
 

 

  Драги мој непознати пријатељу, 

 

          Не знам како изгледаш,не знам када ћемо се срести и упознати? Које је боје твоја коса 

,какав је твој стил облачења? Какав је твој глас,којим језиком говориш? 

Покушавам да те замислим . И како ти изгледаш и како изгледа твоја држава,твој град. 

           Пред очима ми стоји мали коврџави дечкић,плавих очију,тамног тена,насмејаног 

лица,ниског раста. Мојих година. Тако те замишљам. Као и то да си веома љубазан и 

гостопримљив. И да ћеш ме радо упознати са својом земљом и својом културом. 

Знам да је Африка други континент на свету по броју становника и по површини. Континент 

са 56 држава. Одакле би кренули упознавање. Најпре од севера континента.  Тунис и Мароко 

,најпре. Желим да ме водиш да видим пирамиде,пустињу Сахару,да јашем камиле,возим 

моторе.  Да осетим ветар по непрегледним динама пустиње Намиб.Запловимо реком Нил. 

Пењимо  се на планину Атлас,а затим до врха Килиманџара .Затим ,да  видим Викторијини 

водопади,најлепши водопади на свету.  Седим  и сунчам се на плажи Зазинбара и пијем сок 

од кокоса. Могао би да ме научиш да направим ваш традиционални накит и фигурице. Тако 

могу својим пријатељима да поклоним за успомену. Жеља ми је да видим гориле из Уганде,да 

ли то постоји или само на филму постоји? Дружење са лавовима и носорозима? Жирафе? А 

Сејшели? Мислим да је тамо прави рај,одмор и за очи и за душу,тиркизне плаже са палмама . 

Гледамо залазак сунца крстарећи Замбезијем. Волела бих да истражим престоницу Адис 

Абебу.Научим неку реч на вашем језику. Видим где је и како изгледа твоја школа,какве су 

твоје књиге из којих учиш. Каква је ваша традиционална кухиња ,шта волиш да једеш. Да ли 

пијеш лимунаду ? Да ли учитељице оцењују петицама или десеткама? 

Много тога ме интересује у вези твог живота. Верујем да би било невероватно искуство за 

мене и најлепше путовање и необично познанство. 

Много тога бих да питам,научим,видим. Вероватно ни десети део нисам ти споменула што би 

ти мени показао и научио. Ја ово што знам о Африци је са телевизије и енциклопедије,али 

могу да замисли како је уживо све то гледати својим очима и колико тога би ми још испричао 

о твом народу.Могла бих до сутра са одушевљењем причати и дивити се овој земљи,иако је 

још увек нисам уживо видела. Овде причи нема краја... 

         Волим овај тропски континент . 

 Драги мој пријатељу,очекујем твој позив. 

 Код мене си увек добродошао гост,имам и ја теби много тога да покажем и поклоним и 

научим. И моја земља је веома богата . Национални паркови,реке,језера,пећине,кањони су 

само део богатства које Србија поседује. 

Велики поздрав ти шаљем до нашег коначног упознавања... 

  

 

 

 

 

 

 

Твоја другарица Уна 


