
Utisci i slike sa jednog putovanja 

 

Za vreme prolećnog raspusta ove godine išao sam na jedno od svojih najlepših putovanja u životu. Išao 

sam u Pariz. 

Tamo sam se divno proveo. Kada sam došao, nisam bio toliko impresioniran, ali kasnije jesam. Odseli 

smo u apartmanu. Ja sam spavao u mezaninu. To mi je bio kao mali stan. Svideo mi se. 

Video sam mnogo znamenitosti. Između ostalog, naravno, i Ajfelovu kulu. Popeo sam se na nju. Ali to je 

bilo oko deset sati uveče, pa pogled nije bio tako dobar kao danju. Ipak je bio lep. Do tada nisam imao 

predstavu kako je Pariz veliki grad. Nije mu se video kraj. Išao sam u muzej Luvr i video čuvenu ,,Mona 

Lizu“. Nisam primetio ništa preterano specijalno. Lepa je slika, ali nisam shvatao zašto se pravi tolika 

gužva oko nje. Išao sam i na krstarenje Senom: i noću i danju. Noću je bilo lepše. Ali bilo je radova na 

keju koji su uništavali pogled. Posebno divan deo grada je Monmartr. Pun je malih, lepih ulicakakve 

volim. 

Naravno, bilo je i ne tako prijatnih delova mog boravka u Parizu. Na primer, padala je kiša. Ne onoliko 

mnogo koliko sam očekivao, ali je padala. I jednom se moja mama malo naljutila zato što sam se 

izležavao u krevetu ujutru. Tada sam mislio da nije u pravu, ali sada žalim što je nisam poslušao i ustao. 

Još jedno lepo putovanje desilo se samo oko nedelju dana kasnije. Išao sam u Moskvu, ali ne sa 

roditeljima kao u Pariz, već sa drugarima iz škole. Vodila nas je nastavnica algebre. 

Nismo odseli u hotelu ili apartmanu, nego u kućama onih Rusa koji idu u školu u kojoj su se održavala 

takmičenja. Takmičenja nisu prošla baš najbolje. Samo četvoro od nas dvadesetoro je dobilo nagradu. 

Videli smo svašta u Moskvi: Kremlj, Crveni trg... Najviše mi se svidela jedna šarena crkva pored Kremlja. 

Ne sećam se kako se zove. Išli smo da vidimo kuću gde je radio Anton Pavlovič Čehov. Imao je lepu kuću 

i baštu. Nije mi se svidelo to što je mnogo komaraca. Posle me je svrbelo sve živo. Vreme je bilo lepo. 

Samo je jednom padala kiša. 

U oba grada postoji univerzitet: u Moskvi je Lomonosov, a u Parizu je Sorbona. Lepša mi je zgrada 

Sorbone. Osim toga, kada se uporede boravci u ova dva grada, u Moskvi je bilo bolje vreme i to što sam 

išao sa društvom iz škole. 

Sve ukupno je, naravno, bolji Pariz. Jedini lepši grad od Pariza koji sam video je Venecija. Ali je, po mom 

mišljenju, teško zamisliti grad lepši od Venecije. 

 


