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B I L T E N 
PLANINARSKOG DRU[TVA                                              
R A D N I ^ K I 

 

Година  51. Београд,  фебруар 2005. Број  23 
Цена:  по жељи,  
одредите сами 

 

 

 
 

ПРОШЛО ЈЕ 55 ГОДИНА од 6. јуна 1949, када је одржан састанак неколико 
спортских секција гимнастичког друштва "Београд V", међу којима су били 
представници алпинистичке секције тога Друштва и одлучили да пређу у Спортско 
друштво "Раднички". Тада нико није ни слутио да ће ова мала секција прерасти у 
Планинарско Друштво које ће толико дуго и толико снажно развијати активност чији 
значај прелази оквире једног друштва, дајући 55 година високи допринос планинарству 
Београда и Србије. 
 Било је и лепих и тешких тренутака, смењивали су се успеси и падови. Успеси су 
се мерили углавном успонима на ретко пењане и тешко доступне врхове, а падови су 
се огледали у повременом смањењу чланства. Но, иако се број чланова “вртео” од 30 
до 200, Раднички је био и остао друштво планинарских ентузијаста, који су  
“Раднички” сматрали својом другом кућом, а планину гледали као нешто без чега не 
вреди живети. Међутим, оно што је свима било најважније, а што нас је, можда, и 
разликовало од других планинара, је било другарство, стицано у ветровитим ноћима, 
под поцепаним шаторским крилом, или у вучјој јами, када смо делили последњу коцку 
шећера или суву пресвлаку. Као уже којим смо се осигуравали, била су негована 
нераскидива пријатељства, која трају до данас. 
  

 

Планинари 

РАДНИЧКОГ у Грбаји 
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Успеха је било напретек, од групних акција до похода и врхова који се памте. Учеснике 
не наводим, да неког не би заборавио, а и зато, што би за списак требало више 
билтена: 
 

 Успон преко Ћима Гранде ди Лаваредо (смер Комичи-Димаи) у Доломитима, још 
1955. године; 

 Више првенствених успона у  стенама Хомољског Стола (1955-1956. г.), Вукана, 
Прења, Маглића, Проклетија - Хајла 1951 . и Хасанов врх 1952; 

 прво гребенско пречење Матерхорна; 

 прво гребенско пречење Монблан ди Такил - Мон Моди - Монблан;  

 први успон на Северни и Велики врх Каранфила 1956;  

 први успон на Јужни врх Каранфила (Маја Кеч) и први гребенски прелаз свих 
главних   врхова Каранфила; 

 први успон на Очњак (1957. године), по северозападним гребену; 
први зимски успон на Северни и Велики врх Каранфила (крајем 1959. године); 

  Успон на Монблан, 1958. године, уз успон на тешко приступачни Дан д' Жан; 

 Два учесника прве југословенске алпинистичке експедиције из редова планинара 
Србије били су чланови "Радничког" на Кавказу 1964. године, када су, поред других 
успона, извршили и гребенско пречење веома тешких врхова Ужбе. 

 многи успони у Алпима: Гран Парадизо; Дифур Шпиц, Лискам, Настор, Пунта 
Њифети; 

 Масиву Монте Розе, Бар дес Екрен у Провансалским Алпима, Гросвенедигер, 
Гросглокнер, и на десетине врхова Ецталских, Штубајских и Кицбихелских Алпа, 
Доломита (Тофане, Мармолада, Антелао, Пелмо, Ћивета... 

 високо оцењене смери у стенама Шпика, Јаловца, Травника и Мартуљкове 
скупине у Словенији; 

 Пречење под снежним условима гребена Камнишких Алпа; 

 Успон на Очњак по смери "Радничког" (1961. године); 

 Први зимски успон на Очњак, уз учешће нашег члана (1964. године); 

 Први успони југозападном стеном Јужног врха Каранфила, уз учешће 4 наша 
члана (196З. и 1964. године); 

 Први директни успон из тзв. Великог котла на главни врх Каранфила; 

 Пречење врхова Љуљашевића Каранфила; 

 Прелаз ''зимске огрлице'' Каранфила ( успон кроз Крошњу на Северни Врх, 
гребенско пречење преко Средњег на Јужни Врх и силазак преко Котлова; 

 Првенствени зимски успон на Колац; 

 Пајмасовнији зимски успон на Очњак; 

 Зимски излазак на Комове, поводом 50. годишњице првенственог зимског успона, 
када је један наш члан у друштву млађих планинара Радничког, поновио свој 
успон после пола века; 

 успон на Монблан и Матерхорн, уз успоне на Гросглокнер, Гросвенедигер и Гран 
Парадизо; 

 Успон на Елбрус (Кавказ) – 9 планинара, од којих три  наше чланице; 

 Три највиша врха Ирана, највиши Монт Дамаванд (5670 м; 

 Успон на Арарат (5371 м); 

 Најмасовнији успон на Вукан (Хомоље) са 200 учесника; 

 Првенствени зимски успон на Језерски врх - највиши врх Проклетија, у Албанији; 
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 Успон на Колац са 64 учесника и најмасовнији успон на Језерски врх – 81 планинар; 

 На крају списка највећа висина – један наш планинар попео је највиши врх Јужне 
Америке, Аконкагву. 

... и још много врхова и успона планинара "Радничког" широм земље и у 
иностранству - на врховима Француске, Италије, Аустрије, Швајцарске, Шпаније, 
Андоре, Велике Британије, Норвешке, Шведске, Финске, Пољске, Чехословачке, 
Мађарске, Румуније, Албаније, Совјетског Савеза, Грчке, Турске и Израела.           

 
Било је и туге у протеклих 55 година, многи наши другови су сад на неким другим 

висинама, али су заувек с нама. Прошле године, једном од њих, Мирку Мирковићу, 
поставили смо спомен плочу на Проклетијама, где је волео да иде целога живота, и 
изгледа жудео да тамо и остане. 

 
 

 
 
Поред успона у планинама, значајан је допринос наших чланова у планинарској 

фотографији, и много наши чланова имају бројна признања са изложби.  
Такође смо се залагали и у издавачкој делатности: Билтен излази од 1954. године, 

за 50-годишњицу Друштва смо издали алманах "Сећања", 2004. године штампан је 
планинарски водич по Проклетијама, а још једна књига ће ускоро изаћи из штампе.  

Један од основних циљева је био рад на омасовљавању планинарства, и наши 
чланови су одржали бројна предавања са пројекцијама слајдова и филмова, како у 
Друштву, тако и као гости у другим клубовима. 

Прошле године је по први пут, баш на сам дан оснивања, када смо и напунили 55 
година, прослављена слава ПД "Раднички" – Св. Симеон Дивногорац.  

Дакле, ИДЕМО ДАЉЕ !!! 
Трудићемо се да походима на врхове, турама по нашој лепој земљи и атрактивним 

успонима и висинама, још више доприносимо напретку и јачању планинарства као 
спорта. Али, најважније ће, надам се, заувек остати да чувамо другарства стечена у 
планини. Част је било и биће: бити члан Радничког. 

 
           Михаило М. Лазић 

 

Планинари Радничког 
испред Дома у Грбаји 
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У  СПОЈУ СА  ЛЕПОТОМ 
 

 

Дружили смо се са освитом зоре, полетали ка врховима. Пловили ка облацима. 
Ослушкивали жубор, рвали се са мећавом. Делили боје сумрака са пријатељима. Понекад у 
снегу налазили друга са којим бисмо бројали годове на пресеченом стаблу.  

Струјало је нешто кроз наше тело, топло и узбуђујуће, при сваком говору природе. 
Грабили смо погледом, удисајем, преко звука. Таложили опало лишће, белутке, пахуљице. Кроз 
љубав према природи били смо спремнији да волимо пријатеља, жену, цео свет. Снага је 
надолазила, неизмерна, са њом страст, у борби са природом, у стапању са топлином тела које 
је подсећало на трепетљику, на ухваћени ветар, на облак који се раздваја. 

Нисмо мислили на пролазност, јер природа је живот који буја и када оголелу шуму окује 
мраз, и када мрак ноћу поништи облике и гласове.Чинило нам се да смо део те природе, тог 
вечног кретања и снаге. И заиста, ћелије су се обнављале уз помоћ трава и бескраја, мисли се 
испирале преко шљунка на дну живахних потока. Од нас нису бежале птице ни животиње, 
загледали смо у сјајне очи срна при сусрету. Загледали у горске очи, у њима видели облаке, 
гране, свој лик. И бивали зачуђени при сусрету са собом. Али нисмо имали времена за дуго 
размишљање. Вукао нас је даље звук или тишина. И снага није мировала. Нарастала је када се 
највише трошила. Остављали смо трагове за собом, у снегу, на површини воде, по улеглој 
трави, које је природа брзо поништавала. Тако нисмо знали да ли је неко туда пролазио пре 
нас. Изгледало је као да је свет тек створен. За нас. Или се ми тек случајно уклапамо у свет 
шума, зракова и кружења. У сваком случају, ми смо били и остали заљубљени у мирис земље, у 
камен који нас ломи, у талас, у плод. Увек гладни и жедни. Непресушне лепоте природе.  

 
                                  Владимир  Марковић  
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П   Р   Е   Њ, 1955 година 
(паралелни дневник - исти поход виђен очима двојице планинара, 

Бранка Котлајића и пок. Добрице Лазића)  
 

  Добрица: Пошли смо из Београда у суботу, 16.VII '55. убрзаним возом за Сарајево у 

19.20 (са 10' закашњења). Путовали смо III класом, углавном добро и удобно. За време пута, ја 
сам, као и остали, подигао ноге на седиште и мало задремао. Када сам хтео да се окренем, као 
у кревету, ја сам окинуо на патос, што је изазвало опште весеље злобних људи у купеу. 

Бранко нас је са перона на једној станици сликао заједно са нашом симпатичном 
сапутницом (Оливера Кахрић, Панчево, Л. Рибара 46), која је путовала у Сарајево, код свога 
мужа, официра, који је моментално лежао болестан у затвору. Волели би да друг не изађе из 
затвора бар још годину-две дана, док Бранко не изради слике и аконто њих, не ухвати бар један 
састанак са горе поменутом, ради консултације за потребно ретуширање и дотеривање 
госпа-официрке. 

Бранко: У долини Босне је свитало. Точкови су непрекидно у круг понављали 

неколико тактова, који су једноличношћу одвлачили у летаргичан сан. Неугодан положај, а 
можда и ти исти тактови, враћали су 
нас у неко полусвесно и буновно 
стање. У тим моментима отворе се очи 
и пређу преко путника који спавају у 
различитим, често немогућим 
положајима. Затварали смо очи и 
поново се предавали напорном сну. А  
јутро је свитало. Пуно сунца, 
разбијених белих комада магле и 
продорног вриска парне локомотиве, 
која нас је вукла поред прљаве траке 
надошле реке. 

Један по један смо се 
расањивали. Сарајево је било близу. 
На нашем путу за Коњиц, тамо ћемо 
променити воз. Скидали смо ранчеве и 
са језом помишљали да у њих треба да 
стане још 2-3 килограма хлеба.  

Добрица: У Сарајево смо 

стигли у 800. Како воз за Титоград 
полази у 915, то смо Бранко и ја отишли 
у варош да нађемо негде хлеба. Кроз 
целу варош дуж Миљацке, до 
Принциповог моста, па преко  
Баш-чаршије и главном улицом назад, 
али хлеба нигде ни за репрезентацију 
нема. Пред станицом, још од Маријиног 
двора смо почели да трчимо како нам 
не би побегао воз, пошто је било већ 
915. Међутим, по обичају – тако бар 
други кажу, воз је пошао из Сарајева са 
закашњењем од пô сахата.  

         Добрица  и  Мирко 



 6 

На станици смо срели Мићу Аћимовића, који је путовао за Дубровник. 
Борба за улазак и место у вагону је била дивна, а гужва врло пријатна. Ми смо се ипак 

некако снашли и обезбедили, улазећи кроз прозор, и захваљујући безобразлуку и фискултури, 
али више фису, него култури.  

Бранко: Сарајево. Излазимо један по један, наравно на челу са Батом. Поседали смо 

на пољани поред нове станице, чекајући да се постави наш воз уског колосека.  
Имали смо сат времена, па смо Баћа и ја пошли да тражимо хлеб. У ствари, била је 

недеља, продавнице затворене, а ми смо пошли да се прошетамо. Идемо поред Миљацке. 
Журимо, дугим корацима, да видимо место где је Гаврило Принцип својим хицима прекинуо 
разметљивост једног бечког војводе. Стижемо после пола сата. Гледамо стопе одакле је 
Принцип кренуо, читамо посвету на згради која је сада Принципов музеј, па хитамо натраг. 
Последњих 500 метара пред станицом, морали смо да претрчимо, али се убрзо успоставило да 
је то било непотребно. Мирко је седео крај ранчева и мирно читао. Објаснио нам је да је Бата 
отишао негде где се поставља воз, да заузме место. Не знам колико смо чекали постављање 
воза, али кад је ушао у колосек, био је препун. Ради тога смо у купе код Бате улазили кроз 
прозор. Ово улазно средство је коришћено на свим прозорима.  

Најзад воз крену. Пошто је ишао уз Иван планину споро, то је Бата имао времена да 
присутнима у купеу одржи своје прво предавање о екстремном алпинизму. Ради тога, Баћа није 
био у стању да започне своју велику тему "одслужење војног рока". Мирко је прекратио време, 
па је на својој усној хармоници одсвирао 42 пута "Смоки". Пошто смо пред Коњицем видели 
неке врхове Прења, почели смо да скидамо ранчеве на очигледан ужас путника који су ишли на 
море.  

