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РЕЧ УРЕДНИКА

У С П О М Е Н Е

Успомене нас под-
сећају на ближу, или 
на даљу прошлост.  
Склони смо да пам-
тимо и лепе, и туж-
не тренутке. Ради 
ду-ховног здравља 

и мира ружне ствари углавном препуш-
тамо забораву. Иначе искрени опроштаји 
не би имали никаквог смисла. Са својим 
меморијама успомена повезујемо се, ре-
цимо, када призовемо слике из детињства 
и младости:први школски дан, прва 

љубав, прво матурско вече, одлазак са 
породицом на море, или први откривени 
хоризонти у које смо ступили самостално.  
Све личне успомене разврставамо у свом 
микросвемиру и користимо их и за по-
требе стицања животног самопоуздања. 
Дубоки мислиоци кажу да знаке са-
дашњости и будућности можемо уочити и 
у успоменама. ДНК наследних особина код 
живих бића исто поседује матрицу записа-
них успомена. Најновија научна открића 
доказују да чак и вода може да мења свој 
квалитет реагујући на људске речи и на 
једноставне опажаје као што су светлост 
и тама. Исто тако и биљке. Изгледа да је 

читав свет уствари један велики биоскоп 
успомена.
        У овом, осамнаестом, броју „Сунцо-
крета“ можете прочитати успомене Иване 
Тодоровић чланице Удружење ЦДП Тител 
„Пријатељи Титела“. Можете прочитати 
и моју причу: „Три коња на појилу“, при-
чу која је такође саткана од успомена. 
Нека вам то послужи и као позив да и 
неко други подели своје успомене са чи-
таоцима нашег часописа. Иако сада из-
лазимо нередовно, због мањка новца у 
Покрајинском буџету, ево, трудимо се да 
ипак не посустанемо.

Жељко Канурић

обавештење

ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЧЛАНИЦАМА
САВЕЗА ЗА ЦДП СРБИЈЕ
 
ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ: од 21. ја-
нуара 2014. године, у Савезу по-
чео је са радом правник, који ће 
сваког радног дана од 7,00 до 
15,00 часова, пружати неопходну 
правну подршку организацијама 
– чланицама Савеза и члановима 
организација чланица
 
Поштовани сарадници,
Министарство рада, запошљавања 
и социјалне политике одобрило 
је средства да Савез уговором о 
раду на одређено време ангажује 
правника који ће мењати радницу 
која је на породиљском боловању. 
 

Одлуком Управног одбора, која 
је донета на седници одржаној 
20.09.2013. (број одлуке А-12-20-
09-13-УО), по Уговору о делу, ан-
гажован је правник, г-ђа Јадранка 
Стругаревић, која ће бити ангажо-
вана на пружање стручне правне 
подршке и помоћи, првенствено 
организацијама чланицама Саве-
за, затим члановима Савеза осо-
бама са церебралном и дечијом 
парализом, као и стручној  служби 
Савеза.
ПРАВНИК ЋЕ БИТИ ДОСТУПАН 
СВАКИ ДАН У НЕДЕЉИ ОД 7,00 ДО 
15,00 ЧАСОВА У ПРОСТОРИЈАМА 
РЕПУБЛИЧКОГ САВЕЗА, КАДА МО- 
ЖЕТЕ ДА ДОЂЕТЕ ИЛИ ДА ИЗ-
ВРШИТЕ КОНТАКТ ТЕЛЕФОНОМ 
ИЛИ МЕЈЛОМ.

Контакт са Јадранком Стругаревић 
– правником:
Телефон: 011/21-80-859;
мобилни: 062-8098-101
Мејл: jadranka.strugarevic@gmail.
com
 

Срдачан поздрав,
Љубинка Боризоски,

пословни секретар
24. 01. 2014. г. 
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            СУНЦОКРЕТ ОБАВЕШТЕЊЕ

ПРАВО НА БЕСПЛАТНУ ПУТАРИНУ

ЈП „Путеви Србије” обавештава све кориснике који 
су на основу Закона о јавним путевима, члан 23 и 24. 
oслобођени плаћања посебне накнаде за употребу 
јавних путева, следеће:
Од 01.01.2014. године, дозволе за бесплатан пролаз 
аутопутевима Србије ће се издавати по новој проце-
дури и исте ће имати трајни период важења.
Дозволе издате у 2013. години, ће важити до 28.02.2014. 
године.
Захтев за издавање дозвола у електронској форми 
заинтересовани могу да преузму са сајта ЈП „ПУТЕВИ 
СРБИЈЕ“ http://www.putevi-srbije.rs/

Корисници су у обавези да уз попуњени захтев за 
ослобађање плаћања путарине доставе следеће:
1. Копија Решења издатог од стране Фонда за пензијско 

и инвалидско осигурање, (за пунолетна лица) или 
копија  Решења  издатог од стране надлежног Цен-
тра за социјални рад (за малолетна лица) у којима је 
процентуално изражен степен телесног оштећења. 
За особе са инвалидитетом која први пут подносе 
захтев копија мора бити оверена у Суду или Општи-
ни, а за обнову дозволе може да се достави копија 
већ овереног решења,

2. Копија саобраћајне дозволе (обе стране),
3. Копија личне карте особе са инвалидитетом, одно-

сно извод из матичне књиге рођених за малолетна 
лица,

4. Фотографија подносиоца захтева, резолуције 
450х530 у електронској форми на ЦД-у.

5. Контакт телефон или е-mail адреса подносиоца зах-
тева.

Потребна документа са назнаком за Сектор за наплату 
путарине, Одсек за контакте са корисницима пута тре-
ба слати на следећу адресу:
• ЈП ”Путеви Србије”, Булевар Краља Александра 282, 

11000 Београд
или донети лично на адресу:
• ЈП ”Путеви Србије”, Љубе Чупе 5, 11000 Београд 
(пријавница)
НАПОМЕНА: Уколико се потребна документа достав-
љају:
*ПУТЕМ ПОШТЕ - све копије документа морају бити 
оверене у суду или општини
*ЛИЧНО - поред наведеног, уз копију овереног решења 
о степену инвалидности приложити оригинал истог 
на увид.
Власник се обавезује да приликом укључивања на ау-
топут на наплатној станици узме магнетну картицу за 
деонице Београд – Ниш, Београд – Шид и Београд – 
Суботица.
Приликом искључивања са аутопута, власник је дужан 
да на наплатној станици преда магнетну картицу уз 
показивање карте за бесплатан пролазак.
Кориснику  дозволе за бесплатан пролазак који на 
излазном наплатном месту поседује карту за беспла-
тан пролазак и магнетну картицу, а из које се може 
утврдити да је користио другу релацију од означене 
на магнетној картици, обрачунаваће се накнада за 
релацију утврђену са картице, без обзира што корис-
ник поседује карту за бесплатан пролазак.
Корисник који на излазном наплатном месту не 
поседује магнетну картицу, дужан је да плати пута-
рину за најдужу релацију аутопута којом је путовао, 
увећану за трошкове ванредног поступка.
Дозволе за бесплатан пролазак аутопутем важе само 
уколико је власник исте у возилу или управља воз-
илом. У противном, дозвола ће бити одузета и биће 
покренут прекршајни поступак.

Председник Савез за ЦДП Србије 
Новак Лазендић, с.р.

