam u po-
{tu da se javim
svojima, sre}e me
neki mlad crnac, i
kada sam mu odgo-
vorio na pitawe
odakle sam, on mi
re~e da pi{e rad o
istoriji Jugoslavi-
je. Meni se samo
`urilo u po{tu.
Kada sam iza{ao iz
po{tanske zgrade
on me je ~ekao i
predlo`io da ode-
mo negde na pi}e.
U{li smo u neki
mali restoran u ko-

me nije bilo nikoga, ~ak ni
konobara. Rekao mi je da mu
je sestra u susednoj Ugandi
i molio me je za pomo}.
Upla{io sam se da mi ne ot-
me torbu u kojoj su mi bili
novac i paso{. Smislio sam
plan, rekav{i mu da sam tu
sa nekoliko kolega u hote-
lu Hilton i da je najboqe
da odem i da od wih zatra-
`im pomo}. U~inilo mu se
da je to dobra ideja i da }e
tako dobiti vi{e... uputili

u svetu
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smo se ka Hiltonu. I ranije
sam bio u tom hotelu i znao
sam da se u hotel mo`e u}i
na glavni ulaz, ali isto ta-
ko mo`e se u}i i iza}i kroz
prodavnice, kojih je u tom
hotelu bilo svuda uokolo.
U{ao sam na ulaz i protr-
~ao na susednu stranu, uzeo
taksi i oti{ao u svoj hotel.
Tek sam u hotelu, iz pri~e
sa ostalima bio siguran u
wegove pqa~ka{ke namere. 

Keniju, zemqu bogate
istorije, pre {est hiqada
godina, naseqavali su hu-
{itski, a potom i banutski
narodi, zatim u X veku na-
rodi iz Omana i Jemena, a u
XVIII veku sto~arski Masai.
U XV veku dolaze Portugal-
ci, a Velika Britanija je
ovu zemqu 1895. godine pro-
glasila delom Isto~noa-
fri~kog protektorata. Go-
dine 1960. osnovan je Kenij-
sko-afri~ki nacionalni
savez, a 1961. godine, za
predsednika je izabran Xo-
ma Kenijata. Posle povla-
~ewa britanskih jedinica,
1964.godine, progla{ena je
za republiku u okviru
Komonvelta. Posle Kenija-
tine smrti, novi predsed-
nik postao je Danijel Arap
Moj. 

Predsednika Mojija sam
video prilikom otvarawa
wihovog poslovnog centra.
Iako sam znao da ne smem
da ga slikam, ipak sam to
poku{ao kada se na{ao is-
pred mene, ali sam bio mu~-
ki odgurnut u stranu od we-
govog obezbe|ewa, uz obra-
zlo`ewe da ovo nije foto-
safari za ameri~ke i bri-
tanske turiste. 

Jednog dana sam, u dogo-
voru sa qudima iz jugoslo-
venske ambasade, po{ao na
put po{ao sam do Mombase,
vozom. Vagon je na ulazu
imao i moje ime. Kabine za
belce i crnce su odvojene.
U vozu se slu`i ~aj sa sre-
brnih poslu`avnika. Puto-
vawe no}u, a ujutru se bu-
dim, otvaram ormari} po-
red prozora da se umijem i
dok voz putuje, gledam ze-
bre i `irafe, kao na dlanu
i na filmu. Provodim neko-
liko dana u Mimbasi, najve-
}em gradu i luci na obali
Indijskog okeana, gde se u
starom arapskom delu gra-
da nalazi portugalska tvr-
|ava Fort @ezus. Kupao
sam se u Indijskom okeanu
zajedno sa decom koja su
ulazila sa velikim lavo-

rima, gwurili sa wima, a
potom na dnu u pesku tra`i-
li opiqke zlata. Gost sam
nekog Spli}anina koji radi
u ovoj pomorskoj luci, ali
me ne ostavqa samog kod ku-
}e da pravim dru{tvo wego-
voj nedavno prido{loj `e-
ni iz Kastela. 