Добрица: У Коњиц смо стигли око 13.30. До 14.15  смо тражили хлеба, и нашли једва 

једну векницу, и то за седам банке. Чекасмо "сталну везу" – камион за Борачко језеро, али на 
крају ипак пођосмо пешке. Тек што пођосмо, а на периферији града нас ухвати киша, те се 
склонисмо под једну стену, где смо препаковали вреће и шаторе, и продужисмо даље. 
Пешачили смо до 6-тог километра, где само крај једног потока стали да се одморимо и напијемо 
воде. У том чекању је наишао и један аутобус, те ту прилику искористисмо да се за 100 дин. по 
ранцу пребацимо до језера. Аутобус је застао код Задружног дома села Борци. Дом је на врло 
лепом месту и добро је снабдевен јелом (има и конзерви) и пићем (има и рума!). Из аутобуса 
смо се искрцали код логора "ДИФ"-а. Језеро и околина су врло лепи и пријатно делују. За 
годишњи одмор – прави одмор, без много ноћног живота и провода – је добро. Има хотела, али 
су дневни пансиони много високи. Зато је код ДИФ-а скоро џабе – за 25 дана стан и храна 3500 
динара.  

У логору смо нашли Цикетовог брата, који је на први поглед грдан лаф – изашао нам је у 
сусрет у сваком погледу и преко сваког очекивања. Од њега смо добили хлеба, америчког сира 
и паприке. Вече смо провели са Дифовцима крај логорске ватре, уз мали програм чија је главна 
парола била- што глупље, то боље. 

Бранко: Да се не задржавам много око нашег боравка у Коњицу. Напоменућу само да 

смо једва нашли један бајат хлеб, који смо платили 70 динара, и да смо дуго, на месту које је 
требало да буде аутобуска станица, чекали било шта, да нас одведе на Борачко језеро. На 
крају, кад нам је досадило чекање, натоварили смо ранчеве и пошли пешке.  

Једно време смо ишли поред Неретве, а онда смо скренули у брда. У почетку смо се 
држали друма, а затим неким пречицама, брзо почели да добијамо висину. Један извор је 
дошао као поручен за наш одмор. Искористили смо га да се оперемо од јучерашњег и 
данашњег пута. Када је прање било завршено, никоме се није ишло даље, па смо предлагали 
да се поново оперемо. Испод нас се зачу звук мотора. Бата изађе на пут да га сачека и 
заустави, а ми се брзо договарамо колико највише да платимо. Наиђе полупразан аутобус, који 
на Батин знак стаде. После кратког договора са шофером, он нам довикну : 

"Хај'те брзо, може". 
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"Пошто?"  питамо и не мрдамо. 
Опет се Бата споразумева са шофером и победоносно виче: 
 "Сто динара". 
"Може" – вичемо, и убацујемо ранчеве у аутобус.  
Човек тек после вишечасовног пешачења под врелим херцеговачким сунцем и тешким 

ранчевима, осети благодет аутобуса. Угодно смо се завалили и гледали како промичу 
километри. Ни обилно труцкање и заношење по лошем макадамском путу, није могло да умањи 
уживање у вожњи. Уз оштру узбрдицу, изашли смо на висораван по којој је лежало расуто село 
Борци. Даље смо, после кратког одмора, продужили кроз шуму, да одједном изађемо на 
чистину са које се испод нас видело Борачко језеро – циљ нашег данашњег пута. Гледајући га 
одозго, заиста је било лепо и одмах смо пожелели да будемо крај његових бистрих вода. Возач, 
као да је погађао наше жеље, брзо се сјури у долину. На нашу молбу, заустави аутобус код 
логора "ДИФ"-а, где се искрцасмо. Овде је требало да добијемо по шаторско крило – још 1,5 кг 
више. 

Дижемо наше розе шаторе одмах иза њиховог логора. Вечерамо док је још дан. Од 
"дифоваца" добијамо амерички сир, укусан и мастан . Позивају нас на ватру. Одлазимо да 
видимо и то.  

Заспали смо те ноћи врло брзо, јер смо се, неспавањем у возу и данашњим пешачењем, 
прилично заморили. 

Добрица: Ујутру смо доручковали са Дифовог казана, а потом отишли клисуром 

Шишнице до Неретве. Покушали смо да се спустимо једном стазом до Неретве, али је било 
врло незгодно, плус што је требало да се преплива она топла вода да би се прешло на другу 
страну. Вратили смо се натраг и преко неког висећег моста прешли на другу страну. Док сам 
прелазио преко овог назови висећег моста, презнојавао сам се као да имам грозницу. Међутим, 
приликом повратка је већ било лакше.  

На Неретви смо се мало прали и зезали, док се Велики Брат Мирко, као најхрабрији, и 
купао. Вода је језиво хладна, те није чудо што је пастрмка увек свежа, а не као код Бранка у 
Задрузи малко миришљава. У по нашег завитлавања, прекиде нас нека врло пријатна бука 
неарктикулисаних гласова: група Дифоваца – ко реком, ко преко стене, наилази према нама – 
одличан кадар за Тарзанов филм домаће производње. На мосту су правили разне акробације – 
скакање са моста, ходање по жици, и сто других чуда. Када смо се вратили у логор, Мирко и 
Бата су се купали на језеру, Бранко студирао карте (вероватно са неком Дифовком?!), а ја, због 
планског спуштања низ стене, морадох да крпим панталоне – стајни трап.  

Бранко: Пред зору нас је пробудило добовање кише по крилима наших шатора. Шум 

кише по лишћу и нашим шаторима, поново нас је одвео у сан. Пробудили смо се кад смо 
осетили да сунце почиње да греје шаторска крила. Напољу је било пуно росе, која се на сунцу 
пресијавала као драгуљи. Мирко је остао да спава. Овим, он почиње своју дугоспавачку серију.  

После доручка, наравно код "Дифоваца", идемо клисуром Шиштице, потоком који излази 
из Борачког језера, и после сата хода, пада у Неретву дивним водопадом, високим око 30 
метара. Избијамо на место одакле се водопад руши. Гледамо дубине бистре Неретве и окомите 
стене што у чистој вертикали излазе из воде, правећи грандиозан кањон. Вратили смо се на 
језеро задовољни, јер би заиста била штета доћи на језеро а не видети водопад.  

Добрица: Да не би увредили гостопримљиве дифовце, ми одосмо на ручак код њих. 

Да би им се бар на неки начин одужили, Бата поче да држи предавање о екстремном 
алпинизму, али није успео да га заврши – слушаоци напустише столове и ручак, јер им се 
нешто смучило – можда ручак, а можда, како зли језици говоре, и висококвалитетно предавање 
појединих алпињероса. 

Пре него што пођосмо из логора, донеше једно сељаче које је змија ујела. Много језива 
ствар - и дечко, и Дифови лекари. Право каже она народна, "кога су змије уједале, тај се и 
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лекара плаши". Боље ногу исеци, него да ти лекари иглом вене траже, јер пре ће изворе нафте 
пронаћи, но вену потрефити.  

Бранко: Чим смо стигли у логор, почели смо да се пакујемо. Бата по други пут изводи 

егзибицију паковања ранца, која ће трајати бар пола сата више од нас осталих. Затим, без 
икаквих скрупула, одлазимо са порцијама код "Дифоваца" на ручак. Ту ће Бата одржати своје 
треће предавање о екстремном алпинизму (друго беше одржао синоћ крај ватре, неким 
девојкама). 

Добрица: Успон уз Борачку драгу, куда нас пут води пешке од једне, за историју много 

важне куће. Зашто је важна, није важно. Важно је да је важна. Од тамо неког бетонског канала 
који је некад неки беспосличар правио, почесмо Бранко и ја да форсирамо јак темпо – боље да 
ти преседне тура првог дана, него да то оставиш за крај. Бата и Мирко стално по мало заостају. 
Док је мени, као овну-предводнику, стално лупала чутурица, дотле се са зачеља стално чула 
нека потмула лупњава. Кад се окренух – имам шта да видим: Мирку се отегла она мушка мука, 
па га наизменично удара по једном и другом колену, те ми би јасно зашто се јадан стално 
саплиће и заостаје. Ако, не жалим га, што се није правилно подвезао!!?? 

Мрак нас је затекао по изласку из шуме, на крају Борачке драге. Подигосмо шаторе у 
једној каменитој долиници, наложисмо ватру и добро вечерасмо. По задовољењу 
благоутробија, одмах заборависмо на муке и умор, расположење се појави, а са њим и 
хармоника на Мирковим уснама. После неколико пријатно проведених минута, полегасмо око 
22.30.  

Бранко: Најзад, ручак и предавање су завршени и ми се опраштамо од наших 

домаћина. Полазимо ка  Борачкој  Драги. Овим почиње наш знаменити успон од 1000 метара 
надморске висине. Лагано смо, метар по метар, излазили ка коти 1364. Често смо гледали 
врхове лево и десно, што су се наднели над Драгу, и оцењивали на којој су висини. На Бати и 
Мирку се осећао умор од данашњег купања на језеру. Изостајали су, али су се јуначки држали, 
не тражећи дуже и чешће одморе. У први сумрак смо избили на толико жељену коту. Погледом 
смо обухватили планину, која је увелико тонула у мрак. Црно поље, пуно крша и нешто траве, 
пружало се ка неком врху који је у подножју био обавијен шумом, а у врху тешким облацима који 
су иза њега нагло и брзо извирали, и на свом путу остављали дебелу црну траку, која је 
деловала застрашујуће.  

У једној мањој ували нашли смо место за наше шаторе и док су их једни дизали, други су 
довлачили дрва за ватру и спремали вечеру. Поред разигране ватре која је унела у нас 
веселост својих дугих пламенова, брзо смо  се повратили од умора и хладноће. Тихи и сетни 
звуци усне хармонике, разливали су се у звезданој ноћи и одводили нас далеко у висине, снове 
и чежњу. 

Добрица: Устали смо у 4.30, спаковасмо шаторе и без доручка кренусмо у правцу 

катуна. У пролазу кроз Црно поље, једном смо застали да мало предахнемо. Кад смо већ 
требали да пођемо, Бата нас је замолио да још мало причекамо, да би и он завршио један врло 
важан посао. Кад је нашао добар положај, он се по пропису свукао, заузео одговарајући положај 
и, у нашем нестрпљивом очекивању, само громко окинуо. Замислите толике припреме, а оно – 
тресла се гора, родио се миш (па бар да је и миш). Ово је још један доказ да је Бата много 
уображен и као алпиниста – он сматра да му његов реактивни погон много помаже приликом 
успона, јер има толику снагу да и килоте од новог, перлон материјала може да пробије.  

По обичају смо погрешили пут. Уместо на катуне, наиђосмо на извор. Сва срећа, јер смо 
били много жедни – воде нема од оног бетонског канала до овог извора нигде успут. Код извора 
се добро одморисмо и, Богу-хвала, наједосмо.  

Бранко: Данас је био први дан на Прењу. Паковали смо ранчеве и гледали у плаво 

небо, које нам је уливало велике наде. На овом изнуђеном биваку није било воде, па смо се 
спремили и без доручка пошли ка коти 1423. И поред терета ишли смо лако, јер је јутро било 
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свеже и пуно росе. Обиђосмо једну косу која се, лево од нас, високо дизала. Сада пред нама 
остаде чистина, а изнад ње високо изби масив Сивадијског Особца, од Бахтијевице до 
Пријевора. Цео овај масив представља један ланац искидан на неколико врхова, који су 
међусобно повезани. Та кречњачка маса је била прва коју смо видели ове године. Ваљда смо 
зато дуго у њој тражили пролазе. Са задовољством смо посматрали вертикале, клизили уз 
точила, и погледима миловали витке торњеве.  

Убрзо смо преко прењског краса ушли у букову шуму и по добро угаженој стази пришли 
месту где се налазио извор. Била је то мала, јајаста ливада, са пречником ширим од 30 метара. 
Сам извор се налазио у стени, око 4-5 метара изнад ливаде, али до њега није било тешко доћи. 

Добрица: У 10 00 пођосмо у правцу Преворца (1850 мнв). Поделисмо се у две групе: 

Бата и Мирко ће ићи са северне а Бранко и ја са источне стране. О успону, шта да причам – 
пошао сам са добром вољом и одушевљењем, све док није дошло до густог, а онда – шта ћеш 
– кад си једном почео, онда до краја једи – питу. Смер је била, по Бранковом причању, I 
степена, са једним детаљем II, а баш тај детаљ је фина ствар, мајке ми (лажем!!). 

Док сам на једном дивном месту осигуравао Бранка (благо њему), имао сам прилике  да 
истресем мој цео (а ја сам у том погледу познат као начитан човек) репертоар најлепших израза 
нашег неуморног – бар у том погледу, народа. Успон је стварно трајао око 40 минута, док се 
мени чинило вечност, јер сам са сваким кораком умирао. За сада још не могу да схватим какво 
је то уживање у плезању, кад већ имаш лепе прилазе. Бого мили, па ја сам са сваким кораком 
умирао, а кроз главу су ми пролазиле, не филмском већ атомском брзином, све лепоте Митиних 
туристичких излета. Пред очима стално видим неке спроводе, венце, спомен-плоче и сто других 
глупости, а све то само зато да, кад се попнеш на врх, уживаш у лепом погледу, чистом ваздуху 
и промени доњег веша.  