О ДЕЦИ 

Ми деца налазимо све у ничему
а одрасли ништа у свему.

Ђакомо Леопарди
италијански књижевник

(1798-1827)

Знаш како је са децом ?
Кад су мали не дају ти да спаваш,
а кад одрасту не дају ти да живиш.

Иво Андрић
наш писац

(1892-1975)
Ружну децу могу да имају
само други људи.

                       руска народна изрека
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Да ли песници имају лежернији или озбиљнији 
приступ према животу?

Сваки песник има свој приступ пре-
ма животу, а најчешће то можемо 
увидети кроз његову биографију 
и песме, кроз ту свакодневну 
чињеницу прожима се песниково 
сагледавање живота. Наводим један 
класичан пример од мог омиљеног 
песника где сам ради њега заволео 
поезију кроз коју сам препознао и 

свој песнички пут, наиме ради се о 
песнику Сергеју Јесењину. Читајући 
његову поезију и биографију јасно 
сам увидео шта је лежерност и 
озбиљност то двоје су се стопили у 
једну целину животног обима где је 
гранитна нит уткана са очима туге и 
радости. 
 
Наш народ каже: „Песми хвала јер нас је одржа-
ла“. Да ли је у историјском и културном смислу 
још увек тако ?

Ту историјску реченицу можемо 
слободно уткати у златно рухо 
племенитости. Наш народ је кроз 
песму лирског и епског надахнућа 
побеђивао оно најгоре нужно зло, 
преко историјских голих чињеница 
пут је био веома трновит и тежак 
за народ који је пролазио кроз ра-
тове, знао је како ће да се бори, са 
песмом на уснама која је подиза-
ла морални дух у сваком Српском 
ратниику. Песма код значајнијих 

ПОЕ ЗИЈА ИЗ КОСМИЧКИХ И
ЛИЧНИХ ДУБИНА

Пре годину дана из фрушкогорског манастира Гргетег пријатељ ми је послао књигу поезије, сматрајући да је 
требам прочитати. Ту књигу „СВЕТЛОСТ СПАСА“ прочитао сам са великом пажњом, пријатно изненађен ква-
литетом песама. Пожелео сам да сазнам нешто више о самом песнику. Пријатељ који ми је књигу послао није 
ми могао помоћи. Звао сам поједина удружења из нашег покрајинског Савеза „ Сунцокрет “ али без икаквог 
успеха. Песник Томислав Говедарица био ми је загонетка неких три или четири месеца. Мој персонални аси-
стент је на једној Интернет страници која објављује поезију пронашао његово име. Томислава Говедарицу 
напокон смо нашли у Зрењанину. Уследили су први контакти телефоном и упознавање на даљину. Томислав 
је пристао да у прошлом броју „Сунцокрета“ ставимо његову песму о руској Царској породици Романовима. 
Након тога песник из Зрењанина је пристао да са њим направимо овај дописни интервју.
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битака давала је полет и снагу и 
тако је наш ратник имао витешку 
смелост и храброст да побеђује на 
бојним пољима ратно зло и према 
томе песма ће остати до памтивека 
очување моралног духа. 

Стиче се утисак да сада поезију пишу многи, али 
је чује мало ко? 

Није случајно речено да се песник 
препознаје по квалитету писаног 
стила, шта уствари значи писање 
поезије, то је оно када се песник из-
ражава сликовитим детаљима кроз 
стихове. И где његова песма јасно 
показује своју причу са чистим, 
видљивим и разговетним језиком у 
ком се види јасноћа сваког детаља 
који се односи на поетску при-
чу која може бити у метафори из-
ражена или без ње. То може бити 
и обичнан стих који ће осликати 
живо осећање песниковог духа где 
говори са својим виђењем према 
нечему што је његов израз песнич-
ке слободе. Истина је да данас сва-
ко може да пише стихове али не и 
да буде песник. Да би неко био пес-
ник треба да се изграђује у озбиљну 
институцију песникове личности. 
Ми знамо да се поезија ретко чује 
на јавним местима, али кад се и чује 
она се са пажњом слуша. 

Зна ли неко одакле нам то стижу стихови? 

Какав одговор можемо да дамо на 
овакво питање које тражи извор 
доласка стихова, ја ћу само једно 
рећи да је песников дух одавнина 
повезан са космосом и тај дар кога 
имамо ми песници, знамо да га нам 
је Бог дао, да га умножавамо са 
љубављу делатне племенитости. С 
тога није тешко претпоставити ода-
кле нам долазе стихови, сваки пес-
ников стих јесте један мали делић 
космоса којег је песник ставио на 
хартију. Кад замислим колико се у 
том космосу изроди лепих мисли 
што их добијамо сваки дан од тог не-
исцрпног изворишта савршенства, 
где се не може описати та бескрајна 
лепота што је од Божије руке у 
нама. И зато мислим да ми песници 
доживљавамо најлепше тренутке 
осећања, управо због тога што смо 
везани и рођени у нитима космо-
ске живе речи где их исписујемо на 
хартију као поезију свога живота. 
Овим примером сам хтео да доку-
чим суштину одакле нам стижу сти-

хови и носим то уверење у себи као 
чисту неизбрисиву чињеницу. 
 
Твоја књига песама „ СВЕТЛОСТ СПАСА “ говори о 
Богу, души, Православљу, Русији и Царској по-
родици св. Мученицима Романовима. Добро си 
упознат са тим темама ? 
 
Када сам се први пут сусрео са 
Православним књигама, у њима 
сам видео вечити сјај духовне ле-
поте и спознавши у први мах сми-
сао свога живота. И од тог времена 
прошло је дуги низ година док сам 
узрастао у особу духовног правца, 
са реалношћу те чињенице схва-
тио сам шта је животни пут за једну 
људску душу. Када сам написао 
књиге “ СЛОВОЉУБВЕ “ и “ СВЕТ-
ЛОСТ СПАСА “ покушао сам да у тим 
књигама прикажем на свој начин 
духовну лепоту Божије светлости. 
Читајући свето житије св. Мучени-
ка царске породице Романови, за-
дивио сам се њиховој преданости 
што је била верна и одана служењу 
Богу и Православној вери и у томе 
је била моја инспирација да о њима 
напишем поему. Преко њих сам 
још више упознао Руски дух са ли-

цем Православља. Одатле потиче и 
моје упознавање са Православном 
суштином, у којој сам спознао свес-
но разумевање реалног живљења 
земаљског бића. 

Чудо је како су уопште пронађене мошти царске 
Руске породице Романових ? 

Нико на овоме свету није могао за-
копати истину а да лаж толике го-
дине крије своје ноге и да не буде 
откривена, свакој лажи дође крај 
ма колико она била заштићена од 
људи што су је подметнули други-
ма да испаштају због ње као не-
вини. Шта сам хтео овим рећи, 
непријатељ који је носио на челу 
петокраку октобарске револуције 
мислио је ако се закопају на тајно 
место људска тела да се никада 
неће пронаћи и да ће вечито бити 
скривени од очију јавности. Али по 
Божијем промислу нема тајног ме-
ста на овој земљи, све је видљиво 
и откривено! Последњих неко-
лико година интезивног трагања 
пронађене су мошти св. Мученика 
царске породице Романови које су 
биле закопане у шуми вероватно 
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О  ДЕВОЈКАМА

на месту где је извршено стрељање 
царске породице, под наредбом 
Лењина. Никакво људско чудо није 
тајна за Бога ! 