Po mom povratku u Najro-
bi, nastavqam praksu u svo-
joj kompaniji, a doma}ini se
trude da mi u svemu pomog-
nu, vode me i na wihov lo-
kalni sajam prehrane. Od-
lazim i u nacionalni park
Tsavo i Amboseli, koji se
nalazi na podno`ju Kili-

manxara. ^esto pose}ujem i
Masaimar, prirodni re-
zervat na 1.500 kvadratnih
metara povr{ine. Naravno,
slikam se i sa `ivotiwama
i sa Masima. 

Jednoga jutra povezao me
je ~ovek koji nosi zna~ku
aviona na reveru, i posle
~udne pri~e, predla`em da
odem sa wim u tu aviokom-
paniju Bo{kovi}. Pretpo-
stavio sam da je to neki
na{ ~ovek. I jeste. Do~eku-
je me Bo{kovi} iz okoline
Aran|elovca, koji je, kako
ka`e, na po~etku rata,
1941. godine, prevezao kne-
za-namesnika Pavla u
Afriku. Sada je vlasnik
kompanije koja iznajmquje
avione za foto-safari. Iz-
gledalo je kao da mi se nije

obradovao, a ^a~ak i Aran-
|elovac su tako blizu, sam
sam mu predlo`io da me,
ukoliko ostane neko prazno
mesto u avionu, pozove da
fotografi{em `ivotiwe.
I {ta mislite, da li me je
zvao? Mislio sam da ^a~ak
i Aran|elovac nisu tako
daleki. Ispostavilo se da
su ^a~ak i Aran|elovac
ipak bili daleko. Bo{ko-
vi} me nikada nije zvao. 

A na poslu, neki kance-
larijski, ni malo te{ki za-
daci. Securito se bavi pre-
nosom i obezbe|ivawem po-
{iqki i vrednosnih pisa-

ma. Radio sam u svim sekto-
rima kompanije. Posle po-
sla obi~no svra}am u hotel
Interkontinental na bazen
i toplu ~okoladu. ^esto
idem i u kockarnicu, ali ne
da bih se kockao, nego da
bih jeo male sendvi~e i sit-
ne kola~e koji su za igra~e
besplatni. Belac sam, pa
me niko nije kontrolisao. 

Jedne ve~eri vra}am se
u svoj hotel pored parka,
iako su nam rekli da tuda
ne prolazimo u ve~erwim
satima. U susret mi dolazi

grupa crnaca, ~udno me gle-
daju, prolaze me. Ubrzavam
korak, okre}em se, a oni za-
stali. Po~iwem da tr~im,
~ini mi se kao da tr~im u
mestu, sti`u me, obaraju me
na zemqu i skidaju mi la-
nac, sat i ko`ne cipele.
Odneli su i torbu sa foto-
aparatom u kojem je bilo 35
snimaka. Aparat sam nosio
svakog dana sa sobom u nadi
da }e me Bo{kovi} pozvati.
Bos, u ~arapama, tr~im u
stanicu policije, a tamo
desetine sa sli~nim sudbi-
nama: milicija samo sle`e
ramenima. U povratku u ho-

tel, moj sobni kolega, stu-
dent iz Argentine, quti se
{to su mi odneli i kqu~ i
privezak od sobe, boji se da
nam ne do|u u toku no}i... 

A kenijski dani teku...
jedem banane svakoga dana,
kupam se u bazenu, iako je
novembar... 

Sada, dvadeset pet godi-
na posle tog mog puta, ipak
se sa rado{}u se}am Keni-
je... razmi{qaju}i kako bih
ponovo voleo da odem tamo
da vidim Viktorijine vodo-
pade.

TURISTI^KA 
AGENCIJA

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

cvorak032@yahoo.com

IDITE U SVET IZ INATA
U NEKOLIKO RATA...^A^AK
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РЕПРИЗА ДОЧЕКА 
КИНЕСКЕ

НОВЕ ГОДИНЕ

Обележена 205. годишњица 
Боја на Љубићу

Полагање венаца и одавање почасти, у Чачку 
је 6. јуна обележена 205. годишница Боја на 

Љубићу и годишњица смрти Танаска Рајића.
Венце су положили државни секретар Ми-

нистарства за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања Зоран Антић, представници 
Војске Србије, Моравичког управног округа, гра-
да Чачка, као и удружења и грађани опредељени 
за неговање традиција ослободилачких ратова 
Србије.