Уз стену сам, чини ми се, јурио, јер сам се стано плашио да ће Бранко одозго да ме заспе 
псовкама и камењем, ако примети да су Мирко и Бата стигли пре нас. Он није сујетан, али ипак 
боље да ми стигнемо пре њих.  

Хвала ти Боже што ми поможе да се успентрам до горе! Никад те више нећу звати у 
помоћ, а камоли покушавати да се пењем уз стене. Кад ухватих мало ваздуха и средих остатак 
живаца, помислих како је смешна ова наша и светска штампа: Тенсинг, Хилари, Хималаји, па то 
су, браћо, ситнице – ово је успон и успех о коме треба писати. Жао ми је само што нисам 
алпинистички херој као Звонко, онда би ви видели успоне и пувакања, а овако, морам да ћутим, 
јер сем Бранка, нема ко да ме види. Бате и Мирка горе још нема. Уплаших се да су они већ 
били и отишли, и да ће Бранко за казну да ме натера да се истим путем вратимо доле. Но, сва 
срећа – по заглушујућој хуци и буци Бате и његовог реактивног мотора, и тужном и 
беспомоћном Мирковом цвиљењу, закључисмо да се они још пењу. Довикивањем дознадосмо 
да за 20 минута стижу на врх. Бранко и ја одлучисмо да их ту сачекамо, па да заједно сиђемо 
доле. Нађосмо на сунчаној страни мало траве и задремасмо, а ускоро (бар ми се тако чинило) 
дође до сличне ситуације као у возу. Када сам у сну хтео да се окренем на другу страну (падина 
на којој смо спавали је тако блага те, да сам слетео, не би имали где ни спомен-плочу да ми 
поставе) – ја клизнух, срећно се пробудих и натерах Бранка да одмах пођемо у логор, а она 
двојица кад и како стигну.  

Кад дођосмо до логора, прво пописмо по пола чутурице хладне воде, а одмах затим по 
пуну чутурицу лимунаде. Уста су ми била, да л' од претрпљеног страха, умора или врућине, 
сува као барут, тако да не могох ни да пљунем кад опсовах логор и Проклетије. Полегасмо на 
ћебад да се мало одморимо и једног тренутка, кад је хтео да се помери, Бранку изађе лимунада 
на нос, и то не фигуративно, него стварно.  

Бранко: По доручку, пошли смо ка Пријеворцу, врху који нам је био најближи. Пошто 

се и Баћа, наравно, грдећи алпинизам, опремио за успон, ту смо се одмах поделили у  навезе: 
Бата и Мирко, а Баћа и ја. Опет прелазимо преко љутог  прењског краса, и тек нам је онда јасно 
зашто се Јован Цвијић толико одушевљавао Прењом. Заиста, то је доживљај за себе. Идемо, 



 10 

час преко глатких водоравних слојева, час по немогуће изједеном једром кречњаку, чије оштре 
ивице засецају и жилави слој наших вибрама. Убрзо долазимо под сипар, и већ са напором 
идемо уз њега. Бата одлучује да иде са Мирком у јужну страну, а Баћа и ја продужујемо ка 
источној. Успут, да не бисмо ишли по сипару, траверзирамо кроз јужну стену. Поред једног 
снежника, избијамо на превој између Преворца и највишег врха, Сивадијског Особца (1922 
мнв). Навезујемо се и кроз један жљеб, који повремено бива камин, излазимо за пола сата на 
врх Преворца. Гледамо около и уочавамо усамљени врх Особца (2026 мнв), затим Отиш (2097) 
и Зелену Главу (2123), и у даљини преко Вјетрених брда, видимо Лупоглав (2102). Оно што нас 
изненађује је да на врху не затичемо Бату и Мирка. Тражимо их, идући ивицом стене, и 
дозивамо. Најзад, успостављамо контакт. Питамо их како иде и кад ће напоље. Чујемо Батин 
погибељни глас, који каже да је тешко. Вичемо да их чекамо, и лежемо поред ивице стене. 
Заспали смо, али смо се брзо пробудили, јер је сунце страховито пржило. Слушамо, али се 
одоздо ништа не чује. Вичемо, и у интервалима кад ветар овде на врху не односи повике, 
договарамо се да идемо доле и спремимо јело.  

Силазак није био једноставан, мада смо изабрали најлакшу страну. То је особина готово 
свих прењских врхова. Све стране су стрме, па и оне најлакше ималу много кратких скокова, 
које неискусан планинар тешко прелази, а нарочито у силажењу. Ипак, брзо смо стигли до 
извора. Довлачимо скривене ранчеве и прво пијемо по литар лимунаде.  

У сумрак, кад су Бата и Мирко дошли, све је било спремно, шатори дигнути, а ватра је 
весело горела. Крај ње смо причали данашње утиске, а онда се увукли у наше топле вреће.  

Добрица: У зло доба, када смо ми већ размишљали како да јавимо Звонку у Београд 

да покупи његове чувене "решавалце", појавише се наши хероји. О њиховом изгледу – шта да 
причам? Да су извлачили хаубице на брдо, сигурно би мање уморни били.  

Лепо је упоредити две Батине изјаве. 
Пре успона: "Тхе, не знам да ли има уопште смисла да свој реноме стављам у питање, 

скакућући по овим излетиштима за пионире. Уосталом, док се вас двојица" – мисли на Бранка и 
мене (Тату за алпинизам) – "довучете до горе, ја ћу Олејнику писмо да напишем. У сваком 
случају – лак кондициони тренинг." 

По доласку у логор, пошто нису уопште успели (од 10 – 16 часова) да се довуку до врха: 
"Ма, нећу са Бранком више да разговарам. Он ме је натерао да се пењем по овим погибељним 
стенама. Уосталом, ово и нису стене, но само неки шодер и травуљина. Ја сам одувек говорио 
да на Прењу и нема неких правих алпинистичких објеката". 

Шта ћете, и међу алпинистима, има нас свакаквих. 
Када је Бата скинуо пумперице, приметили смо му неку велику модрицу на десној бутини. 

На питање шта му је то, одговори да му је то паметњаковић Мирко гурнуо један камен, који га је 
ударио у ногу. Само да напоменем да је Бата био први, а Мирко други, лево испод њега. Но, 
нема везе, кад може вода у Ћуреву да иде узбрдо, може и камен на Прењу да пада на горе. 
Међутим, Мирко порекло модрице објашњава друкчије. Каже да је Бата са лакоћом пењао, али 
да му се од врућине кеса са неупотревљаваним алатом толико отегла, па га је и то, поред 
траве, ометало, те је дохватио и тако јако је забацио преко левог рамена, да га је чак у десну 
ногу алат ударио и модрицу направио.  

Углавном, све се добро свршило. Увече, опет лепа ватра, добра вечера и снимање 
квалитетних слика за нови алманах "Радничког", који ће изићи приликом прославе 50-
годишњице, односно одмах чим Бранко доврши слике. 

Бранко: Пре сунца смо Бата и ја пошли ка највишем врху Сивадијског Особца. Тамо 

смо, према синоћном плану, требали да прођемо кроз неки коси камин, а даље кантном на сам 
врх. То је био опис успона из 1940. године. После пола сата хода, дошли смо под врх који нам је 
изгледао највећи, али коси камин, назначен у опису, нисмо нашли. После краћег трагања 
наилазимо на камин, који, истина, није кос већ нагнут. Навезујемо се и идемо неких 6-7 
растезаја до његовог истека. Успут, у самом камину наилазимо на омању јаму, али пуштањем 
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камена утврђујемо да је невероватно дубока. Од истека камина идемо преко нагнутог и травом 
обраслог стења. Горе, даље, чека нас кратка али стрма и експонирана стена, а више, нешто 
ближи рез до врха. Ово што је пред нама, није више успон другог степена, према опису. Мора 
да нешто није у реду. Одмарамо се, и док ми Бата прича, чини ми се као да чујем кораке. 
Умирујем га и слушамо, али ништа. Убрзо опет чујем кораке. Осврћем се и изнад нас видим 
човека с пушком. То је био ловочувар. Негде са гребена нас је опазио и, мислећи да смо 
ловокрадице, дошао да нас пресретне. Но, видевши да смо планинари, извини нам се и лако 
скачући, врати се натраг. Убрзо за њим кренусмо и ми, нашим правцем. Пред вертикалом 
стадосмо. Покушао сам улаз лево од главног правца, али ту није ишло, па пређох на десну 
страну. Овде ме је чекала коса глатка плоча, коју сам, уз помоћ једног специјалца, брзо прешао. 
Даље је наилазио главни проблем. Требало је прећи око 8-10 метара висине, преко 
експониране и крушљиве стене. Лагано сам добијао висину и излазио на рез. Требало ми је још 
метар па да заседнем за један овећи нос. Међутим, ужета није више било. Довикнух Бати да 
приђе првом клину што може више. Осетих да уже попушта, па се лагано попех  иза носа. Даље 
је било лакше.  

Изашли смо на врх задовољни, али нас је тамо чекало изненађење. Суседни врх, на 
западу, био је виши од овога на коме смо стајали. То није била варка. Преварила нас је скица и 
рђава оријентација. Направили смо некакав првенствени успон, али нека он остане за нас.  

Силазимо ка превоју који нас дели од највишег врха, а онда ловачким путем крећемо ка 
долини. Успут Бата у своју каубојску мараму ставља снег и хлади главу, за коју каже да се 
усијала. Излазимо на највиши гребен Сивадијског Особца, па одмах силазимо на превој који 
раздваја врх од Пријеворца. Убрзо стижемо у логор. Баћу и Мирка налазимо у дубокој 
хладовини, начињеној од шаторског крила. Пијемо, по прењској традицији, по литар лимунаде, 
и после краћег одмора се спремамо и пакујемо ранчеве. Пошто смо стрпљиво сачекали да Бата 
спакује свој ранац, крећемо ка великом планинарском објекту, кући на Језерцу. Тај објекат је 
пројектовао наш инострани члан, Никола Гинић. Ради тога смо ишли ка кући пуни поноса. 
Пролазимо поред куће преко гомиле шута и већ сањамо о лепом планинском језеру, где ћемо 
подићи шаторе и провести ову ноћ. Авај, то што смо видели, није личило ни на трећеразредну 
бару. Била је то овећа локва из које су, мамећи своје драгане, пуним гласом крекетали матори 
жапци. Около се од блата и балеге није могло ни да помисли на дизање шатора. Покуњени, 
враћамо се у величанствену Николину замисао.  

Бата се ове вечери показао као стручњак за глуве. Прво се са полуглувим домаћином 
споразумевао за преноћиште. Затим је, док смо ми сређивали собу, отишао код домаћинове 
потпуно глуве мајке, да на шпорету спреми вечеру. Успут јој је, наравно пуним гласом, 
објашњавао суштину и значај екстремног алпинизма. Кроз дебео камени зид допирали су 
стручни термини, којима би сваки амбициозни алпиниста могао да позавиди. Све смо то 
слушали отворених уста. Како ли је тек баба изгледала?? 

Добрица: Сутрадан, док су се Бата и Бранко негде пентрали, а Мирко и ја остадосмо у 

биваку да се окрпимо, обријемо и малко одспавамо. По извесним знацима, које због финоће 
нећу да помињем, закључисмо да овогодишња тура није ни мало напорна. Када су се она 
двојица вратили са успона, били смо приморани да слушамо ловачке приче о тешким успонима. 
Као доказ да је успон био тежак, Бата нам је показивао своје нове штруксане панталоне, 
малтене у фронцле претворене. 

Поподне пођосмо на ново пребивалиште на Језерац. Од извора до Језерца није ни 
далеко ни тешко, али ко није долазио на Прењ, боље и да не долази, а ко и дође, никако да не 
свраћа на Језерац, јер је то каљуга којом би биле задовољне једино племените животиње као 
свиње и биволи, док данас уживају и множе се једино жабе и некакви даждевњаци.  

Сместисмо се у кућицу (величанствена и недовршена скаламерија пројектована од нашег 
члана, инж. Ниџе Гинића-Швеђанина), у собу где су ноћ пре нас провели ДИФ-овци, али по 
изгледу собе, пре би се рекло јоркширци. Ми, као људи од реда, почесмо да је чистимо, 
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чистимо и опет чистимо, а она ипак остаде прљава. Углавном, у како-тако уређеној соби, 
почесмо да се распакујемо, гњездимо, пљујемо на под, бацамо отпатке од јела и остало, како 
доликује нама, представницима престонице, и правом реду у планинској кућици, на Прењу.  

Док смо Бранко и ја пословали по кући, Мирко је на "пиколи" свирао домаћину (који је 
мало глув) најновије шлагере. Домаћин је светски човек, био је два пута у Коњицу, а једном чак 
и у Сарајеву, те се "разуме у музике". За то време је Бата домаћиновој баби – глувој као топ – 
објашњавао шта је то алпинизам: "Он је дошао ради малог тренинга и аклиматизације на Прењ, 
а по том иде на озбиљне тренинге у Словенију. Намерава још ове године да иде бар на 
Аконкагву, ако, разуме се, добије малу финансијску помоћ (морална му не треба) од Централног 
Друштва "Раднички". Тако му је бар наш председник Цике обећао, јер, кад може да се даје 
помоћ тамо неким алпинистчичћима за шетње и назови успоне по Италији, може и он да 
прошета до Аконкагве. Кад може Раде да иде и бере цвеће по Килиманџару, може друштво да 
плати и њему, јер ће он бар успоне да прави". За време убеђивања бабе, употребљавао је све 
познате изразе, као камин, ногоступ, пречкање, прусик и слично, што је баби било потпуно 
јасно, као горштакињи рођеној негде на висини од око 1500 м. 