Путовања су прозор у свет, путујеш ли негде? 

У последњих две – три године не 
путујем баш тако често, јер сам се 
посветио неким другим значајним 
стварима које су мени тренутно 
битније од путовања. Мада волим 
да путујем али нисам у могућности 
да ја бирам она места која би во-
лео да посетим. Нажалост увек се 
нађе неко други да ми одређује где 
ћу путовати и зато можда имам све 
мање воље за путовањем, не под-
носим да ми неко црта границе по 
мојој слободи ! Навели сте у овом 
питању да су путовања прозор у 
свет, кад су новинари питали Мику 
Антића јесте ли икад путовали ? Он 
је одговорио њима на то питање, 
обишао сам читав свет, лепо и про-
сто у мислима. А то је на пример 
овај приказ, замислиш целу Русију 
у зимском руху белих снегова и 
ето ти слике са лепог путовања са 
носталгијом мислилачког дара. Те-
шим се овом чињеницом од Мике 
Антића, сви можемо да путујемо у 
мислима, не требају нам точкови 
бензинског погона да би смо ишли 
у тај далеки бели свет, имамо бес-
платну визу у мислима која нема 
границу за путовање, тако да је про-
зор света увек отворен у нама ! 

Спремаш ли неку нову књигу?

Доста радим у последњих неколи-
ко недеља на рукопису свога ро-
мана и мислиМ да ћу га завршити 
негде пред крај ове године. Роман 
је са историјском радњом која го-
вори о Босни у време Турске вла-
давине. Овај роман има супротну 
причу и описује само један на-
род што је исто испољавао своје 
незадовољство према Турској вла-
сти а ради се о Муслиманском на-
роду који није могао осећати Тур-
ску као своју сродну душу. Зато што 
Муслимански народ из Босне има 
другачији менталитет него Турци. 
Више би се рекло да Муслимани из 
Босне нагињу ка Српском ментали-
тету што и сама чињеница говори 
да су из једног корена, што нам све-
доче и разни докази о томе и зато 
сам одлучио да напишем роман у 
ком ћу описати исту сличност Мус-
лимана као код Срба, мислим да ће 
роман све рећи о томе. Ето толико 
из моје радионице за читаоце ! 

Кажи нам како ти се свиђа наш часопис „СУНЦО-
КРЕТ“? 

Пошто нисам никада било ком ча-
сопису давао оцену а сад ми је 
припала част да вашем часопису 
“СУНЦОКРЕТУ“ дам своју личну оце-
ну, рећи ћу у кратким цртама да је 
ваш часопис добро осмишљен са 
идејом садржајног карактера, што 
се тиче дизајна новинскога изгледа 
врло је добро опремљен и рубли-
ке ми се свиђају код њих сам запа-

зио јасну концепцију која је врхун-
ски изражена и тачно одмерена са 
страницама новинарске форме и 
које су визуелно упечатљиве. Моја 
оцена за ваш часопис “СУНЦОКРЕТ“ 
јесте у томе да је равноправан са 
другим часописима с којима може 
ићи на било која продајна места где 
се продавају часописи са вишим 
угледом ! 

Твоја порука особама са инвалидитетом? 

 Моја нека лична порука особама са 
инвалидитетом који су попут мене 
и са другом дијагнозом инвалиди-
тета, упућујем снажну подршку, да 
буду истрајни у борби за своје угро-
жено право које се своди на при-
видно живљење од кога само има-
мо илузију за нормалним животом. 
Ово је доба када људи само чују 
себе и не осврћу се на друге и немају 
времена за пружање помоћи. Ми 
смо та друга група која треба да се 
избори за свој статус нормалног 
живота и да будемо примећени као 
људи у друштву, што можемо пока-
зати своју способност као корисну 
и допринети у сваком тренутку не-
што вредно за дивљење. Треба ће 
нам доста времена и жилавог гово-
ра да би глуви прочули и слепи от-
ворили очи и видели да смо и ми ту 
што желимо под овим небом своје 
право на живот ! 
Срдачан поздрав,
од песника Томислава Говедарице 
из Зрењанина. 

Лепе девојке потребне су само
љубавницима и сликарима без маште.

Пабло Пикасо
шпански сликар

(1881 - 1973)

Паметна девојка одлази 
пре него што је остављена.

 Мерлин Монро
америчка глумица

(1926-1962) 

Фудбал окупља две врсте мушкараца:
Оне које немају девојке и оне који имају жене.

Душко Радовић
песник и хумориста

(1922-1984 )
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SUNCOKRET KUHINJSKE ČAROLIJE

ČOKOL ADNA BOMBA
Sastojci: 
- slatka pavlaka 400ml
- čokolada za kuvanje 300gr
- margarin 180gr  
- šećer 350gr
- jaja 6
- brašno 150gr
- gustin 100gr
- kakao 50gr
- prašak za pecivo 1 
- voda 2dl
- kašikice kafe(kapućina) 2
- šlag 2

Uputstvo za pripremu:
Fil: 400ml slatke pavlake 200gr čoko-
lade za kuvanje 80gr margarina 100gr 
šećera Pavlaku zagrejati, skinuti sa va-
tre, dodati čokoladu, margarin i 1 že-
latin. Ostaviti u frižideru 4-5 sati.

Testo: 6 jaja umutiti dodati 100gr ra-
stopljenog margarina, 200gr šećera, 
150gr brašna, 100gr gustina, 50gr ka-
kaa, prašak za pecivo. Od ove mase is-
peći 3 kore. Preliv za kore: U 2dl vode 

staviti i skuvati sa 50gr šećera, 2 kaši-
kice kafe(kapućina) i preliti preko sva-
ke kore. Tortu premazati glazurom od 
čokolade. 

Kategorija: Deserti    Vreme pripreme: 40 min.     Tip kuhinje: Srpska     Broj osoba: 8

BAKLAVA S VIŠNJAMA
ili vranjska pita

Kategorija: Deserti    Vreme pripreme: 45 min.     Tip kuhinje: Internacionalna     Broj osoba: 4

Sastojci: 
- kore za pitu 1/2 kg
- jogurt 2 dl
- ulje 2 dl
- šećer 500 gr
- griz 2 dl
- prašak za pecivo 1
- očišćene višnje 300 gr

Uputstvo za pripremu:
Napraviti fil: Izmešati čašu jogurta, 
ulja, šećera, griza i 1 prašak za pecivo. 
Podmazati pleh, ređati kore i pritom 
mazati filom svaku koru a svaku treću 
zasuti višnjama i tako redom. Ubaci-
ti u zagrejanu rernu na 180C, 30min. 
Pečenu baklavu preliti sirupom od 3dl 
vode i 3 dl šećera(ušpinovati).



CRTEŽI I POEZIJA IVANE TODOROVIĆ

TUŽNO  SRCE

Podupri naša srca
da lakše nosimo boli,
jer samo naša srca znaju 
koliko je to bolno.

Voleti baš nije lako,
jer to ne može srce svako.
Tada se stvore dve oluje
kada nas nebesa jure.

Stazu svog života ne biram
izbore u snu ne diram
samo  sam  svemirsko breme
i poklanjam Svevišnjem vreme.



