
Татјана Бајић и Вања Курузовић. IV-1 

 

La vita e bella, solo devi guardare intorno a te 
Италија, земља са веома богатом историјом и културом, земља која свакога оставља без даха, 
земља у којој се остварују снови, земља у којој је све могуће. Можете шетати прелепим плажама, 
опијени магијом морских таласа и мирисима, које лагани поветарац носи са собом или се можете 
попети на неки од планинских врхова и гледати у бескрајно пространство пред собом.  

Ми, матуранти сомборске гимназије, смо такође добили прилику да отпутујемо у Италију и 
упознако се са њеним чарима. Ово путовање и духовно богатство успут стечено никога није 
оставило равнодушним.  

Пут је био дуг, али за нас веома занимљив. Пролазили смо кроз прелепе крајеве Хрватске и 
Словеније, опчињени пејзажива који су нас окруживали. Боравак у аутобусу нас током целог 
путовања никада није спречавао да се међусобно забављамо. Након целог дана проведеног на 
путу, стигли смо у прелеп приморски градић, Лидо ди Јесоло, где смо се сместили у хотел. Убрзо 
је уследила вечера, а затим смо скупили последње атоме снаге, дали све од себе да изгледамо 
најбоље што можемо и пошли у дискотеку. Након неколико сати ђускања и веома доброг провода, 
исцрпљени од читавог дана, вратили смо се у своје собе и утонули у сан.  

Сваки дан на екскурзији је за нас почињао раном зором. Одмах након доручка смо наставили са 
обиласком прелепог севера Италије. Чекала нас је вожња бродићем до оближњег острва Мурано. 
Свима је пријала пловидба и поветарац у коси. Одмах по доласку, обишли смо надалеко чувену 
радионицу мурано стакла. Презентација, коју су само за нас извели мајстори, нас је задивила. 
Имали смо нешто слободног времена пре поласка у Венецију, које смо искористили за шетњу 
овим маленим, али прелепим острвима. У сваком излогу су се налазиле фигуре и накит од стакла, 
који су нам одузимали дах. Након неког времена, поново смо се укрцали на брод и кренули ка 
Венецији. Град, смештен на самој обали мора, пленио је својом лепотом. Пошли смо у обилазак. 
Видели смо канал Гранде, мостове Скалци, Риалто и Академију, Тамницу, мост Уздаха, Врата 
Смрти, Трг, Звоник и базилику Светог Марка, цркву Santa Maria de la Salute и још многе друге 
знаменитости овог града. Шетња уским уличицама и уживање у нечем што се потпуно разликује 
од живота на који смо навикли су нам свима веома пријали. На крају смо се сви окупили и заједно 
посетили Дуждеву палату и након тога кренули назад у Лидо ди Јесоло, у наш хотел. Након вечере 
смо се дружили на плажи и после тога отишли на спавање.  

Чим је освануо нови дан, спаковали смо своје ствари и напустили хотел. Уследила је вожња до 
Риминија. Пут нам није тешко падао, јер смо већину времена преспавали, како бисмо скупили што 
више снаге за нове обиласке. По доласку, упознали смо се са најважнијим знаменитостима града, 
као што су Катедрала, Августов славолук и Тиберијев мост. Сместили смо се у хотел и убрзо 
након тога кренули у Сан Марино, најстарију и најмању републику на свету, смештену на 
падинама прелепе планине Титан. Када смо стигли, шетали смо трговачким квартом истоименог 
главног града уз разгледање фантастичне тврђаве Рока. Такође смо обишли палате Капетана на 
Тргу Републике, са којег се пружа сјајан поглед на околину. Након тога, свако је имао времена за 
индивидуални обилизак да се посвети ономе шта га највише привлачи. Неки су уживали у 
погледу, неки су куповали, а неки су дегустирали неке од најбољих италијанских специјалитета. 
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Дошло је време да се поново вратимо у хотел на вечеру. Сити, отишли смо да се средимо и након 
тога смо отишли у дискотеку. Знали смо да нас чека напоран и дуг дан, па смо након дискотеке и 
заједничког дружења у хотелу отишли на спавање.  

Следећи дан, на реду је био обилазак Фиренце, културног центра Италије. Ишли смо да обиђемо 
оно за шта многи кажу да је најбоље што Италијани нуде. Видели смо трг Микеланђело и 
видиковац, тргове Дуомо и Сан Ђовани, Катедралу и крстионицу, Дантеову кућу, Стари дворац, 
трг и дворац Сењорије, галерију Уфици, као и Понте Векио. Очарани лепотом овог града, уживали 
смо у сваком моменту. У хотел смо се вратили пуни предивних утисака.  

Већ следеће јутро смо поново напустили хотел и кренули према Верони, граду љубави. Град, 
чувен због Шекспирове љубавне драме, али и због много чега још. Видели смо трг Бра, Арену, трг 
Ербе, Јулијину кућу и балкон, Стуб Срама, Дантеов споменик и још неке од знаменитости. Пуни 
утисака, наставили смо наше путовање ка Падови, маленом, студентском граду, који обара с ногу 
својим шармом. Након обиласка града смо наставили пут ка Лидо ди Јесолу, где смо се сместили у 
хотел. Трудили смо се да максимално искористимо време, јер смо знали да се убрзо враћамо 
својим свакодневним животима.  

Чим је освануло јутро, спаковали смо се и поново кренули на пут. Били смо у исто време срећни 
што се враћамо кућама, али и тужни због тога што се овако прелепо путовање ускоро завршава. 
Остало нам је још да обиђено Трст, прелеп град на мору. Видели смо канал Гранде, Зону Понте 
Роса и Трг уједињења Италије са Градском кућом и фонтаном Четири континента. Посетили смо 
највећу српску православну цркву западног света, цркву Светог Спиридона из 19. века. Након овог 
лепог обиласка, вратили смо се у аутобус и опет, преко Словеније и Хрватске, кренули у Сомбор.  

Ово су заиста били прелепих 6 дана, које нико од нас никада неће моћи заборавити. Лепо смо 
рекли, живот је леп, само треба погледати око себе.  
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