Домаћу атмосферу, односно диван мирис наших, преко лета херметички затворених, 
аутобуса, углавном нам дочарава Мирко. Он носи стално "тене" те увече, кад их скине, нама 
дође да трчимо до врха Зелене главе због рајских мириса који се шире. Но, то је имало и добру 
страну, јер из сламе побеже сва она добро нам знана домаћа живина. 

Бранко је на овој тури пронашао једну ствар коју мисли да патентира код АОБ-а. Наиме, 
он сматра да на врећама за спавање треба отворити једну рупу, на коју, опет, треба да се 
монтира ауспух са пригушивачем и пречишћивачем ваздуха, јер у противном, може доћи до 
загушења, односно самоубојства лица које спава у врећи. Зими се ауспух убацује у врећу и 
служи као радијатор, а може и за друге корисне ствари, као да се не би приликом ноћних 
пражњења морало устајати сваки час. 

Бранко: Дан је био ведар, са нешто белих лоптастих облака, али је зато било хладног 

ветра, који је у сунчаним интервалима освежавао. Одмах после доручка пошли смо на Особац, 
и то најкраћим путем од дома ка врху. Али, тај најкраћи пут, био је и један од најтежих. Руке су 
морале често да се употребе при успону. Осим тога, ишло се кроз густе појасеве борова 
кривуља и кроз кратке сипаре. Наиђосмо на један снежник, из кога је у танком млазу цурела 
вода. Бата, са чутуром, био је високо изнад нас, па нам је добацио чутуру низ сипар. Вредело је 
видети како се ја избезумљујем, пошто сам у олупини која је тако стигла, препознао моју нову 
чутуру. У тако дивном расположењу избијамо на врх. Ту, пред прелепим видиком, заборављамо 
на све.  

Особац има периферни положај, те човек испред себе има све врхове Прења, као на 
длану. Уживали смо у посматрању долина испод себе и свих врхова испред нас. Нешто даље 
су се оцртавале две баријере, на југу Чабуља и на западу Чврсница. Дуго смо остали на врху, 
посматрајући диван видик и сунчајући се на топлом висинском сунцу. Затим нас је Бата водио 
да видимо окно које нам је дан раније узалуд одоздо показивао. Заиста, бити на Особцу а не 
видети окно, значи не бити на Особцу.  

Даљи пут нас је водио низ стрму травну падину, са нешто мањих скокова. Сишли смо у 
Долове, а одатле брзо стигли до куће. Ту је била једна група мостарских извидника, наоружана 
шмајсерима и револверима. Пошто смо ручали, пошли смо пречицом ка највишој групи 
Прењских врхова – Отиш и Зелена глава. Док главни пут има изванредан поглед на северну 
стену Отиша и велике вртаче пуне снега, дотле краћи пут има много већи нагиб и води коритом 
једног ледника који се откидао од врхова и текао ка Доловима. По кориту су били дуги 
снежници, уз које смо брзо грабили, прелазећи покаткад и преко њих. Пред сам успон на Отиш, 
сретосмо опет до зуба наоружани одред извидника. Гледали су нас некако с висине, ваљда 
зато што нисмо имали ни ножеве.  
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На Отиш смо изашли са јужне стране, која је у већем делу била чист камен. Чим смо 
изашли на врх, већ нас је нешто вукло да идемо и на највиши врх Прења – Зелену главу. Она је 
од нас била далеко највише пола сата хода, а делио нас је превој дубок око 120 метара.  

Мада је сунце већ улазило у вечерњу румен, ишли смо уклесаним путем за врх Зелене 
главе. Са задњим руменим зрацима стигли смо на врх. Остали смо кратко, јер је сунце утонуло 
у румен, просуту по планинском рељефу на западу. И док смо брзо силазили низ падине ка 
кући, били смо испуњени нечим што није само задовољство и срећа. То је нешто што се осећа 
само у тим тренуцима, кад се после много сати припрема и хода, неспавања и зиме, кише и 
сунца, осети до тад непозната унутрашња снага и неслућене сопствене могућности.  

 

 
 
 

 
Добрица: У четвртак смо отишли на Особац (2026 м), Отиш (2097 м) и Зелену главу 

(2155 м). Успоне никакве (хвала Господу што их уразуми) нисмо правили, но смо ишли 
утрвеним стазицама козјим. Без много напора уживасмо у дивним видицима. 

Претходно вече иживљавасмо се у идеји како би била дивна ствар да нам се однекуд 
појави једна мања екипа ДИФ-оваца, колико тек да разбијемо досаду. Замислите наше среће 
кад се вратисмо у нашу кућицу и чујемо ситно цвркутање очекиваних герли, а оно, Бог нас 
казнио за грешне мисли и послао нам читаво крдо неке клинчадије – извидника из Мостара. 

Шта можеш, кад немаш среће. 

Бранко: Јутрос рано, имали смо реванш оним извидницима. Док су они поспано 

трљали очи и ишли ка извору, ми смо, као они јуче, поред њих прошли звецкајући клиновима. 
Они су забезекнуто гледали у нашу ужад и гвожђе и са страхопоштовањем питали Бату, где 
ћемо се пети. 

Под стену смо стигли брзо. Пошто смо још једанпут темељно прочитали смер и прстом 
водили један другог кроз стену, прилазимо преко мањег сипара и стрмог разуђеног стења, под 

Прењ – Зелена глава 

Бата Митрашиновић, Милорад Мирковић и Добрица Лазић 
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сам смер. Навезујемо се. Јуче смо се договорили да кроз северну стену Отиша водим ја, а кроз 
западну Бата, те полазим уз стену. Идемо, заправо, сва тројица заједно, јер нам то дозвољава 
разуђен терен. Кад напред више не може, полазим десно, под велику пукотину, мада ме Бата и 
Мирко опомињу да смер води лево, на две мале пукотине. Своју заблуду, да ћемо тамо лакше 
проћи, увиђам тек кад сам прешао целу пукотину и нашао се у њеном горњем истеку, под 
једним великим стомаком, који је затварао не само пролаз, већ и сав даљи видик. Пришао сам 
још ближе. Стена се састојала од ситних љуски, које су се откидале под рукама и ногама. Места 
за клин није било, јер је он само одваљивао љуске.  

Враћам се натраг, уз стално осипање љуски. Бата се победоносно смешка, а ја му, као 
за узврат, пуштам одозго две-три љуске. Улазимо поново у разуђен терен и убрзо стижемо под 
окомиту и разуђену стену. Одавде видимо изнад нас две пукотине. Пењем се ка њима. Стижем 
у прву, забијам клин и везујем се за њега. Мирко прилази брзо, везује се и узима моје уже. 
Крећем у натези пречком која је врло експонирана. Улазим у другу пукотину, али ми даљи пут 
није много обећавао. Од превиса изнад себе, даље нисам видео. Полазим уз десну страну која 
је жљебаста. Овде ми превис изгледа најпроходнији. Уз помоћ пет клинова и дупле замке за 
ноге од излазног клина који је у исто време био и мој последњи клин, излазим из превиса у још 
увек експониран терен. Прелазим преко стрмог и делимично травом обраслог терена, али уже 
све напорније вучем. Услед оних пет клинова, забијених на кратком одстојању, уже је имало 
толико трење, да сам био исцрпљен код сваких 30-50 цм извлачења. Зовем Бату да ме исквачи 
бар из два карабинера. Он покушава, али узалуд. Поново прикупљам снагу и вучем. Лагано 
прилазим под десну ивицу глатке стене, где видим добро упориште. То растојање од око пет 
метара, прешао сам за најмање пола сата. Седам у травнато удубљење. Једном ногом 
одупирем се о стену, а другу чврсто забијам у земљу. Напором целог тела, сада брже извлачим 
уже. Добро је, виче Мирко, и пита ме да ли може да крене. Док се он припрема, посматрам 
дубину испод себе. На великом снежнику, неколико коња се расхлађује, ваљајући се по снегу. 
Нешто даље, једна чобаница тера овце и отегнуто пева. Вучем, али не осећам партнера. До 
мене допире повик: "напни!", и ја опет стењем и поново вучем колико могу, мада знам да 
партнер није напет. Сад узми, виче поново Мирко, и ја осетих како уже нормално потече. Мада 
не видим, осећам да је исквачено уже из кључног карабинера. Осећам како се партнер испод 
мене покреће. Најзад му се појави глава. Погледом је бирао даљи пут, а онда ме спази. Наше 
усне се развукоше у осмех, а онда нас запљусну осећај среће. Није више она чобаница, ни 
њене овце, ни они коњи што се са огромним задовољством ваљају по снегу, једино што видим и 
што у моментима слабости зове натраг. Ту је сад Мирко, који ми прилази.  

У даљем путу, прешли смо три растезаја лакшег терена. Улазимо преко кратког сипара у 
"маркантни камин", како пише у опису. Били смо задовољни, иако смо знали да нас пред 
излазом чека најтежи детаљ. Кроз камин је ишло, у односу на доњи део, лако и брзо. Прва 
тешкоћа била је у прагу који је затварао камин. Уз помоћ клина, пређосмо и то. Пошто ми Мирко 
приђе, пођох даље, гледајући да са кратког сипара осипам што мање камена. Подиђох под 
други праг. Он је био сличан као први, али овде нису ишли клинови. Један кратак специјалац 
сам затукао до пола, али у та два сантиметра нисам имао поверења, па га извадих и пређох без 
клина. Најзад, одоздо видим онај најтежи детаљ. Још пар растезаја и били смо сва тројица под 
њим. Широк и стрм камин се овде претвара у пећину, јер је одозго затрпан огромним 
блоковима, који су временом засути камењем, тако да представљају компактну брану. Наши 
претходници су обишли ову препреку, идући уз глатку стену уз помоћ живих лестви, серије 
клинова и замки за ноге. Тамо сам пошао и ја, тражећи могућност да утучем полазни клин. 
Тукао сам, а кроз обесхрабрујуће тупе одзиве стене, чух нечији глас: "што не пробаш кроз онај 
оџак лево?" Заиста, то је требало видети. Дубоко у рупи, уз саму леву страну, види се комад 
неба. Овај пролаз сам одмах прихватио, јер је одговарао целом пролазу кроз камин, дао му 
исту каминску ноту и био сличне тешкоће. Тучем први клин и кроз крупне капи, које капљу 
одозго са плафона, почињем вертикални успон упирањем. Тучем други клин, јер даље мора у 
пречкање, исто тако упирањем. Отвор води даље спирално, па ме је то подсетило на степенице 
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у звонику или минарету. Леђа упирањем праве полукруг, док ноге остају у осовини. Овде при 
излазу постаје веома тесно, тако да сам принуђен да се опирем коленима. Најзад, излаз је 
надамном. Дижем руку и пипам напољу, тражећи опримак. Прсти лутају по шодеру, али одмах 
затим налазим диван џеп опримак. Још један напор и већ сам напољу. Гледам даљи пут. Чекао 
нас је разуђен терен, уз нешто сипара. Прилазим под један велики блок и седам, жељан 
одмора. Но, њега неће бити, јер узимам Мирка на осигурање и зовем га да крене. На крају, до 
врха, остао ми је у успомени због лепог каминског пењања упирањем, један мали жљеб. Остало 
је био разбијен терен и сипар, са нешто стене. У умирању овог лепог дана, излазимо један по 
један на врх. Долазимо уморни, страховито жедни и веома задовољни. Развезујемо се, 
смотавамо ужад и сортирамо клинове и карабинере. Бацамо последње погледе на камено 
царство око нас, а ускоро затим низ падине Отиша, маркираним путем натраг. Са једног места 
одакле се види цела северна стена, стојимо неми. Гледамо у пролаз којим је до сада, 
рачунајући и нас тројицу, прошло само шест људи. Онда, силазимо даље и хитамо ка дому.  

У сумрак, били смо поново са Добрицом, који нас је забринуто чекао. Сва тројица смо 
одједном почели са бујицом данашњих утисака. Он је нашу причу прекинуо, износећи пред нас 
макароне с чварцима. На обострано задовољство, затворио нам је уста. Врхунац окрепљења 
пружиле су нам вреће, у које смо се, одмах по вечери, увукли. 

Устали смо много касније него што смо желели. Јучерашњи напор смо осећали целим 
телом. Мишићи су били крути, а зглобови тешко и болно покретни. Ипак смо кренули. Време се 
мутило, приближавала се непогода. Ишли смо маркираном стазом за Отиш. Почетак ситне и 
оштре, ветром ношене кише, натера нас да навучемо шаторска крила као пелерине. Снажан 
пљусак заустави нас, те се завукосмо под велики нагнути блок. Чекали смо. Ветар је на махове 
доносио читаве млазеве кише, али будио у нама притајене наде када је разбијао облаке и 
маглом увијене врхове. Они су се, мокри и тамни, појављивали, да би већ у следећем тренутку 
нестајали у сивилу брзодолазећих  облака. Ћутали смо, замотани у крила. Свако је у мислима 
био далеко, ко зна где, а чулима ту под стрехом каменог блока, уз надируће ковитлање облака 
и магле и ретко појављивање врхова који су нас окруживали. И даље смо чекали.  