CRTEŽI I POEZIJA IVANE TODOROVIĆ

NEMOJ  ME  PITATI 

Nemoj me pitati zašto sam tužna 
Nemoj me pitati zašto volim da sam sama
Nemoj me pitati kakve su mi noći
Nemoj  me pitati kakve su mi oči

Tužna sam 
jer ne mogu da ostvarim svoje snove
Sama sam 
jer nisam kao drugi
Suza nemam 
jer su mi sve istekle 

Noći su mi teške
Da li ste proveli
noći mesece i godine
bez voljenog bića 

Da li to anđeli noćas slave 
Da li će mi doći ljubav 
Ja još njega čekam
I kad čekaš 
čekaš kao osuđenik
Kao da ti od tog susreta 
zavisi život ili smrt

Umreću bolna a niko neće znati
Da li će iko ove moje reči pročitati 
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Bila sam devojčica od sedam godi-
na kada sam , 1981 godine, boravila 
na rehabilitaciji u atomskoj banji Gor-
nja Trepča. Majka je bila uz mene. To 
je bio moj prvi boravak u toj banji, na-
kon koga je usledio još jedan sledeće 
godine. 

Dane sam provodila kupajući se u 
bazenu i u vežbanju sa ostalom de-
com.

Bilo je tu predivnih šetnji po šumi, 
penjanja uz brdo u majčinom naručju. 
Sedele smo na klupi do kasnih noćnih 
sati, uživajući u svežem planinskom 
vazduhu. Tih dana sam naučila i prva 
slova, pročitavši samostalno bajku: 
„Ali Baba i četrdeset razbojnika“ , koju 
mi je majka kupila čim smo stigle u 
banju. Prvo mi je majka knjigu pro-
čitala nekoliko puta, ne pomišljajući 
da mi više ništa neće morati čitati, jer 
sam polako, sastavljajući slovo po slo-
vo u reči i sama naučila čitati, a ubrzo 
i pisati. 

Za vreme boravka u banji Gornja 
Trepča upoznala sam se sa brojnom 
decom. Od svih bih posebno izdvojila 
Jasminu iz Bajine Bašte, sa kojom sam 
provodila najviše vremena uz zajed-
ničke vežbe, šetnje i uz igru. Te dane 
provedene sa Jasminom pamtim i 
dan danas kao najlepše dane u banji. 
Sledeće godine ponovo sam došla u 
banju a Jasminu nažalost, nisam srela. 
Znam da je ona te godine imala zaka-
zanu operaciju, u svrhu njenog fizikal-
nog osposobljavanja. Sada bih volela 
znati šta se sa njom dogodilo u tom 
vremenu, da li je ta operacija uspela, 
da li može Jasmina da stane na svoje 
noge. 

Prilikom mog drugog boravka u 
istoj banji kod mene su se pojavili po-
zitivni znaci mog oporavka. Na žalost, 
posle drugog boravka više nije bilo 
uslova za moj dolazak u Gornju Trep-
ču i nastavak lečenja. Moje stanje je 
od tada do danas ostalo bez ikakvog 

pomaka. Kasnije sam posećivala ra-
zne fizioterapeute: kod jednih je bilo 
pravo uživanje otići, a kod drugih je 
bilo uzaludno mučenje. I danas sam 
ubeđena da sam nastavila sa rehabi-
litacijom u banji Gornja Trepča, da bi 
moje stanje bilo mnogo bolje, dok 
je ovako ostalo nepromenjeno. Ipak, 
još uvek se nadam da ću još jednom 
uspeti otići u Gornju Trepču. Sigurno 
bi se podsetila dana kada sam bila 
devojčica od sedam godina puna na-
danja da život neće biti surov prema 
meni. Ali... na žalost, ipak jeste. 

Dodala bih za kraj odlomak iz 
meni omiljene knjige: „GODINA PRO-
ĐE DAN NIKAD“ „Život nije film ili se-
rija da vratiš scenu, ispraviš grešku, ili 
ideš dalje. Tu nema kaskadera, svaki 
korak igraš ti i nije ti plaćeno, već pla-
ćaš ti ako pogrešiš prema onim oso-
bama koje voliš i za njih se boriš. I na 
bilo koji način svaki dan reci im nešto 
posebno i važno. Recite to pre nego 
što bude kasno.“

Sonja Đurić

USPOMENE
NEZABORAVNI DANI U BANJI 

GORNJA TREPČA

О КРАЈУ И О ПОЧЕТКУ

Када се срећемо, нека то увек 
буде уз осмех, јер осмех је 
почетак љубави.

Мајка Тереза
албанска мисионарка и часна сестра

(1910-1997)

Ово није крај, није ни почетак 
краја, али је можда крај почетка.

Винстон Черчил
енглески политичар

(1874–1965)  

Почетак, ето шта је на крају.

Душко Радовић
наш песник и хумориста

(1922–1984)  
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МА ЛИ ТРЕНУ ТАК СРЕЋЕ
Живим у Банату, у једном малом 

селу у Великој греди. Имам своје 
другове с којима се дружим, и за 
све њих могу рећи да су ми добри.И 
било кога од њих да питам за неку 
помоћ они, ако могу, увек ми по-
могну. Ја могу слободно овде да 
их набројим, и сигуран сам да се 
ниједан од њих неће љутити што 
сам их тако споменуо. Рећи ћу 
њихова имена: Бране Матијевић, 
Нешо Џодан, Владо Мушкиња, Иван 
Бркић и остали. 

За ову причу битно је име Владо 
Мушкиња. Владо је дечко који је до 
скоро радио у „Нафтагасу“. Знајући 
то, једном приликом причао сам 
са њим пре годину и по дана. Ре-
као сам му да ми треба један добар 
компјутер или лап топ, да би могао 
да пишем. И он ми онако у шали 
рече:

- Их, па то није неки проблем, 
има их тамо код нас у ходнику фир-
ме који стоје, нико их не користи 
и сигуран сам да би се могао наћи 
један и за тебе.

Од тог разговора је прошло доста 
времена. Владо је у међувремену 
добио отказ у „Нафтагасу“. Ускоро је 
опет нашао посао. Оно што хоћу да 
испричам се десило крајем прошле 
године у децембру. Напољу је било 
хладно, радио сам за компјутером. 
Одједном ми је зазвонио мобилни 
телефон и одмах сам се јавио. По 
гласу нисам одмах препознао ко ме 
то тражи. 

- Овде Владо Мушкиња.
- Па како си Владо ? - упитао сам 

га изненађен тим позивом. 
- Ево, ја добро. Зовем те да те 

обрадујем!
Ја и даље ћутим и ништа не гово-

рим. Он је наставио даље. 
- Рале имам за тебе једну лепу 

вест!
- Хајде, реци,шта си сад смислио?
- Нисам ништа смислио, него 

хоћу да ти кажем да си добио нови 
лап топ. 

Тог трена помислио сам да се 
зеза.

- Не, не, озбиљно ти кажем до-
био си нови лап топ од моје фирме 
где сад радим. Добићеш га поштом 
за пар дана. Зато те и зовем да ми 
кажеш твоју адресу.

