
Путујем, размишљам, памтим 

Сећам се, било је давно, ишао сам у Египат. Државу пуну историје и знаменитости. 
Гледао сам слике пирамида и камила у пустињи и мислио како ће ово бити лепо путовање. 
 Кренули смо раним јутарњим сатима и путовали смо авионом. Гледао сам како 
људи, много већи од мене, сваке секунде постају све мањи. И после неког времена земља 
на којој сам стајао постаје само бледа слика. Неколико сати касније, приближавајући се 
земљи, гледао сам тотално другу земљу, нешто непознато. Стигавши тамо, гледао сам 
сасвим друге људе, слушао сам непознат језик. Када смо изашли са аеродрома, кренули 
смо према прелепом броду којим смо путовали следећа три дана. Путовали смо по једној 
од највећих река света, реци Нил. Поглед са брода је био прекрасан. Гледао сам сво то 
плаветнило које је нестајало иза мене, а ипак ново се стварало. Као да смо путовали на 
бесконачно дугом путу. Осећао сам благи поветарац који је тако пријатно ублажавао 
топлоту. Гледао сам толике пустиње, сво то пространство које само нестаје иза нас. Чуо 
сам да у Нилу има крокодила, али нисам видео ниједног. Брод почиње да успорава а поред 
нас се стварају превелике и прекрасне пирамиде. Када сам дошао осећао сам се као мрав 
који стоји испред човекове куће. Размишљао сам на који начин су они тако мали, правили 
толике грађевине. Наставили смо путовање аутобусом. Пут је био веома кратак, а толико 
тежак да се издржи због те силне врућине. У даљини сам видео неку грађевину, али нисам 
препознао коју. Када смо се приближили видели смо велику и величанствену сфингу. И 
дан-данас не знам како је она настала.        
 Крај путовања се приближио када сам видео нешто што сам одувек желео да 
видим. Била је то камила! Возач је стао и човек ми је рекао да могу да је јашем. Био сам 
тако мали, а тако срећан. Сео сам на камилу и помислио како је ово најбоље путовање у 
мом животу. 
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