У име удружења потомака ратника венце 
су положили и Родољуб Петровић и Слободан 
Чворовић.

Чворак код Рисима

У уторак касно поподне, сунце је 
размакло облаке и обасјало повећу 

групу прелетача у малом дворишту у 
центру града. Сви свечано обучени.

У заказано време са споредних вра-
та куће поздравља нас син мог профе-
сора српско-хрватског језика - Бошка. 
Висок као отац, течно говори, брани 
сећање на професора, оца, који је сваки 
час - пре скоро 50 година у чачанској 
Гимназији почињао са неким стихом. 

Важност сусрета у дворишту дао 
је и говор градоначелника који је као 
из рукава ређао лепе реченице о кући  
која је обновљена захваљујући помоћи 
Републике Србије и града Чачка. Сетио 
се и поменуо и све остале чачанске 
сликаре.

Ја сам се сетио Грујициних акварела 
и његових часова цртања које нам је 
држао у Дому Културе пре скоро 30 
година.

Кустос галерије нам чита биографију- 
Рисимову  причу детета одраслом у 
бојаџиској радњи свога оца. 

Чачански писац мудрим и лепо 
поређаним речима тумачи слику Ча-
чански  партизански одред насталу  
1958. године.

Сликарева сестра са породицом 
међу првима се пење споредним степе-
ницама улазећи у блиставу кућу.

Сви смо међу сликама и цртежима. 
Узимам један од сто добро одштампа-
них каталога. 

Људи се радују сусрету са случајним 
посматрачима, сликају се… а онда 
одлазимо у комшијско двориште где 
свира оркестар. 

Служи се бело вино у дубоким ста-
кленим чашама. Беспрекорно уваљане 
у чоколадни прелив нуде се зреле црве-
не јагоде. 

Сео сам и уживао у дивном ча-
чанском часу сећања, поштовања, 
уважавања, ликовног, музичког и 
угоститељског предавања. 

Један дан отићи ћу поново у галерију 
Рисим у некадашњој  улици  Светозар 
Марковића данас Господар Јовановој. 
Било би лепо када би негде на сред 
простора била и остављена мала ниска 
заобљена клупа да може да се седне и 
да се гледа.

Радно време Галерије „Рисим“ за по-
сетиоце је од уторка до петка од 11 до 
18.  и суботом од 10 до 14.00 сати.

Рисомове  слике , слике  Чачка , Мо-
раве, Драгачева биће ту до августа.
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На крову Београда Дессерт торта .

Кречим зидове у 
плаво са осмехом

Седим поред Мораве. Она одлази, сама, без мене.
Завршава се  мај. Овог лета биће тридесет година рада агенције ЧВО-

РАК. Желео сам да већ почнем са слављем: за почетак да окречим целу агенцију 
у плаво, да уредим двориште да изгледа као оног августа када је на отварању 
свирао оркестар из Украјине.

Хтео бих да се подсетим свих оних који су ми давали снаге да истрајем и да 
и даље летим…

Распемам ормане, фиоке и полице. Колико тога сам заборавио! Прона-
шао сам и разгледнице путника агенције са њихових путовања. Израњају из 
дубоких фиока сви моји дневници, програми путовања, проспекти, па кален-
дари. У регистраторима сложени исечци из новина – текстови и агенцији са 
фотографијама.

Пола ормана заузеле су  касете телевизијских емисија „НАСМЕШИТЕ СЕ, 
МОЛИМ”.  Странице и странице спискова свих доброчинитеља који су учини-
ли да Српски народни календар достигне велики тираж. 

Пронашао сам и једну моју слику стару 63 године. Да, да, пре шездесеттри 
године – ја, поред Мораве.

Друго издање

Драгица Стефановић, специјалиста за 
медицинску психологију, свој радни век провела 
је на клиници - болници „Лаза Лазаревић“ у 
Београду. Са престанком радног односа није 
завршено њено интересовање за разумевање и 
решавање људских потреба и дилема. 