Наравно, одмах сам је издикти-
рао. У суботу ујутро добио сам нови 
лап топ на коме сад пишем. Владу 
сам одмах позвао да му кажем да 
сам управо добио поклон и да ми 
се свиђа. На то ми је он рекао:

- Ћути, и одмах ради на њему и 
немој много да га штедиш! 

Владо ми је рекао да лап топ има 
три године гаранције, и да слобод-
но на њему радим. Од тада га кори-
стим и могу рећи да је све добро, 
да боље не може бити. Сад је само 
проблем како и на који начин да се 
Влади одужим, јер ово је за мене 
велика помоћ. Мало је тако добрих 
људи као што је Владо Мушкиња, и 
сви они које сам овде навео.

Влади и фирми у којој ради једно 
велико хвала за овај вредан поклон.

Ратко Бибић 

Vozači GSP-a neće da 
voze osobe sa
invaliditetom

- Neću da ti otvorim rampu, idi tak-
sijem. Ajde, uđi ti ako možeš, čekam 
- obratio se nedavno vozač Siniši Bu-
komiru kada je u invalidskim kolicima 
pokušao da uđe u autobus na liniji 45.

 - Kada čekam gradski autobus, ne 
znam hoće li to biti pet minuta ili dva 
sata. Desi se da vidim da se izvrte svi 
autobusi na liniji i tada moram da se 
vratim kući. A i kad odem do grada, 
ne znam da li ću moći da se vratim, pa 
obično ne idem daleko - kaže Siniša, 
koji je počeo da koristi gradski pre-
voz prateći kampanju u kojoj su novi 
autobusi predstavljeni kao dostupni i 
korisnicima kolica.

 Mnogi vozači mu objašnjavaju da 
nisu prošli obuku za otvaranje rampe, 
da ne žele ili ne umeju da je otvore. 
Neke rampe su zašrafljene ili zakuca-
ne ekserom, pa zaista ne mogu da se 

otvore.
- Zbog tih problema počeo sam da 

se vozim sa suprugom. Nosimo sa so-
bom jedan veliki šrafciger kojim sami 
podižemo rampu. I tu se vozači malo 
bune, ali smo savladali tehniku. Tako 
je bilo dok mi jednom vozač nije re-
kao: „Drugi put da se voziš taksijem, a 
ne da ja ovde moram s tobom da se 
maltretiram”. Kada sam mu odgovorio 
da po zakonu imam pravo da se vo-
zim autobusom, pred mojom osmo-
godišnjom ćerkom i suprugom počeo 
je da psuje - priča Siniša.

 Siniša dodaje da se jedino tramva-
jem vozio bez problema, jer tu posto-
je elektronske rampe koje mogu da se 
otvore na nekim stanicama.

 Pored svega toga, spisak stanica 
na kojima funkcionišu rampe, a koji 
su u Savezu za cerebralnu i dečju pa-
ralizu Srbije dobili od nadležnih, ne 
poklapa se sa onim koji imaju vozači 
gradskog prevoza.

GSP: Vozači su dužni da spuštaju 
rampe

- Samo u 30 novih tramvaja su 
automatske rampe za ulazak OSI. U 
ostalim vozilima su mehaničke rampe 
koje mora vozač da spusti uz pomoć 
specijalnog ključa. On najpre mora da 
ugasi motor, ukoči i stavi klocne pod 
točkove, zatim spusti rampu, ponovo 
podigne rampu i pokrene vozilo. Naj-
veći problem su neadekvatna stajali-
šta i nemogućnost da se priđe stajali-
štima i spuste rampe. Zimi je, takođe, 
problem zbog neočišćenog snega ili 
velikih nanosa. Vozači imaju obavezu 
da spuste rampu kada je to potreb-
no - objašnjava Slavica Stevanović iz 
GSP-a.

Blic



VESTI Sombor

12

su
n

co
k

re
t

Друштво инвалида за церебралну и 
дечију парализу Сомбор и ове године је 
традиционално обележило Дан жена 8 
март. Дружење је одржано у Плавој сали 
Герентолошког центра Сомбор у петак 14. 
03. 2014. Председник Друштва ЦДП Сом-
бор Драган Зечевић је редовним члани-
цама уручио пригодне поклоне.

Ж. К. 

Друштво ЦДП Сомбор је 22. 04. 2014. 
организовало трибину за своје чланове „ 
ИСХРАНА И ЗДРАВЉЕ “. Надануто и сажето 
предавање одржала је Ивана Милас, ди-
пломирани биохемичар и мастер хеми-
чар из Сомбора. Након, пажљиво одслу-
шаног, предавања уследила су питања и 
одговори у оквиру теме.

Ж. К. 

Dvadesetog septembra 2013. godi-
ne “Društvo cerebralne i dečije paralize 
Sombor“ organizovalo je popodnevni 
izlet u obližnji gradić Apatin, udaljen dva-
deset i neki kilometar od Sombora. Nas 
petnaestoro smo u automobilima brzo 
stigli do živopisnog Apatina koji leži uz 
sam Dunav na granici Srbije i Hrvatske. 

Čim smo se iskrcali iz automobila prvo 
smo lagano prošli glavnom ulicom. Neko 
je seo u letnju baštu, neko je razgledao 
izloge prodavnica a neko se samo šetao 
ulicom. Sevnuli su i prvi blicevi fotoapa-
rata. Padale su dosetke na sve strane. Ras-
položenje nam je bilo na zavidnom nivou.

Ponovo smo se svi sastali u poznatom, 
ribljem restoranu „Šaran“ negde oko še-
snaest časova. Usledila je riblja čorba, a 
potom i drugi riblji specijaliteti sa povr-
ćem. Posle ukusnog ručka prošetali smo 
se lepo uređenom stazom uz Dunav. Tu 
su ponovo radili naši fotoaparati. Uživali 
smo u mirisu vazuha pokraj velike reke 

i u koloritnom zalasku sunca. Izlet za 
pamćenje. Pred sam mrak pošli smo svo-
jim kućama.

Ž. Kanurić

Od 10. do 21. novembra 2013. godine, 
proveli smo predivne trenutke u Banji Ka-

njiži, zahvaljujći Savezu za CDP Vojvodine  
„SUNCOKRET“.

Ovom prilikom pratila me je dugogo-
dišnja drugarica. Maksimalno sam iskori-
stila svoj boravak  u banji koristeći razne 
terapije. Svaki dan smo plivali u bazenu.U 
tih deset dana, mogu da se pohvalim, ne-
stali su svi moji bolovi zahvaljujći terapi-
jama i pomoći stručnih lica. Osoblje banje 
je bilo veoma predusretljivo prema nama. 
Petkom uveče smo uživali u zvucima tam-
buraškog orkestra iz Banje Kanjiže, te je i 
dobra muzika uticala na naš oporavak.

Upoznala sam mnogo prijatnih osoba 
i družili smo se se kad god je za to bila 
prilika. Između ostalih, naročito me je 
oduševila svima poznata televizijska zve-
zda Suzana Mančić, koja je u Banji Kanjiži 
održala promociju svojih interesantnih 
knjiga.

U ime svih nas želim se zahvaliti na-
šem Savezu za CDP Vovjodine “SUNCO-
KRET” što nam je omogućio te divne i za 
naše zdravlje korisne dane.