Изненада, кроз хук ветра и добовање кише, допреше тихи и сетни звуци усне 
хармонике. Увек сам волео звуке Миркове хармонике, на врху, крај логорске ватре, на 
одмориштима, али ми се чини да ми је овог пута била толико драга и блиска, да ћу је се увек 
сећати. Планином се, кроз кишу и ветар, провлачила сетна мелодија која је једноставним и 
лаганим ритмом тонула у сиво, тмурно и влажно битисање планине, и удахнула јој живот. Ветар 
и киша као да су постали део музике.  

Чекали смо још неко време, али наде за пролепшање није било. Кренули смо узбрдо. На 
раскрсници Тисовица – Отиш, показасмо Баћи наш јучерашњи успон. Продужили смо тек кад 
смо се уверили да га је научио напамет.  

Силазили смо путем ка Тисовици. Био је то лош и изломљен пут. Негде испод коте 1959, 
киша се опет појача. Пут нас води кроз малу четинарску шуму. Ту импровизујемо настрешницу 
од шаторских крила. Ова плаха киша, спречиће нас да стигнемо у катун Пољица. Наше чекање 
и случајан повик неког од нас, омогућио нам је да чујемо одјек, какав у планини никад нисмо 
чули. На један повик, чуло се више од десет одјека који су се невероватно равномерно враћали 
као митраљески рафал. Добрица је, по свом обичају викнуо, псујући планини мајку. Кад је добио 
одговор, запрепашћено закључи: 

"Ја, безобразне планине. Ја њој једном, а она мени десет пута." 
Није вредело чекати. Ветар је стао, облаци се мало подигли, а из њих је и даље 

ромињала киша. Прелазимо Горње језеро. То је дуга пољана која са Отиша и Зелене главе 
ванредно лепо изгледа. Идемо између Кантара и Црноглава на коту 1720. Цео пут је 
карактеристичан за Прењ. На све стране се пружају бескрајни положени кречњачки слојеви. 
Успут срећемо стада коња који су остављени. То је на Прењу, као и на другим планинама, 
уобичајено. Власници долазе пред јесен, када су им коњи потребни за радове. Лево од пута 



 16 

наилазимо на једно окно. Улазимо унутра и чини нам се да смо у огромној дворани. Дно је 
покривено дебелим снежником.   

Киша која се појачавала, натерала нас је да тражимо место за бивак. Застали смо на 
раскрсници, од које један пут води за Лупоглав, а други преко Великог Прења у Глогошницу. 
Шаторе смо поставили један према другом. Између њих смо пребацили крило. На тај начин 
добијамо простор за заједничко обедовање и остављање обуће, као и за несметани разговор и 
слушање усне хармонике. Киша непрекидно добује. Кроз крила се осећа гашење дана. 
Увлачимо се у топле вреће и убрзо је биваком завладао сан.  

Мада је јутро облачно и пуно влаге, пакујемо се и спремамо за Лупоглав. Већ по 
традицији, стрпљиво чекамо да се Мирко пробуди и Бата спакује ранац. Остављамо ранчеве у 
клековину. Узећемо их у повратку, односно на даљем путу за Велики Прењ.  

Добро очуваном стазом грабимо, али, ето Бате са идејом да иде пречицом преко стења, 
јер су му, како каже, стазе досадиле. Ово нас задржава јер га стално сачекујемо. После два 
часа излазимо на Лупоглав. То је висина од 2102 метра. Даље пут силази на 1600 метара, па се 
пење на Велики Прењ (1916 мнв), а после тога следи дуг и напоран силазак у долину Неретве, 
на висину од 467 метара, то јест на железничку станицу Глогошница. Чињеница да ћемо данас 
поподне укупно сићи 2450 метара висинске разлике, није нас ни мало обрадовала.   

Овде смо, бар издалека, видели катун Пољице. Опет смо се уверили да  кота 2155 у 
Вјетреним брдима, нема ту висину. Дуго смо посматрали Овчу, Ерач и Хераћ. То су изразити 
прењски врхови, непогодни за алпинизам, али и за планинаре врло тешки, због стрмине, 
крушљивости и дугих сипара. Касније ћемо из разговора са једним сељаком сазнати да је на 
секцији извршена замена назива за Овчу и Ерач.  

Спуштамо се истим путем. Сунце је већ овладало и задњи прамичци магле вукли су се 
навише из долине Неретве. Узимамо ранчеве из клековине и крећемо ка Великом Прењу. 
Низбрдо, Бата диктира јак темпо. Он ће на узбрдици препустити вођство некоме од нас, да би 
на следећој низбрдици опет преузео вођство. Ово нас наводи да на оштрој узбрдици пред 
врхом појачамо корак.  

Ми смо увелико били на врху и покушавали да разјаснимо шта значи "МТ" на камену 
који означава врх. Закључујемо да су Аустријанци, када су градили овај пут, дали врху име 
Марије Терезије. Било па прошло. У том ето Бате. Био је црвен и мало је личио на себе. Стигао 
је само да каже: "Ух, пуче ми..." и седе баш на Марију Терезију. Е, сад, шта му је пукло, није да 
ја нећу да кажем, али моје знање латинског језика је врло оскудно, а будући лекар је желео да 
на овом месту буде стручан. Зато, ко жели да зна шта му је пукло, нека му се обрати. 

Одавде, последњи пут посматрамо Прењ, од Особца, Отиша и Сивадијске групе, до 
Лупоглава и Хераћа. Опраштамо се од Прења и почињемо дуго спуштање низ падине Великог 
Прења ка Глогову, где нас чека кратак предах. Даље ћемо још напорнијим спустом до 
Глошнице, одакле ћемо возом поћи на четврти слет планинара Југославије.  

Бата као да је излечен. Не одваја се од групе, али и не затвара уста причајући о Прењу. 
Метар по метар, корак по корак, и силазимо ка Глогову. Сунце лагано улази у западну вечерњу 
румен. На пола пута, видимо гашење дана. У ходању је дошао мрак. Пут је кроз шуму силазио у 
кратким и оштрим серпентинама. Оне су појачавале замор као и на Зеленгори, на Гусном путу, 
пре три године. Бата је на крају групе коју води Баћа, одмереним и уједначеним ходом. Трудимо 
се да га пратимо, што свима не успева. Сачекујемо се и поново ходамо. Посрћемо и саплићемо 
се на камење посуто  по путу. Најзад, светла долине се ближе. Потпуно исцрпљени, долазимо у 
окриље електричног светла и захукталих возова. 

                      Обрада текста: 
                  Михаило М. Лазић 
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ВАТРЕНО   КРШТЕЊЕ 
 

 Упишем ти ја 2001. године Шумарски факултет. Видим у холу неке фотографије и обавештење: 
Састанци ПД "Оморика" уторком у тамо-некој учионици у неко време. Након неколико неуспешних 
покушаја, сконтам да тих састанака нема. Да скратим, некако нађем Рада Павловића и пријавим се за 
успон на Мусалу, који је већ био планиран за 29. новембар.  
 Усхићен као мало дете, нестрпљиво чекам дан поласка на мој први врх са висином изнад 2000 
метара. Позајмим неки ранац (запремина око 15 литара!!!), убацим у њега пар стварчица, добро се 
обучем и кренем. На поласку из Београда, другар ми позајмљује капу (хвала, Јанке!), јер ја нисам имао 
обичај да носим исту. У аутобусу, испуњеном до последњег места, познајем само једну колегиницу,  
која ме добар део пута умара причом коју не могу да слушам. После сваке шале коју изговори, каже: 
"Шалим се". Мени расту рогови. Мислим само на Мусалу. 

Снег почиње да пада непосредно по уласку у Бугарску. Након краћег задржавања у Софији, 
стижемо у Боровец и смештамо се у хотел. Добар број људи међусобно се добро познаје, многи су већ 
били на Мусали. Спонтано, сви завршавају у кафани, а ја бих да ноћ што пре прође и да кренемо већ 
једном на тај успон.  

Јутро је. Хвала Богу, крећемо. Гле, 
људи на ноге стављају некакве комаде тврдог 
платна, налик рукавима ? А, то су камашне!? 
Ма, две кесе облепљене лепљивом траком 
одлично ће послужити. Гулимо лагано ка Хижи 
Мусала, где ћемо преноћити. Шума кроз коју 
пролазимо потпуно ме је очарала. Не причам 
ни са ким, на питања одговарам кратко. Зашто 
ме не пусте да уживам? Овде је као у рају, 
претпостављам. Ма, толико је лепо као да си 
на Златару!  

У сумрак стижемо до хиже. Ноћ се 
спушта брзином пужа у слободном паду, и не 
стижем да осмотрим прелепе беле и 
нестварне врхове око нас. Због дубоког снега 
и тмуше, одустајемо од шетње до најближег језера. У хижи лудница, филм да снимиш. Зна се ко пије 
(отприлике сви), не зна се ко плаћа. Ноћ никако да прође. 

Јутро ме затиче напетог до пуцања. Људи, ако ускоро не кренемо, доживећу нервни слом! 
Срећом, крећемо. Гледам око себе и не верујем рођеним очима. Па ово је к`о на филму: зупчасти врхови 
висе изнад облака и пуше се. Литице окомито падају до ледничких језера, која наслућујем испод дебелог 
снега. Не правим никакве паузе, не осећам ни најмањи умор. На последњем гребену, који води до самог 
врха, ветар је толико јак, да би кретање било немогуће без сајле која је ту постављена. Ветар са 
површине смрзнутог снега брише иглице иња и баца ми их равно у лице. Наравно да немам наочаре, а 
то не да ми не смета, већ ми причињава неизрециво задовољство. Па, ја сам к`о Сталоне у 
"Клифхенгеру", човече! Скроз сам луд од среће.  

Без већег напора излазим на врх. На врх Балканског полуострва, еј!!! Као да сам се попео на 
Еверест, урлам на сав глас. Искуснији планинари прате моје понашање погледима карактеристичним за 
акваријумске рибице. У ваздуху лебди неизговорено питање о мом менталном здрављу. Ма, шта ви 
знате! Ја сам на 2925 м. и ко ми шта може. Огромну снагу ветра, од које се остали склањају у кућицу на 
врху, користим као наслон на који се заваљујем стојећи и без речи осматрам море облака, из којих 
штрче за мене непознати врхови. Осећај испуњености потпуно ме изолује од хладноће (Ма, скинуо бих 
се го, али нисам издепилирао ноге...). Не обазирем се претерано на питања као што су: "Дечко, а како 
можеш да се пењеш у фармеркама?" или "Зар ти није хладно?" Као да ја не знам да су ми панталоне 
тесне, јакна тешка и хладна, а ранац мали. Него, први ми је пут, па ми све лако... 

Не знам како сам избегао шибање прусиком по дупету, али знам да јесам. Након пола сата 
проведених на врху, тешко одвајам поглед од непрегледног пространства под ногама и враћам се доле. 

Видимо се, Мусало! Остај здраво! 
  

                                                                      Никола Селаковић 
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Лето 2004 :  

