
 

UTISCI I SLIKE SA JEDNOG PUTOVANJA 

 

Često putujem i mislim da sam posetio više mesta nego što je moj deda 
popio flaša rakije (a to je izuzetno veliki broj). Ipak, najzanimljivije putovanje mi je 
bilo, što bi moj trener rekao, "putovanje na kraj sveta". 
 To je bilo putovanje na turnir u Singapur. Singapur je mala ostrvska grad-
država i tako je daleko da je duže trajao put do Singapura i nazad u Srbiju, nego 
što sam bio tamo: doduše bio sam tamo manje od dva dana. Na put sam pošao sa 
tri dečaka, devojčicom i trenerom. Mi smo zajedno sa igračima iz drugih zemalja 
trebali da, igrajući turnir, promovišemo tenis i zainteresujemo male Singapurce za 
ovaj sport. Kada smo stigli u Singapur,bio je mrak i dočekao nas je Singapurac 
Jošua koji je trebao da nam obezbedi sobe u kojima smo prenoćili. Ipak, od 
spavanja nije bilo ništa jer je Jošua na spratu ispod onog gde smo spavali 
organizovao igranje pokera, a naravno uz poker uvek ide svađa,buka itd.Sutra 
ujutru Jošua nas je odveo u jedan restoran. Problem je bio što Jošua nije baš 
dobro znao engleski, pa se nismo mogli sporazumeti oko toga šta bismo voleli za 
doručak. Jošua nam je svima doneo neki slatki pirinač sa voćem i ribom. Ne mogu 
da kažem da je bilo ukusno ili ružno, ali je bilo veoma čudnog ukusa.Konobarica u 
tom restoranu je bila veoma prijatna za oko, pa je bilo smešno što trener nije 
skidao pogled sa nje. U podne smo svi igrali mečeve, a kvalifikacije smo prošli 
samo ja i još jedan dečak iz Srbije, tako da smo svi ostali u Singapuru još jedan 
dan. Nisam stigao da razgledam Singapur, ali predveče sam se šetao obalom i 
gledao u predivni okean i to mi je najviše od svega ostalo u sećanju. Sledećeg 
dana hrana je bila bolja, jeli smo pečenu patku. I ja i drug smo izgubili mečeve u 
četvrtfinalu, tako da smo negde u podne krenuli za Beograd. 

Žao mi je što nismo ostali u Singapuru malo duže, ali i ovh nepunih dva 
dana što sam bio tamo ostavili su na mene nezaboravan utisak. Nadam se da ću 
jednog dana opet otići u Singapur i dopuniti svoje utiske o njegovim lepotama. 
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