Julijana Kočiš

ДРУЖЕЊЕ ПОВОДОМ 
ОСМОГ МАРТА

ИСХРАНА И ЗДРАВЉЕ

 POSETA APATINU

KLIMATSKI OPORAVAK U BANJI KANJIŽI
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Нешто што ћу заувек носити у свом 
срцу, је посебна трибина у ‘’Ресурсном 
центру за децу и младе Подгорица ‘’ коју 
сам одржала у тој некад својој средњој 
школи, пред својим професорима, 
ђацима и особљем. Била сам поно-
во међу особама на које ме подсећају 
најлeпши дани младости.

Трибином “НЕ ДОЗВОЛИ ДА ТИ КО-
ЛИЦА БУДУ ПРЕПРЕКА ЗА СНОВЕ“, хра-
бро сам стала пред те људе који су ми 
као средњошколки четири године 
пружали подршку, знање, разумевање 
и љубав која ми је увек давала крила. 
Својим отежаним говором, причала 
сам им о мом животу, успонима, падо-
вима, школским данима, препрекама и 
сновима. За помоћ сам замолила осо-
бу коју смо сви у школи звали Велики 

друг. Она мени посебно значи, чак ми 
је једну незаборавну школску годину 
била и разредна: проф. историје, Весна 
Кешељевић.Током трибине је прево-
дила и читала моје исписане речи са 
видео-бима, како би и ђаци оштећеног 
вида као и публика на дну сале без 
проблема разумели мој говор. Док сам 
излагала предавање, уочила сам сузе 
у очима присутних. Успомене су ми 
такође саме навирале. Када бих упу-
тила поглед према свом разредном, 
проф. Жељку Новаковићу у његовим 
очима приметила би понос. Он ме је не-
кад, у тешким тренуцима, када сам због 
даљине и повезаности са својом поро-
дицом желела да напустим школовање 
усрдно бодрио . Тада ми је мој разред-
ни постао замена за родитеље, велики 
борац, пун разумевања за сваки про-
блем. Сузе поноса су имале и особе које 
су бринуле о мени у интернату. Након 
мог излагања, мој бивши разредни се 
обратио присутнима и на моје велико 
изненађење рекао колико је поносан 
на мене и на мој успех, а самим тим и на 
успех школе. 

Додатак мојој трибини је била 
промоција збирке песама ‘’’ЖЕНА ЈАЧА 
ОД ЧЕЛИКА’’ ауторке Јасне Крсмановић. 
Са пуно емоција и предивним песмама 

исказала је своју љубав према мајци, 
породици, професорима... Након пре-
дивне вечере завршио се дан који ми 
је улио снагу. Осећала сам се неверо-
ватно. Тај осећај се може поредити са 
полагањем мог испита из предмета 
«Мотивација других али и себе». 

 Посебан утицај на мене су оставиле 
попуњене анкете, које увек делим на 
крају својих трибина. Већина присут-
них је похвалила упорност и храброст 
и закључили да је ово један одличан-
вид мотивације младих ОСИ који се 
школују. 

 Оно што ми је унело радост везану-
за ову трибину је што сам у једном де-
чаку препознала себе из млађих дана. 
Филип је дошао са својом мајком ,јер 
је у колицима.Он као и ја има невољне 
покрете и отежан говор и сво време 
је седео преко пута мене за столом. 
Његова мајка ми пришла и рекла да 
би волела да и њено дете буде весело 
и успешно као ја. Ја сам код њега већ 
тада уочила позитиван осмех.Нисам ни 
слутила колико ће ми ова трибина об-
новити успомене на школске дане.

 Јелена Радовић
Мотивациона причаоница Удружења «СУНЦЕ»

Дружећи се и проводећи дане са 
својим сетрићем Срђаном, постала сам 
део дечијег света. Срки је паметан де-
чак, у годинама је кад му треба пружи-
ти љубав, срећу, показати му шта сме а 
шта не сме. Највише што му је потреб-
но су прича и пажња. Често код нас у 
кућу дође гомила његових школских 
другара. Упознали су ме и прихватили 
без обзира на отежан говор, невољне 
покрете и пузање по стану. Прошле го-

дине њихова учитељица, Срки и десе-
так другара из његовог разреда су ми 
улепшали промоцију мог првог при-
ручника и мој 29. рођендан. То је било 
нешто посебно што сам доживела. Тај 
догађај је донео идеју и жељу коју је по-
кренула учитељица Драгана Узелац да 
будем гост њеног разреда у основној 
школи «Петефи Шандор». Ту школу смо 
похађали ја и моје сестре. Прозор моје 
собе гледа на ову нашу школу. Ја сам 

само годину дана била ђак те школе. 
Дуго смо се договарали о мојој три-

бини и дружењу са децом. Мучило ме 
је како ћу се представити, како им рећи 
да сам њихов велики пријатељ? То се, 
коначно, десило 13. 02. 2014 године, 
и мaлишани из три трећа разреда, са 
своје три учитељице и психологом 
школе, чекали су да почнем са при-
чом. Желела сам да имам превод , како 
би оно што говорим могла сва деца 
да разумеју, и мој преводилац је био 
Срђан, мој сестрић који расте уз мене. 
Срки је био најбољи преводилац а уз 
нашу причу и веселе сличице, причала 
сам о себи, свом инвалидитету, нашим 
разликама и сновима. У једном тренут-
ку сам их упитала: “Децо, који су ваши 
снови ?“ Чули смо много лепих снова: 
неко сања да постане балерина, фуд-
балер, певачица, а неко чак отправник 
возова. На моје изненађење, сва деца 
у сали а било их је око 60, су ми рек-
ла своје велике снове. Снови који су у 
мени пробудили велике емоције су од 
дечака који је рекао да му сан да Јеjа 
оздрави. Срки је рекао да би желео 
да буде кошаркаш, атлетичар, фудба-
лер и да технологија напредује како 

ТРИБИНА И ПОЕЗИЈА 

ТРИБИНА У ОШ «ПЕТЕФИ ШАНДОР» УПОЗНАЈМО НАШЕ СНОВЕ
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би његова тетка проходала и долазила 
на његове утакмице да навија. Деца су 
ме са пажњом одслушала. После три-
бине, од мог III2 разреда, примила сам 
прелепу књигу, девојчице и дечаци су 
направили круг око мене, смејали смо 
се, причали и наравно јели чоколадице 
и бонбоне. Девојчице су биле нежне 
и емотивне, чак су рекле да поновим 
трибину да не морају да се врате на час. 

Мени је ово било прво инклузивно 

гостовање у мојој некадашњој школи 
јер до сада сам мотивационе триби-
не држала особама са инвалидитетом 
и њиховим породицама. Желим да 
верујем да сам овом трибином учини-
ла посебан корак, јер колико сутра ће 
сви ови мали анђели одрасти знајући 
да постоје разлике међу људима, да 
живимо и растемо сви заједно без об-
зира на нечији инвалидитет. Деца ме 
већ познају и када их сретнем на улици, 

увек ми се лепо јављају. 
Све ово ми даје снагу, нову енергију 

и мотивише ме на неке нове кораке. 
Захваљујем се ОШ «Петефи Шандор», 
предивној деци и свима који су били 
део трибине, учитељици Драгани Узе-
лац која је о свему овоме пуно причала 
са децом. Захваљујем и свом сестрићу 
Срђану, јер је он покретач моје љубави 
према деци...

