
Путутјем, размишљам, памтим 

 

Из сваког путовања се може много тога научити, и она углавном остају 
незаборавна. Сећам се да смо моја породица и ја пре око две, три године ишли у Хрватску 
на море. Пут је водио од Србије, преко Босне, до Хрватске. 

Први пут смо ишли колима тамо(раније смо ишли аутобусом), тако да сам упознала 
многе нове пределе. Од кад смо кренули, сви смо се смејали и причали. Пут кроз Србију је 
био помало једноличан и досадан, зато што смо се већим делом пута возили аутопутем, а 
остатак пута сам и заборавила. 

Пут је даље водио кроз Босну. Прича се наставила, све док нисмо стигли до једног 
града у Босни. Наизглед све је изгледало нормално, али кад сам мало боље погледала, 
свака кућа је имала много рупа на себи, а доста њих је изгледало и пусто. На сваких 
педесет метара налазила се џамија. У том граду је било пар католичких и једна 
православна црква. Та православна црква, једина у том граду, била је пуна рупа, без звона, 
са оронулом фасадом која је већ почела да се љушти. Ја тада ништа нисам знала о 
ратовима који су се тамо дешавали. Док су ми мама и брат објашњавали шта се тамо 
дешавало замишљала сам ратнике, рат. Схватила сам да су те рупе од меткова. Пут је 
водио до другог града у Босни, који је био у још горем стању. Видела сам једну усамљену 
кућу или бар оно што је остало од ње. Наиме, та кућа није имала ни кров, ни прозоре, ни 
врата. Од ње су остали само зидови, напола срушени. Највећи утисак на мене је оставило 
дрво, дрво које је расло између зидова те куће од када су је њени укућани напустили. Та 
два града на мене су дефинитивно оставила најјачи утисак. Све време сам себе замишљала 
у том времену, у некој од тих кућа. Остатак пута сам само о томе размишљала. Време је 
било облачно и падала је киша, тако да су градови изгледали још тмурније. 

Из тог путовања сам научила доста о балканским ратовима. То путовање ће остати 
незаборавно и заувек ће ми остати слика тих градова у сећању. 

 

  

  


