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читали на надгробним натписима
крије се душа војника достојног
дивљења! Након што
смо се суочили са
прошлости коју је обиљежио наш народ,
отишли смо у шетњу
кроз Солун.
Атина нас је свакако збунила својом
величином, па смо се
углавном окупљали
по собама и ћаскали.
Провод у Атини нам
је обећавало вече које
смо планирали провести на Таверни. И
заиста смо имали одличан провод.
Тешко смо се суздржавали да не
заплешемо одмах по уласку у ресторан, али такво је било правило. Тек када нас учесници
програма позову да заплешемо могли смо једни по једни устајати. Међутим, нас је
ритам пребрзо понио и за кратко вријеме смо играли сиртаки и бузуки гурајући се
између столова.
Када смо се попели на
Акропољ, мало ко је могао повјеровати да се налази ту.
Пред нама се пружала Атина
која нас је одушевљавала својом бјелином, а под нашим ногама било је камење једног од
најстаријег споменика културе.
Колико је само различитих
осјећања из нас измамило

богатство грчке природе и културе!
На Метеорима смо пролазили поред

манастира којима су неки људи
посвећивали цио свој живот.

Посматрали смо смиреност
људи који теже да упознају
своју душу и приближе се
Богу. Са друге стране, на
Делфима смо упорно корачали до стадиона како бисмо
истрчали један круг или потражили „пупак“ или, од мила,
„пупу“! Грчки јунаци долазили
су са свих страна да их пророчица Питија упозна са будућности која их чека.
За нас у Грчкој није постојало сутра. Био је битан тренутак у који би се сваким новим
погледом уткала љепота оног
што посматрамо и срећа која
је исијавала из сваког појединачно. Као „једна велика хипнотисана гомила“ жељели
смо да сваки тренутак забиљежимо и сакријемо од заборава.
Ипак, сада када пишем о свему
што смо прошли заједно путујући,
осјећам да је најљепши дио успомена управо у нашим срцима. Срце
је то које опомиње моју збуњену
главу да сам нешто пропустила и да
имам још пуно тога написати.
Можда једног дана, али сада не. Сада
када се ближи крај нашем школовању јавља се још већа потреба да
заједно проводимо што више лијепих тренутака. Ближи се 8. МАЈ!
Ближи се крај четвртог разреда, али
остају нам многа лијепа сјећања која
ће избрисати све што нас је некада
љутило. Ускоро ћемо затворити једно поглавље нашег живота које је
испуњено најљепшим данима живота сваког човјека.
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