Јелена Радовић

Proslava Dana OSI održana je 3 de-
cembra 2013. u prostorijama restorana 
„Bela Vila“. Skupu je prisustvovalo oko 100 
članova sa njihovim pratiocima, gostima 
iz drugih organizacija i gostima iz lokalne 
Samouprave.

Domaćin ove proslave je bilo Društvo 

CDP Kikinda, a pomagali su i podržali pro-
slavu: Savez amputiraca Srbije, Udruženje 
boraca kikindske opštine, Društvo dis-
trofičara Kikinda i Udruženje multipleks 
skleroza iz Kikinde. Proslava je trajala od 
10 do 15 časova. Predsednik opštine Ki-
kinda je održao kratak govor, nakon čega 
je usledio lepši deo skupa, uz veselje, mu-
ziku i ručak.

Proslava Nove godine održana je 
28.12.2013. godine u prostorijama resto-
rana „Bela vila“, gde je bilo takođe oko 
100 članova sa pratiocima i gostima iz 
drugih organizacija: Savez amputiraca Sr-
bije, Udruženje boraca kikindske opštine, 
Društvo amputiraca iz Kikinde, Društvo 
multipleks skleroze iz Kikinde. Svi zajed-
no učestvovali smo u obeležavanju pro-
slave. U toku proslave podeljeni su pake-

tići najmlađim članovima nakon čega su 
usledili ručak i veselje. Glavni sponzor ove 
proslave je bilo komunalno preduzeće „6. 
Oktobar“ iz Kikinde, kojem se još jednom 
zahvaljujemo na pomoći i razumevanju.

Proslava Dana žena je organizovana 
9. marta 2013. u prostorijama restorana 
„Bela vila“. U proslavi ovog praznika su 
učestvovala ista udruženja kao i pret-
hodnim druženjima, a naše Društvo CDP 
Kikinda je bilo domaćin. Na proslavi je 
bilo oko 100 članova sa pratiocima i go-
stima. Ženskom delu članstva uručeni su 
prigodni pokloni, nakon čega je usledilo 
veselje i ručak. Naš skup je počeo u 10 ča-
sova, a završio se oko 16 časova.

SEKRETAR DRUŠTVA
Stevan Zarić

У суботу, 16. новембра 2013. годи-
не, Удружење за церебралну и дечију 
парализу „Пријатељи Титела“ из Ти-
тела било је домаћин Покрајинског 
такмичења у припремању традицио-
налних војвођанских јела под називом 
„Тестенијада и ваљушци“. 

Домаћини су госте дочекали са 
послужењем, освежењем и пригодним 
поклонима који су израђени у радио-
ници Удружења. Госте је поздравио 
председник Савеза за церебралну и 
дечију парализу Републике Србије, Но-
вак Лазендић. 

Такмичењу су присуствовали и 
председник Скупштине општине Тител, 
Гојко Костић, председник Спортског 
савеза општине Тител, Станко Костић, 
секретар Спортског савеза општине Ти-
тел, Милутин Радосављев и представ-
ници Црвеног крста Тител, Марија Олах 
Калмар и Горан Поповић. 

Учесници такмичења били су чла-
нови Удружења из Апатина, Сремске 
Митровице, Куле-Врбаса, Новог Сада, 

Суботице, Зрењанина, Кикинде, Ковина 
и Титела. Почасни гост је била председ-
ница Удружења из Вршца. 

Професионални жири, у саставу 
Марија Пап и Весна Глигорић, на ос-
нову дегустираних специјалитета, од-
лучио је да прво место на такмичењу 
припадне екипи из Зрењанина, друго 
место екипи из Сремске Митровице, а 
треће место екипи из Апатина. Пехаре 
је уручио секретар Савеза за церебрал-
ну и дечију парализу Војводине, Иван 
Зарић. 

Председник Скупштине општине Ти-
тел, Гојко Костић, захвалио се гостима 
на доласку у тако великом броју и из-
разио је жељу да се такав вид сарадње 
и даље развија, уз подршку локалне са-
моуправе. 

Покрајинско такмичење је одржано 
под покровитељством Савеза за цере-
бралну и дечију парализу Војводине. 
Донатори такмичења били су Оп-
штина Тител, Пекара „Сложна браћа“ 
и помажући и придружени чланови 

Удружења. 
Паралелно са Покрајинским такми-

чењем, иза зграде општине Тител, од-
ржана је и презентација пара-спорта у 
гађању луком и стрелом, у организацији 
Стреличарског клуба „Дуга стрела“ из 
Панчева, на челу са председником Клу-
ба, Радованом Николићем, који је до 
сада постигао значајне резултате у овој 
грани спорта и освојио низ награда и 
признања у земљи и иностранству, те 
има чланове спремне за Олимпијаду. 
Сви присутни су били у могућности да 
се опробају у овом пара-спорту. 

Након званичног дела такмичења, 
дружење се наставило обиласком Тите-
ла до реке Тисе и Етно куће „Богојевић“, 
где су госте дочекали са бесплатним 
улазом и послужењем. Потом је орга-
низован свечани ручак у хотелу „Тиса“ и 
дворишту Удружења, уз музику ‘’Банета 
и Пеђе’’, на челу са двоструким побед-
ником „Златног гласа“ у Апатину, Звон-
ком Губринским. 

RADNO I SVEČANO

ОДРЖАНО ПОКРАЈИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ „ТЕСТЕНИЈАДА И ВАЉУШЦИ“
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СУНЦОКРЕТ ПРИЧА

Гоблен „ Три коњи на појилу “ моја мајка је 
почела везти у зиму 1977 године. Ја сам тада 
ишао у пети разред основне школе. Мислим да 
је био зимски школски распуст, који је у то време 
започињао другом половином јануара и трајао 
је негде до петог фебруара. У почетку је долази-
ла једна њена пријатељица из суседне улице, 
искусна у раду са гобленима, да јој помогне у 
започињању веза или би моја мајка понекад от-
ишла код ове у стан. До следеће зиме Вилеров 
гоблен је био завршен, и негде пред нашу крсну 
славу св. Јована Крститеља, и постављен у леп, 
дубоки рам. 

Гоблен је задоминирао у дневној соби. Мно-
го ми се допадао. Када ме је мајка весело упитала 
како ћемо сада звати та три коња на појилу, ја сам 
одмах одговорио да ће се коњи звати Мирза, Же-
рав и Сокол. И тако је и остало. То су била имена 
мојих омиљених коња из мог раног детињства. 

Мирза.
Мирза је била кобила коју је мој отац дуго 

држао. Дакле, ја је памтим у њеној већ дубокој 
старости. Опчињавала ме је њена црвенкаста боја 
коже, гриве и репа. Мирза је била чудо од мирног 
и послушног коња. У време лепих јесењих дана, 
још пре моје основне школе, током бербе кукуру-
за отац би мене и фотељу поставио иза кочијашког 
седишта те бих ја безбрижно проводио путовања 
у запрежним колима небеско плаве боје. Шпеди-
тер је имао гумене точкове и путовања су увек 
протицала пријатно. Иначе сам баш волео да се 
празна кола мало протресу по летњем путу кад 
би упрегнути коњ прешао из лаганог корака у кас. 
На тим мирним путевима међу родним њивама 
често бих добијао од оца кајасе и код мене су 
коњи обавезно били у касу. За моју детињу машту 
уживанција је била потпуна. 

