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могли да се носе са тим пробле-
мом нису одбијали да помо-
гну својим друговима из
разреда. Свако одјеље-
ње се трудило да их
што више иде.

Приликом
одласка из

Б а њ а л у к е
јавио се тако чу-
дан осјећај! Запра-
во, није било оног осје-
ћаја који смо очекивали! Из-
гледало је све, као: идемо на екс-
курзију, па шта!? Али, не и
задуго? Након што смо се при-
викли на сједишта и уса-
вршили респираторни систем,
успијели смо се опустити и
пјевати што год је коме пало на
памет. Ријетко ко је запиткивао
колико нам је још времена
остало до нашег одредишта. На
свакој паузи смо се састајали са
људима из другог аутобуса,
препричавали занимљиве тре-
нутке и опет се враћали на
усијана сједишта. Спавали
смо... па добро, може се рећи да
смо спавали, али само су се по-
јединци борили да што више
спавају. Увијек је био неко ко
пјевуши или смије се. Када смо

прешли грчку границу опет смо
били оперисани од неког посебно
лијепог осјећаја. Ваљда нас је збу-
њивала сва она пустош и умор.
Ипак, када смо стигли у Вергину,
град у чијој су утроби смјештени
предмети које су иза себе оставили
Филип I, Александар Македонски,
постали смо свјесни гдје се нала-
зимо. Падала је топла киша, а ми смо
ипак обилазили градић препун ма-
лених кућа и окружен зеленилом.
Пут нас је даље водио ка Паралији,
туристичком мјесту у коме смо про-
вели најљепше тренутке. Море,
пјешчане плаже, мирис гироса изма-
мио нас је из соба, и мало по мало

црпио из нас енергију, коју
бисмо обнављали са

неколико сати
сна. Док смо се
ми купали иза
наших леђа се
п р о с т и р а о
О л и м п
п р е к р и в е н
с н и ј е г о м .
Већина би би-

ла најзадовољ-
нија да смо ције-

лу екскурзију про-
вели у Паралији, али

отићи у Грчку, а не оти-
ћи у Атину, велика је ште-

та. На путу до Атине про-
вели смо неколико сати и у

Солуну. На гробљу Зејтинлик
слушали смо и дивили се старом

брачном пару који је одржавао
гробље на коме су „нашли вечно
уточиште највећи јунаци данашњега
доба“, како је рекао Војислав Илић
Млађи. Иза сваког имена које смо
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