ГРОМ ИЗ СНЕЖНОГ НЕБА 
 
   Ока нисмо склопили! Блесави Баварци су током целе ноћи пијанчили у ресторану Studihutte 
(2803m), а смирили су се тек око  4.30ам, тј. управо онда када смо се ми спремали за успон на 
Gross Glockner (3798м). Напољу је почело да свиће. Свежина нам сече образе и уши и говори 
нам да ће дан који је пред нама бити напоран и непредвидљив. Погледи су нам упрти у комад 
плавог неба који је одскакао од сивила околних облака. 
 - Недељу дана имамо лоше време, ваљда ће данас бити лепо.- рече Бојан и крупним 
корацима поче да граби ка Erchercog-Johanhutte (3454). 
Начети умором и помало промрзли стигли смо до дома у 8.30. Стресли смо са себе снег који 
провејава последња два сата и уђосмо у топлу сиву просторију где нас је кувар, иначе Кинез, 
мргодно гледао. Заменили смо чарапе, проверили опрему и ужурбано се о успону распитивали 
са осталим пењачима. 
 - Ја остајем овде! – уплашено одбруси Исидора знајући да нас тројица нећемо одустати. 
– Ово ми је свадбено путовање, немојте да га упропастите – додала је и погледом који је у себи 
садржао мешавину страха и охрабрења испратила наше сенке све док се оне нису изгубиле у 
магли. 
Срђан и Бојан су чудно весели и то ме храбри! Брзо пртим већ добро нападали снег и већ за 
нешто више од сата изашли смо на оштар гребен са чије леве и десне стране су дубоки одсеци. 
Дерезе парају углачану плочу леда која је свуда око нас, а ја као први у навези грабим нове 
висинске метре и правим ново сидриште. 
 Негде смо на око 3700 мнв, врх је испред нас , али га од магле и снега не видимо. Уврћем 
још један ледни клин, проверавам сидриште и добро заваљен у снег довикујем Бојану да пење. 
Убрзо је до сидришта стигао и Срђан уз уздахе и 
коментар о ужасном времену.   
 - Данас је 10. јули, а температура -8 , да не 
поверујеш!  
Сва тројица смо на сидришту. Слушамо гласове 
Пољака који су тик изнад нас, за једну дужину 
ужета. Одустали су, враћају се назад! Па ако 
четворочлана екипа пољских алпиниста, 
опремљених hi-tech опремом одустаје тик испод 
врха, шта ми да радимо, запитао сам се. 
 На лошем енглеском, старији бркати Пољак 
нам довикује да је даље тешко и да су услови 
страшни. Па после толико пређених километара, 
потрошеног новца и физичког напора, зар сада да 
одустанемо? Изненада, из густог снежног облака, у 
коме смо се уствари и налазили, прасну гром негде 
у нашој близини. Од силине удара клецнула су ми 
колена. Страх је пошео да нас обузима и одузима. 
 - Удари ме по штаповима! - продрао се Бојан 
не схватајући да не зује његови штапови, већ 
ваздух око нас, који се невероватно пуно 
наелектрисао. 
 Кроз главу су ми пролазили карабинери, 
дерезе, клинови, цепини... неће ваљда поново да 
удари? Беж'мо доле! 
 Неспретно брзо извлачили смо уже и 
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спремали се за абзајл. Са појаса скидох нови залеђени прусик, али у металну шипку убацих 
карабинер (од кога смо се опростили)  кроз њега педесетометарско уже и Срђан поче први да 
абзајлује, затим Бојан, па ја. Пољак који се спуштао последњи неопрезношћу оде у клатно и 
улете у наше уже које је било постављено паралелно са њиховим. Једва се одмрсио и кренусмо 
да абзаjлујемо још једну дужину ужета. Проламали су се повици видно уплашених Пољака. 
Напокон, спустили смо се гребена. Зујања више није било, али ни трагова Пољака који су само 
пар минута пре нас туда прошли. Снег је падао све јаше, а ми смо се насумице спуштали 
грабећи ка превоју који је од дома удаљен врло мало. Негде изнад нас гром је ударио поново. 
Добро је да смо се брзо спустили, помислио сам. Одједном, испред нас, испречи се провалија. 
...Одавде нисмо дошли... У  жељи да се сјуримо што ниже, у страшној олуји, испустили смо 
правац из ког смо дошли. Наредних пола сата лутали смо дезоријентисани, али дома који је ту 
негде, веома близу, није било.  
 Исцрпљени, једногласно смо одлучили да се увушемо под стену и ту сачекамо да се 
време смири. Изненада, облаци се развукоше и на пар стотина метара од нас угледасмо дом. 
Видно весели што се све одиграло како треба дошли смо у дом где нам је Исидора срећна што 
нас види живе и здраве пружила топао чај. После два часа одмора и окрепљења кренули смо 
ка долини. Сунце се најзад пробило и брзо одагнало облаке . Пред нам је лежала долина која 
својим амфитатром подсећа на нашу Грбају. Непрестрано сам се освртао и посматрао Глокнер 
који је окован ледом исијавао на поподневном сунцу. Од олује која је праскала пре само сат 
времена остали су само светлуцави сметови. Доћи ћемо поново!  
 Планина је још једном показала ко је прави газда. 
 
           Лазар  Дојчиновић 
 

 
Муко моја 

 
Буди ме шкрипа дереза по залеђеном снегу, повремени ударци цепина и штапова, одсјаји 

батеријских лампи и неразумљиви гласови. У полусну схватам да су то први пењачи већ 
кренули пут врха. Гледам на сат - 03.00, знам да ускоро и ми требамо, покушавам да заспим 
али не вреди, шкрип, шкрип, шкрип... не дозвољава. У том стиже Срђан и каже нам да су сви у 
дому већ поустајали, да је несносна бука и да више нема спавања. Групе планинара и даље 
пролазе поред нашег шатора. 

Лакију се не излази из вреће, каже да се смрзао у току ноћи. Убрзано пакујемо ствари, 
излазимо из шатора, спремамо се у дому, ја кувам чај, топимо снег, то траје. Лаки и ја смо 
спремни, чекамо, полако нас хвата нервоза. Коначно, у 05.20 крећемо, вадимо цепине који су у 
току ноћи држали шатор. Река људи далеко испред нас одмиче кроз мрак уз светлост лампи, са 
висине од 3817м гледамо успавани Шамони у долини, помало им завидимо али се 
дефинитивно не бисмо мењали са њима. 

Већ после првих корака осећам да је премор од претходног дана оставио трага и да ће 
бити тешко. Полазимо уз огромну снежну падину ширине стотинак метара, већ утабаном стазом 
у облику серпентине. Навезујемо се, ја као најспорији идем први, на сваких 30-ак корака правим 
паузу, брзо се замарам, ноге тешке, ипак напредујемо, лагано, кад већ брже не може. Превој 
испред нас који се стално удаљује ипак је достижан, стижемо до њега поред и преко пар 
пукотина. Сунце је већ увелико обасјало предео иза нас, црвенкаста боја одсјаја коју сам до 
тада виђао само на фотографијама, прекрива огромно снежно пространство, гледамо шаторе 
испод нас, мотив прелеп за фотографисање али ја немам снаге да скинем ранац и извадим 
фото-апарат. 



 20 

Са превоја видимо склониште Valot, развезујемо се, креће лагано спуштање, ууххх како 
прија, али то кратко траје, па опет горе по залеђеној падини, али склониште је ту испред нас, 
размишљам: "до њега ћу стићи а после ћемо видети". 

Одмах по уласку у склониште заузимам први лежај, хладно ми је, почињем да се тресем, 
узимам чоколадицу и мало топлог чаја. И остали су уморни али инсистирају да се не 
задржавамо дуго јер и њима постаје хладно, ја захтевам нешто дужу паузу. Поред нас је 
неколико старијих планинара  који су већ били на врху, разговарају, смеју се, стидим се самог 
себе. После 30 минута паузе крећемо даље. Ја се не осећам много одморнијим, кораци су и 
даље тешки, двоумим се да ли да одустанем и готово сам решен да то учиним. Саопштавам то 
осталима и да ћу још мало за њима и враћам се назад (вероватно због умора и нисам имао 
превелики мотив да издржим). Лаки ме убеђује да наставим јер и њима је тешко и да могу да 
издржим, што и ја знам, али не желим да идем по сваку цену и да ми то буде мучење. Срђах 
размишља да се и он врати у дом, преспава, па сутрадан одморан на врх, ја знам да ако данас 
то не учиним, сутра нећу сигурно.  

Крећемо, ја саопштавам да ме не чекају, да иду напред а ја ћу за њима лагано гребеном 
па ако може-може. И даље ништа не фотографишем, то ћу учинити у повратку, а јутро - 
идеално. Лаки вуче напред, Срђан и Исидора за њим и како за који превој или пукотину 
замакну, то одређујем као крајњи циљ. На сваких 15-20 корака правим паузу, страшно ми се 
спава, осећам да бих за 30 секунди заспао. Сад тек разумем што кажу да људи умиру са 
осмехом од беле смрти. Мислим да, када бих сада заспао, да би ме нашли са осмехом око 
главе. 

Хеликоптер ме већ неколико пута надлеће, у шали размишљам да легнем и да зовем 
помоћ (да искористим део осигурања које смо уплатили, ионако се никад нисам возио 
хеликоптером).   

Трудим се да уживам у прелепим пејзажима, том огромном пространству вечног снега и 
леда које се простире у недоглед, оштрим гребенима, плавичастим распуклим глечерима чије 
пукотине зјапе и вребају неопрезне. Увиђам колико сам сићушан и мали у односу на планину 
али у исто време сам и почаствован што сам барем на кратко део свега тога и то ми даје снагу 
да истрајем. 

Магла већ увелико у 
таласима надолази, велике 
групе планинара пролазе 
поред мене у повратку са 
врха, померам се у страну на 
уском гребену пропуштајући 
их. Услед смањене 
видљивости не видим више 
никога од мојих пријатеља, 
распитујем се код оних који 
силазе о растојању до врха  
добијајући делимично 
охрабрујуће информације (30 
минута мени у овом стању 
делује недостижно). Ипак 
настављам, трудећи се да 
одржим концентрацију и не 
одлетим у амбисе са обе 

стране. Долазим до "ножа", дела завршног гребена који ме не изгледа толико страшно као на 
фотографијама и у причама. Стаза је добро утабана, ипак трудим се да сваки корак буде 
стабилан и дерезе добро укопане осигуравајући се притом цепином јер јак ветар прети да казни 
сваку неопрезност. Иако знам да сам близу, "нож" ми се много одужио, тешко дишем, на 
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граници сам издржљивости, ногу су све теже, у том тренутку појављују се Дора и Срђан и 
саопштавају да је врх испред мене и да ме Лаки чека, њима је хладно и морају доле. Још 
неколико десетина корака и кроз маглу ми се указује Лакијева силуета, сам је на врху, седи и 
чека. 

Вриснуо сам, био је то крик бола и среће, на секунду заплакао и легао  на снег долазећи 
до даха. Мон Блан (4807м) и ја на њему. Изљубисмо се, честитајући један другом, a ja 
захваљујући му што ме натерао да истрајем.   

Седимо на врху окрепљујући се топлим чајем, видљивост 5 метара, жалим што нећу 
моћи да овековечим ове тренуткe иоле пристојним фотографијама. Једино обележје 
најпосећенијег врха Европе је један дирек, како сам га тада назвао. Лакију је хладно, ту је већ 
пола сата, крећемо назад, сада је већ лакше, само ноге да издрже. У повратку, срећемо још 
двојицу Италијана који тек иду  ка врху, значи да нисмо последњи пењачи. 

По доласку до шатора, до којих смо се некако довукли, примећујемо да је олујни ветар 
већ почео да га кида и да ћемо наредну ноћ провести у дому спавајући по поду и клупама. 
Испоставило се да смо ухватили прави дан за успон јер је у току ноћи пао нови снег, и уз ветар 
и маглу, онемогућио 
више од стотину пењача да изађу на врх наредног дана. 
 А ми ћемо лагано доле до Шамонија и Азурне обале да у топлом мору прикупљамо снагу 
за неке нове успоне.  
 
           Бојан  Миловановић 

 
 
 

ТАБОР ПЛАНИНАРА – ГРБАЈА 
2-11. јул 2004. 

 
 
 Из Београда крећемо аутобусом а да пре тога нисам ништа попио, у бусу је понуда 
такође била слаба, па ми је на предстојећем дугом путу добро дошао Хамвашев "Карневал". 
Мима је скоро све преспавала, а ја сам једва дочекао подрудничко место Мајдан и сусрет са 
Чедом у кафани "Шофер". На паузи се мало окреписмо, а Чеда нас изненади са дволитарском 
бомбом шљивовице. Моје је било да је сачувам за Грбају, што ми је пошло за руком, и то оба 
литра у флаши. 
 У Гусиње смо стигли рано ујутру, али су кафане већ радиле па смо ту унајмили комби за 
нас петоро и ствари, како бисмо избегли седам километара пешачења по асфалту. У 
планинарском дому нас је дочекао већ прилично остарели и измучени Радоња Шекуларац, али 
са тако ведрим, плавим и разиграним очима као да му је тек петнаеста. 
 Јутро у Грбаји је било прелепо. Сунце је сијало изнад врхова, трава је влажна од росе, а 
слаба измаглица је испуњавала читав простор долине омеђене каменим дивовима. Песма 
цврчака, зелено лишће и трава, далеки хук потока, сиве стене и сунцем окупани врхови 
прекривени снегом су учинили да заборавим на непроспавану ноћ и грчење у аутобусу. Све то 
ме је мамило да бацим ранац, потрчим кроз непокошену ливаду, а онда из пуне брзине 
направим троструки салто као у партеру, дочекам се на ноге и одмах одбацим у салто уназад. 
Наравно моје тело тело није вично ни честитом трчању, а камо ли овом осталом, али мозак и 
дух имају право да остану незаробљени у овом челичном оклопу млохавих мишића. Направио 
сам још пар колутова напред и назад, лебдео изнад травнатих тепиха, ускочио у језеро пуно 
пуноглаваца, из њега истрчао право у шуму... А онда су ме прекинули гласови који су причали 
нешто о постављању шатора и избору места за то док не стигне остатак групе. 
 Када су се сви прикупили испели смо се до стене изнад које је  пронађено Мирково тело, 
који је погинуо при силаску са Северног Каранфила прошле године у ово време, да бисмо 
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поставили плочу у знак сећања на њега. Плочу су килаво постављали другари из АСАК-а, тако 
да смо више од сат времена седели на сипару између две шуме и дивили се врховима око нас 
(директно испред нас је Волушница, а са леве стране Маја Војушит, врх у Албанији).  
 Након постављања плоче и пригодног говора, брзо смо се вратили ка дому јер смо се 
непланирано дуго задржали, па смо изгладнели и ожеднели баш добро. У дому нас је чекало 
велико изненађење јер је Миркова родбина донела прасетину и јагњетину, као и пиће, да би 
почастили његове другове планинаре и на тај начин обележили годишњицу његове смрти. 
После свега овога, део екипе се вратио аутобусом за Београд, а нас тридесетак остаде на 
предивним Проклетијама, у долини неописиве лепоте - долини Грбаје. 
 Остатак дана смо провели у шетњи до треће ливаде уз набујали поток, уз пут смо видели 
и два-три језерцета, дубља него што сам ја висок (у том тренутку 188цм), а у једном од њих сам 
ухватио и жабу – жутотрби мукач (Bombina variegata). Уз пут смо тражили неке змије отровнице 
за Соњин дипломски али нигде ни једну не нађосмо на жалост (или срећу). Са једне од ливада 
се лепо види пролаз између Очњака и Северног Каранфила кога сачињавају две стене које су 