Ове приче говоре о тешким судбинама и 
нерешивим проблемима људи које је Драгица 
у оквиру своје дугогодишње праксе имала 
прилике да сретне.  Описане су исповести оних 
који настоје да нађу излаз, чију садржину тешко 
сагледавају и коју нису у стању да разреше сами. 
У складу са етичким кодексом сачувана је њихова 
приватност: сва имена у књизи су измењена. 
Али ове приче нису искључиво базиране на 
постојећим случајевима. Неке од њих су настале 
на основу вишегодишњег клиничког искуства, па 
су уобличене тако да се уоче и истакну корени 
општељудксих проблема, које је тешко издвојити, 
сагледавати и превазићи без туђе помоћи.

ОВА КЊИГА ЈЕ  НАМЕЊЕНА ТЕБИ...
ДА ТИ БУДЕ  ЛАКШЕ.

Пре ове књиге  Драгица  Стефановић написала је 
мемоарски роман „Кућа са плавим прозорима“.

Друго допуњено  издање
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Књига је у продаји. Можете је наћи у 
књижари „Реч” - Дом културе, Чачак
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МОЈЕ ГНЕЗДО
ЧАЧАК

Тада сам имао три године. Толико, за неколико дана, пуни мој унук Јован. 
Идем за Београд тим поводом, понећу му Дессерт торту и поклон.

Поклонићу му лимену кинеску касицу, која се може отвортити само отва-
рачем за конзерве. Убацићу унутра неку девизну новчаницу, уз обећање да ћу, 
када заслужи, додати још. Нек чува паре, па кад порасте и пође у свет, да понесе 
и лименку, али да је отвори ако му баш затреба. Сваки пут ћу му написати и 
неку кратку поруку, пропратно уз парице.

Волео бих да и он обиђе и реке и мора и океане, па да некад, са својим унуком, 
седи овде поред Мораве, само двеста метара далеко од агенције.

Волео бих када би прочитао овај текст којим му поручујем да тада и он окре-
чи зидове у плаво.

Чворак поред Мораве
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Три дворишта

Када се од Моравице - кафане, 
крене Љубићском улицом ка 
бедему, скоро при крају, су била 

три дворишта . 
Три дворишта са капијом између, да 

се колачи и пите не иносе преко улице 
него да се донесу у другу кухињу. Ми-
лена, Нада и Драгојла гајиле децу, деца 
расла и иду у школу. Неки пошли на 
факултете.

Драгојли се разболела Лела. У Бео-
граду је у болници. Драгојла код Ми-
лене у стану и плаче заједно са њом. У 
фебруару Драгојла се враћа у Чачак, и 
данима, месецима годинама плаче. 

Чемер изгубљеног детета осетила је 
и Нада. Наду нисам никада видео да 
плаче, али често је именом сина нази-
вала свог унука. 

Из дворишта је, једне јесени, отишао 
Надин Лека, негде да у неком другом 
свету пише за неке небеске новине. 

Радомир је напустио двориште 
и Драгојлу једног маја, и отишао да 
продаје црну кафу међу звездама.

 Велизар од једног августа правне 
савете негде на небу дели. 

 У двориштима Милена, Нада и 
Драгојла са децом али и са унуцима као 
лековима.

Живот као Морава у близини иде, 
тече, расту и унуци, жене  се и удају.

 Долазе и праунуци, најбоља непре-
писана интервенозна терапија.

 Нада је кренула за Леком.
 Остале су незабележене приче њих 

три, а дружиле су се као сестре иако 
је Нада имала два брата, а Милена и 

Драгојла по три сестре.  Силне животне 
приче ни Милица ни Бојана ни Зорана 
нису записале љубавне јаде и радости 
њихових бака. После толико година 
оне су се сећале, кажу, свега - и када 
је Милена први пут видела Велизара и 
колико је Нада некада патила за Леком. 
Драгојла каже да јој Радомир никада 
није рекао ниједну ружну реч. 

Пред почетак једне зиме у свом дво-
ришту, у својој кући, Драгојла само 
мало болесна, не мучећи никога, само 
се наслонила и заспала.

 Овог јуна, у 92. години Милена је 
отишла да им у неком другом двори-
шту, можда одржи неки час. Милена 
је била и моја учитељица у основној 
школи.