Стара Мирза је слушала чак и моје команде: 
„ајде“, „цурук“, и „оооо“. 

Ако би моји родитељи и ја током пута нешто 
причали Мирза би цело време пажљиво ослуш-
кивала својим ушима као да нас разуме. Ако би 
настала тишина она би застала и окренула главу 
према нама као да је проверавала да нисмо неким 
чудом негде нестали. Током једног раног пролећа 
мој отац је приметио да Мирза, од старости, више 

не види добро. Морали смо се растати од верне и 
послушне кобиле риђе боје. Живела је двадесет и 
једну годину. Мирзина мајка је потицала из Русије. 
У село мог оца Жарковац је стигла заједно са ру-
ским војницима током пробоја фронта на Батини 
код Дунава. Руси су своје уморне коње заменили 
за одморне и нахрањене коње мог деде Марка. 

Сокол.
Врло брзо у моје детињство стигао је Сокол. 

Живахни, трогодишњи ждребац као угаљ црне 
боје. Био је жустар и брз, увек спреман за акцију. 
Баш онако како сам ја замишљао савршеног коња. 
Мој отац га је купио преко у Барањи, на вашару 
у Белом Манастиру. Због његове младости Соко-
лу је била потребна чврста рука мог оца. Ником 
другом није показивао послушност. Ипак у Соко-
лу сам се највише навозао и науживао. Кад би са 
асфалта ушли међу летње путеве имао сам утисак 
да би Сокол полетео све заједно са нама и колима 
само када би се и мало пустило њему на вољу. Ни-
када није показивао знаке умора. Тек понекад би 
се отац усудио да ми да кајасе. У то време похађао 
сам први разред основне школе у дечијем ин-

ТРИ КОЊА НА ПОЈИЛУ



тернату у Новом Саду, у улици Хајдук Вељка број 
10, где се налазило мало истурено одељење 
специјане школе „ Др Милан Петровић “. Једва бих 
дочекао да за викенд одем кући да видим Сокола. 
Ако би временске прилике то дозвољавале ишли 
би у вожњу. Срећи није било краја.

У једном саобраћајном удесу мој отац је 
повредио ногу и морао је мировати неколико 
недеља. Сокол пун снаге и жељан акције је лу-
део у штали. Моја мајка му није могла ништа и мој 
отац је донео брзу одлуку да га прода, па кад му 
нога довољно оздрави за рад да онда купи другог 
коња. Наравно да су то морали сакрити од мене. 
Ипак, све сам дознао.

Тог дана кад су цигани из Апатина одвели Со-
кола на сточну пијацу, недалеко од куће да га пре-
баце у комотнији камион Сокол им се изненада 
отео, оборио пар људи и једног цигу ујео за руку 
и побегао са пијаце. Добро познавајући пут сам 
се вратио до своје куће. Стара комшиница од пре-
ко пута, баба Даница, му је сама отворила капију 
када га је угледала на улици. Сокол је мирно ушао 
у предње двориште, без проблема прескочио 
капију од задњег дворишта и ко прави ушетао у 
своју шталу. Ја сам на сав глас ликовао, надајући 
се да ће Сокол на крају приче можда и остати код 
куће. Ипак није било тако. То су ми пажљиво са-
општили неколико дана касније. Како се доле 
низ улицу налазио тркачки хиподром отац ме је 
редовно водио на коњске трке. Гледајући дру-
ге коње дуго ми се чинило да ни један од њих 
ни приближно није раван мом љубимцу Соколу. 
После сам имао сјајну фигурицу црног, крупног 
коња у пропињућем ставу. Одмах сам га назвао 
Сокол. Током игри са другим фигурицама част да 
га узјаши увек је имао индијански поглавица рас-
кошног изгледа сав у тријумфу победоносне бит-
ке.

Жерав. 
Отац моје мајке, деда Сима, држао је једног 

прелепог белца званог Жерав. Коњ као из 
најлепших снова за једног клинца који је волео 
коње. Кад год би запрежним колима са оним дрве-
ним точковима долазио послом у град деда би на-
правио паузу утеравши кола и коње у двориште 
моје куће. Као и увек то је за мене био празник. 
Деда Сима, човек дугих белих бркова, ме је увек 
пуштао да Жераву подам коцку, две шећера или 
да га само помазим. Белац је био питом и као да је 
волео да се налази у центру пажње свестан своје 
лепоте. Моји родитељи и ја преко лета би ишли 
у Ранчево код деда Симе и баба Зорке у госте на 
салаш. Деда би на моју молбу изводио Жерава из 
штале да га видим. Због Жерава често сам занове-

тао свом оцу: „ А зашто ти не купиш једног белог 
коња . Баш би било лепо да га имамо “.

Отац би ми лаконски одговарао: „Бели коњи 
се лако испрљају, тешко их је наћи... а и скупи 
су зато што их нема пуно!“ Ипак, изгледа да сам 
стварно био срећан са белим коњима. Наиме, када 
су се у самопослугама појавиле фигурице каубоја, 
индијанаца, животиња и коња упаковани у папир-
нате врећице на којима су били цртежи каубоја са 
шеширом и индијанца са бујном перјаницом на 
глави, једини сам ја у ширем комшилуку имао чак 
четири фигурице белих коња.

Један је стајао у мирном положају, а други је 
приказан у трку са уздигнутим репом. Друге две 
фигурице биле су ми дупликати истих, па сам се 
за једног коња мењао за других пет фигурица 
каубоја и индијанаца које нисам имао у својој 
колекцији . 

Митологијом, историјом и маштом гало-
пирају коњи.

 
 На леђима бројних коња и њиховим неиз-

мерним трудом, људи су стигли до бурног
двадесетог века. Романтика и стварна потре-

ба за коњима још постоји. Обострана племенитост 
још веже коње и људе. Чаролија још лебди међу 
њима: није заборављено да је, по миту из старе 
грчке митологије, крилати Пегаз Зевсу са Олимпа 
донео муњу и гром. Касније, у уметности, у вре-
ме ренесансе ствараоцима је, тако кажу, доносио 
инспирацију. Коњи, познати и они мање знани, 
још поносно језде историјом, збиљом и маштом: 
Непобедиви Александар Велики јахао је свог Бу-
кефала. Римски Император Калигула прогласио 
је коња за сенатора. У нашим епским песмама 
славу су стекли Шарац Марка Краљевића: / Рујно 
вино пије Марко / пола пије пола Шарцу даје /. По-
знат је и Јабучило коњ војводе Момчила: / Мом-
чило има коња Јабучила / Јабучила коња крила-
тога / Куд год оће прелећети може /. У светској 
књижевности ту су Роксалина коњ Дон Кихота и 
Инчу коњ поглавице Апача Винетуа. У стрипови-
ма појављују се Арвак коњ Принца Валијанта ви-
теза Округлог стола у митском замку Камелот. Ту 
је и велики мангуп Џоли бели коњ Таличног Тома. 
У бројним завршним кадровима комичног стрипа 
Талични Том јаши преријом у правцу излазећег 
сунца и певуши песму: /Имам коња званог Џоли / 
Он је срећан када воли/. 

Жељко Канурић
јануар 2014 год.