копија пољупца мечке и мечета, 
тако да друго име није могао да 
добије него мечка и мече који се 
љубе. 
 Сутра нас очекује веома 
напоран дан, одлазак преко 
Гусиња до долине Ропојане и 
карауле Ропојански Застан, не би 
ли се некако примакли 
остварењу главног циља, а то је 
успон на највиши врх Проклетија 
– Маја Језерце (Језерски врх), 
који се налази у Албанији. 
Измучен од пута и пуне душе 
брзо заспах око поноћи. 
 Сунце је почело прилично 
рано да греје ваздух у шатору 
што је наговештавало паклен 
дан. Буђење, спремање, 

паковање и осигуравање шатора од ветра и кише, што можда није ни потребно, али... Кренули 
смо ка долини Ропојане око седам а сунце је већ било непријатно онима којима све и свашта 
смета. Пут до Гусиња нам је брзо прошао у разговору, а упознали смо и Рафета Дељанина 
овдашњег травара и хармоникаша који је био заинтересован да помогне Мими око израде 
њеног дипломског. Даља смо надокнадили пропуштено из маја месеца-видели смо Али-пашине 
изворе и освежили се у њима (нарочито Мима). Одавде смо ка Вусању наставили пречицом 
како бисмо се спасили ужареног асфалта, али изгледа да нам спас није био суђен. Сунце је 
немилосрдно пржило камен тако да ни гуштера није било на путељку кроз гудуру. Провукли смо 
се између првих кућа и изашли поред реке Врује на асфалт, а ту нас је стигла и Радетова група 
којој су се још у Грбаји придружили Чеси. Паклени асфалт нас је дочекао поприлично топло 
тако да се на све стране осећао мирис топљене гуме. Нигде хлада, а и дрвеће је оклембесило 
гране и скупило лишће у вапају за заклоном. Угледавши караулу у Вусању многи прекршише 
Радетову наредбу о чекању пред капијом да он први уђе и уместо да чекају у рерни на 
отвореном, док он пазари у продавници, продадоше душу ђаволу и похрлише у хладовину 
дрвених печурки и под чесму са хладном водом. Након овога протрчасмо поред понора Грље, 
мало се задржасмо на Савином оку да повратимо дах и настависмо ка летњој караули 
Ропојански застан која нак је коначиште за вечерас. Ходали смо уз поточић док су нам 
Каранфили заклањали сунце па је, у крајњем тренутку, ова напорна тура постала мало 
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подношљивија. Свратили смо и на плато изнад травног језера, које је било пуно воде, где нас је 
ветрић додатно хладио, а сунце је већ скроз зашло иза врхова. Тешко је било покренути нас 
одавде али нас Раде увери да до карауле нема још много (поприлично неодређен временски 
период који се веома радо користи за намамљивање неискусних планинара). 
И стварно, до карауле нам остаје још километар и по, али и двеста-триста метара надморске 
висине. Стигосмо са сумраком, спавање по подовима, нема свећа, у соби смо са Чесима (бар 
имају лампу). Нагорели на сунцу, изморени, исцрпљени, ветрић пирка али хлади боље од 
сваког фрижидера и убрзо нас отера на спавање. Није ми било важно да ли неко хрче, шкргуће 
зубима, вришти, прди или смрди у нашој соби по први пут од како лутам горама.  
 Патос је тврд, будан сам, ваздух презасићен, илегално идемо у Албанију и то нас преко 
тридесет (тек Чеси), узбуђење, праскозорје... У мајици и гаћама излазим испред, прилично је 
хладно, још неки су устали, дан тек свиће, а сунце се сад само може пожелети. Кроз шуму смо 
некако стигли до граничног камена Б17, а одатле кроз Албанију ка највишем врху Проклетија. 
Већ у првим метрима наилазимо на језеро у коме се огледају врхови огрнути снежним капутом 
са наше десне стране, па на неколико корака још једно са леве наше стране. Онда пролазимо 
поред једног тројног језера и једног баш великог, а око свих ових језера ограђене, урушене и 
напуштене бачије и катуни, бујна зелана трава и врхови под метарским снегом у јулу. На 
превоју се налази напуштени албански бункер из II светског рата, а са превоја се поглед пружа 
на мозаик ледничких језера од којих највеће изгледа као да тек настаје. Огромна беба у повоју 
са мноштвом плутајућих ледених острваца и потпуно залеђеном стрмом обалом. На ове 
призоре нико не остаје равнодушан, тако да је пола филмова већ испуцано а тек што смо 
кренули. Доручак је био скроман, планинарски, али угођај и поглед што смо га имали са превоја 
је учинио да постане боговски. Наставили смо, изнад обале великог језера, изохипсом која нас 
је водила право у снег. Одавде па све до самог врха је све било прекривено поприлично 
чврстим снегом, али тек је јутро па се надамо да нам дерезе, к'о што рече Раде, стварно нису 
потребне, већ ће посао уместо њих одрадити сунце које је већ успело да освоји највише врхове. 
Они нижи, као и ми су морали да сечекају на топлоту још неко време. У снег нисмо пропадали, 
што је мени извенредно пријало и одговарало, јер сам на успон пошао у поцепаним летњим 
ципелама – јединим које су ми преостале за сад. Сунце је већ високо одскочило, снег се 
расквасио, кренуле су и лавинице, а Радетова тура од осам сати се одужила на седам сати 
успона. Стигли смо до баш стрмог дела прекривеног снегом у коме смо некако успели да 
угазимо степенице и помоћу њих се докопали камењара изнад кога нас је чекао најтежи део 
успона. Требало је да пресечемо прилично стрму падину и да узађемо на гребен којим се, 
нешто лакше, стиже на сам врх Маја Језерце. Чело колоне је кренуло, док смо се ми на великој 
каменој плочи гостили Зокијевим крем бананицама. У тим тренуцима ми је било много важније 
да се читав вратим кући него да коске расипам по Албанији по угледу на наше претке (које је 
мука натерала на то, а ово моје би било поприлично из задовољства).  
 Дерезе нико није имао ни у групи која је кренула даље, па након 15-ак метара по 
залеђеном снегу и они скупише мало памети и вратише се на сигурно. Већина их се толико 
испрепадала да су једва успели и да сиђу и низ ону косину у коју су биле уклесане степенице. 
Ми, по обичају, кренусмо последњи и, уз мало лутања по стенама, сиђосмо са 2550м у снег, а 
онда више дупетом него главом и ногама слетесмо на оно залеђено језеро. Враћали смо се у 
караулу истом оном стазом, пут кроз шуму смо једва уболи, а сунце је већ почело да залази. У 
караулу стигосмо промрзли, мокри, препланули, уморни, испражњени неоствареним циљем, 
оснажени победом разума, а пред нама је било пешачење од 22 км до Грбаје. Велика већина 
групе није имала воље, а ни снаге, за то па одлучисмо да и ноћас преспавамо овде. Из 
Албаније сам се вратио пун неописивих утисака лепоте природе, невероватног распореда 
врхова и језера, крша и травњака, шуме и снега, тако да уопште није имало места за жалом за 
непопетим врхом. А опет, то је био и разлог за повратак овим лепотама у неко летње доба, а не 
као сад у јулу. 
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 Пробудио сам се поприлично одморан, још увек под утиском јучерашњих лепота, па ми 
се одавде није ни ишло назад у Грбају. Раде је још синоћ отишао за Београд и како рече мени је 
оставио остатак групе да их вратим у Грбају и да им тамо организујем неке успоне, мада сам и 
сам по први пут на овим теренима, а немам ни никакве карте. По највећој врућини кренусмо пут 
Грбаје, користили смо сваки хлад и сваку воду за одмор. Опет нисмо имали среће да Соњи 
ухватимо неку отровницу, иако је напољу било 1200°C. Нигде ниједног живог створа, осим 
планинара. Поред Али-пашиних извора смо пројурили мислећи само на пиво у Гусињу. Тај део 
пута нам је, уједно, и најтеже пао, асфалт је толико грејао и жуљао да је то постало 
неподношљиво. Некако се дотетурасмо до првих продавница и ту одмах заузесмо једну 
хладовину и пар флаша никшићког пива од по 1.5 литра. Пошто смо мало окрепили душу и 
одморили тело уговорисмо састанак са Рифатом. Покуповасмо потрепштине за дом за 
наредних пар дана и упутисмо се ка Грбаји. На изласку из Гусиња, Рифат нас дочека испред 
куће са старом му мајком. Да би смо добили свирку и игранку морали смо са њим да одгледамо 
планетарни догађај за све Црногорце – скокове у Морачу са моста Влада Ђуровића код 
Подгорице. Но, све се да поднети уз ракију и домаћи сир. Касније се испоставило да он о 
фолклору свог краја мало зна, али су Мима и Соња биле добар повод да нас сврати и мало 
забави пошто му је жена, сад већ бивша, отишла у Америку и никад се није вратила. После пар 
свадбарских песама и две флаше ракије извади и дрвене фигуре, својих руку дело, међу којима 
је доминирао Али-паша са буздованом којим би, да је прави, обезбедио себи место у 2% 
мушкараца светске популације. Добро заракијани, након свега, кренусмо ка дому, а ја не 
издржах већ свратих у WC. Ту ме дочека још једно чудо: у купатилу испод лавабоа, а на пола 
метра од WC-шоље се налази канта са сиром (без поклопца) што му,  вероватно, даје 
неодољиви шмек. Бар нешто аутентично ће ми остати у памћењу из куће музичара, травара и 
дрводеље Рифата Дељанина. Напољу је већ почео да пада мрак па нам би лакше да изнесемо 
ову ракију до планинарског дома у Грбаји. У дому су нас дочекали Бојана и Влада Поповић, а 
док смо ми били одсутни пристигли су Бети и Шоми. 
 Одлучио сам да је данас 
идеалан дан за одмор што је 
већина са одобравањем 
прихватила, а неуморни су и 
данас хрлили ка врховима. 
Испратио сам Миму кући и 
посветио се спремању ручка и 
то првог правог од како смо 
дошли, изузимајући Мирков 
парастос. Око реализације 
ручка смо се удружили Зоки, 
Соња, Јоца и ја, а елементи  
од којих је требало спремити 
ручак су: сланина, зачинско 
биље, парадајз сос, шпагети, 
црни и бели лук + краставци;  
и наравно супа из кесице. 
Сланина мирише на буђави 
сир, а и сама је поприлично 
буђава. Кад је пропржимо ваљда ће бити боља. Зоки, који ју је и донео, уредно прегледа сваку 
шниту и чисти је од црва, мада каже да црва и нема. 
 Појели смо ручак који је био изванредног укуса, мириса и светског изгледа. Сир топљени 
смо примешали да би оправдали мирис сланине. Недуго након ручка, Зоки је морао да 
прилегне, а и мени су отежали капци. 
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 У поподневним часовима смо пронашли водопад, али са погрешне стране, па због 
његове висине и стрмости нисмо успели да сиђемо до језерцета, дакле ништа од запирања за 
сада. Увече су нас посетиле комшије из ловачке куће и донели нам припремљене вргање за 
вечеру на чему смо им били неизмерно захвални. Легли смо прилично сутра за овдашње 
услове (око 1.00). 
 За  данас је био предвиђен успон на Очњак, један од најзахтевнијих врхова у гусињском 
делу Проклетија. Као и претходних дана устали смо нешто после 6.00. Очњак нас је 
равнодушно чекао, измаглица је била скоро одсутна, а сунце је обасјавало врхове. На успон 
смо се одлучили: Бети, Соња, Гале, Зоки, Јоца, Ђока, Шоми, Мића, Миљан и ја. Ја сам био 
вођа, али сам све препустио Бети јер је она већ била на овом врху, а ја сам свашта о њему чуо 
из прича и што-шта видео на фотографијама. Гледајући од дома сам врх изгледа као очњак у 
вилици без зуба, висок, глатких страна, донекле обрастао шумом (десни) и прилично шиљат. 
Сам поглед на њега је чинио то да адреналин пројури кроз тело. Кренули смо преко потока 
директно уз сипар како би уштедели што више времена и што касније изашли на сунце, тј. 
превалили што већу надморску висину за што краће време. Преко сипара смо стигли право 
пред Миркову плочу, а одатле смо кроз шуму маркираном стазом стигли до раскрснице 
Љубокућ. Овде смо се одмарали посматрајући Волушницу, наш сутрашњи циљ ако се данас 
све заврши онако како смо замислили. Лакши део стазе је остао за нама, а пред нама је било 
неколико стрмих, травнатих коса и пар скоро вертикалних одсека косе смо, за сада, само 
наслућивали. Негде на трећој ливади смо оставили вишак ствари, а Ђока и Соња су остали у 
Љубокућу јер су проценили да нису баш спремни за овакав успон. Моје ципеле су сад већ биле 
полураспаднуте јер је део конаца из ђона услед мог великог притиска на рубове уз стрме 
падине. Успешно смо се попели уз све ливаде, имао сам утисак као да ходам уз маљава леђа 
неког праисторијског створа који би једним покретом могао да ме пошаље директно у долину 
Грбаје... или је за то био довољан и један неопрезан корак. Стигли смо до превоја са кога се 
пружао предиван поглед на све стране и прилично страшан уз танку сајлу у кулоарима који воде 
на врх. Након краћег одмора, у већим размацима крећемо на одлучујући  успон ка врху. Били 
смо у хладу па су стене и сајла биле прилично хладне, а мени су се прсти на рукама кочили при 
сваком покушаку извлачења на горе, али ми је пењање и напредовање прилично добро ишло. 
Крупним корацима, захваљујући својим дугим и сигурним ногама, сам препењао тих неколико 
кулоара и стигао до гребена широког четрдесетак сантиметара који, изнад дубоких амбиса, 
води до врха. Једва да је нешто дужи од мене, али сам се ипак сагнуо и рукама се помагао до 
самог врха и сигурних стена на њему. Свих осморо нас је изашло на Очњак висок 2180 м, а 
поглед на околне врхове је мени мало помутио радост јер сам се оволико намучио да стигнем 
до њега, а сада изгледа као да сам на гребену јер су сви врхови из скупине Каранфила 
прилично виши од Очњака који се налази некако у средини, окружен њима. Но, срећа је била 
превелика, благ поветарац на јулском сунцу нас је миловао, захваљивао сам Богу на успешном 
успону и молио га да нас исто тако безбедно води до Љукокућа. У књизи успона смо се уписали 
као прва група која је попела Очњак у 2004. што нас је још више обрадовало. Са врха смо 
видели четворицу Чеха који безуспешно покушавају да попну Северни врх Каранфила и 
одустају. Некако смо сви прећутно одлагали повратак који је у мислима изгледао прилично 
страшан; а тек на терену. Сат времена на врху нам је било довољно да прикупимо снаге и 
храбрости и коначно кренусмо низ сајлу ка Љубокућу. Поново сам био у хладу, на стени, али су 
ми се дланови толико знојили да о сајли нисам смео ни да мислим. Налазио сам најбоља 
упоришта за ноге у полураспаднутим ципелама које су, на срећу, имале одличне крампоне, као 
и најприхватљивије рукохвате, не водећи много рачуна о огреботинама по длановима. Мислим 
да сам се докопао оних стрмих ливада само захваљујући својој кракатости. Силазак низ стрме 
ливаде (полице) је био као обична шетња било којом улицом без рупа.  
 За време овог нашег успона Соња и Ђока су лепо препланули на стенама у подножју 
Очњака. Пошто је до мрака било још доста времена, одлучисмо да покушамо успоне и на 
Каранфиле Љуљашевића, кад су нам већ на дохват руке. Прошли смо кроз удолину која је са 
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три стране затворена Очњаком и Каранфилима Љуљашевића и у којој се налазио добро 
сабијени снег, дебео око метар. Одавде смо маркираном стазом изашли на нешто што је 
личило на гребен Љуљашевића, али више није било маркације па је стаза постала крајње 
сумњива, а помало и неизвесна. Срели смо се са Чесима који су ишли ка Грбаји и нису имали 
жељу да нам се придруже. Кренуо сам стазом која ми је изгледала најлогичнија, а сви остали 
кренуше за мном. На овим врховима нико од нас, сем Зокија, није био, а и од њега нисмо имали 
баш много вајде јер се није сећао стазе. Скакутали смо са блока на блок стена, који су штрчали 
из високе, зелене траве. Тако смо се кретали све док нисмо стигли до литице високе око два 
метра на коју је требало попети се, а не знамо шта нас горе чека, са леве стране је био 
вертикални одсек дубок стотинак метара, а десно се протезала ова наша литица. Могли смо и 
да се вратимо и покушамо неким другим путем, али за то није било заинтересованих (сем мене, 
а то сам у том тренутку прећутао). Пошто сам нас довео довде, ред је било да је први попнем 
литицу, што сам успео уз мало муке, а онда смо се гурали и извлачили, тако да су сви успели 
да се попну горе. Одавде до првог врха је било прилично близу, тако да смо се прошетали 
преко пар врхова Каранфила Љуљашевића високих, вероватно у просеку, 2250 м.н.в. Одавде 
се лепо видело Вусање, долина Ропојане, и Маја Језерце, за нас овог пута неосвојива. Иза 
Везирове браде се чула грмљавина, а и облаци са те стране су прилично брзо ишли ка нама, па 
смо прекратили уживање и кренули да се спуштамо стазом коју нам је Гале осмислио погледом 
са врха. Сишли смо прилично брзо до снежника, али се испоставило да то није онај за који смо 
ми држали да јесте, већ неки мало виши. Грмљавина се већ прилично приближила, већина нас 
је имала алуминијумске штапове, а кабаницу скоро нико. Киша је већ била извесна па смо се, у 
журби да се што пре домогнемо шуме, некако раштркали на три стране и изгубили сваки 
међусобни контакт. Ја, и Шапчани за мном, изабрао сам вероватно најгори могући пут и како би 
бар видео где идем, одлучих да се крећем узбрдо до неког превоја, било ког. Кренуо сам 
директно узбрдо уз прилично велике стене које су штрчале из земље и траве, али се већ код 
трећег рукохвата извали блок који је био као пола мене, само мало пљоснатији и лакши, па сам 
успео да га придржим док се Миљан измакне, а онда сам га пустио да не изгубим равнотежу. 
Викао сам, али одоздоле нико није одоговарао, па сам пустио камени блок, који је уз 
заглушујућу буку и ломљаву завршио негде у снежнику. Одоздоле се нису чули никакви крици 
па сам закључио да се све завршило на најбољи могући начин – брза смрт под каменом или 
промашај. Из пар својих дужина изађох на превој са кога се видео снежник на који је требало 
сићи и на њему Мића огрнут кабаницом јер је већ почела киша. Брзо се низ ливаду између 
Каранфила и Везирове браде спустисмо до Љубокућа, сви смо били већ потпуно мокри, само 
Ђока није, у ствари није ни био ту па помислих да није можда,,, Али не, видели смо му кабаницу 
како вијори на ветру, па Гале одлучи да га сачека испод стене, а ми похитасмо ка шуми. 
Грмљавина је била све даља, али киша никако да стане. Негде на пола шуме се и то догоди, 
изађе сунце, дуга нас урами, изабрасмо једну чистину на којој Бети и Јоца запалише цигарете, а 
ја се раширих колико год сам дуг и широк не бих ли се мало просушио. Ћаскање се одужи, па 
да не поче сунце да залази, ко зна докле би ту остали. У међувремену су прошли и Гале и 
Ђока, па нас троје на зачељу у сумрак стигосмо до нашег планинарског дома. У дому ново 
изненађење: стигли су Аца Панчевац и Сандра и наравно пола кила љуте што нам је баш добро 
дошло након овако успешног и напорног дана. Са Шомијем, након предаха, одох по воду а то 
искористих и да се окупам цео и го испред шатора испрепаданих Чеха на цреву из кога је млаз 
Шоми усмеравао по целом мом телу. Ово купање је протекло уз невероватне крике које сам 
испуштао због хладне воде и радости што ћу напокон спрати сав зној и прашину уредно 
лепљену за себе у претходних шест дана. Вратили смо се са водом, а добили смо и велики 
аплауз због перформанса са туширањем који је разгалио срца свих присутних планинара. 
Комшија гљивар нам је вечерас донео свеже вргање од којих Сандра припреми прилично 
неугледну, али и укусну вечеру, што ми је прилично пријало. Изморени и презадовољни 
полегасмо нешто пре поноћи на спавање.  
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Спавали смо нешто дуже него иначе, а након доручка посласмо Шомија и Бети у Гусиње 
у набавку. Полако смо кренули кроз шуму уз вододерину. Успон одмах почиње, сунце је већ 
високо одскочило па је у шуми било прилично загушљиво. На сваких пар десетина метара смо 
стајали не би ли се некако надисали. Сви смо једва чекали да видимо крај шуме и изађемо на 
пашњаке за које смо веровали да крију сав ваздух кога у шуми није било. Споро кретање нам је 
помогло да лоцирамо пар места у шуми на којима расту лепи вргањи и да их запамтимо за 
повратак. Коначно стижемо на крај шуме, користимо последњи хлад за нешто дужу паузу, али 
нас мањак воде нагони на даљи пут. Сунце је већ немилосрдно пекло, али је ветрић са планине 
учинио пашњаке много примамљивијим од шуме. Дошли смо до потока и уз њега до раскрснице 
на коти 1620м подно водопада. Ту смо се освежили леденом водом и напунили резерве за цео 
дан. Наставили смо у десно, ивицом неког шумарка све до пролаза са кога се види Тројан и 
одакле на лево почиње гребен Попадије и Талијанке.  

На албанској 
страни су Шиптари 
напасали стада, а 
читав пут гребеном се 
чула пастирска фрула, 
па се може рећи да сам 
у тим тренуцима 
уживао скоро свим 
чулима. Преко Тамјанке 
(2050м) смо стигли до 
граничног камена Б15 и 
врха Попадија (2055м). 
Одавде се пружао 
величанствен поглед 
на Очњак, Каранфиле, 
Везирову браду право 
испред нас; десно су 
били прекрасни врхови 
у Албанији чија имена 
нажалост не знам; лево 
је Караула, а иза ње 
плећати Тројан који изгледа као засебна целина помало дистанцирана од читавог овог краја. 
Иза нас су се простирали зелени пшашњаци прошарани овцама, а и даље је звук фруле 
испуњавао ваздух и чинио овај крај много питомијим него што му име говори. Ту на Попадији 
смо ручали, сунчали се и сачекали да сунце крене да пада ка хоризонту. Плаветнило неба се 
испреплитало са звуцима фруле и ваздух је треперио у ритму те заједнице звука и слике. 
Добрих сат времена је прошло пре него што настависмо даље ка Волушници, ни за трен не 
силазећи са гребена. Стигли смо до разбацаних муника испод којих се, у једном вертикалном 
зиду – стени управном на правац пружања гребена Волушница – Попадија, налази пролаз 
сличан мечки и мечету само много мањи. Без већих проблема смо стигли на сам врх 
Волушнице (1872 мнв.), ту се мало прикупили и кренули ка шуми и планинарском дому јер је 
сунца било још само на врху, а ливада је била у дебелом хладу. У шуми кренусмо за вргањима 
и поделисмо се у две групе. Јоца, Ђока, Аца и Сандра одоше право у Грбају, а Зоки, Соња  ја 
пут вргања. Све више смо се спуштали, напунили две кесе вргања, пут је био све непознатији, 
мрак све већи, жбуње и млада стабла све гушћа, ово су били поуздани индикатори да смо 
одавно скренули са познате нам стазе. По дебљини паучине се видело да људска нога давно 
овуда није крочила. Морали смо мало да се вратимо, а онда пресекох вододерину и уза страну 
вертикално дођох до неког назови познатог пута. Дадох знак Зокију и Соњи и они ми се 
придружише. Сумњичаво смо се спуштали путем, али је то свако задржао за себе. Мој штап, 
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кога је Јоца понео ка дому, забоден у раскрсницу на којој треба скренути са пута у пресахли 
поток ме озари, а и осталима ули додатно поверење у подареног им вођу. Стигли смо у сумрак, 
тако да се доста намучисмо приликом чишћења вргања. Док се вечера крчкала ми смо пили 
хладно пиво уз логорску ватру. Вечерас смо одлучили да лумпујемо и прославимо све успехе 
постигнуте на табору, а сутрашњи дан је био резервисан за набавку дрва, сређивање дома и 
околине, јер је у недељу ваљало кренути пре подне ка Гусињу. Бекријали смо до четири ујутру; 
пиво, ватра, песма, пространство, роса и чист ваздух су можда сметали само новопридошлим 
Чесима који су сместили шаторе око нашег пољског ВЦ-а и нису били заинтересовани 
претерано за наше присуство.  

Субота нам је протекла у трежњењу, тегљењу дрва, доношењу воде, цепању дрва, 
сакупљању папира и ђубрета, спаљивању истих, сушењу вргања, тражењу мечијих бивака... 
како коме.  

У недељу је већи део групе отишао пешака ка Гусињу, Соња и ја смо остали да сачекамо 
комби и утоваримо ствари, а Ђока је остао да сачека Политикин камион да разнесе новине и 
одвезе га на пар дана до Бара, а онда за Београд...!?  

Из Гусиња смо сви кренули на своје стране: Шоми и Бети на Комове, па на море; Аца и 
Сандра у Херцег Нови; а Јоца, Зоки, Соња, Миљан, Мића и ја до Берана па за Београд, Од 
Берана до Новог Пазара стигосмо у даху, а иза нас оста Црна Гора сва у облацима и окупана 
кишом. Имали смо изузетну срећу са временом. Ручали смо на новопазарској станици ћевапе 
са екипом из Рожаја која се враћала из Србије са неког оријентационог такмичења. У аутобусу 
до Београда смо имали среће да неки домаћи Турци изгубе кесу са пистаћима, а у паузи на којој 
су то установили, за њих је већ било касно (и за пистаће и за Турке), од свега тога осташе само 
наши насмејани брци.  

 
26.1.2005.                                                                       
У смирај  дана  пред  Светог  Саву;  

 за  белих  зимских  дана  у  Београду,                                                          Вељковић  Дарко – Поп 

 
 

 
 
 
 

БИЛТЕН "ПД РАДНИЧКИ" излази захваљујући вашим прилозима, сугестијама, текстовима и 
фотографијама. Достављајте нам све што може допринети развоју и афирмацији планинарства.  

Уредништво се унапред захваљује на сарaдњи. 

 

 Макар шта тражили у планини, увек ћемо наћи самога себе. 
 У планини се доживљава радост, али је најлепша тек ако се 

са неким подели. 
 Нико тако нежно не милује као планински ветар. 
 У планини човек најбрже покаже какав је. 
 Кад је Бог стварао планину, сигурно је мислио на човека, 

да му живот учини лепшим. 
 Нико не зна да се поноси својом лепотом као планина. 

 
Радоња 

Шекуларац 


